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J Ó Z S U E SÍRJA. 

Józs. 24. 29. 30. így szól Józsue sírjáról : Aztán meghalt Józsue, 
Nun f ia . . . 110 éves korában és eltemették (saját) birtokának 

határszélén Timnát-Szerákhban, mely Efráim hegységében van, 
Qaász-hegynek északi oldalán. 

Ezen rövid helyrajzi adatok alapján kutatta Vidor Guérin, 
francia tudós Józsue sirját és meg is találta 1863. aug. 31. 
Hogyan, azt maga így beszéli el : Két és fél órai járásnyira 
Dsifnétől (a régi: Qofna) vannak Khirbet-Tibneh: Tibne romjai. 
Ettől dél felé a hegyek végső sziklás részén több, a sziklába 
vájt sírhely látható. Nyolc üreg van ott, a nyolcadik a legfeltű-
nőbb: egy sirbolt, előtte négyszögletes kis udvar, előtér, mely-
nek előoldala négy pillérre támaszkodik, oszlopfejük nincs, hanem 
csak párkányzatszerű diszük felül. A sirbolt előszobája falaiban 
288 kis fülke van bevájva, részint négy-, részint háromszögletes 
fülkék nyolc sorjában. 

Innen egy szűk ajtó egy külön sirkamarába vezet, amely-
ben 15 üreg látható, a kamara közepén négyszögletű mélyedés 
van. Guérin azt hitte, ez utóbbi volt a főszemély sirja. De néhány 
hónappal utána a hires de Saulcy tüzetesebben megvizsgálta e 
sírboltot s az egyik üregén át, mely szemben van az ajtóval, át-
bujt s felfedezett még egy sirkamrát. Ez volt a főszemély sír-
helye, de Saulcy szerint, az előtte álló sirkamara pedig a csa-
ládja tagjaié. 

Tekintve az egész beosztást, főkép az első kamarában azt 
a sok kis fülkét, amelyek csakis mécsesek, lámpák befogadására 
alkalmasak, melyeket az évforduló napján itt égettek; nyilván-
való, hogy ez csakis valami kiváló jeles férfiú mauzóleuma lehet. 
Ez tehát Józsue sírhelye. És világos, hogy ez a Gaász nevű 
hegy, melynek északi oldalán jelezi a biblia Józsue sírhelyét. 

Szent Jeromos i írja, hogy Paula, a kiváló római matróna, 
1 Epitaphium Paulae §. 13. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 
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elment Efraim hegységébe, hogy tiszteletét lerója Józsue és 
Eleázár sírjánál, melyek egymással szemben vannak. Eleázár sírja 
Oabaában van. Tényleg Qabaá, ma Dsibra nincs messze Khirbet 
Tibnehtől, egy hegyen, tényleg szemben ezzel a heggyel, mely-
ben a fentjelzett sírboltot találták. 

Azonfelül e sírbolt igen régi kor bélyegét viseli magán. 
Olyan egyszerű és kezdetleges, hogy joggal gyanítja Ouérin, 
hogy ilyenek lehettek azok a sziklába vájt sírboltok, amelyeket 
a kánaániak még a zsidók bevándorlása előtt készítettek maguk-
nak. Már említém, hogy az előcsarnok oszlopain semmi dísz, 
sem oszlopfő, csak kis párkánykeret. Előrészükön, mely a szabad 
levegőre néz (de nagyon meg van rongálva), lehet, hogy volt 
valami felírás vagy dombormű. A zsidó hagyomány szerint 
Józsue sirján a Nap képe volt kifaragva. Célzás a bethoroni 
csatával kapcsolatos csodára: Nap, állj meg.. . Józs. 10. 12. 

Hogy valami kiváló jeles személy sirja, azt mutatja az a 
sok lámpafülke, ilyen kis város határában, mint Timnát-Szerákh, 
amelyek az egész bibliai történet folyamán nem volt soha más 
nagy embere, mint Józsue. 

Quérin után pár hónappal megvizsgálta Józsue sírját a hires 
de Saulcy, 1866-ban pedig Aurés, egy tudós francia főmérnök, 
aki szintúgy, mint de Saulcy, pontosan fölmérte és lerajzolta e sír-
boltot (alaprajz, falrajzot készített) és tanulmányozta behatóan a 
méreteit és azon meglepő eredményre jutott, hogy a sírkamra 
méreteiben, annak készítője, tervezője az egiptomi hosszmérték-
rendszert használta, t. i. az egiptomi: királyi rőföt, mely hét 
araszra volt felosztva. Ámde tudvalevő dolog, hogy a zsidók, 
mikor Egiptomból Kánaánba vándoroltak, az egiptomi mérték-
rendszert hozták magukkal, amelyet ott hosszú időn át meg-
szoktak volt, tehát e sirbolt ez okból is azon korból való, mikor 
a zsidók Egiptomból ide jöttek. És pedig az első időből, mert 
később már má,s saját mérték-rendszert használtak. 

** * 
1870-ben Quérin ezen felfedezése újabb megerősítést nyert, 

feltevése újabb bizonyítékkal erősbödött, egy újabb, igen érde-
kes felfedezés révén. 

T. i. abbé Richard Palesztinában utazgatott 1870. május— 
júniusban Quérin megismerkedett vele Jeruzsálemben, a Casa-
Novában. Szóba került Khirbet Tibneh és Józsue sirja is. Annyira 
érdekelte a dolog, hogy megígérte, hogy felkeresi. 
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Richard kutatását a hetvenesek görög fordításának két fel-
tűnő helyére alapította. Ezek Józs. 21. 42. : . . .xaí eXaßev bjaouç xàç 
(xa^átpac;, xàç TOxpivaç sv à i ç itep[£X£|Jte xoùç û toùç 'IoparjX xoùç yevo-
|xévooç èv xíj óSqj, ev xrj £prj|xt|), xaï eô-rjxev aùxàç èv Oajivaaayap. 

A másik hely Józs. 24. 30. : . . . èxef s&rjxav f i s x ' áuxw ètç xb 

[j.vf;[ia èiç o eâ-a^av aùxèv èxef xàç (iaxaipaç, xaç TOxpivaç, cev àiç 
Tteptéxejie xoùç Otoùç 'IapaijÀ 'ev faXyàÀOLç... xaE èxet ètatv é'wç xfjç 
arjjiepov ^[ispaç. 

Azaz 21. 40: és vette Józsue a kőkéseket, amelyekkel körül-
metélte Izrael fiait, akik az úton születtek, a pusztában és eltette 
azokat Timnat-Szerákhban. 

24. 30: oda helyezték el mellé a sirboltba, ahová őt temet-
ték a kőkéseket is, amelyekkel körülmetélte Izrael fiait Gilgál-
ban . . . és ott vannak mind a mai napig. 

Richard abbé tehát megvizsgálta először Oilgál környékét, 
a Jordán völgyében, ahol Józsue Isten parancsára körülmetélte 
Izraelnek a pusztában született fiait és oly sok század multán is 
elég sok (silex) kőkést talált környékén. 

Azután elment Khirbet-Tibnehbe, hogy meggyőződjék róla, 
vájjon valóban ott is talál ezekből a kőkésekből legalább egy-
nehányat azon sirboltban, amelyet Ouérin (a helyrajzi adatok 
alapján) Józsue sírjának minősített. Az eredményről levélben 
referált 1870. június 20.: Elmentem, úgy mond, egy pap és egy 
seik kíséretében és nagy számmal találtam (silex) kőkéseket a 
sirboltban és előtte is, melyek teljesen hasonlók azokhoz, amelye-
ket Gilgál környékén találtam úgy, hogy meg vagyok győződve 
azonos eredetükről. 

Richard abbé utóbb beszámolt e felfedezéséről Edinbourgh-
ban 1871. auguszt. 5. utóbb pedig Párisban a tudományos Aka-
démiában, valamint a másik akadémiában : Academie des Inscrip-
tions et Belles Lettres. 

Ezek után minden kétséget kizárólag megállapítható, hogy 
a nevezett, kősziklába vájt sirbolt tényleg Józsue sirja, mert e 
mellett szólnak nemcsak a biblia helyrajzi adatai, hanem a görög 
fordítás adataival oly meglepően egybevágó archaeologiai lelet 
is, melyet most írtam le Richard abbé nyomán. 

Akadt palaeontologus (Lartet), aki a kőkéseket sokkal régeb-
bieknek véli. Persze a palaeontologusok minden kőkést kőkor-
szakbelinek vélnek. Ámde a biblia történeti könyveiből biztosan 
megállapítható, hogy a zsidók sokkal később is kőkést használ-

1* 
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tak a körülmetélésre, mint épen Józsue könyve is kifejezetten 
mondja, hogy kőkéseket használtak (xaxâtpaç îtet^ivaç, szintúgy 
Exodus 4. 25: akkor elővett Szefora egy éles követ (kőKést) és 
levágta fia előbőrét. Tehát bizonyos, hogy nem minden silex, 
nem minden kőkés kőkorszakbeli. 

Különben visszatérvén tulajdonképeni tárgyunkra és rövi-
den összefoglalva a fent részletezett helyrajzi és régészeti adato-
kat, kimondhatjuk: nem fér kétség hozzá, hogy a Quérin által 
felfedezett sirbolt Józsue sirja. 

Szeged. 
Dr. Kováts Sándor. 



SZENTIRATI BEVEZETŐ ADATOK ARANYSZÁJÚ 

SZENT JÁNOSNÁL. 

Az iNTRODUCTiONALis dolgok ismerete nagyban elősegíti a 
szent könyvek értelmének feltalálását. Természetes tehát, 

hogy — bár rendszeresen csak újabban tárgyalja az introductiót 
a biblikus tudomány — bevezető adatokat már az egyházatyák 
müveiben is találunk. E tekintetben Chrysostomust az elsők 
közé kell tennünk. Homiliáiban majd itt, majd ott kutatja a 
könyvek címét, célját, rendeltetését; az írás idejét stb. és egyes 
nehézségeket ezek alapján fejt meg. Ezen adatok nagy része az 
Újszövetségre vonatkozik: vannak azonban ószövetségi adatok 
is. A 44. zsoltár feliratait, melyről annyi vita van, így olvassa: 
Pro victoria, pro floribus filiorum Core. Alius: Victoriae effec-
tori propter lilia filiorum Core. Hebraeus: pro liliis stb. Jó 
lenne, ha itt volnának a zsidók és a pogányok, mert ők hozná-
nak tanúbizonyságot. A könyvek ugyanis tőlök vannak. «Hic 
enim psalmus in Christum est inscriptus, ideo inscriptio, In 
dilectum... Is enim nunquam fecit mutationem.» i 

A próféták nem mindig arról szólnak, kinek neve van a 
feliratban. így pl. Dávid a 71. zsoltár élére Salamon nevét írta. 
Azonban olyanokat mond a zsoltárban, hogy azok emberi ter-
mészetre nem vonatkozhatnak. 

Több helyen foglalkozik az evangéliumoknak egymáshoz 
való viszonyával. 

Legelőször azt kérdi, honnan van az, hogy bár annyi tanít-
vány volt, csak két apostol és két apostoli követő (Márk és 
Lukács) írt? 

Ez azért van, mert nem ambitióból írtak. Egy is leírhatta 
volna, mit négy beszél el. Azon körülmény azonban, hogy négy 
írt különböző időben, különböző helyen, nem összebeszélve, az 
igazság mellett nagy argumentum. Lukács az okot is megmondja, 

1 44. zs.-hoz írt magyarázatban. 
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miért ír.1 Szent János nem jelöli ugyan meg az okot, de mi ezt 
tudjuk az ősöktől. Szóval minden evangélistának külön célja 
van. Ezért nem ugyanazon eseményeket beszélik el. «Distribuunt 
evangelistae tempóra, Matheus quidem, priusquam Joannes B. 
caperetur, tempóra abbrevians, ad ea, quae secuta sunt properat, 
ev. Joannes autem hic maxime immoratur.» János a pusztába 
való menetelt elhallgatja, mert Máté már elbeszélte. «Post bap-
tismum nihil ipsum dixisse, scribunt alii evangelistae. Verum 
omissas, quae interea facta sunt, post captum Ioannem, mira-
cula Christi prosequuntur. Miracula autem alii alia omiserant, 
alia nemo meminit».2 Máté sem beszél el mindent, mert minden 
szándéka és törekvése az, hogy leírja Krisztus tanítását, csodáit 
és ezért semmit sem mond el, mi nem tartozik ide.3 

A nyomorult Lázárról szóló példabeszéd csak Lukácsnál 
van meg. Miért mindez? Miért adnak elő egyes dolgokat mind, 
más dolgokat pedig csak egyik vagy másik? Azért — felel Ch. 
— hogy mind olvassuk el és lássuk a megegyezést. Ha ugyanis 
mind ugyanazt beszélné el, akkor nem tanulmányoznák az evan-
géliumokat, ha pedig egészen különbözőt adnának elő, akkor 
nem látszanék a concordia az evangéliumok között. 

A synoptikusoknak a negyedik evangéliumhoz való viszo-
nyát is megvilágítja. Amint a villámlás megelőzi a mennydör-
gést — így szől — ügy előzi meg az első három evangélium 
a negyediket. Előbb az első három evangélium villámlik, azután 
szent János dörög. Míg a synoptikusok «circa carnem immorati 
essent.. . S. Joannes supra omne tempus et saeculum ascendit, 
auditorum animos ad id, quod in principio erat erigens...»4 

Kiknek írtak az egyes evangélisták? Máté a hébereknek 
írt héberül, Márk az egyptomiaknak, Lukács mindenkinek. Ennek 
megfelelőleg Máté (1, 1.) Krisztust Dávid Fiának és nem Isten 
Fiának nevezi. Márk Istennek mondja, azonban «mutilavit sen-
tentiam, ut praemolliret et demulceret auditorem». 

Lukács közép helyet foglal el. Érinti ugyan az Istenről 
szóló tant, de nem magyarázza meg. Luk. 1, 1.: «Et sermonein 
quidem nominavit, sed quod Deus erat verbum, non dixit. 
Omnes igitur ad oeconomiam in carne primo se contulerunt et 
sensim postea expositis miraculis, dignitatem naturae divinae 
declaraverunt». 

1 L. 1, 3. 
2 Horn. XVI. in c. I. J. 

3 Horn. IV. in c. 13, Mt. 
* Horn. III. in c. I. J. 
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A negyedik evangéliumban a szerző ama: «Virgo, alter 
de terra Angelus», ki Jézus kebelén nyugodott: ad theologiam 
esplicandam post très illos praecones excessit.1 

Azon haeretikusok ellen írt, kik azt mondták Krisztusról, 
hogy volt idő, mikor ő nem volt.2 

Az evangéliumok időrendjére vonatkozólag következőket 
találjuk Chrysostomusnál. 

Abból a körülményből, hogy Márk többet elhagy, mit 
Máté elbeszél, azt következteti, hogy Máté elsőnek írt. «Quin 
etiam reliqua narrando (sc. Marcus), maximo perstrinxit cuncta 
compendio.» Tehát Márk nemcsak sokat elhagy, hanem amit el-
beszél, azt is nagyon megrövidíti. Ezért Máté előbb írt. «Quippe, 
qui (sc. Marcus) Mathei scriptione praeventus, amplius aliquid 
docere non studeat.» Mindegyik t. i. a maga mesterét utánozta. 
Szent Márk ugyanis Pétert «verborum parcitate gaudentem, 
Lukács pedig Pált, a sokbeszédűt követte.3 

Szent János az evangéliumot Ephesusban írta, miután vissza-
tért száműzetéséből. 

Az «Apostolok Cselekedetei»-vel több helyen foglalkozik. 
A címre vonatkozólag ezt mondja: Mit akar ezen cím: «Acta 
Apostolorum». «Neque enim temere praetereundi sunt tituli, neque 
initium libri confestim attingendum sit, sed prius libri nomen 
videndum. Sicut ex capite reliquum corpus fit notius, sic a 
superiori parte impositus textui titulus in fronte, reliquam 
scripturam efficit notiorem.4 A cím világosabbá teszi tehát az 
egész könyv tartalmát és így nem fölösleges. 

Más helyen azt kérdi, mit akar ezzel mondani: «Primum 
quidem sermonem...» Innen kellene kezdeni, de azt akarja 
látni, hogyan jött Damascusba (t. i. szent Pál). «Excaecatio haec 
fecit, ut totus orbis terrarum visum reciperet». Ezzel Chrysos-
mus alighanem a könyv célját jelöli meg, azt t. i., hogy miként 
terjedt el az evangélium az egész földkerekségen. Azután ezeket 
kérdezi: Miért említi az első könyvet («Primum quidem sermo-
nem), miért mondja sermonak és nem evangéliumnak, mikor Pál 
evangéliumnak nevezi? Azután miért, de omnibus, mikor szent 
János (21, 25.) szerényebben szól, azután optime Theophile: 
«nomen cum laude positum est». Sajnos, hogy e kérdésekre 

1 Sermo de sigillis librorum. 3 Hom. IV. in S. Mt. 
2 Sermo de S. Joanne Apostolo. 4 Sermo 51. (Art. 17, 23.) 
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mindössze ennyit válaszol: nem oldom meg e kérdéseket: «Ut 
ipsi per vos sententias colligatis». A galambok is, míg fészekben 
a fiak, szájokból etetik azokat, azután pedig csak megmutatják 
nekik a magot.1 

Az «Apóst. Csel.»-nek szerzőjét illetőleg sokan kételkedtek, 
sőt létezéséről sem tudtak. Épen azért szükségesnek tartja a 
könyv magyarázatát. «Complures sunt, quibus hic liber adeo 
ignotus est, ut non solum ambiguant de authore, a quo con-
scriptus est, verum ne id quidem cognitum habeant, an omnino 
extat haec rerum ab Apostolis gestarum história.»2 Ránézve 
azonban nem kétséges a szerző. «Beatus Lucas librum compo-
suit.»3 Ezt más helyen is kifejezi. Miért említi újból az evangé-
liumot? — kérdi. «Ut suam declararet exactam diligentiam: 
Nam in illius operis praefatione dicit: Visum est mihi ab initio.4  

Ez ugyanis azt mutatja, hogy a III. evangéliumnak és Apóst. 
Cselek.-nek a szerzője ugyanaz. 

Végül megemlíti, hogy az Apóst. Cselek.-t pünkösdkor volt 
szokás olvasni. Miért? Azért, mert ezzel kezdődik.5 

Megjegyzem, hogy a görög katholikusoknál ma is husvét-
vasárnapjától kezdve pünkösdig olvassák az Apóst. Cselek.-t. 

Ungvár. 
Dr. Hadzsega Gyula. 

1 Sermo 50. In princípium c. 9. Act. 
2 Horn. I. in c. I. Act. Apóst. 
3 Sermo XV. 
4 Horn. I. in c. I. Act. Apóst. 
5 Sermo 66. Miért olvastatik az Act. pünkösdkor ? 



A «SZENT KAPU» EPHESOS MELLETT. 

Panaghia Capuli.1 

KISÁZSIA nyugati partvidékén, Szmirna városától délre, nem 
messze a történelmi Ephesos nagyarányú romjaitól fekszik ez 

a sajátságos görög-török elnevezésű, csak néhány négyzetméter 
nagyságú kőhalmaz. Gondosan elrejtőzve a természet által képe-
zett hegykoszorú kellő közepén, csak nagyritkán hallottunk róla 
említést tenni a századok forgalmas folyamatában.2 Az utolsó 
évtizedekben azonban gazdag irodalom keletkezett róla és élénk, 
gyakran, sajnos, visszataszítóan szenvedélyes harcot folytattak e 
hely tulajdonképeni történelmi jelentőségének meghatározása 
érdekében. Emmerich Katalin, a dülmeni apáca-látnok ugyanis, 
ellentétbe helyezkedve azon évszázadok jámbor hagyományai által 
megszentelt és történelmi érvekkel megerősített nézettel, mely 
szerint Sz. Mária Jeruzsálemben halt meg és Qethszemániban 
lett eltemetve, azt állítja, hogy ezen sok tekintetben igen érdekes 
helyen élte le utolsó éveit és itt helyezték nyugalomra szent 
testét. Az egyháztörténelem képviselői között akadtak mindig 
egyesek, kik a Gethszemáni kertjében levő Sz. Mária sirjának 
valódiságáról szóló hagyományt, több-kevesebb sikerrel kétségbe 
igyekeztek vonni; de a jámbor Emmerich azon határozott állítása, 
hogy a boldogságos Szűz Ephesos környékén, a mai Panaghia 
Capulin fejezte be életét, a környéknek a látomásaiban való 
körülményes leírása, a vélt lakóházáról nyújtott pontos adatok 
és végre élete estéjének, halálának és eltemettetésének kimerítő 
ismertetése, egészen új beállításban mutatta nekünk ezt a kérdést. 
Egyházi körökben is általános föltűnést keltett e nézetével és 
annak idején sok ezer jámbor zarándok kereste fel szűz Mária 

1 Panaghia (ejtsd : panajia) újgörög szó ; szűz Máriára alkalmazott, álló 
kifejezés. Legjobban talán ez a szó adja vissza értelmét : «tökéletes szent». 
Capu, török szó = kapú, bejárat ; li — kicsinyítő képző. 

2 E sorok Írójának alkalma volt az elmúlt nyár folyamán Kisázsiában 
történt utazása közben e helyen személyesen megfordulni. 
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vélt sírját. Timoni, szmirnai érsek, kinek egyházmegyéjéhez e 
hely tartozik, hivatalos bizottságot küldött ki helyszemlére. Ez a 
bizottság azt a föltűnő, önmagában véve azonban még semmit 
sem bizonyító tényt állapította meg, hogy az Emmerich Katalin 
nyújtotta leírása a környéknek, többé-kevésbbé fedezi a valóságot. 
Ebből az alapból kiindulva, az egyik csoport védői Timoni érsek-
kel az élén s inkább jámbor érzelmektől, mint történelmi tények-
től vezettetve, kevés támadás alá vették az eddig csaknem általános 
elismerésnek örvendő nézetet és sok ügyességgel igyekeztek a 
Jeruzsálem ellen fölhozott régi érveket egyesíteni Emmerich új 
adataival.1 Míg a másik csoport e száraz, de igaz elvet hangoz-
tatva, hogy egy történelmi tény megállapításánál vajmi keveset 
számít egy különben jámbor apáca látomása, az Ephesos, illető-
leg Panaghia Capuli mellett bizonyító érveket igyekezett meg-
cáfolni és a számtalan adattal megerősített jeruzsálemi hagyományt 
mondotta helyesnek.2 

Az első nézet képviselői a következő érvekre támaszkodnak: 
1. A Szentírásból tudjuk, hogy az Úr még a keresztfán 

ajánlotta szűz Anyját kedvelt tanítványának, Jánosnak, oltal-
mába.3 Szent János magához vette az Istenanyját és ez kétség-
kívül követte őt Ephesusba, mikor e város keresztényeinek élére 
került. 

2. A 431-ben Ephesosban tartott 3. általános zsinaton össze-
gyűlt egyházatyák levelet intéztek a konstantinápolyi papsághoz 
és néphez, amelyben azt mondják, hogy Nestoriust abban a 
városban kárhoztatták «...in qua theologus Joannes et deipara 
Virgo s. Maria.»4 Ebből következik, mondják, hogy szűz Mária 
sírja Ephesosban volt. Ezzel az érvvel összeesik a harmadik. 

1 Főképviselői ennek az iránynak : P. Thomas Wegener Ord. s. Aug. : 
«Wo ist das Grab der hl. Jungfrau ;» 1895. M. Gabrielovich (P. Jung szmirnai 
lazarista álneve:) Ephèse, ou Jerusalem? Paris, 1897. és u. a. Le tombeau de 
la Sainte Vierge à Ephèse, Paris, 1905. Timoni: Panaghia Capouli, Paris, 1896. 

2 Dr. Nirschl: Das Grab der hl. Jungfrau, Mainz, 1896. P. Meister-
mann: Le tombeau de las. Vierge à Jerusalem. Jerusalem, 1903. Felix Sartiaux : 
Villes mortes d'Asie Mineure, Paris, 1911. 

3 Sz. János evang. 19, 27. 
4 A teljes szöveg így hangzik: «Quare et Nestorius, impiae häreseos 

instaurator, cum in Ephesiorum civitatem pervenisset, in qua Joannes Theologus 
et Deipara Virgo s. Maria, a sanctorum Patrum et Episcoporum coetu ultro 
seipsum abalienans malaeque conscientiae reatu impeditus accedere non audens, 
post trinam citationem justa sanctae Trinitatis sententia divinoque patrum 
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3. A 3. általános zsinat idejében, 431-ben már szűz Máriá-
nak szentelt templom volt Ephesosban. Ezt a templomot szűz 
Mária sírja fölé építették. 

A Jeruzsálem mellett állást foglaló csoport tudósai a követ-
kezőképen felelnek ezekre az érvekre: 

Ad 1. Az Úrnak utolsó akaratát végrehajtani kétségkívül 
szent dolognak tartotta a szeretet apostola. Szent János és a Szűz-
anya az Úr halála után elválaszthatlanok voltak egymástól. Ezt 
nem tagadja senki sem. Nehézség akkor merül föl, mikor arra a 
kérdésre kívánunk feleletet: mikor ment szűz Mária Ephesosba? 
Itt két véleményt kell megkülönböztetnünk. 

a) Emmerich Katalini gondolkodásra indító pontossággal 
és föltűnő határozottsággal azt állítja, hogy az Istenanya az Úrnak 
mennybemenetele után még 3 évet élt Siónban, 3 évét Bethániá-
ban és 9 évet Ephesosban, azaz az Ephesos mellett lévő Panaghia 
Capulin, ahová szent János apostol vitte volna. Eszerint tehát 
szűz Mária az Úrnak mennybemenetele után 6 évre, azaz Kr. u. 
39-ik esztendőben került volna Ephesosba és itt 9 év múlva, 
azaz Kr. u. 48-ban halt volna meg. Szűz Máriának Ephesosba 
való költözése avégett történt, hogy a zsidók üldözése előtt 
biztonságban legyen. Nem tudjuk, honnan merítette Emmerich K. 
ezeket az adatokat, de ez a föltevés ellentétben áll az első keresz-
tény évtizedek történetével. Az apostolok csel.-ből2 u. i. világo-
san kitűnik, hogy szent Pál megtérése után nemcsak szünetelt a 
keresztények üldöztetése, hanem zavartalan békének örvendett az 
egyház egészen 42-ig, mikor Heródes Jakabot lefejeztette és 
Pétert börtönbe vetette. 

Nem valószínű ez a föltevés azért sem, mert szent János 
apostol működéséről ezidő alatt semmit sem tudunk. Lélektani 
szempontból lehetetlennek kell tartanunk, hogy János, a tüzes 
lelkű apostol és evangelista, 9 álló esztendeig beszüntette volna 
apostoli működését. Már pedig szent Pál, ki harmadik missiós 
útja (55—58.) után kezdi meg működését Ephesosban, meg-
érkezésekor egyetlen keresztényt sem talált itt, hanem csak 
néhány (12) Jánostanítványt, kiket aztán Jézus nevére megkeresz-

judicio condemnatus, ab omni sacerdotali dignitate privatus est». Meistermann: 
Les tombeau. . . p. 100. 

1 Leben der seligsten Jungfrau Maria, S. 420. 
2 Apóst, cselekedete IX. fej. 27—32. v. 
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telt!1 Arra a kérdésre sincs feleletünk: miért kellett épen Ephesosba 
költöznie a Szűzanyának, hisz' Jeruzsálemben, a tanítványok és 
hivők körében sokkal jobban meg lett volna védve a zsidók 
esetleges támadásai ellen. De ha már el akart menni, miért nem 
költözött a közelebb fekvő és virágzó keresztény életnek örvendő 
Antiochiába, hol az apostolfejedelem már 37—38 körül püspöki 
székét emelte? Itt kétségkívül megfelelőbben lehetett volna 
keresztül vinni védelmét, mint a messze távolban levő Ephesos-
ban, mely Dianának szentelt főtemploma miatt, messze földön, 
mint a pogányság központja volt ismeretes. Mily elhagyatottnak 
érezte volna magát itt, e vigasztalan hegyvidéken eltemetve, 
ellenséges környezetben, távol Siontól, mely után való égő vágya 
lelkét emésztette! Emmerich érezhette is ennek a lélektani érv-
nek a súlyát, mert azt mondja, hogy az ellenállhatatlan vágynak 
engedve, a Szűzanya kétszer fölkereste Jeruzsálemet Ephesosban 
való tartózkodása alatt. Eszerint tehát háromszor megtette volna 
az utat Jeruzsálemből Ephesosba és kétszer Ephesosból Jeruzsá-
lembe. Ezzel a gyakori utazással azonban az Ephesosba való át-
költözés tulajdonképeni célja, a biztonságba való helyezés, tökéle-
tesen meg lett volna hiúsítva, amihez még az útnak távolságát 
és nehézségét is kell vennünk. Aki valamikor bejárta Kisázsiát, 
eléggé tapasztalhatta, mily nagy nehézségekbe ütközik még ma 
is az utazás. Szűz Mária magas kora, végtelenül gyönge és 
gyengéd szervezete, átszellemült lénye, épen nem emelik annak 
a feltevésnek a valószínűségét, hogy az akkori lényegesen mos-
tohább körülmények között, kényelmesebben lehetett volna utaznia. 

b) Egy másik magyarázat azt tartja, hogy Sz. Mária akkor 
jött Ephesosba, mikor János apostol végleg elhagyta Palesztinát 
és a szent Pál által alapított keresztény község vezetésére a kis-
ázsiai fővárosba ment. 

E nézetnek elfogadása ellen azonban komoly történelmi 
nehézségek merülnek föl. Szent János u. i. általánosan elfogadott 
vélemény szerint csak szent Pál halála (67.) után jött Ephesosba. 
A nemzetek apostola az első római fogságából való kiszabadulás 
után (63.) Krétába ment, hol keresztény községet alapított; onnan 
áthajózott Ephesosba, hol Timótot hagyta meg utódjának, (65.)2 

1 Ap. csel. 19, 1—7. 
2 Kirchl. Handlexikon, II. B. 2403. S. szerint. Egyes szerzők keveset 

eltérnek ettől a chronológiai rendtől. 
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amit biztosan nem tett volna, ha János már ott működik. Szent 
Pál soha nem is említi szent Jánost az efezusiakhoz és Kis-
ázsiának egyéb keresztény községeihez irt leveleiben, amit épen 
szent Pál nem mulasztana el, ha Jánost Ephesosban tudja. Ha 
már most ezeket szem előtt tartva, Kr. u. 70-ben engedjük szent 
Jánost Ephesosba jönni, akkor szűz Mária, ha őt ebben az időben 
ide követte, 85 esztendős volt. Mert általánosan elfogadott véle-
mény szerint 14 esztendős volt, mikor az Ige testté lett. Vegyük 
még hozzá, hogy a Szűzanya Ephesosban még néhány évet élt, 
ami valószínű, akkor az Istenanya kb. 90 esztendős volt halála 
alkalmával. Ezt semmiféle adattal bizonyítani nem lehet. 

Sőt e magas kor elfogadása ellen a hagyomány valamennyi 
forrása bizonyít. Eddig általánosan azt tartották, hogy az Úrnak 
mennybemenetele után még 12—15 évet töltött a földön, úgy 
hogy 60—63 éves lehetett halála alkalmával. Sőt Emmerich 
szerint is csak 64 esztendős lett.1 Nirschl tanárral mondhatjuk 
tehát, hogy ez a feltevés nem állhat meg a történelem-kritika 
előtt és ennek következtében állíthatjuk, hogy Sz. Mária Kr. u. 
70-ben nem jöhetett Jánossal Ephesosba, tehát nem is halhatott 
meg itt.2 Ezen nem változtatnak a komolyan alig számításba 
vehető szenvedélyes kifakadások sem, melyekkel egyik-másik 
Ephesos előjogaiért harcoló tudós ezt a tételt megtámadja. 3 

Ad 2. és 3. Nem valószinű, hogy a 3-ik általános zsinatra 
egybegyűlt egyházatyák azt a fönt idézett szót : ...in qua Deipara 
Virgo s. Maria... azért említik, mivel szűz Mária sírja Ephesos-
ban volt, hanem inkább azért, mert az a templom, melyben a 
zsinatot megtartották, szűz Máriának volt szentelve. Ezen a sokkal 
természetesebb módon magyarázza ezen szavakat többek között 
Alexander Natalis is.4 A szűz Mária és szent János tiszteletére 
emelt templomokra gondolnak az atyák. Hogy egy szűz Máriának 
szentelt templom 431-ben már fönnállt, az világosan kitűnik Alex-
andriai szent Cyrill, a zsinat elnökének ez alkalommal tartott 
homiliájából, mit a következő szavakkal kezdett: «Ad sanctorum 
coetum a sancta et deipara semperque Virgine Maria invitati, 
prompto animo hue confluxerunt... Salve itaque a nobis sancta 

1 Leben Maria, 420. lap. 
2 Nirschl: Das Grab der hl. Jungfrau. S. 16. 
3 Gabrielovich: Le tombeaux de la sainte Vierge à Ephèse. Különösen 

150. etc. 1. 
4 Natalis Alexander: Hist. Eccl. torn. IV. pag. 32. 
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mystica trinitas, quae nos omnes in hanc Mariae Deiparae eccle-
siam convocastiA Egy szent Jánosnak szentelt templom létezését 
már aquitániai Sylvia bizonyítja, ki 385—388. között történt szent-
földi útja alkalmával «az Úr Jézus Krisztus nevében Ephesost is 
meglátta szent János apostol mártyriuma végett, hogy ott imád-
kozzék».2 Sylvia útleírásában az olyan templomot, melyben a 
szentnek sírja volt, akinek tiszteletére emelték, «Martyrium» nevezi 
és pontosan megkülönbözteti más templomtól. Azonban épen ez 
a körülmény látszik amellett bizonyítani, hogy az Ephesosért 
küzdők 3. érve történelmi alappal bir. Mert, így következtetnek, 
miként szent János sírja fölött templomot emeltek, úgy bizonyára 
sokkal inkább tették ezt az Istenanya sírja fölött! — Bizonyos, 
hogy az első keresztény századokban az elhunytak pihenőhelyei 
fölé gyakran templomot vagy templomféle épületeket emeltek, 
melyeket Marty ria? vagy Dormitiő, vagy Memóriának* nevez-
tek, aszerint, ahogy az alatta nyugvó hivő mártyr-halállal, vagy 
természetes módon mult ki e világból. Tény azonban az is, hogy 
ugyanakkor már sok helyütt templomot építettek kizárólag azért 
és oly helyeken, ahol a hivők igényei követelték, vagy mert más 
körülmények ezt szükségessé tették. Legjobban bizonyítja ezt 
Nagy Konstantinnak a milánói edictum (313.) kibocsájtása után való 
buzgó törekvése : mindenütt, hol keresztények voltak, templomot 
emelni. Különösen kiterjedt figyelme azon helyekre, melyek szent 
hitünk titkai által meg voltak szentelve, vagy egyáltalán vonat-
kozásban álltak vele. Az egyháztörténelem atyja, Eusebius, «Kon-
stantin élete»5 c. művében számtalan helyet sorol föl, melyek-
nek fődiszét a Konstantin által emelt templomok képezik. Gyö-
nyörű volt a Megváltó dicsőségét hirdető egyház Jeruzsálemben.6 

Hasonlóképen építtetett templomot Nikomédiában, Antiochiában 
és Eusébius szerint, nagy birodalma majdnem minden tartomá-
nyának fővárosaiban is. Ezek között volt kétségkívül Ephesos is, 

1 Dr. Nirschl: i. műve 8. 1. és Felix Sartiaux: Villes mortes d'Asie 
mineure, pag. 102. 

2 Peregrinatio Sylviae; cf. Meistermann : Le tombeau . . . 
3 Dr. Kaufmann : Handbuch der christl. Archäologie. S. 128. 
* M. Amellini: Oli antichi Cimiteri Cristiani, pag. 51. Roma, 1893. 
5 Vita Constantini. III. c. 50—58. 
6 A bordeauxi zarándok, ki 333-ban meglátogatta Jeruzsálemet, azt mondja 

róla: «Ibidem modo jussu Constantini imperatoris Basilica facta est, id est, 
Dominicum mirae pulchritudinis». 
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ha nincs is említve Özséb által, hisz a virágzó Jónia élénk életű 
központja volt ez a város és a nagy birodalomnak egyáltalán 
egyik legnagyobb és legfontosabb helye. Sokat fáradozott külö-
nösen Konstantinápolyban, melyet 330-ban székhelyének is válasz-
tót^ templomok építésével. Kiváló hírnévnek örvendett az apos-
tolok temploma és a Michaelion.1 Hogy e számtalan templom 
között nem emeltetett volna egyiket-másikat szűz Mária tisztele-
tére is, teljesen ki van zárva, ha Konstantin mély és nagy tisz-
teletét, mellyel Özséb szerint az Istenanya iránt viseltetett, tekin-
tetbe vesszük. Tényleg három konstantinápolyi Mária-templom-
nak eredetét vezetik vissza a szakemberek Konstantinra.2 

A mondottakból következik, hogy egy már 431-ben Ephesos-
ban létező Mária-templom nem lehet bizonyítéka annak, hogy a 
szent Szüzet Ephesosban temették el. Mert már egy évszázaddal 
előbb, Konstantin idejében több templom volt Byzáncban és 
másutt, melyeket szűz Mária tiszteletére emeltek, jóllehet a sírja 
e templomok között egyikben sem volt. 

Konstantinápoly. 
P. Schrotty Pál. 

1 Charles Diehl: Manuel d'art byzantin, pag. 123. Paris, 1910. 
2 Kraus: Realencyclopädie der christlichen Altertümer, I. B. S. 111. 

Cf. Nirschl, 13. 1. 
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A BÖLCSELKEDŐ SHAKESPERE. 

A LÉLEK a világ tükre. A természet és a szellem; a lét titkai 
és a korszellem útjai a lélekben tükröződnek. Amilyen a 

lélek, olyan a tükrözése. A bölcselő fogalmakban, a festő és 
szoborművész színekben és vonalakban; a költő hangulatokban 
és szemléletekben ragyogtatja a világ arcát. Mert minden lét 
igévé akar lenni és minden létesülés a lélektől óhajt beszédet 
tanulni. Bölcselő, költő, művész az élet dalosai, tükörhordozói. 

Mégis azt hiszem, hogy a lélek mélységének titkai és a 
szellemi élet szakadatlan hullámzásai húst és vért a szinművé-
szetben öltenek, ott testesülnek meg. «A színjáték feladata — 
mondja Shakespere — most és eleitől fogva az volt és az marad, 
hogy mintegy tükröt tartson a természetnek ; hogy felmutassa az 
erénynek önábrázatát, a gúnynak önön-képét ; és maga az idő és 
a század testének tulajdon alakját és lenyomatát.» De ki képes 
a természet és az emberi titkok gyökeréig ásni? Ki tudja fel-
hányni a jó és a rossz, az erény és a bűn, a sejtések és vágyak, 
a jelen és a jövő csiráit? 

Vannak művészek, akik az élet divatos felszínét látják és 
tükrözik. Minden évszakban fel- és letűnnek. 

Vannak művészek, kik egy-egy kornak zengő szekrényei; 
ők a nagy nemzeti és a faji eszmék zászlóhordozói. 

Vannak művészek, akik mintegy az emberi lét mélységei-
ből törnek fel és a szellem legmagasabb szárnyalásait érik el. 
Ók a lét titkainak megszólaltatói ; az örök emberi kifejezői. 
Bennük tárul fel a mult ; ők a jelen értelmezői és a jövő ihletett 
látói. Ok valóságlátók. Amint Linkeus átlátott a Földön, úgy 
néznek ők át a lefátyolozott szellemi világon. Ok a mi megszó-
laltatóink, a mi hitünk és reményünk nyelve; ők vágyainknak 
megvilágítói. Ok mindig időszerűek; mindig érdekesek, mindig 
kedvesek; mert művészetük létünk alapjain nyugszik és ön-
magunkhoz legközelebb hoz. 
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Shakespere az embert, a szellem életét, a szenvedélyek 
természetrajzát, az erények szépségét és termékenységét, a gon-
dolatok izzó harcait, a bölcseletek ágas-bogas kérdéseit látja, 
nézi, sőt átéli. O nemcsak elvont fogalmakat, vagy neveket ismer; 
ő benne a fogalmak, a nevek, az igazságok, a tévedések, az 
idők, a korok, az erények, a bűnök húsba öltöznek, lelket nyer-
nek, természetüknek megfelelőleg gondolkodnak, beszélnek; sze-
retnek, gyűlölnek; éltetnek vagy gyilkolnak. Lelke eleven néző-
tér, az élet színpadja, amelyen a szivéből nőtt alakok mozognak, él-
nek, szóval és fegyverrel harcolnak, erényeikben ragyognak, bűneik-
ben tobzódnak és visszatükrözik mindazt, ami kívül történik, a 
világban lezajlik, a bölcselő gondolataiban vívódik, a művész kezé-
ben,ujjaiban bizsereg; vagy a politikus agyafúrt fejében táncol. Maga 
.mondja: tükröt tart a természet elé. Shakespere belülről lát 
mindent. Belülről, vagyis saját lelkéből ; belülről, vagyis az élet 
díszletei, hazugságai, tettetései mögül. Ő valóban kozmometer! De 
nemcsak egy időnek a kozmometere,hanem minden időké; mert — 
mint mondom — a lélek és a lét alapjaiból, gyökereiből lát és 
nézi minden idők emberét, erkölcsét, szellemét és bölcselkedését. 

Honnan nőtt ki; mily idők méhéből született; mily esz-
mékből táplálkozott Shakespere? Ezekre a kérdésekre felelnünk 
kell, ha eszméit, gondolkodását, bölcseletét ismerni akarjuk. 

«Amilyen az idő, olyan az ember.» Shakespere a renais-
sance kor embere. ízig-vérig át van hatva a kor szellemétől és 
azért tudott igazi renaissance-drámákat írni. London is olyan volt 
akkor. Az új idők szelleme verődött rajta vissza. Erős, makacs, 
szellemes, — szereti a szépet. Mélyen, sőt izzón érzékies, izgé-
kony és féktelen. Erejének öntudatában akarata nem ismer határt. 
Az Én öntudatra ébredt ; de ez az Én szertelen, önmagának tör-
vénye és törvényhozója. Az újjászületés emberei akaratemberek, 
szenvedélyekkel tútfűtött emberek. Zordak, kegyetlenek, irgal-
matlanok, gyilkosok, ragadozók. Lelkiismeret őket nem mérsékli ; 
a természet szavát követik. 

Természet, istenem vagy: hódolok 
Törvényednek... 

mondja Edmund. 
A gyilkos III. Richárdnak rémes látásai vannak és borzadva 

kérdi: Félek magamtól? Más itt senki sincs; 
Richard szereti Richárdot; vagyis, 
Én, én vagyok. 

Religio, hittud. é s bölcs, folyóirat. 2 
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Van gyilkos itt ? Nincsen. — Van : én vagyok. 
Fuss hát. Hogyan, magamtól ? Nagy okért : mért ? 
Mert boszút állnék. Mit ! magam magamon. 
Ah ! én szeretem magam. ? 

De a jónak, az erénynek is vannak ragyogó lovagjai, hősei. 
A tiszta szeretet is csodákat művel. A tudás, a művészet, a vallás 
is hatalmas őserővel lobban fel bennük. 

Fényből és árnyból van az a kor összeszőve. Az ember-
feletti emberek árnyékában ott tanyáz a jóizű kiélés, a falusias 
mulatozás is. Nagyra híznak a kalandorok, a varázslók ; utcán jár 
a mihaszna katona és a ledérség. A zene dallamaiba a verekedő 
előkelők jajveszéklése, a bosszúállók összeütközései vegyülnek. 
London akkor is kereskedő város volt. Olasz francia, német, 
spanyol, keleti és zsidó viselet és gondolkodás hemzseg az utcán ! 
A tarka sokadalomba vegyülnek a bélpoklosok, a kevésbbé 
veszélyes bolondok; szerencsétlenek, akiknek a nyelvét kirántot-
ták; vagy szemeit kiszúrták. Nyomorultak, élőhalottak, akik mellett 
a túlbőség és a kiélés közönyösen halad el. Részvétnélküli 
emberek ; Nietzsche ideáljai. 

Shakespere mindezt látja és ismeri. Éli a nagy kort, Erzsé-
bet királyné korát. Minek ezt jellemezni? A nép boldog volt, 
mert a polgárháborúk viharai lezajlottak; a spanyol ármádia 
megsemmisült, mindenki üzletének és szenvedélyének élhetett. 
Fény, pompa, a klasszikus műveltség szeretete; hiúság, tetszés-
vágy, túlfinomult élvezetek utáni vágy a levegőben voltak. Min-
denki a maga módja szerint élt, élvezett és szeretett. A puritá-
nok erkölcsi komolysága, világgyülölete később szinte természetes 
visszahatás az élvezetvágyó korra. 

Minden időnek meg van a maga bölcselkedése, szellemi 
légköre is. Milyen a renaissance bölcselete s gondolkodása! 

Az újjászületés új szellemet teremtett. Az ember szabad, 
független és tanult akart lenni. Olyan, mint az ókor embere. 
Szellemes, okos és amellett erős, szép és egészséges. Gyönyörrel 
olvasták a régi költőket és bölcselőket. Minden költőnek és 
minden bölcselőnek volt iskolája. Plato, Aristoteles, Pythagoras, 
Epicurus, Pyrrho, Seneca felélednek és új gondolatokat csíráz-
nak ki. Shakespere is ismerte e bölcselőket. De ez csak a kezdet 
volt. Az új szellem embere valóban újat is akart minden téren. 
A régi gondolatok arra sarkalták, hogy új életet, új szellemi 
erkölcsi, társadalmi és politikai berendezést teremtsenek. Az ember 
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kereste a maga új szellemi légkörét a természetben és a köz-
életben. A nagy Faust-monolog, a tudni, alkotni, látni vágyó és 
boldogságra törekvő ember belső vívódása, csodálatosan ráillik 
az újjászületés emberére. 

Az új ember nem volt megelégedve belső világával, lelké-
nek legszentebb és legmélyebb érzéseivel, ösztönzésével és nagy 
vallásos ihletésekben, fellángolásokban tört ki. Savonarola, a 
reformatio, Sebastian Franck, Weigel Valentin, Boeme Jakab, 
Bodin az emberi szívnek, a léleknek belső vallásához szállnak alá. 

Az új ember nem volt megelégedve saját fogalmával és 
értékével, nem volt megelégedve a társadalmi viszonyokkal sem 
és új jog- és állambölcseletet követelt. Az öntudatra ébredt 
én követelte ősi jogait. Egyén akart- lenni és mint egyén 
óhajtotta kifejteni egyéniségét, a benne szunnyadó erőket. Az 
antik nagyság látása elkábította és a hősök világának megvaló-
sításáról ábrándozott. Morus Tamás Utópiában, Campanella a 
Civitas Solisban, Bacon a Nova Atlantisban rajzolják meg egy 
szebb, magasztosabb emberjövő körvonalait és feladatait. Ezek a 
bölcselők a sötét emberfelhőkből egy új társadalmat, új népet 
láttak kibontakozni, amelyet a szeretet, az egyenlőség, a művelt-
ség és a művészetek aranyoznak be. 

Machiavelli is ez után rajongott. Ő belőle is a jövendő 
nagyság és erő, lelkesedése szólal meg, de ő mindezt, ha kell^ 
erőszakkal, vérrel is megvalósítani igyekszik. «Ha az állam 
érdeke kívánja, a fejedelem tegye meg a rosszat, az igazságtalant, 
a borzasztót is. Vagy, ha nem meri, legyen magánember, de 
ne fejedelem». A politika nála cselszövés; küzdelem a hata-
lomért. Nála a cél szentesíti az eszközöket. 

Végül az új embert valami kimondhatatlan türelmetlenség 
fogta el a tudományokkal szemben is. Ő valóban új tudományt 
akart; a természetet mélyebben és tisztábban akarta ismerni. 

Paracelsus csak egy bölcseletet ismert, a természet ismere-
tét. Telesius nagyon hangsúlyozza a tapasztalatot, mint a meg-
ismerés forrását; az érzést pedig, mint a megismerés kezdetét. 
Vives a tapasztalati lélektan, Ramus a nagy emberek gondolat-
műveleteinek tanulmányozásával új logika; Pomponazzi a füg-
getlen erkölcstudomány, Machiavelli a tudományos politika és 
az összehasonlító ethika; Montaigne az új neveléstudomány meg-
alapozója és hires mondásával, Que sais-je? az ismeretelméleti 
szkepticizmus megindítója. 

2* 
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Az ember belsőleg lassan valóban átalakult és helyzetét a 
természetben új szempontból szemlélte. A régi világfelfogás meg-
dőlt. A föld többé nem a mindenség középpontja. A mindenség 
a végtelenség távlatában nyilt meg, amelynek egy kis mozgó-
pontja a mi Földünk is és rajta egy porszem az ember is. Ehhez 
a véges tényhez a docta ignorantia illik. Nicolaus Cusanus, Kep-
ler, majd Galilei az új világfelfogás hirdetője. Kepler Cusanust 
animus liber-nek; Galilei pedig ingegno libero-nak nevezi. Ez a 
felfogás új és termékeny gondolatoknak csiráit hordozta magába. 

Elhalványult már régen a középkor nemes gondolata, a civitas 
Dei, amelyet itta földön az egyetemes keresztény államrendnek kellett 
volna követnie. Fr. Bacon, Shakespere kortársa, új jelszót adott 
ki a: regnum hominis jelszavát. A földet kell meghódítani; itt 
kell az embernek gyökeret vernie, ez Bacon bölcselete. Az 
emberi szellem erőit ki kell fejleszteni, hogy meghódítsa a föl-
det. Alkalmazkodni kell a természethez, hogy tudjon rajta ural-
kodni. Természettudományt kell művelnie, hogy természetfölényes 
lehessen. 

Íme ilyen az a szellemi légkör, amelyben Shakespere él. 
Van-e ezen gondolatoknak rá hatása? 

Voltak, akik Shakesperetől távoltartották a bölcselő birálatát, 
vagy elmélkedéseit. 

Mi más nézeten vagyunk. Mi valljuk, hogy minden lélek-
nek van eszmeköre, gondolatvilága, világszemlélete, amely minden 
érzését, vágyát, nézetét, Ítéletét, áthatja. Az ember csak úgy nem élhet 
szellem nélkül, amint a tüdő nem élhet levegő nélkül. És amilyen 
a bölcseleti nézővonalunk, olyan a kilátásunk is. Amilyenek alap-
gondolataink, olyanok következtetéseink is, elméletben és gyakor-
latban egyaránt. Az érzelem, a világnézet, a bölcselet minden 
ágában más eredményhez jut, mint a kételvű. Az egyelvűnek 
továbbá más a vallása, mások a dalai, mások a képei és mások 
a szobrai ; mint a kételvűnek. A determinista is máskép göngyö-
líti le az életet és az akaratokat, mint az indeterminista. Milyen 
volt tehát Shakespere lelki világa? Milyen volt akkor, amidőn 
Pomponazzi azt tanította, hogy a lélek Aristoteles tanítása 
szerint nem halhatatlan, mert a görög bölcselő (dualizmusa) kételvű-
sége nem nyilvánvaló. Bacon szerint pedig a lélek létét és a lélek 
halhatatlanságát tudományosan be nem bizonyíthatjuk. Montaigne, 
Sanchez kételkedése pedig oly komoly, hogy szerintük még a 
tárgyakat sem ismerjük meg, hanem csak érzéseink változásait, 
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vagy Sanchez szerint csak azt, vagy olyant, amit mi magunk, a 
mi szellemünk alkotott. 

Ezek a gondolatok rendszereknek lehetnek csirái és első 
lépései. Hogyan gondolkozott tehát Shakespere? Miként nézte ő 
az ember és a világ lényegét, aki főleg Montaignet szerette? 
Milyen volt lélektana? 

Shakespere kételvű gondolkodásának minden ágában és 
izében. A test és a lélek; Isten és a világ; idő és örökkévaló-
ság, mint két nagy valóság lebeg szeme előtt. Lelke keresztény, 
sőt katholikus. Nem változtat rajta sem Montaigne, sem Bacon, 
sem a Stoa, sem a renaissance. Ő, mondom, katholikus érzésű, bár 
Erzsébet királynő alatt él. Carlyle írja: hogy a dicsőséges 
Erzsébet-időszak a maga Shakesperejével az előző korszak ered-
ményeként és virágaként a középkori katholiciszmusnak tulajdo-
nítható. A keresztény hit, ami Dante költeményének tárgya, hozta 
létre azt a gyakorlati életet, amit Shakespere volt megéneke-
lendő».1 Igaza van Carlylenak. Hiszen tudjuk, hogy Shakespere 
bár az újjászületés embere, mint ember, a szép ember, a nemes 
embernek volt tipusa. 

Shakespere tehát csüng a lelken és Istenen. A lélek isteni 
eredetű. A lélek spirit, soul, ones immortal part, halhatatlan 
részünk ; a test földi részünk, halandó hajlékunk. (Ant. és Kleop. 
V. 2.) Az öreg Hamlet lelke ghost; Macbethben és Jul. Cäsarban 
pedig genius. Brutus viszont Cäsar lelkét ill spiritnek; Hamlet 
apja lelkét szintén spiritnek nevezi. Shakespere az állatok lelkét 
sohasem hívja soul-nak. Az ő szóalkalmazása igen helyes és 
szigorú. 

Az agy a lélek eszköze. A lélek a külvilággal az agy útján 
közlekedik. II. Richard pomfréti várbörtönében a világot saját 
börtönéhez akarja hasonlítani. De hogyan lehet ily hasonlóságot 
kisütni. , 

. . . Am majd csak kisütöm. 
Agyam legyen lelkem nősténye ; lelkem 
Legyen a nemző : ketten így örök 
Termékeny eszmék seregeit fogantják 
Mik úgy benépesítik a kicsiny 
Világot itt búbajjal, mint a nagy 
Világot künn az emberek. 

A test a lélek tükre. Gondolataink finom árnyalatai rárajzo-
lódnak az izmokra és vonásokra. Cäsar nem szereti Cassiust. 

1 Hősök 130. o. 
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A Cassius ott sovány, éhes szinü, 
Sokat tűnődik s ily ember veszélyes. 

Mért nem kövérebb? Bár nem félem őt, 
Mégis, ha nevemhez férne félelem 
Nem ösmerek, kit inkább kellene 
Kerülnöm, mint e fonnyadt Cassiust. 
Szünetlen olvas : nagy figyelmező ; 
Átlát az embereknek tettein. 
Játéknak nem barátja, mint te vagy, 
Antonius ; nem hallgat muzsikát. 
Ritkán mosolyog s mintegy magát csúfolva 
S eszét gyalázva akkor is, hogy azt 
Akármi tárgy mosolyra bírhatná. . . (I. 1.) 

A lélek ereje ad a testnek erőt, örömet és boldogságot. 
S tréfái oly eszméket űznek el, 
Mik véremet sűrítenék. (Téli rege I. 2.) 

Viszont a túlságos aggályoskodás, őrlődés árt a bátorság-
nak, árt az akaratnak, sőt a testnek is. 

. . . mert a becsvágy 
És hősiség nyúlszivűvé lesz így, 
Ha puffasztó eszéllyel tömjük el. 
Bölcselkedés, ijedtség a kedélyt 
Leverve, kóros sárgaságba ejt. (Troilus és Cressida II. 2.) 

Sőt a beteg lélek terhe alatt összeroskad a test, az agy is, 
és megbomlik annak szerkezete is. Mily páratlan e szempontból 
2, szerencsétlen Ofélia sorsa; mily meglepő Lear őrültségének 
története; és mily való színekkel ábrázolja Shakespere Learben 
az őrültséget. Azt az őrültséget, amelynek képét az utcán 
is látta. Azt a csodás őrültséget, mikor csak az értelemre 
borul rá mélységes éjszaka, de az érzékek, az érzelmek még 
egészségesek. Vagy azt a Hamlet-féle őrültséget, amelyben van 
logika és van rendszer. Shakesperetől sokat tanulhat a pszichi-
átria. Ibsen, Dosztojewszky is az ő nyomain haladnak. A bölcse-
let is Shakesperetől tanulja a bomlott lélek lélektanát. A költők 
mélyebb betekintést vetnek a szerencsétlen lélek mélyeibe, mint 
a tudósok. 

A szomorodott, az őrültségig kétségbeesett lelkek gyógy-
szere a zene. 

. . . sok őrült józanult ki már 
Zenétől : engem józant megőrjít. 

mondja a fogoly II. Richard. * * * 
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Aki a lélekről oly képet alkot, mint Shakespere, az nem 
lehet kételkedő. Egyébként az igazi lángész természeténél fogva 
telve van meggyőződéssel, bizodalommal, hogy amit lát, az 
valóság; amit megért, az bizonyosság. Sőt néha a látás tudás; 
a tudás pedig látás. Csodálatos, hogy némelyek Shakespereben 
kételkedést fedeztek fel ! Csodálatos, hogy őt azért tartják kétel-
kedőnek, mert az értelem határait, sőt a legélesebb szemű lélek 
korlátait is tisztán látja. Ez a lángész szerénysége és alázatossága 
a titkok előtt. Aki élesebben lát, a természetben is több isme-
retlenre bukkan, mint a vak. Aki mélyen tekint a lét tengerébe, 
jobban felismeri annak feneketlenségét. De ez még nem kétel-
kedés. Ez az ész birodalmának a hit birodalmától való el-
határolása. 

Egyébként Shakespere is tudja, hogy ismereteink forrásai 
az érzékek. Rajtuk épül fel tudásunk. Szegény vagy király egy-
formán érzékelnek és gyönyörködnek a világban. «Bátor» nem 
ismeri a királyt, V. Henriket és nagy fogalma van róla. Henrik 
nem fedezi fel magát előtte, hanem mondja: A király is csak 
olyan ember, mint én magam; a viola neki is olyan illatos; az 
ég boltja neki is csak úgy mutatkozik; érzékei szintúgy emberi 
természetűek... 

Az érzékek csalhatnak és azért Hamlet Horatióval együtt 
lesi, milyen benyomást fog tenni mostoha apjára, a gyilkos 
királyra, a ravaszul kieszelt színdarab. Arcáról akarja a bűnt le-
olvasni. 

Jól megfigyeld : 
Mert én arcába kapcsolom szemem ; 
S majd összevessük a látszat felől 
Kettőnk illetét. 

Nem bizik érzékszerveiben, mert az igazság vagy a tévedés 
nem az érzékekben, hanem az Ítéletben van. Nem bizik Shakes-
pere az érzékszervekben máskor sem; a léleknek kell az érzé-
sekből az igazságot kiolvasztania. De, hogy erre képes legyen, 
először figyelnie kell, mert figyelem nélkül nincs érzet, nincs 
képzet sem; annál kevésbbé van ítélet. 
Portia. Pacsirta szépen zeng, a varjú is, 

Ha nem figyelsz egyikre sem : 

Figyelem, összehasonlítás, megkülönböztetés szülik fogal-
mainkat 

Melyeknek nagyságát részjegyek teszik. (Troilus és Cresida I. 3.) 
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Az igazságot az ész látja. De mi az igazság? Az akarat-
elvűek az akaratot teszik az igazság mértékéül. Stat pro ratione-
voluntas. Ulysses kárhoztatja őket. 

. . . szerintök ész a harcra nem kell : 
Lenézik a megfontolást s csupán 
A kor vívmányait becsülik : így 
A csendes ész hatásait, mely kiméri 
Hány kar vívjon, ha int az alkalom, 

Ágyból, házból, térképről harcolásnak 
Mondják ezek; tehát a faltörő kos 

Több lesz a kéznél, mely gépét csinálta, 
Vagy annál, aki finom szellemével 
Kellően intézi rombolásait. 

Az igazság, Hamlet szerint, azt nézi, megegyezik-e a látszat 
vagy a dolog a valósággal s nem megegyezik-e vágyainkkaL 
Vágyaink sokszor megejtik az észt és tévedésbe sodárják. 

Vágyad volt a hivés szülője Henrik. (IV. Henrik IV.) 

Annál kevésbbé lehet a siker az igazság szabálya, mint azt 
a pragmatisták tartják. Troilus figyelmezteti a pragmatista Hektort.. 

. . . Nem bátyja, mert 
Azt nem hihetjük el, hogy tetteink 
Igazsága csak a sikerben áll. (Tr. és Cr. II. 2.) 

De akármily mély értelemmel birjunk is, mindent meg nem 
érhetünk, mert 

Több dolgok vannak földön és égen, 
Horatio, mintsem bölcs elmétek 
Álmodni képes. (Hamlet. I.) 

Nem is lehet ember célja csupán a tudás! Az embernek más 
igényei is vannak. Vannak a szívnek is törvényei — mondja 
Pascal, amelyeket az ész nem ismer. Goethe Faustja is szomo-
rúan jön rá erre a valóságra. Shakespere felsült szerelmesei is 
tudományra adják fejüket, de a tudomány mégis szerelembe köt 
ki és a király udvaroncaival együtt esküszegésben marad. Az 
okos Biron ugyan mindjárt az elején kicsúfolja az egész fogad-
kozást; és kicsúfolja a tudományt, de hát ha már kell, ő is csak 
megesküszik, abban a meggyőződésben, hogy esküszegők lesznek. 

A drámaíró — mondják — determinista, bár alakjai mint 
öntudatos, akaratos és sorsdöntő erők lépnek is fel. A dráma 
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levegője felett a végzet lebeg. A drámai hősök lényük magjá-
ban hordozzák bukásuk csiráit. De nem vagyunk-e mi mind-
nyájan drámai hősök. Az élet porondján nem küzdünk, szenve-
dünk és meghalunk-e mi is. Az élet mindig drámai. A kicsinyek 
kis, a nagyok nagy tusákat vívnak. Mi van tehát szabadakara-
tunkkal? Öntudatos, akaratos intézői vagyunk-e sorsunknak, vagy 
sem? Mikép gondolkodik Shakespere a szabadakaratról? 

Világos, hogy a drámában minden megokolt. Minden cse-
lekedetnek van oka ! De vájjon ez a megokolás, az életsorsoknak 
ez a láncolatos kiszövődése megsemmisítése-e az akaratszabad-
ságnak ? Sokan így gondolkodnak. De ez tévedés. A szabadakarat 
is megokolt, amint minden ítélet, minden következtetés is megokolt. 
A cselekvő, a hős maga előtt látja az okok sorát; látja és mér-
legeli ; mérlegeli és végül az okok egyikével bensőleg össze-
forr. Ebben a pillanatban ő maga a megtestesült ok; ő az ön-
magából kigördülő kerék, mely fut a maga kitűzött pályáján. 
Nem futna, ha az ok csak kívüle állna; de mert az okot saját 
erőforrásává tette; gördül a maga pályáján. Rodrigo szégyenli, 
hogy szerelmes, de nincs ereje változtatni rajta. Jago válaszol : 

— Erő ! nevetség ! Tőlünk függ, hogy ilyenek, vagy amolya-
nok legyünk. Testünk a kert, akaratunk a kertész. Ha tetszik : 
csalánt vagy salátát vetünk bele. Izsópot ültetünk s kigyomlál-
juk a köményt. Parlagon hagyjuk henyéségből vagy tenyészővé 
tesszük iparral. Mindez egyedül akaratunktól függ. Ha éltünk 
mérlegében egyik oldalon nem volna az ész, ellensúlyozni a buta 
szenvedélyt: a vér s természetünk hitványsága ostoba követke-
zésekre ragadna. De azért van eszünk, hogy szenvedélyeink izgal-
mát, a hús és a vér ingerét lehütsük... 

Brutus látja tettét és tettének minden következményét. Nem 
az ablakában talált levél, nem is a búsuló hazafiak ösztönzése 
adják kezébe a tőrt. Meggyőződése, hogy jót tesz, ha Cäsart 
megöli. Gondolkodásában, hitében van Cäsar végzete. Troilus 
meg így elmélkedik akarata és választása következményeiről. 

Veszek ma egy nőt s választásom itt 
Kényem vezérletére indul el ; 
Kényem pedig a szem s fül gyújtja fel, 
S két ügyes kalauz, a vágy s itélet 
Veszélyes partja közt. De majd, ha nem 
Kedvelem is : én választám ; tehát 
Hogyan taszítsam el ? Nincs, nem lehet 
Itt visszalépés; állni kell a szónak. 
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Nem vetjük vissza a kereskedőnek 
A selymet, ha beszennyezők ; . . . 

Az akarat felébredésének és kifejlődésének csodás rajzát 
nyujjta Macbeth. Szereti rokonát és királyát; küzd érte a norvé-
gek ellen. A győzelem után a boszorkányok üdvözlik és a királyi 
koronával hitegetik. Jövendelésük részben beteljesedik. A király 
Olumis és Cawdor thánjának nevezi őt ki. De ekkor várja a 
harmadik igéret teljesítését, a királyi koronát is. Lady Macbeth 
unszolására meggyilkolja a királyt és ő lesz a király. íme egy 
sor ok, indító tényező és mégis királygyilkos lett volna-e Mac-
beth, ha nem szunnyad benne a vágy a királyság után. A boszor-
kányok valóban csak az ő kísértései, az ő édes hírhozói. Még 
nem beszél feleségével és már is csírázik benne a vetés. 

A sors 
Ha akar királynak ; jó, tegyen királlyá ! 
De úgy, hogy én ne is mozduljak érte. 

S itne mégis mikor a király a Cumberlandi herceget jelöli 
ki utódjává, így szól magában: 

Cumberland herceg! Oly kő ez, melyen 
Át kell ugranom — máskép átesem ; 
Mert útban áll. — Bújj el csillag világa ! 
Ne láss be vágyam mély, setét titkába ! 
Zárulj be szem ! hagyd rá — amíg a kéz 
Elvégzi azt, mit szem borzadva néz ! 

Macbeth gyilkos volt, mielőtt a kedves kísértések ránehe-
zedtek; az okozatok oka ő maga volt és nem tett ellenük 
semmit. 

Hamlet habozásai voltakép nagy akaraterőre vallanak. Tisz-
tában van azzal, mit kell és mit fog tenni, ha atyja vádja igaz. 
De ő úr szenvedélyei felett, ő úr a beteges látomások felett is. 
Teljesen meg akar győződni arról, bűnös-e a király? Ő igazsá-
gos gyilkos akar lenni. Jól tudja ő, hogy az ember ura cseleke-
deteinek és szenvedélyeinek. Tudja, mint lehet a szenvedélyt, a 
rossz szokást egy másik jó szokással leküzdeni; bánattal, gyó-
nással legyőzni. Kéri anyját: 

. . . Gyónj meg Istenednek ; 
Bánd meg a multat; a jövőt kerüld, 
S többé ne trágyázd a gyomot, hogy annál 
Bujábbra nőjön. 
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Mutass erényt, ha nincs is. A szokás — 
E szörny, ez ördög, mely öntudatát 
Elnyeli tetteinknek — angyal ebben ; 

. . . Türtőzzél ma éjjel : 
S a holnap éji megtartóztatás 
Könnyebb leend : még könnyebb, azután ; 

így történik, hogy 
. . . sok meglesz, mit nem hiszünk, 

És sokszor mink vagyunk az ördögök, 
Ha ingatag erőnkbe bizakodva, 
Kisértetni hagyjuk lenge sziveinket. (Troilus IV. u.) 

Igaz, hogy Hamlet vádolja önmagát; vádolja huza-vonáját 
s panaszkodik az észre, hogy 

. . . az öntudat 
Belőlünk mind gyávát csinál, 
S az elszántság természetes szinét 
A gondolat halványra betegíti : 
Ily kételkedés által sok nagyszerű, 
Fontos merény kifordul medréből 
S elveszti «tett» nevé t . . . 

Ez igaz! De még egyszer hangsúlyozom, hogy Hamlet 
késlekedése nem akaratlanságra, hanem nagy akaratra vall. Men-
nél mélyebben gondolkodunk, annál körültekintőbbek vagyunk. 
A gondolkodás nehéz, de a szabadakarat is nehéz! Az ösztön 
ötlettel ; a mély értelem mély körültekintéssel működik. Nagy 
probléma előtt áll: 

Kizökkent a világ, óh kárhozat, 
Hogy én születtem helyretolni azt. 

E nagy problémát nem lehet elhamarkodva megoldani. 
Shakesperenél az akarat inkább erős vagy gyenge, mint 

szabad vagy nem szabad. Az erős akarat sokszor Isten műve. 
Biron (a Felsült szerelmesekben) Isten különös kegyelmétől várja 
fogadásuk megtartását. York vallja, hogy 

— minden szív, ha Isten valamely 
Nagy cél miatt meg nem acélozza, 
Megolvad . . . (II. Richard V. 1.) 

De a kegyelem azért nem-e kényszerít és 
A kegyelem kényszerről mit se' tud ; 
Az mint az ég szelid esője hull 
Alá a földre s kétszer áldva van, — 
Megáldja azt, ki ád — és azt, ki vesz. (Vei. Kalmár IV. 1.) 
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Isten nélkül az akarat elveszíti egyensúlyozóját, a lelkiisme-
retet és uralomra jut a vad, az erőszakos én. Mert a mi cseleke-
deteink mértéke a lelkiismeret ; a lelkiismeret alapja pedig Isten. 
Persze a bűnösnek terhére van Isten és a lelkiismeret. 

III. Richard meggyilkoltatja a trónörököst, Clarencet. 

1. Gyi lks . Hát hogy érzed most magad? 
2. Oyilk is A lelkiismeret némi seprője még mindig van bennem. 
1. Gyilkos. Jusson eszedbe a díj, ha megtettük. 
2. Gyilkos. Teringettét ! meghal ; a díjt feledtem. 
1. Gyilkos. Hol van lelkiismereted? 
2. Gyilkos. Óh ! Gloster herceg erszényében. 
1. Gyilkos. Ha kinyitja erszényét, hogy a díjt kifizesse, lelkiismereted kirepül. 
2. Gyilkos. Se baj ; had fusson : kevés vagy senki sem akad, ki megtartsa. 
1. Gyilkos. De hátha ismét beállít hozzád? 
2. Gyilkos. Mit sem akarok róla tudni : az ember gyáva lesz vele ; az ember 

lophat, hogy be ne vádolja ; az ember nem esküdhetik, hogy tor-
kára ne fojtsa. Ez egy buta, szégyenlősképű szellem, mely az ember 
keblében turkál ; az ember teli tömi nehézségekkel . . . . minden 
ember, aki jól akar élni, azon van, hogy önmagára bizza magát s 
nélküle él. 

A lelkiismeret nélküli ember a vad természet útját követi 
mint III. Richard, vagy Edmund (Lear királyban) vagy Jago 
(Othelloban). Ez a három alak mutatja, mily mélyen sülyed az 
ember, ha csupán a természeti erkölcsre bizza magát, ha az 
erkölcs elszakad a vallástól. Pomponazzi, Montaigne, Charron le 
akarták rázni általában a vallás nevelő és alakító hatását és az 
emberi természet szabad érvényesülésében és kivirágzásában lát-
ják a nagyság titkát. De Edmund is a természetet imádja és e 
fatyú gonoszságaitól borzadállyal fordulunk el. Jago kigúnyolja 
a becsületet és hallatlan romlottságával megmérgezi maga körül 
a levegőt. A bűnnek oly iszonyú méreteit tüntetik ők fel, hogy 
az embernek megrendül egész valója. Az ördög jelenik meg az 
ő képökben a földön. Az ördög lesz úr a természeti erkölcs 
híveiben. 

III. Richard fenhéjázva mondja: 

Tőlem tanulhat gyilkos Machiavelli. (VI. Henrik III. 2.) 

III. Richard valóban olyan fejedelem, amilyen Machiavelli 
műveiből kisugárzik. Shakespere III. Richárdban tükröt tart 
Machiavelli elé: nézd ez a te eszményed. Neki is a lelki-
ismeret 
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csak szó, mit gyáva használ, 
S fel van találva, az erőst lekötni. 
Tudatunk a fegyver, törvényünk a kard. (III. Richard V. 3.) 

Ezekben a borzasztó típusokban állítja elénk Shakespere a 
vallástól felszabadult természet erkölcsi felfogását és borzasztó 
következményeit. Ez Shakespere válasza Pomponazzinak, Mon-
taignenak és Charronnak. Minden erkölcsi intelemnél megrázób-
ban beszélnek ez alakok, akiknek körvonalait részben mégis az 
életből vette és bennük a szabad, a természetes erkölcs elfajzásait 
tükrözte. 

** * 

Shakespere tehát Orgánumot ugyan nem írt, de a gondol-
kodó lélek gépezetét egészség és betegség; józanság és őrült-
ség; harag és szerelem; irigység és nagyravágyás, szóval a 
megfontolás és a magánkívül lét változatos és színes eseteiben 
szemlélhetővé tette. A férfi és nő egyaránt önmagukra ismernek 
észjárásaiban, okoskodásaiban. 

Lélektant szintén nem írt, de a lélek határtalan birodalmát, 
szédületes titkait jobban feltárta, mint bármely iskolai tudós. 
Dante végigvezetett a poklon, a tisztítóhelyen és a mennyorszá-
gon, hogy lássuk a bűnnek utálatosságát és az erény fenségét. 
Shakespere a földön marad; itt nyitja meg szemeinket és itt 
mutat rá a lelkek pokoli utálatosságára és mennyei szépségére. 
Julia és Cressida, Ofélia és Cleopatra ; Imogen és lady Macbeth ; 
Falstaff és Lear, Cäsar és Brutus, Othello és Hamlet; Horatio 
és Jago vagy Edmund ; Duncan és III. Richard vagy Macbeth, 
Antonius és Enobardus mint óriási jellemellentétek dombo-
rodnak ki. 

Természetbölcseletet, természettudományt sem tanított, de 
tíz évvel megelőzte Harveyt a vérkeringés elméletével1 és meg-
előzte Newtont2 a föld vonzóerejének kimondásával. Szereti a 
valóságot, megfigyeli apró vonásait is és egész növénytant, állat-
tant, vadászi szótárt állítottak össze műveiből És a természetet 
nemcsak kívülről, hanem belülről, belső igazságaikban is látja. 

1 Korjolán I., ahol Menenius elmondja példabeszédét a végtagoknak a 
has ellen való fellázadásáról. 

2 Troilus és Kressida IV., a magyar fordítás rossz. Prózában így fordít-
hatom le: «Szerelmemnek épülete olyan, mint a föld középpontja, amely min-
dent magához vonz». A német fordítás szerint : Der starke Grund und meines 
Leibes Bau ist wie der Mittelpunkt der Erde fast, der alles an sich zieht. 
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Titánia madárdaltól és szerelemtől zengő ligete; Lear rémítő 
éjszakája, amelyben az apa kiverten, a király menedék nélkül, 
az agg gyámoltalanul dacol a természet és az emberi szív 
kegyetlenkedéseivel, mily csodálatos természetismerettel és 
érzékkel vannak megfestve. Hasonlatai, képei oly elevenek, ter-
mészetesek, mintha a természet hozta volna azokat létre. A ter-
mészetnek ily dús könyvét kevesen írták meg. Ő bölcselkedés 
nélkül is titkokat látó; és okoskodás nélkül is természetfeltáró. 

* * * 

De lehet-e az boldog, aki oly éles és mély pillantást vet 
a lélek titkaiba? Lehet-e az boldog, aki a lét fátyolán keresz-
tül lát és mintegy szemtől szembe áll az ész, a szív és a ter-
mészet minden rejtelmeivel? Lehet-e az boldog, aki a történelem 
kapcsán a létért való küzdelem nagy szenvedéseit úgy látja, 
mint ő ? Úgy ismeri a társadalom felsőbb és alsó rétegeit, mint ő ? 
Úgy érzi az akaratok örök harcát, mint ő? 

Emelkedjünk magasabb álláspontra és nézzük, milyen az ő 
történelembölcselete? Mit tart a hatalmasakról és a népuralom-
ról? És mily reményekkel néz az emberiség jövője felé? 

Shakespere ifjúkori müvein, vígjátékain is átrezeg valami 
néma fájdalom. Az Amint tetszik, Minden jó, ha a vége jó, 
Szeget szeggel, borongós hangulattal, elégedetlenséggel vannak 
átszőve. Az udvari élet levegője visszatetszik neki. 

Majd tanulmányozza Anglia történetét és sötét képek, még 
rémesebb tanúságok szállnak föl lelkében. Miért kell Angliának 
magát, saját húsát-vérét tépnie? Mivel a végzetszerűség lebeg 
a népek fölött? Ebben a korban még történelembölcseletet nem 
műveltek; önmagának kellett e kérdésre feleletet adnia. Ön-
magának kellett a történelmi szenvedések kulcsát megtalálni. 
Westmoreland kérdi a yorki érseket, IV. Henrik lázadó egyház-
fejedelmet : 

. . . te, lord Érsek, kinek székét csupán 
Polgári béke tartja fenn, kinek 
Szakálát a béke ezüst keze 
Simítgatá, tanulmányit s egész 
Bölcseségét a béke ápolá. 

Mért fordítád ily rosszul tenmagad', 
Tintádat vérré, könyvedet paizszsá, 
Lándzsákká tollaid' s szent nyelvedet 
Csatába hivő hangos harsonává? 
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Érsek. Mért tettem én így? ez tehát a kérdés, 
íme ezért : Kórok vagyunk mindnyájan 
S mivel sivár, tobzódó életünk 
Oly égető lázat hozott reánk, 
Vért kell bocsátanunk . . . 

Nem is mint a békének ellene 
Vegyültem harci férfiak közé ; 
Hanem miként félelmes háború 
Tűntem föl (kis korig) gyógyítni a 
Szerencséjükben kór kedélyeket 
S tisztítni a dugulást, mely bezárja 
Életerünket. 

Vannak tehát a népek életében tespedt, lomha, lankadt és 
élettelen idők, amelyek a halál felé vezetnek. A háború célja 
kiemelni a népet ebből a nyomorúságból, öntudatra ébreszteni, 
életre kelteni. A föld rengése új forrásokat tár föl. Possadt népek 
földrengéséből új források fakadnak. A lázadás új élet kezdete 
és a béke biztosítása. Westmoreland ezt tagadja. Nem a király 
a hibás, hanem a kor és azért a lázadás helytelen. 

E kort saját szükségiből itéld, 
És át fogod látni, hogy a kor az, 
S nem a király, kitől szenvedni kell. 

És ki felelős a kor hibáiért? Ez óriási probléma! A jelen 
a múltból sarjadzik. A jelen a inult körvonalaiból bontakozik ki. 
A múltban minden elő van készítve a jelen számára. A jelen 
tettei talán 

. . . még nincsenek, de magvaik — 
És kezdetökben zárva rejlenek. 
Ily dolgok lesznek a kornak szülötti . . . 

A történelem az ok és okozatok törvényszerű hatása alatt 
bontakozik ki. Igaz 

Angol hon őrült volt, tépé magát, 
Fivér, fivérét gyilkolá mohón 
Az apa levágta gyorsan önfiát, 
S fivi megölni apját kényszerült. 

De ebből a véráradatból kellett megszületnie a nagy béké-
nek, 87 évi irtó háborúból kellett kiemelkednie a Tudor-dinasz-
tiának, amelyet a York- és Lancaster-ház utolsó sarjainak, Rich-
mondnak és Erzsébetnek házassága alapított meg. így alakult ki 
Shakespere lelkében egy történelembölcseleti világnézet oly idő-
ben, amikor még igazi történelem nem is volt. 
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Shakespere ezt a tanúságot ugyan levonta, de lelke nem 
nyugodott meg. Hazájára mostoha idők virradtak. Erzsébet 
királynő megöregedett, idegessé, túrhetetlenné vált. Lassan min-
den rokonszenvet elveszített és a pártok halálát várták. A királynő 
ezt érezte és kegyetlenkedett. Kedvencét, Essex grófot lefejez-
tette, Essex barátait, akik Shakespere barátjai voltak, Merrichet 
és Southampton grófot börtönbe záratta. Erzsébet halála után a 
tudós Stuart Jakab lett a király, kiben azonban Anglia fölötte 
csalódott. Kegyetlenebb volt, mint Erzsébet és a puritánokkal 
együtt a művészeteknek is ellensége. 

De nemcsak a nagyok, a nép hálátlansága is fölötte el-
keserítette őt. A kitűnő Raleight, a spanyol ármádia legyőzőjét, 
I. Jakab börtönbe vetette; a nép pedig gabonadrágítás miatt 
majdnem széttépte. 

Kortársai magánélete is bűnnel és utálattal volt tele. Lei-
cester megölte az idősebb Essex grófot és feleségét hamar nőül 
vette. A botrány nyilvános volt. Shakespere családi élete is 
zavaros ; a halálesetek pedig egymásután szomorítják. Volt tehát 
oka, hogy lelke tele legyen bánattal, keserűséggel és szomorú 
gondolatokkal. Ez a lélek tükröződik hires római tárgyú drámái-
ban és jellemtragédiáiban, a világirodalom gyöngyeiben. 

E műveket más szempontból szemléli a műbíráló és más-
ból a bölcselő. Mi csak azt nézzük, mily bölcseleti szellem 
lengi át a személyeket és mily világnézet hangzik el az alakok 
ajkairól. 

Nézzük először a jellemtragédiákat. 
E csoportba Hamlet, Othello, Lear király és Macbeth tar-

toznak. 
Hamlet a bölcselők kedvence. Szeretik is úgy elemezni, 

mint Faustot. Szeretnek benne misztikus homályt és túlvilági 
titokzatosságot látni. Pedig Hamlet nem oly mértékben bölcsel-
kedő, mint Faust. 

A Hamlet tragédiában két embertípus, két világnézet küzd. 
Hamlet az újkor embere, a vallási küzdelmekben megtisztult, 
megnemesedett és elmélyedt lélek; és a király a renaissance, 
az erőszakos, az erkölcsi törvények keretein kívül álló korszak 
képviselője. Ez a kor szedte még mindig áldozatait. Ez a kor 
nem irtózott a gyilkosságtól és nem irtózott a meggyilkoltnak 
feleségét oltárhoz vezetni. Ez a kor sietett Ítéleteiben és napról-
napra kivégezte áldozatait. Shakespere szembeszáll a gyalázatos-
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ságokkai, az új ember a régivel. Hamlettel ő vivődik. Hamlettel 
ő őrködik, ő késedelmeskedik. Mert Shakespere és Hamlet már 
más emberek. Hamlet nem gyáva, nem bolond, nem világkerülő. 
Hamlet ismeri az ember igazi értékét, a felelősség magasztos-
ságát, cselekedeteink következményeit. Hamlet vallásos, igazságos, 
jellemes ember. Utálja az udvart, amely csupa hízelgés, bűn és 
kétszinűség. Csalárd a szerető, képmutató a barát és ostoba az 
udvari nép. Hamlet bölcs ember, sőt filozófus, aki a végtelen-
ség távlataiból bírálja el az életet, az erényt, a bűnt. Hamletnek 
meg kell atyját bőszülni. Ö vállalja e feladatot, csak bizonyos 
legyen apja és anyja bűnössége. A bűnösnek lakolnia kell és 
lakolni is fog, mihelyt Hamlet a bűnről meggyőződik. De egy 
király sorsa a népnek is a sorsa. Egy király halála a népnek is 
lehet halála. 

Rosenkrantznak igaza van, mikor a királynak mondja: 

Fölség lehunyta nem egyes halál ; 
Mint örvény rántja bé egész körét; 
Hegycsúcson álló roppant nagy kerék az, 
Melynek magas küllőin sok ezer 
Kisebb tárgy bécsapolva s kötve van : 
Ha egyszer indul: minden függelék, 
Apró kiséret zúgva követi 
A mély bukásba. Ha király sóhajt, 
Mindég az összes nép nyög arra jajt. (Hamlet III. 2.) 

Hamlet is ezen tudat hatása alatt elnémítja akarata láza-
dását és az észt teszi úrrá tettei fölött. így alkotja meg Shakes-
pere a renaissance akaratemberével szemben, az ész emberét; 
a szenvedély ösztönös erejével szemben a lelkiismeretes, a szi-
lárd erkölcsi alapon nyugvó embert. Hamlet drámája a lélek 
mélyén lejátszódó nagy dráma. A megfontolt én benső hullám-
zásai, küzdelmei, tengermély keservei lassan-lassan bontakoznak 
ki és lépésről-lépésre öltenek alakot. A király mégis elbukik. Meg-
hal a balga Polonius is és az udvaronc Laertesz is. Meghal ugyan 
Hamlet is, de a népre szebb napok virradnak a derék és fiatal 
Eortinbras uralmával. Ez a Hamlet-tragédia bölcseleti levegője. 
Hamlet képviseli a modem embert; őbenne ölt testet az az em-
ber, akit Shakespere kortársai között hiába keresett és ami miatt 
az ő lelke mélyen elborult. 

Valamikép Hamlet ellentéte Lear király. Hamlet nem tud 
akarni. Hamlet azt az elvet képviseli, hogy az akaratnak az ész 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat, 3 
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járma alatt kell maradnia. Lear király annak az embernek a 
tragédiáját mutatja be, aki nem tud akaratáról akkor sem lemon-
dani, ha arra már joga nincs. Lear nem tud nem akarni. Lear 
nem ismeri önmagát. Ő tökéletes király minden izében és mégis 
lemond királyságáról, de nem tud lemondani királyi akaratáról. 
Shakespere itt ragadja meg az akarat tragédiáját. Hamlet az ész, 
Lear az akarat tragédiája. Hamlet visszafojtja akaratát, mert esze 
azt parancsolja. Lear képtelen legyűrni akaratát, mert benne az 
akarat az úr az ész fölött. Hamlet bolondot játszik, hogy egy-
szer mégis igazságot szolgáltasson ; Lear megbolondul, mert 
esze nem tud akarata miatt tiszta belátásra és megnyugvásra 
jutni. Lear akarata persze összeütközik leányai akaratával és a 
dráma még borzasztóbb lesz. És a vége, hogy az apa gyerme-
kek, az agg gyámolítás, a király menedék nélkül bolyong egy 
borzasztó éjszakában. 

Meggyőződésem, hogy Lear királyban Shakespere azt a 
problémát vetette föl, hogy mi történik akkor, ha az akaratok, 
ezek a sokféle kozmikus erők, egymás ellen föllázadnak. Mennyi 
nyomor, szenvedés és alávalóság sarjadzik ki innen. Mily vaddá 
teszi a gyermeket szülője; az apát gyermekei (Cordelia) ellen. 
Mily végzetes tehát, ha az akaratot az ész folyton nem fegyel-
mezi, fékezi és igába nem tartja. Az akaratemberek valójukból 
kifordult lények. 

A hatalom birása és megtartása pedig nem ismer kegyel-
met és kíméletet. Ez a Lear király tanúsága. 

És nem ilyen-e az élet? Nem akar-e mindenki uralkodni? 
És nem ebből sarjad-e sok nyomorúságunk? 

De itt van Macbeth is! Mivé tette ezt a hatalom akarata? ! 
Lassan, észrevétlenül, szinte kísérteties módon ragadja őt meg 
a hatalom vágya és megöli a jó királyt, elteszi láb alól legjobb 
barátját, Banquot, végiggázol az erkölcsi és társadalmi világ-
renden, mert a hatalom kegyetlen, szívtelen, vérszopó. 

Az akarat, az uralomvágy mindig ilyen. Othellonak is az 
a baja, hogy erősebb az akarata, mint az esze. 

. . . nem okos, 
De hő szerelmű ; nem könnyen gyanús, 
De ingerelve féltésben dühöng. 

O birni akarja egészen és osztatlanul Desdemonát; birni a 
kényúr hatalmával és nem az ész megfontolásával. S mikor azt 
hiszi, hogy felesége kisiklik hatalma alól, meggyilkolja őt. Csak 
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az okos akarat az élet teremtő erője ; a balga akarat pusztító 
vihar. 

Shakespere a rosszat, a végzeteset, az ördögit a maga való-
jában látta, megdöbbent rajta, megundorodott tőle és lelkére 
sötét, szomorú árnyak borulnak. De ha rossz az uri ember, talán 
jó a nép ! Ha romlott a művelt, talán új, egészséges erők fakad-
nak a népből és népuralomból ? A római világ nagy drámáiban 
megismeri a nép jellemét is és a népben a történelem, a világ 
ijesztő vonásait. A nép mindig és mindenütt egyforma. Angliában 
és Rómában annak ad igazat, aki neki legtöbbet igér; aki leg-
hangosabban beszél és az utolsó szót ép kimondja. Julius Cesar-
ban tapsol Brutusznak és tapsol Antoniusnak. Megbuktatja a 
köztársaságot és pajzsára emeli a császárságot. Brutusz ezt nem 
viselheti el. Bár bölcselete ellenkezik az öngyilkossággal, kard-
jába dől, nem akarja, hogy Róma utcáin a tömeg gúnykacaja 
között végighurcolják. Brutus és Cassius bűnhődése teljes, mert 
nemcsak politikai eszményeik rombadőlnek, hanem azon böl-
cseleti tanaik is, amelyeken életük épülete nyugodott. Brutus 
Pythagoras, Cassius pedig Epicureus tanát tagadta meg. 

De a nép nemcsak állhatatlan, ingadozó és önző, hanem 
hiú és hizelgést kedvelő is. Titkos ösztönből gyűlöli a nagy-
ságot, a jellemet, az erőt, mert ő maga jellemtelen, gyenge és 
aljas. Korjolán tragédiája a nagynak, az emberfölötti embernek 
tragédiája. Korjolán alakja a megsejtett emberi eszmény alakja. 
Ő maga a megtestesült erő, akarat, önzetlenség. Ő hős, de olyan 
hős, aki gyengén szereti feleségét és gyermekét; odatapadó 
érzéssel rajong anyjáért; és tiszta, őszinte lélekkel ragaszkodik 
barátaihoz. Az erő és gyengédség jellemének alapvonásai. Köny-
nyező hős, mint Homérosz hősei és nem condottieri, mint a 
renaissance rablóvezérei. Wagner is ilyen germánokról álmodott ; 
Nietzsche is ily alakban látja a jövő emberfölötti emberét. Az 
Utopia, a Civitas solis is epedett valami nagy után. Shakespere 
e vágyak, e fogalmak emberét Korjolánban megtestesítette és a 
bölcselők álomképeiből az élet színpadára állította és kérdezte, 
boldogulhat-e a hős? Megélhet-e a földön az ilyen nagy em-
ber? Van-e neki gyökere, életképessége a sok kicsiny és ala-
csony között? A «nagy» természete szerint utálja az aljast, a hizel-
gést. Nem fut szavazatok és kegyek után ! Ilyen Korjolán is. De 
Korjolán konzul akar lenni; konzul pedig a nép szavazata nél-
kül nem lehet. Barátai nagy unszolására megalázkodik, de rög-

3* 
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tön megbánja. Szégyenli, hogy őszinte és igaz érzéseit meg-
tagadta és dühöngő, sőt gyalázó szavakat röpít a nép felé. De 
a nép, amily aljas, ép oly kegyetlen is. Száműzik őt. Korjolán 
meg sokkal erősebb akarat, sokkal büszkébb lélek, mintsem e 
csapást nyugodtan elviselje. Korjolán végét ismerjük. 

Az ő tragédiája az erőnek tragédiája a gyengével, a nagy-
nak az aljassal szemben. A nagy önmagában szép, megkapó, de 
ebbe a mi kicsinyes, aljas, nemtelen világunkba nem illik be. 
A nagynak el kell buknia. A lángésznek osztályrésze a gyűlö-
let. A nagy és a lángész kinőnek korukból és csak az élet lassú 
fejlődése ér föl hozzájuk. 

A nagynak nincs maradása a kicsinyek világában. Fájdal-
mának terhe alatt ki kell mennie az emberi társadalomból, mint 
Athéni Timonnak; gyökéren kell élnie és elhagyatva meghalnia. 
Timon is átkot szór mindenre; embergyülölete rendszerré 
válik és ebben a gyűlöletben hangzik el Shakespere véleménye 
a népuralomról. 

Timont, úgy látom, nem értik meg a műbírálók. Rend-
szerint igen keveset írnak róla. Pedig Shakespere rögtön Kor-
jolán után írta Timont. Mind a két mű 1608-ból származik. 
Shakespere ekkor állott pesszimismuza tetőpontján. Ami keserű-
ség Korjolán után még lelkében megmaradt, azt a Timonban 
öntötte ki. 

Csoda, hogy fájdalmában meg nem őrült. Meggyőződésem, 
hogy mi nem tudjuk még, nem értjük át, mily érzelmekből 
született meg Timon. Shakespere megismerte az embert, meg-
ismerte minden gyarlóságát az előkelőknek és a népnek és föl-
jajdult. Valószínűleg többet is látott és sejtett, mint más közön-
séges halandó. Ö, aki a jelent a múltban fölismerte, tudta azt 
is, hogy a jövő a jelenből származik. Ez a jövő rémképekkel 
tölthette el. Jó, hogy kétségbe nem esett az emberiség sorsa 
fölött; jó, hogy meg nem őrült. 

Honfitársa, Swift már átélte azt, amit Shakespere sejtett és 
1726-ban írta maga a másik Timont, Gulliver utazásait, amely-
ben ő még izzóbban, világosabban mutatja be az ember aljas-
ságát, az emberi érzés, gondolkodás és akarás jellemtelenségét. 
Megmutatja, milyen félszeg, furcsa, ostoba, őrült, természetelle-
nes és esze dacára is, mennyire állat az ember. Ő nemcsak tük-
röt tart elénk, de a tükröt fejünkön össze is töri. Gulliver nem 
tud többé az emberek között élni; büdös neki az emberi lég-
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kör. Büdösek felesége és gyermekei és mikor felesége és gyer-
mekei meg akarják őt, a visszatérőt, ölelni, elájul az undortól, 
megérezte rajtuk az emberszagot. Swift végtelen fájdalmát nem 
birta elviselni — megőrült. Nietzsche is megőrült. 

Shakespere nem őrült meg. Timonban kiadta keserűségét 
és megkönnyebbült. A pesszimizmus, mint rossz álom, elröppent 
lelkéből. Egészséges lelke kiállotta a válságos perceket. 

Hiába, be kell látnunk, hogy sok a rossz a világban és az 
élet nem büntet meg minden bűnt. Az igazi bűnhődésnek van 
más helye is. Shakespere hivő. Tudja, hogy Isten számon kéri 
cselekedeteinket. Hamlet atyja még nem üdvözült, mert bűnös 
állapotában gyilkolták őt meg. Hamlet imádkozó mostohaatyját 
szintén nem akarja megölni, mert lelke az égbe szállna. Anyját 
kéri, hogy gyónjon meg. V. Henrik pedig a bűnösökről mondja : 
«Ha ezen emberek kijátszották a törvényt s a természetes bün-
tetés elől kisiklottak: elmenekülhetnek ugyan az emberek elől, 
de nincsen szárnyuk elrepülni Isten e lő l . . . Ahol haláltól féltek, 
ott életüket megmentették, de ahol mentve óhajtanának lenni, 
ott elvesznek. Ha tehát készületlenül halnak meg, a király ép 
oly kevéssé bűnös az ő elkárhozásukban, mint volt előbb gonosz-
ságukban ...» 

Shakesperet hite mentette meg a lelki hajótöréstől. Újra 
derülten nézi a világot. Elfelejti a kegyetlenség férfitipusait; 
elfelejti a rossz, szeszélyes, hűtlen nőket is, amilyeneknek őket 
bánatában festette. Kleopatra, Kressida és Timon női helyébe, 
Imogen, Hermione, Perdita és Miranda lépnek ; oly bájosak, mint 
voltak Julia, a Portiák, Desdemona és a többiek. Shakespere lelki 
válsága után a legtisztább költészetben leli örömét és az Cimbe-
line, Téli rege és Vihar poézise olyan, mint egy zene, mint az 
enyhe szeptemberi napsütés. Titáni ereje valami végtelen lágy 
zenévé finomult és csodálatos jósággá lágyult el. 

Emmerson nem érti meg, hogy Shakespere, ez az emberek 
virága, sohasem kérdezte meg önmagától: Mit jelent az élet? 
Csak egy Vízkereszt vagy Szentivánéji álom, vagy téli rege-e az? 
Királyi elméje csak ezzel elégít ki: «Több dolgok vannak föl-
dön és égen Horatio, mintsem bölcselméletek álmodni képes». 
Csodálom Emmersont, hogy Shakespereről így gondolkodik. 
Hát valóban nem mondta-e meg, mi az élet értelme? Az élet ' 
értelme, hogy mindnyájan egyformák vagyunk ! 
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Mily sok vigaszt nélkülöz a király, 
Mit egy közember élvez ! 
S mit bír, mit egy közember is ne birna ? 
A pompán, az örök pompán kívül? 
Mi vagy te vájjon, bálvány-pompa, mi ? 
Mi istenség vagy, hogy több földi kínt 
Szenvedsz magad, mint hódolóidnak adsz? 
Mi a díjad? Mi a bevételed? 
Oh pompa ! értéked' mutasd nekem ! 
Imádásodnak mi a szelleme? 
Egyéb vagy-e, mint rang, fok és alak? 
Félelmet, áhítást keltesz sokakban, 
És félve, nem vagy oly boldog soha, 
Mint félelinökben ők ! 
Italod, édes hódolat helyett, 
Mérges hízelgés. O h ! légy csak beteg. (V. Henrik IV. 1.) 

Az élet értelme, hogy a halálban, a sírban jutunk minden 
hiúság felismerésére. A sírban elnémul az ügyvédi furfang, 
a pénzsóvár uzsoráskodása, a bolond élcelődése, ott a legkisebb 
is olyan, mint Nagy Sándor. A földön minden mulandó; de az 
örökkévalóságban minden érdem elnyeri jutalmát és minden 
bűn a büntetését. 

Föl, lelkem, égbe ! ott van fényhazád ! 
Testem poré, neki megnyugvást ez ad. (II. Richard V. 5.) 

De ha a sír mindent elnyel, lemondjunk-e az élet akaratá-
ról? Vájjon csak készület legyen-e az élet a halálra? Erre felel 
utolsó műve, a Vihar. Itt találkozik megint korának bölcseleté-
vel. Fr. Bacon hirdette a természet meghódítását és az ember 
uralmát a természet fölött. A regnum hominis, az ember országa, 
volt az ő eszménye. A tudománnyal kell a természetet meg-
hódítani ; a tudomány az a hatalom, amely felnyitja a természet 
titkait. A száműzött Prospero egy ismeretlen szigetre vetődik és 
mély tudományával legyőzi az elemek erejét és meghódítja 
azokat. Emberi tudása, erkölcsös élete és önuralma szinte istenivé 
magasztosítják. Uralkodik a külső és a belső világ fölött és ez 
az önuralom biztosítja neki az igazi szabadságot. Ez a bölcsnek 
szabadsága. Neki hódolnak Ariel, a légi szellem és a természet 
lelke. Caliban a félig állat és félig ember, az érzékiségbe el-
merült szörny, amilyennel tele van az emberi társadalom. Ariel 
és Caliban azonban keresik a szabadságot. Ariéit, a jóságos ter-
mészetű légi szellemet, a földi kötelékek ugyan nem nyűgözik 
le és Prospero szolgálatában boldog, de függ Prosperotól és 
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valami eszményi szabadság után vágyódik. Mintha a természet 
is föl akarna szabadulni járma alól. Caliban még nem érett meg 
a szabadságra, de azért részegségében is ordítja: Szabadság, 
szabadság. Caliban az ősember. Istennek képzeli azt, aki neki 
pálinkát ad és hi ven szolgál neki. De az igaz embert, Prosperot, 
az ő gondozóját, meg akarja ölni. Ilyen a nép. Prospero a távoli 
jövő embere, a természet és az érzékiség győzedelmes fejedelme. 
Calibantól Prosperoig hosszú az út, de ez az ember eszménye, 
ez az ember fejlődésének csúcsa. 

Shakespere ezt az eszményt varázsolta elénk a földi élet 
számára. Légy tudós és bölcs, uralkodjál önmagad és a ter-
mészet fölött, tedd meg kötelességedet, akkor igazi, erős és 
hatalmas ember vagy. 

Akkor sorsod kezedben van! Úr vagy önmagad és a ter-
mészet fölött. Ne nézd tehát a rosszat a világban, hanem győzd 
le azt. Le kell győznöd, mert legyőzheted. Ez az ő optimizmusa. 
A homályból, az emberfelhőből, az emberi nyomorúságból emel-
kedik ki a természet és az érzékiség ura, Prospero, az ember-
fölötti ember. Ez a remény, amely a mi eszményünk, az opti-
mizmus hajnalcsillaga. 

Nos és résztvesz-e ebben a nagy, alkotó, teremtő munká-
ban a vallás, az egyház?! A Vihar erre nem válaszol; VIII. Hen-
rikben felel a kérdésre. A gőgös, hatalomravágyó, örökké csak 
a király kegyére leső és végül is ravaszkodásaiban és ármányai-
ban összeomlott Wolsey biboros megható szavakkal búcsúzik 
rangjától és hatalmától. Ezekből a szavakból kicseng, mi a 
püspök és mi az egyház szerepe az emberiség jövendőjének 
szempontjából. 

Isten veled, te rang, 
Nagyság örökre ! Ember sorsa ez : 

Merészen, mint a hólyagon 
Úszó gyerek, úszkáltam a dicsőség 
Taván soká, a mély felett, míg el-
Pattant a fölfújt büszkeség . . . 

Hiú világi pompa, rang, gyűlöllek ! 
Új létre nyilni érzem szivemet. 
Oh nyomorult, ki fejedelmek kegyén 
Esdekelve csüng ! A hőn lesett mosoly 
S bukása között több gyötrelem s aggály 
Ólálkodik, mint harcon s nőkegyeken ; 
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S ha hull ; bukása, mint Luciferé 
Örök, reménytelen ! 

Isten veled, föld ! rám az ég ragyog. 

De ez még csak álom! Még e földön nem valósult meg. 
A Vihar csak utópia, mint Bacon, Campanella és Morus utópiái. 
És Prospero is csak a képzelet eszményi szigetén volt ily nagy. 
Mikor visszatér hazájába, bűbájos erejének vége. Ő is csak még 
olyan gyenge, mint a többi ember. De ha Prospero nagysága 
még csak álom volt is; és ha ránk nézve is még csak álom, 
azért az emberfölötti ember kialakulásán mindnyájunknak dol-
goznunk kell. Azért az emberért, akit naggyá saját akarata, az 
erkölcs, a vallás és a tudomány tesz. 

Shakespere világnézete és bölcselete a mult időknek és 
saját korának bölcseletéből alakult ki és a költészet szárnyain 
eszményi alakba öltözött. 

Vihara az ő végrendelete! Mikor megírta és eljátszotta e 
darabját, kiöntötte szivét. Több mondani valója nem volt. Utolsó 
szavaival kérte hallgatóit, hogy 

Engem is bocsássatok. 

Örök értékek csak örök pilléreken nyugosznak. Minden 
elmúlik, ami homokra épül. Shakespere gondolatai a keresz-
ténység szelleméből nőttek ki. Alakjai a mi vallásunk levegőjé-
ben élnek. Erényei a mi erényeink. Bűnösei a mi törvényeink-
nek áthágói. Reményei a mi reményeink is. A legmagasabb a 
legmélyebből jut föl a magasba. A legmagasabb művészet isteni 
mélységekből virágzik ki. Shakespere művészete a keresztény 
lélek kivirágzása. Shakespere és Dante örökéletű költészete a 
keresztény bölcselet örök gondolatainak költői ábrázolása. 

Shakespere halálának háromszázados évfordulóján a keresz-
tény bölcselet hódolattal adózik emlékének. 

Budapest. 
Dr. Trikál József. 
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K U T A T Á S O K V I L Á G Í T Á S Á B A N . 

HAZÁNK területén felszinre került kőszerszámokról Hillebrand 
megfigyelte, hogy a nálunk talált babérlevélalakú kőesz-

közök, a franciaországiakkal ellentétben : alapjuknál majdnem 
mindig legömbölyítettek. Hillebrand szerint feltehetjük, hogy a 
magyarországi ősi solutréen a nyugateurópai legfelső aurig-
nacien-nak felel meg. Hogy a nyugateurópai solutréen a magyar-
országitól származott-e, vagy függetlenül fejlődött-e, azt még nem 
tudjuk. A genfi embertani gyülekezeten 1913-ban Breuil abbé e 
valószínűséget vélte, i 

A magyarországi őskőeszközök alapján tehát Hillebrand azt 
következteti, hogy a nyugateurópai őstipusok a babérlevélalakú 
kőeszközöknek nem igazi elődei, — vagy pedig a jégkorban két 
különböző, független solutréen-tartomány létezett: Magyarország 
és Franciaország területe. A közbeeső területeken a felső solutréen-
eszközöknek hiánya, valamint a francia és magyar területről való 
kőeszközök közti említett alakkülönbség az utóbbi feltevés mellett 
bizonyít. 

Az imént említett példákból is nyilvánvaló, hogy a jég-
korszaki ősember emlékeinek elskatulyázása, az időrendi felosztás 
mennyire csak gyenge feltevéseken alapul, sőt sokszor merőben 
alaptalan s önkényes. 

Az ősember eszközeinek s műtárgyainak kormeghatározása 
csak viszonylagosan lehetséges. A kisplasztikái művek származási 
korát némileg meghatározhatjuk, ha azok jellegzetes szerszámok-
kal együtt kerültek felszinre. Sokkal nehezebb a fali művészet 
maradványait és a 'domborműveket az elskatulyázó időtani rend-
szerbe illeszteni. De ez is lehetséges, közvetlen uton, két esetben : 

1 Hillebrand cikke : Über die neueren paläolitischen Höhlenfunde Ungarns. 
Zeitschrift für Ethnologie. 1913. VI. 935. 
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1. ha a fali képeket eltakarja a barlang fenekén felhalmozódott 
kulturréteg, ez esetben a képek régibbek a rétegeknél; 2. ha a 
barlang kulturrétegeiben csontrajzolatokat találnak, melyek rajz-
ban és az ábrázolás tárgyában megegyeznek a falon levő ábrá-
zolásokkal ; ez esetben a nagy hasonlóságból következtetjük, hogy 
a falképek a talajrétegekben talált csontvésésekkel, karcolatokkal 
egyidősek. Önként érthető, hogy itt sem kaphatunk feltétlen 
értékű időmeghatározást, mert sokféle esetleges körülmény már 
az ősidőkben is megváltoztatta a történések rendes, megszokott 
menetét.1 A kőeszközök pl. saját súlyuk által is a még szilárdan 
meg nem üllepedett talajrétegben mélyebbre sülyednek, a beázás, 
vízmosás jelentékenyen elősegíti az ilyen eseteket. 

A jégkorszaki ősembermaradványok időtani rendszerezésé-
nek nagy hátrányára van a tökéletlen inductio, a néhány esetből 
következtetett általánosítás. Bizonyság erre pl. Piette munkál-
kodása. 

Edouard Piette (f 1906.) harminc éven át kutatta az ősember 
emlékeit, mégsem sikerült neki a palaeolith-kor művelődéstör-
téneti képét elfogadhatóan megrajzolni. Hibája az volt, hogy 
téves előítéletekből indult ki, egyes leletekből következtetve 
általánosított. Piette azt állította, hogy a jégkori művészet a 
szobrászattal kezdődött s abból fejlődött a lapos dombormű készí-
tése, ebből pedig a rajzolás művészete bontakozott ki. Az aurig-
nacien-időszakban a rajz mellett a szobrászati emlékek gyakorib-
bak, a magdalenienben pedig a szobrászat a rajz mögé szorult. 
Nagy tévedése volt Piette-nek, hogy a szobrászati rétegeket idő-
sebbeknek, a karcolatok rétegét pedig ugyanazon lelőhelyen fia-
talabbnak vélte. így megtörtént, hogy teljesen különböző korú 
rétegeket egymással párhuzamosaknak s egyidőseknek mondott, 
mint pl. a Brassempouy-i aurignacien-réteget a Mas d'Azil-i 

1 Több barlang talajrétegeiben kőeszközöket és állatcsontokal találtak, 
mely utóbbiakról azt vélhetnők, hogy olyanféle állatok csontjai, melyeket az 
ősművész a barlang falaira rajzolt, pedig sok esetben az ellenkező áll, a bar-
langi konyhahulladékok állatcsontjai egészen másféle állatok maradványai. így 
pl. a La Madeleine időszakból több száz lóábrát ismerünk, míg a hulladékok-
ban a lócsont nagyon ritkán fordul elő, ama korbeli falfestmények pedig főleg 
a bizon-bőlényt ábrázolják. A halak, melyek csontvéséseken gyakoriak, a bar-
langi festményeken teljesen hiányzanak. A Font-de Gaume-i barlang polychrom 
képei fölé az ősember a mammut képét akkor karcolta, midőn azon a tájon a 
mammut már kiveszőben volt. Ezek és hasonló tények a jégkorszaki művészet 
érthetetlenségét még inkább fokozzák. 
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magdalenien-rétegzettel egyidősnek mondotta csak azért, mert 
mindkét rétegben kőszobrokat találtak. 

Az ősember művészeti emlékeit a másik szélsőségig azok 
becsülik túlzóan, akik a jégkorszaki ősembert minden áron közel 
akarják hozni a történelmi időhöz és az európai ősembert az 
ókori assyr-egyptomi müveit népekkel egyidősnek mondják. 

Legújabban Schuchhardt egyik berlini előadásában igyeke-
zett kimutatni,1 hogy a lausseli domborművek s általában az 
aurignacien-kultura közeli vonatkozásban vannak a krétai-mykenei 
bronzkori kulturával. Schuchhardt összehasonlítása szerint: a 
lausseli domborművek férfialakja olyan övet visel, minőt a leg-
ősibb egyptomi- és kréta-mykenei férfiak hordoztak. A palaeolith-
kori alakok testtartása és taglejtése hasonlít ahhoz, mellyel az 
ősi egyptomiak és krétaiak közeledtek az oltárokhoz. A kéz fel-
emelése az áhítatba merülés kifejezése volt. így a lausseli ős-
asszony felemelt keze, meghajtott feje szintén áhitat kifejezése, 
az asszony a kezében tartott szarvból öntözte az áldozati oltárt. 
A «villendorfi Venus» hajdísze emlékeztet az egyptomi alakokra. 
A palaeolith-időszaki asszonyok zsirfarúságához hasonló idomok 
láthatók ama hét asszonyi alakon, melyeket a Hagiar Kim épü-
letében Malta-szigetén felfedeztek. Schuchhardt szerint ez a hason-
lóság nem véletlen, hanem származási szoros összefüggés jele. 

Sophus Müller már régebben kifejezte ama nézetét, hogy 
a mentonei ábrázolások feltűnően hasonlítanak az ősi egyptomi, 
görögországi és a maltai kő- és agyagszobrokhoz. Müller szerint 
a görög területeken talált ősi ábrázolások, melyek a Kr. előtti 
III-ik ezerévből valók, rokonságban vannak a legősibb figurális 
művekkel s ezekhez visszavezethetők. Sőt Müller a solutré-, újabb 
felfogás szerint aurignacien-időszakból való mentonei ábrázolá-
sokat egyidősnek, vagy csekéllyel fiatalabbaknak véli, mint a 
Kr. e. V—VI. ezerévből származó egyptomi ábrázolásokat.2 

Bár nekünk hitvédelmi szempontból Müller és Schuchhardt 
imént említett véleménye rokonszenvesnek tűnik, mégis a tárgyi-
lagosság végett meg kell jegyeznünk azt, hogy mindketten azt 
a hibát követték el, hogy felszínes hasonlóságokból mélyreható 
következtetést vontak s így kellő alap nélkül építettek elméletet. 
A most élő arabok öltözködése sokban hasonlít az ősi asszir-

1 Schuchhardt: Zeitschrift für Ethnologie. 1914. — 772. és 864. 
2 Sophus Müller : Urgeschichte Europas. 1905. — 8. 1, 
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babiloni öltözködéshez, pedig sok ezer év időkülönbség van a 
két nép közt. 

Ha a felszínes hasonlóságokból észszerű volna mélyreható 
következtetéseket vonni, akkor azt is történelmi ténynek kellene 
tartanunk, hogy mivel a Mas d'Azil barlangban1 talált festett 
kavicsok némelyikén a latin E, L, I, M betűk vonalai tisztán fel-
ismerhetők, azért az ősember a délfranciaországi Asylien táján 
latinul beszélt és írt, művelődése pedig az ősrómai kulturával 
egyidős. Sőt, mivel némely festett kavicsot keresztet ábrázoló 
rajz diszít, azért «valószinű», hogy az ősember keresztény volt, 
a katakombák szimbolikáját ismerte; a kettős kereszttel díszített 
kavics pedig «bizonyítja», hogy már szakadár görög-keletiek is 
voltak az Azil-barlang ősemberei közt. Ugyanakkor mások a 
Mas d'Azil barlang őslakói közül a Napot tisztelték, mi kiviláglik 
a sugárzó Napot ábrázoló festett kavicsról, melyet Piette a Nap-
jelképének nevez. Ilyen képtelenségek vezethetők le a felszínes 
hasonlóságokból való következtetéssel. 

Hogy a praehistoria művelői közül többen, elegendő alap 
nélkül, merőben felszínes hasonlóságokra való tekintettel meny-
nyire mélyreható, de bebizonyíthatatlan következtetéseket vonnak, 
arra Piette és Driesmans is például említhetők. 

Piette a Mas d'Azil-i festett kavicsok rajzaiból azt követ-
kezteti, hogy ez az ősi barlang egy nagy iskola volt, hol olvasni, 
számolni, írni tanultak és vallási oktatást adtak a Nap-tiszteletről. 
A kavicsokra festett írásjeleket az azilieni ősember az utazó 
phaeniciaiktól tanulta. 

Ha nem nevezzük is e felfogást Oberniaier szerint «horrender 
Anachronismus»-nak, mégis tarthatatlan nagy túlzásnak kell 
minősítenünk.2 Mert abból, hogy egy festett kavics rajzára rá 
lehet fogni, hogy az a Nap- vagy a napisten jelképe, nem követ-
kezik, hogy az ősember napimádó, napistent tisztelő volt, mint 
a chaldaeus-ok, assyrok, hinduk, mexikóiak, inkák stb. Ama bi-
zonytalan jelentőségű festett kavicson kívül egyetlen praehistoriai 
emlékünk sincs, mely az ősember Nap-kultuszára engedne követ-
keztetni. 

Nem kell ama festett kavicsokban mindenáron Írásjeleket 
1 E kavicsok ábrái : H. Obermaiernak Der Mensch der Vorzeit c. müvé-

ben 218. 1. és a XIII. tábla. 
2 A festett kavicsokról részletesebben: Az ősember c. könyvem (1913.) 

310. lap. 
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felfedezni, hiszen lehetnek azok játékszerek, talán varázslati tár-
gyak. Épen mivel a kavicsokra festett vonalak és pontok rajza 
nagyon különböző, azért ne akarjuk bennük a phaeniciaiaktól 
átvett írásjegyeket feltalálni. Igaz, hogy a phaeniciaiak 23 betü-
jegyéből 13 az azili kavicsokon úgy-ahogy felismerhető, de több 
kavics rajza görög és latin betűket mutat, kilenc azili «betü» a 
cyprioti betűkhöz hasonlít, egyik kavicson pedig a gót M alakja 
látható. A Mas d'Azil ősemberei bizonyára nem beszéltek többféle 
kulturnyelven s a «phaeniciai utazók» aligha tanították őket 
többféle írás elsajátítására. És mi értelme volt annak a sok festett 
kavicsnak, melyeket nem «betü», hanem mértani vonalak, pontok, 
szeszélyes alakú rajzok díszítenek? A tudomány komolyságához 
illően : most még nem mondhatunk ama festett kavicsokról mást, 
mint, hogy jelentőségüket ezideig nem ismerjük.1 Ha az azili 
ősembernek valóban oly fejlett írásjelei voltak, akkor hogy van 
az, hogy az őt követő művelődésfokon és az egész csiszoltkő 
korában az ősember nem használta azokat az Írásjeleket, hanem 
Gallia területén csak a rómaiak korában kezdték a bennszülöttek 
a latin betűket alkalmazni. Legfeltűnőbb pedig az, hogy a «phae-
niciai betűk» közelében, az ősember emlékei közt nem került fel-
szinre olyan tárgy, melyet a phaeniciai régiségek közül ismerünk. 

* * * 

Heinrich Driesmans szerint minden vallás alapja a tűzélesztés 
feltalálása volt. A vesztaszűzek által őrzött szent tűz, sőt a katho-
likus egyházban használatos örökmécs szintén az ősi tűzélesztésen 
alapuló kultusz maradványa. A lobogó lángokat a természetfeletti 
Lény kinyilatkoztatásaként szemlélte az ősember. A kereszt ős-
típusa az ősi tüzkereszt (Hackenkreuz) a sanskrit «svastika», az 
emberiség legrégibb kultusz- és Írásjele. A tüzkereszt egymással 
keresztbe illesztett két fadarab, melyen dörzsölés révén tüzet 

1 Tiszteletreméltó tudósunk Platz Bonifác is túloz, midőn legújabb 
könyvében ezt írja: «Nagyon erős posztulátum volna a gondolkodó elmére 
azt hinni, hogy e huszonnégy görög, latin, phöniciai betüjegy Mas d'Azil 
silexein csak épen a véletlenség játéka vo lna . . . Sokkal egyszerűbb s természe-
tesebb az a vélemény, hogy a phöniciai kereskedők az egész Földközi-tenger 
vidékére elhordták betűkkel megjelölt cikkeiket, melyek így a Mas d'Azil-i és 
az Estramadura-i ősemberekhez is eljutottak». (Apologiai vitatkozások. 1915. 
296. 1.) — Ilyen gyenge érvvel lehetetlen az európai jégkorszaki ősembert abba 
a korba helyezni, melyben «Egyiptom és Babilónia már régen a virágzásnak 
tetőpontján állottak». 
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élesztettek; ezt a jelet minden nép s minden idő kultusztárgyai 11 
feltaláljuk. 1 

A kereszt jelét az emberek legkülönbözőbb alakban alkal-
mazták, megtaláljuk azt többféle változatban a Mas d'Azil-i 
kavicsokon is, de a keresztalak a különböző tárgyakon rend-
szerint csak mint díszítő motívum, vagy mint ismertetőjel sze-
repelt az ősidőkben és az ókorban. Minden történelmi alapot 
nélkülöző feltevés az, hogy a kereszt jele legtöbb népnél a tűz-
és az istenség jelképe lett volna. Még üresebb feltevés az, hogy 
minden vallás az ősi tűzimádásból fejlődött. Hiszen azt sem tud-
juk, hogy az ősember mikor találta fel a tűzélesztés módját; az 
eddig ismert leletekből csak az valószinű, hogy a jégkor közepén 
a tűz már használatos volt.2 

Ha a kereszt jele valóban a túzisten jelképe lett volna 
valaha, azért a kereszténység keresztjének semmi vonatkozása 
•sincs a pogány kereszt-diszítésekhez. A Driesmans által tűz-
keresztnek nevezett jel a katakombák szimbolikájában «crux 
grammata» néven volt használatos, de'csak a kereszténység avatta 
tiszteletreméltó jelvénnyé, mert Krisztus kereszthalála előtt a kereszt 
a megvettetés és becsmérlés jele volt. 

Kiemelve jegyezzük meg, hogy teljesen önkényes feltevés 
az, hogy az ősember a tűzélesztésre keresztalakba illesztett két 
fadarabot használt. Az ősember faeszközei közül a palaeolith kor-
ból egy sem maradt fenn, mert a faeszközök a hosszú idők 
folyamán teljesen elkorhadtak. A kereszténység által alkalmazott 
kereszt jele, meg az ősidőkben állítólag használt tűzkereszt közt 
csak alaki felszínes hasonlóság van, melyből a keresztény vallás-
nak az ősi tűztiszteletből való fejlődésére következtetni teljesen 
alaptalan állítás és irányzatos rosszakarat. 

Mit sem tudunk arról, hogy az ősember vallási jelként 
használta volna a kereszt jelet. A szaktudósok közt ma már 
általánosabban elfogadott vélemény szerint a jégkorszak vége 
felé az európai ősembernek vallási felfogása totemismussal kap-
csolatos halotti tiszteletben nyilvánult. A totemismus mellett 
bizonyítanak a barlangi festmények állatalakjai, az állatokat ábrá-
zoló csontvésések és szobrocskát, melyek totemjelek és varázs-

1 H. Driesmans : Der Mensch der Urzeit. 1908. — 5. 1. 
2 G. Steinmann: Die Eiszeit und der vorgeschichtliche Mensch. 1910. 

85. lap. 
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talizmánok lehettek; a totemismusról tanúskodnak a mai termé-
szeti népeknél szokásos totem-tisztelet. 

A néptan szerint: az alacsony művelődésfokon álló népek 
némely állatot hatalmas szellemmel biró lénynek tisztelnek, egész 
családok és törzsek az állat hiveivé lesznek, az állat képét jel-
vényül választják, e totem-jelvény ivadékról-ivadékra száll. A totem 
állatot dicsőítik művészeti alkotásaikon ; pl. az amerikai indiánok 
és a pápuák totemoszlopai csúcsán a védelmező totemállat áll, 
alatta következnek az ősök jelképes ábrái.1 Nagyon valószinű, 
hogy az ősember tisztelte azokat az állatokat, vagy legalább 
azoknak az állatoknak a képét, melyeket a barlang homályában 
a falra, nehezen hozzáférhető helyekre2 festett, szabadon álló 
sziklafalakra, varázsbotokra, kőlapokra vésett, melyeket apró szob-
rok alakjában kifaragott és agyagba megmintázott. Amíg a 
totem-kultusz uralkodott, addig a barlangi festészet és általában 
az ősművészet virágzott. E mozzanatban még legelfogadhatóbb 
magyarázatát látjuk a jégkori művészet hanyatlásának. 

A jégkorszaki művészet a magdalenien-időszak végén tel-
jesen eltűnt; az azilien- és campignien-időszakból épúgy nem 
ismerjük a maradványait, mint ahogy a csiszolt kő korában is 
teljesen hiányzik. Az a vélemény, mely szerint a jégkori művészet 
letűnését és annak a csiszolt kő korában való teljes hiányát csak 
abból következtetik, mert nem ismerünk ezideig korai neo-
lith-kulturrétegeket, ez a vélemény tarthatatlan, mert : a) újabban 
sikerült barlangokban is felfedezni korai neolith-rétegeket, melyek-
ben különböző átmeneti jellegű eszközöket találtak ugyan, de 
művészeti tárgyak hiányoztak; b) ismerünk a neolith-korból 
való olyan sírleleteket, melyekben a csonteszközök jó állapotban 
megmaradtak, tehát a díszített csonteszközök, szobrocskák, vésett 
kőlapok s egyéb műtárgyak is fennmaradtak volna. 

1 W. Wundt : Völkerpsychologie. 1910. — 347. és Elemente der Völker-
psychologie. 1912. — 185. 

2 A barlangi festmények és rajzok elhelyezése lehető legkülönbözőbb. 
Némely barlangban a festmények nem messze a bejárattól kezdődnek, más 
barlangokban pedig a bejárattól 5—600 m. mélyen kezdődik a képsorozat. 
Egyik helyen a falak teremszerűen vannak kiszélesítve s azokat sok és sokféle 
ábrázolás díszíti, másutt ellenben szűk folyosófalra vannak festve vagy karcolva 
a képek, némely helyen pedig a tágas barlanghelyiséget egyetlen ábrázolás 
díszíti. Egyik kép magasan, a másik egész alacsonyan van elhelyezve, sőt olyan 
helyen is gyakran találnak festményt, hol az ősművész csak térdelve, vagy 
hanyattfekve dolgozhatott. 
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Valószínű, hogy a barlangi festészet s később az egész 
művészeti tevékenység hosszú időre azért szünetelt, mert az ős-
ember a palaeolith-kor végső szakában elfordult a totemismus-
tól. A csiszolt-kőkori ember főfoglalkozása többé nem a vadászat 
volt, hanem inkább a földmívelés és a halászat.1 

Mivel az ősművész az állatkultusz szolgálatában állott, azért 
az embert csak ritkán s akkor is kezdetleges rajzolással, durva 
karcolatokkal ábrázolta. Az altamirai barlang falain az állatokat 
meglepő természethűen, ügyes színezéssel festette az ősművész, 
de ugyanott az embert csak rosszul rajzolt körvonalakkal karcolta 
a falra. A csontvéséseken előforduló emberalakok is túlnyomó-
részt csak karrikaturaszerűek. Legsikerültebb emberi ábrázolások 
a kisplasztikái műtárgyak közt ismeretesek, de az apró szobrokon 
legtöbbször túlzással fejezte ki az ősművész a külső nemi jelle-
geket. Az ősművész a feltűnően kidomborított idomokkal bizo-
nyára nem valamelyik kortársát akarta ábrázolni, hanem pl. talán 
a termékenységnek jelképét akarta megalkotni. Az őskori ember-
alakot ábrázoló rajzok és szobrok eme hibái miatt nem követ-
keztethetünk az ősi ábrázolásokból az ősember testi sajátságaira, 
nem mondhatjuk pl., hogy a jégkorban a nőknél a steatopygia 
oly gyakori volt, miként az a mai busmann asszonyoknál általános. 
Mindazok a következtetések is, melyeket a jégkorszaki emberábrá-
zolásokból az ősember különböző változatainak (race) megjelené-
sére s vándorlására, megtelepedésére vonatkozólag levezetnek: 
merő túlzások, mert oly nagyon rosszul sikerült ábrázolásokból 
nem lehet az ősember igazi alakjára tudományosan következtetni.2 

Nagyon valószínű, hogy az ősember művészeti emlékeinek, 
különösen a barlangi festményeknek kormeghatározására vonat-
kozó viták és a további kutatások eredményeinek következtében : 
a jégkorszaki ősember művészetét és egész művelődéstörténetét 
a mostani általános felfogástól lényegesen eltérő, valóságnak 
megfelelő megvilágításban fogjuk látni. Hiszen az ősembertan 
még csak gyermekkorát éli. 

Újabb túlzások az ősember korára vonatkozólag. 
A jégkorszaki ősember emlékeinek kormeghatározását a 

földtan legtöbb művelőinek túlzása, egyoldalú felfogása is meg-

1 Zeitschrift für Ethnologie 1916.—12. 
2 J. F. Thoene : Unser Wissen von der Geschichte der Urzeit. 1910. 135. 
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nehezíti. A hiba itt az, hogy időtani becsléseiknek feltétlen értéket 
tulajdonítanak, pedig a földtan feltétlen időmeghatározásra, az 
egyes korszakok tartamának megállapítására nem képes, hanem 
csak némi viszonylagos időbecsléssel szolgálhat. Ezt különben a 
jégkor egyik legkiválóbb földtani kutatója Penck is elismerte, 
midőn egyik akadémiai beszédében (1913. január 23. — 95. 1.) 
az «unzulänglichen Hilfsmitteln der geologischen Chronologie»-
ról nyilatkozott. 

Egyébként pedig a bizalmatlanságot felkelti már az a tény, 
hogy a jégkor egyes időszakainak tartamát meghatározni próbál-
kozó becslések nagyon eltérő évszámokat adnak. Penck a mag-
dalenien-időszak végétől a mi időnkig lefolyt évek számát 20.000-re 
becsüli. Menzel a de Qeer féle1 időszámítást tökéletesbbítve arra 
az eredményre jutott, hogy Berlin környékén az utolsó jégtakaró 
leolvadása óta közel 23.000 év telt el ; de szerinte Észak-Német-
országban és Svédországban a magdalenien-időszak csak k. b. 
15.500 évvel a mai időszámításunk előtt végződött. A magdalenien-
időszak hosszú ideig tartott, rövidebb volt az 5000 évet magába 
foglaló azilien-időszak és még rövidebb a campignien-időszak, 
mely 3500 évet ölelt fel. A neolith-kor 3000 évig tartott, ettől 
kezdve a történelmi időkön át a korszakok mindig rövidebbek, a 
fejlődés pedig gyorsabb ütemben haladt.2 

Már Nuesch a Schweizerbild szikláin a magdalenien-időszak 
eleje óta képződött rétegzetből következtetve, az azóta lefolyt 
időt 24.000 évre becsülte. 

M/s Ekholm csillagászati módszer alkalmazásával végzett 
időszámítást, amennyiben G. Anderssen nyomain haladva : a föld-
tengely elhajlásváltozását vette számítása alapjául. Ismeretes, hogy 
a földtengely állásának időközönkinti eltérése csekély ugyan, 
mégis elég arra, hogy hőmérsékleti esést okozzon az északi féltekén. 
Ekholm igyekezett bizonyítani, hogy a földtengely 1850. év körül 

1 A de Geer-féle időszámítás a réteges iszaplerakódások megszámlálásán 
alapul. Svédországban ugyanis a glecserek jegéből képződött folyók évente 
finom iszapot raktak le. Az ottani iszaprétegek alsó fele a gazdag algatenyészet 
következtében barna, míg a réteg felső része sötétszürke. E rétegek tehát 
hasonlóan szerepelnek az időszámításban, mint a fák évgyűrűi. Minden nyáron 
barna iszap rakódott le, mely őszkor szürke szinben folytatódott, télen pedig 
az iszaplerakódás a fagy miatt megszűnt, de tavasszal újra kezdődött az iszap-
lerakódás. 

2 Hans Menzel : Die geologische Entwicklung der älteren Postglacial-
zeit. — Zeitschrift für Ethnologie. 1914. — 235. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 
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tért vissza nyugodt helyzetébe, észak felé való legtávolabbi 
kilengését 9000 évvel előzőleg érte, a legdélibb kilengést pedig 
20.000 évvel korábban, tehát kerekszámban 28.000 évvel ezelőtt 
érte el. így 9000 évvel előzőleg Klimamaximum volt, 28.000 
évvel ezelőtt pedig Klimaminimum állott be. Ekholm szerint a 
legészakibb svédországi meteorologiai állomáson (Karesuanda) a 
két éghajlati szélsőség közt a különbség oly nagy volt, hogy míg 
most az éjféli Nap 54 napon át a horizont felett marad, addig 
a Klimamaximum idején 62 napig, a minimum idején pedig csak 
38 napig volt látható. Ekholm az utolsó eljegesedés tetőpontját 
így 28.000 évvel ezelőttre teszi ; F. Wiegers szerint ekkor volt 
az aurignacien-időszak. 

Az ingadozó és egymástól eltérő eredmények dacára a 
földtani időszámításokat nem mondjuk értékteleneknek, hanem 
azoknak tökéletesbbítését kívánjuk, hogy megbízhatóbb ered-
ményt kapjunk. 

Az ősember csontmaradványainak, képzőművészeti és egyéb 
emlékeinek helyes kormeghatározásához nem elég a klasszikus 
archeologia ismerete s az ott használatos időmérték, hanem szük-
séges a jégkorszak földtani ismerete is. Diluvialis-geologia nélkül 
diluvialis-praehistoria sikerrel nem művelhető, itt a régiségtani 
történettudományt a természettudományi földtannak kell segítenie, 
hogy az ősember művészettörténelmét megalkothassuk. Az ős-
lénytani embertannak (palaeanthropologia) is fontos segítőszerepe 
van itt, sőt a lélektan sem mellőzhető. 

Az őskőkorszak a diluvium- vagy jégkorszaknak nevezett 
földtani időszakba esik, melynek végződése a mostani földtan-
tudósok általánosabb véleménye szerint : 20—25 ezer évvel előzte 
meg a mai időnket. A jégkorszakban Európa felső része: Skan-
dinávia, Anglia, Hollandia, Észak- és Középnémetország, az északi 
Oroszország, továbbá a Kárpátok vidéke, az Alpesek és a Pyre-
naeusok hatalmas rétegű belföldi jéggel voltak borítva. Az el-
jegesedés a földtörténet folyamán többször ismétlődött, utolsó 
fázisai a «jégkorszak»-nak nevezett földtani időszakra estek. 
A jégtakaró k. b. 20.000 évvel ezelőtt végleg felolvadt, illetve 
visszahúzódott a mai jégmezők és glecserek területére. A jég-
korszakban az eljegesedés többször ismétlődött. Észak-Német-
országban megkülönböztetnek három eljegesedési és két eljege-
sedésközti időszakot, az Alpesekben és Pyrenaeusokban négy 
jegesedést és három eljegesedésközti időszakot. 
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A jégkorszakot kutató földtannak főfeladata: a jégkorszaki 
ősember művelődéstörténetét ezekbe a jeges- és eljegesedés-
közti időszakokban helyesen megkülönböztetni, felosztani. A föld-
tannak feladata az el nem jegesedett területeken képződött réte-
geket párhuzamba állítani az ugyanakkor eljegesedett területeken 
alakult rétegekkel. Csak így lehetséges bebizonyítani, hogy vájjon 
az egyes kulturidőszakokban pl. Németországban és Francia-
országban az eszközök-, szerszámok-, műtárgyak alakja, tipusa 
megegyező volt-e vagy eltérő inkább; — vagyis, hogy bárhol 
felfedezett őskori lelet alakjáról következtethetünk-e feltétlen 
biztonsággal a lelet korára? 

A praehistoriának az a feladata, hogy a feltárt kulturréteg-
ben s barlangi lelőhelyen talált szerszámok s egyéb leletek szár-
mazásmódját, technikáját, elterjedési alakkörzetét meghatározza 
és ha bizonyos területeken ugyanazok az eszköz- és ábrázolás-
tipusok előfordulnak, akkor azokat egységes kulturperiodusba 
összefoglalja.1 

Ha valamely helyen egymásfelett több kulturréteg fekszik, 
melynek mindenikében más alakú eszközök találhatók, akkor a 
praehistoria különböző egymásrakövetkező kulturperiodust külön-
böztethet meg, melyekből az ősembernek és hátrahagyott emlé-
keinek viszonylagos korát meghatározhatja. Franciaországra vonat-
kozólag a jégkorszakban Mortillet-Obermaier szerint hét művelő-
dési korszakot szokás megkülönböztetni, de az ott jellegzetes 
alaktipusok csak bizonyos szűkebb körzetre lehetnek kormeg-
határozó értékűek. És nem jogos következtetésen alapuló szokás 
az, hogy a praehistoria művelői a Franciaországra vonatkozó s 
ott szerzett tapasztalatok következtetési eredményeit az egész 
világra kiterjesztik. 

Az ősember életkörülményeinek megismerését jelentékenyen 
elősegíti az őslénytan, amennyiben a kulturrétegekben talált 
csontok milyenségét meghatározza, megmondja, hogy az ősember 
mely állatokra vadászott, melyek húsával táplálkozott, melynek 
csontjaiból készítette a szerszámait. Az őslénytan az ásatag állat-
csontokból és növénymaradványokból ama területek ősi éghaj-
latát meghatározza ; a földtannal egyesülve megrajzolja a jégkor-
szak térképét, a kontinensek határait, a tengerek partvonalait, a 
nagy folyamok medrét. így pl. bebizonyítja, hogy a jégkorszak-

1 F. Wiegers: Praehistorische Untersuchung diluvialer Fundstätten. — 
Zeitschrift für Ethnologie. 1914. — 423. 

4* 
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ban Anglia mostani szigete hozzátartozott a kontinenshez, a La 
Manche csatorna nem létezett. A földtani földrajz ismerteti a 
különböző ősember-rasszok vándorlásának irányát egyik konti-
nensről a másikra. 

Találóan írja F. Wiege rs} hogy a jégkorszaki ősemberről 
szóló új, de legérdekesebb tudománynak alapja és vezérfonala a 
tulajdonképeni földtant és őslénytant magába foglaló geologia. 
Nagy kár, hogy a praehistorikusok a tipológiát túlbecsülik és 
ha a leletek alakja, kidolgozásmódja valamely esetben nincs össz-
hangban a földtani kormeghatározással, akkor ez utóbbit egy-
szerűen mellőzik. Sajnálatos, hogy az összes művelt nemzetek 
praehistorikusai kevés kivétellel vakon elfogadják a francia jég-
korszaki praehistoria felosztását, elveit; a német tudósok közül is 
többen beleestek ebbe a kritikátlan utánzásba. 

Ha a franciaországi jégkorszakfelosztást más területekre is 
átviszik, akkor előzőleg be kellene bizonyítani, hogy az illető 
területek jégkorszaki rétegeinek tagozódása a franciaországiakkal 
párhuzamos. Pedig ezt kevés helyen sikerült kimutatni. Sőt épen 
nagy baj az, hogy az ősembermaradványok kulturrétegzeteinek 
stratigraphiai tagozása nagyon kétes értékű és nagyon vitás ; mint 
Menzel is kiemeli : erről «wird noch ein heisser Kampf geführt». 

Hans Menzel az ősember időtanának kiváló szakismerője 
szintén azt vallja, hogy még mindig nem sikerült, alapos ellen-
mondás nélkül az egyes művelődési fokozatokat a földtani idő-
szelvényekbe beosztani és a jégkor egyes időszakaival azokat 
párhuzamba állítani. A földtannak itt fontos szerepe van ugyan, 
de az eddig elért jelentékeny eredményeivel is sokszor tehetet-
lennek bizonyul. Mert bár a jégkorszaki ősember stratigrafiáját 
számos kiváló földtantudós igyekezett kidolgozni, mégsem sikerült 
általánosan elismert és megnyugtató megoldást találni. Ennek 
oka az, hogy a stratigrafiailag, alaktani- és kőzettanilag dolgozó 
földtan nem képes azt a tagozást megalkotni, itt az őslénytani 
földtané a vezető szerep és a döntő szavazat.2 

1 «Die Wissenschaft vom Diluvialmenschen ist eine geologische Dis-
ciplin ; die Geologie ist Richtlinie und Grundlage dieser neuesten, aber interes-
santesten Wissenschaft über den menschlichen Ursprung. — Es ist leider Tat-
sache, daß manche Praehistoriker die Typologie derartig überschätzen, daß sie 
die Geologie nur als eine Quantité négligeable betrachten.» (I. m. 424. 1.) 

2 H. Menzel : Die palaeontologischen Grundlagen für die Chronologie 
des Diluvialmenschen. 1914. — 241. 1. 
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Legújabban a német, a svéd és norvég tudósok nagy appa-
rátussal, szellemes módszerekkel igyekeznek a jégkorszak tartamát 
meghatározni s annak legalább végződési idejét s az utána követ-
kező idők tagolását megállapítani. A számításokhoz alapul veszik 
a lápok és mocsarak növényi képződéseit, mások a bennföldi 
puhatestű állatok (Mollusca) maradványait, a partsülyedéseket, a 
lősz és iszaplerakódásokat. A különböző állatok csontmaradványai 
az illető terület és rétegzet egykori éghajlatáról tájékoztatnak. 

Az újabb kutatások eredményeinek összeegyeztetéséből ki-
tűnt, hogy az észak-európai országok, — valamint Észak-Német-
ország jégkorszakvégi — és utána következő időből származó 
talajrétegzetek őslénytani s időtani szempontbol csaknem teljesen 
egybehangzóan megegyezők.' így a legújabb kutatások ered-
ményeiből, az észak-európai jégkorszakvégi állapotokat Menzel 
nyomán röviden így vázolhatjuk: 

A palaeolithicum és neolithicum közt feltételezett áthidal-
hatatlannak vélt árkot, legalább Németországra vonatkozólag már 
sikerült áthidalni. A jég- és hótakaró elől barlangokba menekül-
tek az ősemberek, de az olvadás után a magdalenien-időszak 
fejlett kulturájú emberei nyomon követték a visszahúzódó jég-
takarót s barlangjaikból kivonulva, meghódították a felszabadult 
jégmentes területeket. Megmaradtak nomád vadász-halász élet-
módjuk mellett s űzték a jég nyomán felfelé húzódó rénszarvast. 
Egyes helyeken állandóan is letelepedett az ősember s lakhelye 
volt a vadászterületének középpontja. 

Midőn az olvadás mindinkább északra szorította a jeget, a 
hideget kedvelő rénszarvas utána vándorolt. A már letelepedett 
ősemberek nem mentek többé a rénszarvas után, hanem meg-
maradtak lakóhelyükön, hol most már másfajta állatokra, másféle 
csonteszközökkel kellett vadászniok. így a magdalenien-kulturá-
ból lassú átmenettel kialakult az azylien-kultura; mindkét idő-
szakban még zord volt az éghajlat, az időjárás rideg szeszélyei 
ellen kellett küzdeni. Az éghajlat állandóbb enyhülése a cam-
pignien-időszakban következett be, midőn lombos erdők alakul-
tak, sokféle gyümölcsfa és gazdasági növény telepedett le és 
terjedt szerte; a tenger is előbbre nyomult s az áramlás, meg 
az osztrigakagyló — az ősembernek fontos tápláléka — a Balti-

1 Közép-Európa területére ez már nem áll, mint előzőleg ezt kimutattuk. 
Sőt a további kutatás az északi területeken is fedezhet fel nagy ellentéteket. 
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tengerig hatolt. Az enyhe éghajlattal járó általános természeti 
változás az ősember a^/í>/z-kulturáját a campignien-múvelődési 
fokra segítette kifejleszteni. 

Németországban a barlanglakó magdalenien-ősember házi-
eszközei közt legfeltűnőbbek a díszesen faragott csont- és szarv-
eszközök. Kőszerszámok nem kerültek felszínre, bár azoknak is 
hasznát vette az ősember, mert hiszen csonteszközeit csak kőszer-
számokkal faraghatta. Ugyanez áll az azylien-eszközökre. 

A campignien-művelődés leletei közt a szárú- és csont-
eszközökön kívül a sajátságos tipusú kőszerszámok is szerepelnek. 
Menzel azt a véleményét is kifejezi, hogy a jövő feladata ki-
kutatni azt, hogy ama kőeszközök egy része, melyek most még 
neolith-korból valónak vélt lelőhelyekről származnak, — nem 
sorozandók-e igazság szerint az azylien — sőt a magdalenien 
művelődés emlékei közé. Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Rügen 
stb. környékén számos nyersen megmunkált, csiszolatlan tűzkő-
szerszámot találtak, melynek kulturális jelentősége és hovatarto-
zása még ismeretlen. Menzel szerint : a magdalenien-időszak után 
az Észak-Németország területén lakó ősember kőszerszám-készítés-
módja visszaesett az ősrégi nyers állapotra, így valószínű, hogy 
azok a durván megmunkált kőszerszámok, melyek a Balti-tenger 
partjain és Észak-Németország nagy bennföldi tavai körül fel-
színre kerültek: az azylien-művelődési időszakból valók. Közvet-
lenül eme tipusú eszközökből fejlődtek a campignien-ősemberek 
kőszerszám-alakjai. 

A csiszolatlan- és csiszolt kőkor közti mély és széles árok 
ma már nagyrészt be van töltve a tudomány legújabb ered-
ményei által. Mégis sok kutatásra van még szükség, hogy tisztább 
képet nyerhessünk amaz idők emberéről. Ha majd együtt lesz 
sok lelet, sok kutatás eredménye, akkor nagyon valószínűen az 
tűnik ki majd, hogy a jégkorszak végén az Észak-Európa terü-
letén élő ősember nem csupán nomád vadász és halász volt, 
hanem sok helyen oly hosszú időre telepedett le, hogy ott alkalma 
volt magát a rénszarvasvadászból osztrigaevővé és jóval később 
földmívelővé kifejleszteni. 

* * + 
Az ősember művelődéstörténetére vonatkozó kormeghatáro-

zások nagyfokú bizonytalanságát már a jégkorszak ismétlődését 
állító s ezzel szemben a jégkor egységét védő bizonyítások is 
igazolják. Tudjuk, hogy Penck négy eljegesedési időszakot külön-
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böztet meg, az angol J. Geikie pedig hat eljegesedést állít. Ellen-
ben Geinitz, P. Damasus Aigner és R. Lepsius a jégkorszak egy-
ségét védik. A jégkornak időszakokra való felosztása nagyon 
sokféle, de ezen nem is csodálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy 
az utolsó eljegesedés utáni (postglacialis) időtől a történelmi 
ókorig terjedő hosszú időközt sem sikerült eddig egységesen 
időszakokra osztani s azoknak időtartamát megbizhatóan meg-
határozni. 

A történelemelőtti idők terén sötétben tapogatódzik a tudo-
mány, mit a kormeghatározások sokfélesége is bizonyít. Elismer-
jük az ősember ősrégi korának, vagyis a valóságos történelem-
előtti (praehistoria-i) kor létezését, de azt a kort millió évekkel, 
sőt még csak sok százezer évvel mérni sem vagyunk hajlandók, 
épen a jelen értekezésben említett tények alapján, melyekből 
kitűnik, hogy sem az ősember emlékmaradványainak alakjajellege 
(typologia), sem a földtan nem képes feltétlen értékű kormeg-
határozásra. Megértjük és alkalmazzuk azokat az óvatossági sza-
bályokat, melyeket a régiségtannak és az őslénytannal kapcsolatos 
földtannak tisztelnie kell. 

Az előzőleg említett esetekből is kitűnik, hogy csak egyes 
lelőhelyekre és szűkebb területekre szorítkozó tapasztalatokból 
nincs jogunk általánosítani, hanem csak ama környéki területre 
következtethetünk, de még ott sem feltétlen biztossággal. Az 
európai ősember művelődésfokait s idejét nem vonatkoztathatjuk 
pl. az amerikai1 ősember életkörülményeire. 

Nagy túlzás: egyes esetekből, ritka leletekről messzemenő 
következtetéseket vonni, mert erre csak sok esetben észlelt jelen-
ségek s leletek összege jogosít. Leghelyesebb e téren is az össze-
hasonlító módszer. 

Nem szabad felednünk, hogy a tárgyilagosan kutató tudós 
is nagyon fontos tényezőket könnyen észre sem vehet s azokat 
számításon kívül hagyja, mert hiszen az emberiség ősi művelő-
dését is sok egymástól nagyon eltérő, — gyors fejlődést, vagy 

1 Az újabban sokat vitatott amerikai ősemberről Hermann von Ihering 
egyik újabb értekezésében ezt írja : «Alles liegt indessen den Gedanken nahe, 
daß die heutigen Primaten Südamerikas zusammen mit Rüsselbären von Ost-
asien her in Miocän nach Südamerika einwanderten, daß aber der Mensch 
erst pleistocän zusammen mit Equus, Mastodon, Canis usw. über die zentral-
amerikanische Landbrücke nach Südamerika vordrang». Zeitschrift für Ethno-
logie. 1914. — 266. 
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hirtelen visszaesést okozó körülmények módosították, az összes 
őskori körülményeket pedig lehetetlen kikutatni. 

Az alaktanra (typologia) alapított időszakfelosztás és idő-
számítás már természeténél fogva magában rejti az egyoldalúság 
és túlzás okait. Érthető tehát, hogy a legújabb kutatások ered-
ményei minduntalan ellentétbe jutnak a tipologiára alapított 
művelődési s időrendi felosztásokkal. 

Valamely ősi korszak iparának és művészetének jellegző 
vezéralakját a sokféle alakú eszköz és műtárgy közül megállapí-
tani már önmagában is nagy feladat. A megjelölt vezértípust 
általánosítani pedig — mint ahogy szokás — indokolatlan. Hiszen 
bizonyos eszközalakok sok esetben lehet, hogy csak egy-két rokon-
törzsnél voltak használatosak, ezért bizonyos időszakokat minden 
területen nem jellemezhetnek. 

Különösen mérlegelnünk kell azt a lélektani mozzanatot, 
hogy a közös emberi képességek érvényesülésével, hasonló körül-
mények közt bármely időszakban hasonló szerszámokat, műtár-
gyakat készít az ember. Pl. az ausztráliai bennszülöttek még most 
is készítenek hasonló alakú csiszolatlan kőeszközöket, minőt a 
jégkorszaki ősember pattintgatott; a busmannok olyanféle fest-
ményeket készítenek, mint az altamirai ősember. Különböző kor-
ban is lehetnek hasonló körülmények; így érthető a különböző 
korú művek hasonlósága. 

Egyidőben készült eszközök és műtárgyak különbözősége az 
őskorban is könnyen származhatott, mert az egyéni izlés, a találé-
konyság, az ügyesség különböző foka, a nyersanyagok külön-
félesége, idegen népekkel való érintkezés révén : ugyanazon időben 
nagyon különböző jellegű s alakú művek alkotását tette lehetővé. 
Pohlig bonni egyetemi tanár könyvében számos példát találunk 
erre. 1 

Figyelemreméltó az a tény is, hogy miként a történeti idő-
ben a kőipar mélyen belenyúlt a fémkorszakba (pl. Schliemann 
trójai ásatásainál a bronzeszközökkel együtt csiszolt kőszerszámok 
is kerültek felszinre), úgy a csiszolt-kő korában is használtak 
kevésbbé megmunkált, csiszolatlan kőeszközöket, miként ezt az 
említett Lichtenfels környéki leletek bizonyítják. Az ausztráliai 
bennszülöttek a táviróvezeték porcellán elszigetelőgombjából is 
pattintgatnak kőszerszámot, tehát modern korunkban is készülnek 
«eolith»-ek. 

1 H. Pohlig: Eiszeit und Urgeschichte des Menschen. 1911. — 166. 
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Ha valamely földtani és őslénytani adat nem könnyíti meg 
a kőeszközleletek korának meghatározását, akkor csupán az eszköz 
alakjáról, a kidolgozás minőségéről lehetetlen biztosan megállapí-
tani valamely csiszolatlan kőeszköz korát. Szigorú tárgyilagos-
sággal csak annyit mondhatunk róla, hogy ez a kőszerszám milyen 
típusú, tehát a rendszerezési időbeosztás szerint n-időszakból való,— 
lehet azonban, hogy csak félig készült, vagy nem sikerült példány, 
mely a jelzett időnél sokkal később készült. Épen ezért ugyan-
csak lehetetlen valamely palaeolith-korból való emberi csont-
vázmaradvány korát, csupán az ott talált kőeszköz alakjáról követ-
keztetve, pontos időszaki meghatározással bizonyítani. 

Figyelnünk kell arra is, hogy az ismert egész kőeszköz-
ipar és ősművészet csak egy töredéke az ősember művelődésének. 
Egyes emléksorozatokból sem ismerjük meg az egész akkori 
művelődési fokot, még kevésbbé lehetséges abból a keletkezési 
időszakot meghatározni. Csupán a durva megmunkálási mód még 
nem bizonyíték az eszköz régisége mellett, hiszen az ausztráliai 
új és az európai ősrégi eolitheket egymástól alakra alig külön-
böztethetjük meg. Klaatsch tanár épen erre való tekintettel azt 
vallja, hogy az európai legősibb ember műveltsége az eolith-
kultura idejében a tasmániai és a mai ausztráliai bennszülöttek 
műveltségéhez nagyon hasonló volt.1 

Ezideig sok esetben még a kőszerszámok őskori eredetéről 
sem tudtunk meggyőződést szerezni. Csak pár hónappal ezelőtt 
mutatta ki Max Stein dresdai tanár, hogy a valódi, ősembertől 
származó kőszerszámokon mindig olyan patinabevonat van, mely 
barnásfekete ásványi lerakódás. Ez a patina gondos vizsgálatnál 
vasösszetételnek (szétbomlott pyrit) bizonyul, mely vas az eszköz 
egykori használata alkalmával a kézről beivódott zsírral egyesülve 
így alakult: Fe S-|-(NH4)2 S04 vagyis kénesvas + ammonium-
sulfat. Az ősember által készített és használt kőeszközökön min-
dig megvan a kénesvasképződés, de sohasem fordul elő ez a 
képződmény (Schwefeleisenablagerung) a természet által haso-
gatott kőszilánkokon és az újabbkori kőeszközökön. Azonban ez az 
ellenőrzési mód sem feltétlenül megbízható, mert mint maga Stein 
is kiemeli: még alaposabb vegyi vizsgálatokra van szükség e téren.2 

1 H. Klaatsch: Steinartefacte der Australier und Tasmanier. 1910. — 
427. lap. 

2 Max Stein cikke : Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft für 
Anthropologie und Urgeschichte. 1915. — 31. 1. 
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A földtani időmeghatározás bizonytalanságát minden el-
fogulatlan gondolkodó belátja. Az ősember művelődésfokozatai-
nak korát ezzel a módszerrel sem képesek a szaktudósok kétség-
telenül meghatározni. A földtan csak viszonylagos időmeghatáro-
zásokra képes s ezek is csak helyi értékűek. A földtannak valamely 
egységes és feltétlen időmérője most még nincs, ezért az egyes 
korszakok tartamát számokkal megközelítőleg sem fejezheti ki, 
még a jégkor- és jelenkor közötti időszakok tartamát sem képes 
megmondani. Bizonyság erre a szaktudósok különböző vélekedése, 
melyeket megemlítettünk e fejezet elején. 1 

A leletek kormeghatározásának legmegbízhatóbb irányadója : 
az őslénytan sem szolgálhat feltétlen érvényű meghatározással, 
mert hiszen bizonyos állatfajok egyik helyen huzamosabb ideig 
élhettek, mint más területeken, hova esetleg hosszú idő múlva 
az ivadékok visszavándoroltak.2 

Nem tudjuk azt sem, hogy a csendesen működö természeti 
erőkön kívül nem szerepeltek-e a jégkorszakban is hatalmas 
katasztrófák, melyek hirtelen, vagy rövid idő alatt bekövetkezett 
földtani és élettani változásokat eredményeztek. Az állatvilág 
helyi változása sok helyen rövid idő alatt is megtörténhetett a 
fajok ki- s beköltözködése révén. Az új életkörülményekhez 
könnyen alkalmazkodó fajok aránylag rövid idő alatt új válfajokat 
és új fajokat létesíthettek, miként ezt nagy művében Hugo de 
Vries is bizonyítja; szerinte a mutatio-elmélet alapján felesleges 
a fajok kifejlődésének idejéül a szokásos hosszú időket fe lvenni .3 

1 A földtani időszámítás bizonytalanságát az újabb becslések is igazolják. 
Legújabban Spencer tanár igyekezett a Niagara-vízesés korát lehetőleg pontosan 
kiszámítani. A washingtoni földtani társaságban tartott beszámolójában Spencer 
előadta, hogy a Niagara-vízesések régebben a mainál magasabbak voltak, épen 
ezért az esés párkánya gyorsabban húzódott vissza. Régebben a vízesések «örvénye» 
alatt a mélység 33 méter volt, most pedig Spencer ugyanott 60 m. vízmély-
séget talált. Régebbi mérések szerint : a vízesés párkányának hátrálása a föld-
történet ősibb korszakaiban évi 1'4 méter volt; Spencer most csak 1*3 m. évi 
visszahúzódást számít. Az ilyen lelkiismeretes számítás eredménye is bizony-
talan. Spencer a lehetséges hibaforrások miatt 10—25°/o tévedést számítva, a 
Niagara-vízesések korát 26.100 évre becsüli, de hozzáteszi azt a tágabb kor-
meghatározását is, mely szerint: a vízesés nem fiatalabb 15.000 évnél és nem 
idősebb 41.000 évnél. 

2 O. Steinmann : Die Eiszeit und der vorgeschichtliche Mensch. 1910. — 
87. lap. 

3 H. de Vries : Die Mutationstheorie. 1903. II. 714. 
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A földtörténet negyedik időszakában, melyre a jégkor is esik : 
az élőszervezeteknek többször kellett nagy éghajlati s egyéb 
változásokat átélniök; ezek a változások jelentékenyen elősegít-
hették az új fajok kialakulását. De a helyi változásokat általáno-
saknak minősíteni ismét túlzás. 

A negyedik időszakban bekövetkezett változások a föld és 
az élet történetében, minők az éghajlati ingadozások, a folyó-
medrek mélyedése, az iszaplerakódások, a vándorkövek utazása 
nem követelnek oly nagyon hosszú időt, mint amekkorát a száz-
ezer évekkel dobálódzó föld- és őslénytantudósok számítanak.1 

A jelenben történt megfigyelésekből kitűnt, hogy a folyóvölgyek 
kivájása, főleg az iszap- és törmelék lerakódás rövid idő alatt, 
néha egyetlen erős felhőszakadás következtében megtörténik. 
Különösen a barlangok talajrétegzeteinek lerakodási idejét nagyon 
nehéz megállapítani, miként ezt az egyes lelőhelyek származási 
idejére vonatkozó eltérő időmeghatározások mutatják. 

A felhozott tények és hozzáfűzött észrevételezések említésé-
vel nem az ősembertan tehetetlenségét szándékoztunk bizonyítani,— 
hiszen ez is elfogult túlzás volna — hanem csak az alaptalan 
feltevéseknek beigazolt tényként való tanítása és népszerűsítése 
ellen tiltakozunk. 

Elismerjük azt, hogy a nagy valószínűség értékével bíró s 
épen ezért alapos feltevéseknek, elméleteknek az ősembertanban 
is jogos helyük van, mert az észszerű feltevés és elmélet az 
igazság keresésének egyik módszere. Mi pedig nem ámítjuk 
magunkat azzal, hogy mindenben birjuk az igazságot, hanem 
keressük azt mindaddig, míg reméljük, hogy az igazság forrásá-
hoz majd eltalálunk. 

Székesfehérvár. 
(Vége.) Hajós József. 

1 Ugyanezt tanítja Hans Pohlig bonni egyetemi tanár az Eiszeit und 
Urgeschichte des Menschen c. müvében 1911. — 110. 1. 



II. IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

Az Élet Könyvei. Ez a katholikus irodalmi könyvsorozat 
30 kötetre terjed és 1914—1916. években látott napvilágot. Meg-
rendelési ára: 195 korona volt. Kiadta az «Élet» irod. és könyv-
nyomdai r. t. Kitűnő papírra, modern betűkkel és bekötéssel! 

Tartalmuk szakok szerint a következő : 
Bölcselet. 

1. Prohászka Ottokár: «Világosság a sötétségben», 1914. 
2. Trikál József: «Egység felé», 1914. 
3. Fieber Henrik: «Modern művészet», 1914. 
4. Szabó László: «Magyar festőművészet», 1914. 
5. Torna István: «Élet és Irodalom», 1914. 

Történelem, földrajz. 
6. Márki Sándor: «Magyar középkor», 1914. 
7. Fraknói Vilmos: «Egyháznagyok a magyar középkor-

ból», 1916. 
8. Pethő Sándor: «A (magyar) szabadságharc (vezér) esz-

méi», 1916. 
9. Takáls Sándor: «Régi magyar asszonyok», 1914. 

10. Kárpáti Aurél: «Budai képes könyv», 1914. 
11. Tarez ai György: «Magyar legendák, 1914. 
12. Izsóf Alajos: «Túl a nagy vizeken», 1916. 
13. Cholnoky Jenő: «Földrajzi képek», 1914. 

Szépirodalom. 
14. Rákosi Jenő: «A magyarságért», 1914. 
15. Geneverné Győry Ilona: «Angolok», 1914. 
16. Sebők Zsigmond: «Színfoltok», 1914. 
17. Cholnoky Viktor: «Kaleidoszkop», 1914. 
18 Lampért Géza: «Az én rózsáim», 1914. 
19. Andor József: «A tanítónő», 1914. 
20. Tömörkényi István: «Egyszerű emberek», 1914. 
21. Domonkos István: «Atyámfiai», 1914. 
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22. Sík Sándor: «Költeményei». 1916. 
23. Endrődy Sándor: «A pálya végén», 1914. 
24. Kosztolányi Dezső: «Modern költők», 1914. 
25. Ambrus Zoltán: «Színházi esték», 1914. 

Világháború. 
26. Márkus László: «Magyar gondok», 1916. 
27. Gróf Andrássy Gyula: «A vi'ágháború problémái», 1916. 
28. Gyulai Ágost: «Háborús antológia», 1916. 
29. Landauer Béla: «Glória», 1916. 
30. P. Ábrahám Ernő: «Csillagok a Tiszában», 1916. 
Hogy mit akar az «Élet Könyvei» cimű vállalat s milyen 

az iránya, azt leginkább az 5-ik kötet, a Torna István által szer-
kesztett «Élet és Irodalom» tárja elénk.1 Ez a kötet kisebb-na-
gyobb dolgozatokat tartalmaz azoktól a íróktól, kiket a szer-
kesztőség a vállalat harminc kötetében egyesíteni igyekezett 
Talán érdekes lesz ebből a kötetből szemelvényeket adnunk. 

Az előszóban (8. old.) Torna István így nyilvánítja a maga 
felfogását: «Ne feledjük Vogüé hires szavait : «A világ ma inkább 
sóvárog az erkölcsi fönség, mint (mintsem) az abszolút irodalmi 
szépség után. S ha eme, Tolstojjal kapcsolatosan mondott szavak 
beteljesednek a katholikus társadalom felett is, — ez az igaz-
sággal eltelt társadalom megszüli majd a maga klasszikusait is». 

41. lap\ «Az «Élet» nem tükör, hanem szem akar lenni s 
föladata nem az, hogy tükrözzön és fényképezzen, hanem hogy 
meglássa s átérezze a világot». (Dr. Prohászka O.) 

60. lap: «Mi megkülönböztetünk, mi szétválasztjuk a ha-
ladásnak és a romlásnak mozgását. Amannak hűséges előmoz-
dítói ; emennek kérlelhetetlen ellenségei vagyunk. Ide utal min-
ket isteni Mesterünk, midőn azt mondja: «Ego sum via, Veritas 
et vita». Kövessük Őt: az úton, az igazságban, az életben». 
(Gróf Apponyi A.) 

61. lap: «Azt kívánom, hogy az «Élet» ne csak a régi dicső-
séget hirdető vérteknek és lándzsáknak, hanem különösen a modern 
fegyvereknek legyen kiapadhatatlan arzenálja!» (Gróf Zichy j.) 

85. lap: «Oly sok lelkesítő beszédet hallottunk már eddig; 
de ezeket nem követik a tettek. Pedig tettekre volna szükség — 

1 Eme vaskos kötetben 108 sikerült arckép szemlélhető. Mindannyi kath. 
iró, és pedig 58 egyházi, 50 világi. 
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munkára, mely megteremtse végre a katholikus közvéleményt». 
(Dr. Bonta K) 

103. lap: «Nem érhető-e el az, hogy a katholicizmus Magyar-
országon befolyást gyakoroljon az elmékre? Elérhető; de ahhoz 
a katholicizmus fokozottabb tevékenységére van szükség ezen 
irányban». (Ernszt S.) 

415. lap: «Vissza kell adni az egyénnek, a társadalomnak 
az egészséges életörömet, a tettvágyat, a tetterőt, a bizalmat, a 
hitet, a jövőbe vetett reményt». (Geöcze S.) 

146. lap: «Mélyen járó, sokoldalú, tartalmas, gazdag élet 
kell nekünk (katholikusoknak)». (Dr. Mázy E.) 

163. lap: «Az «Elet» nyomdájának ólomkatonái, az új ke-
resztes vitézek szervezkedtek országot hódító hadjáratra, hogy 
pusztítsák a balvéleményeket, győzzék le a rosszakaratot, építsék 
a Szentlélek templomát s boldogítsák ideig és örökké tartó éle-
tünket». (Dr. Rév ay T.) 

135. lap: «Legyünk optimisták; nem ugyan túlozva, hogy 
ezt a világot úgy, amint van, lehető legjobbnak tartsuk, vagy 
hogy a tényleges rosszak előtt szemet hunyjunk, hanem oly érte-
lemben, hogy a rosszak mellett lássuk és becsüljük meg a jót 
is, ami mégis csak túlnyomó és uralkodó a világon. Ez az opti-
mizmus erőfeszítő lelki állapotot teremt s a jó nagyobbítására 
ösztönöz». (Dr. Kiss J.) 

157. lap: «A tanult (művelt) ember a keresztény vallás 
tanait tökéletesebben ismerheti, mint a nem tanult (tanulatlan), 
és így magasztosságába is jobban behatolhat; az ellenvetésekkel 
szemben is vértezettebb, mintsem az, aki az ellenvetések értékét 
egyáltalán nem tudja ellenőrizni». (Dr. Notier A.) 

180—181. lap: «Csak a mély és benső vallásos érzület 
nyújthat a háborgó lelkeknek az élet küzdelmeiben megnyug-
vást és vigasztalást. Azért a vallásosságot, mint az emberiség-
nek, az emberiség lelki és szellemi életének legdrágább kincsét, 
a katholikus irodalomnak egész lelkesedésével és legjobb erejé-
vel ápolni, fenntartani és fejleszteni elsőrangú kötelessége és 
legmagasztosabb feladata». (Dr. Ságtiy Oy.) 

178. lap: «Micsoda az életben az öntudat, a lelki ébredés 
legmagasabb foka? «Isten gyermeke vagyok s Istennek élek.» 
Istennek élni: az élet telje, a fölényes élet». (Szuszai A.) 

201. lap: «E munka vezetőelve nem lehet az, hogy a val-
lást és (a) kulturát engedményekkel és tompításokkal egymáshoz 
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közel hozza; hanem az, hogy a vallásos közöny és bágyadtság 
helyébe öntudatosságot és meggyőződést vigyen». (Dr. Voss J.) 

473. lap: «Mi (katholikusok) a modern élettől várjuk az új 
modern keresztény irodalmat. Úgy érezzük, hogy az élettől nem 
szabadulhatunk el és egész irodalmi vállalkozásunk azért vette 
föl azt a nevet, hogy «Élet». (Dr. Radványi K) 

* * * 

Az «Élet Könyvei» cimű vállalat köteteit az értelmiség 
könyvasztalára és könyvtárába igen melegen ajánljuk. 

Temesvár. Németh Sándor. 

Dr. Franz Schubert, Grundziige der Pastoraltheologie. I. All-
gemeine u. spezielle Pastoral. Graz u. Leipzig, 1912. XI, 
236 1. 4 K. 

Schubert teljes lelkipásztorkodástana felöleli az egész lelki-
pásztorkodástant a hitelemzéstan kivételével. A hitelemzéstant 
nem veszi fel művébe, tekintettel a legújabb időben kifejlődött 
nagy szakirodalom miatt (IV. lap) s ezért a hitelemzéstan mint 
különvált szaktárgy kezelendő. Ezen indokolással azonban igen 
hamar letehette volna a tollat s szaktárgyaként megelégedhetett 
volna a hodegetikával. Mert hisz a liturgiának is van szép szak-
irodalma; a szentségekről szóló részt pedig átadhatta volna a 
moralistáknak. Homiletikája mégis külön jelent meg. Miért nem 
a katechetika is? 

Könyve az általános bevezetés után (1—6), melyben a lelki-
pásztortannák fogalmával, forrásaival, irodalmával foglalkozik, de 
igen röviden, két részre oszlik: általános és részleges lelkipász-
torkodástanra. Az általános részben szól a hivatásról, a szentségi 
és hivatali képesítésről (8—25). A másik részt egyéni és tömeg-
lelkipásztorkodástanra osztja. Az egyéniben tárgyalja a külső és 
belső tényezőket, hozzácsatolva a betegek gondozását. A tömeg-
lelkipásztorkodástanban három tipust különböztet meg: a föld-
művelő, ipari községet és a várost. És tárgyalja az előmozdító, 
a káros és hasznos s a kizárólag káros tényezők szerint. Függe-
lék gyanánt tárgyalja a lelkipásztorkodást a szociális kérdés 
szempontjából. 

És mindezt röviden. Röviden, de ezért világosan és mégis 
alaposan. A legfrissebb kérdéseket hozza. Igaz, hogy Arnberg, Berger, 
Renninger-Göpfert, Pruner, Schüch, különösen pedig C. Krieg nagy 
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munkája és Swoboda Großstadtseelsorge-ja után a pasztorális 
írónak csak a legújabb rendeletek és művek pontos szemmel-
tartása, helyesebb rendszer, kevesebb szó a feladata. A kevesebb 
szó Schubert elsőrangú érdeme. Utal is rögtön hol az egyház-
jogra, hol a morálisra, hol szerzőkre (akiket azonban nem min-
denki óhajt megnevezni). Elvei mindenütt helyesek, okosak. Szól 
mindenről, ami csak ide tartozik, különösen kiemelendő és 
sikerült rész a betegek gondozása (110—144), továbbá a ker. 
egyesületi tevékenység (176—183.) s az utolsó Seelsorge u. so-
ziale Frage (218. köv.) 

Nem értem, miért idéz annyiszor protestáns szerzőt? Külö-
nösen a tisztán lelkipásztori részben. Kár az is, hogy a kongre-
gációi döntvényeket csak számokkal idézi. Némely embernek van 
egyéb folyóirata (pl. Acta Pontificia), a döntvénynek utána nézhet, 
ha ezt kelettel idézik. A mű megérdemli a meleg pártolást. Rö-
videbb és tömörebb pásztorális nincs. 

Ceglédbercel. Dr. Boroviczény Nándor. 

Dr. Joh. Ev. Belser. Die Geschichte des Leidens und Ster-
bens, der Auferstehung und Himmelfahrt des Herrn — nach 
den 4 Evangelien. Zweite, verbesserte Auflage. B. Herder. Frei-
burg. (X u. 548 S. 11 K 76 f.) 

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kínszenvedése minden idő-
ben a jámbor hivők épületes és vigasztaló olvasmánya volt. 
Isteni Üdvözítőnk sokszor beszélt a tanítványoknak azokról a 
szenvedésekről, melyekkel megváltói művét, az értünk való szent 
áldozatot meg fogja valósítani. Szenvedésének és halálának emlé-
kére rendelte az Oltáriszentséget. Természetes tehát, hogy az 
Egyház mindenkor ébren tartotta Krisztus kínszenvedésének em-
lékét. Az Egyház szellemében működő tudósok pedig tudomá-
nyos készültséggel dolgozzák fel isteni Üdvözítőnk kínszenvedé-
sének és halálának leírását. Ilyen mű Belser műve is, mely a 
négy evangélium előadása alapján, nagy készültséggel, az ide-
vágó irodalom gondos felhasználásával ismerteti a világtörténe-
lem legnagyobb eseményét. 

Az I. rész a synedrium határozatától a nagy hét keddjéig 
végbement eseményeket tárgyalja. Nevezetesen Jézusnak utazását 
Bethániába, ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe, Jézusnak vitá-
ját a jeruzsálemi templomban, Jeruzsálem pusztulásáról és az 
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utolsó ítéletről mondott jövendölését, a lelki éberségre vonat-
kozó két pélbabeszédét. 

A II. rész a nagyhét eseményeit sorolja fel: Az Oltáriszent-
ség rendelése, az Olajfák hegyén végbement események, Jézus 
elitéltetése, Jézus kereszthalála, temetése. 

A III. rész Jézus feltámadása, megjelenései, mennybemene-
tele. Szerző minden fejezetben megállapítja az időbeli sorrendet, 
pontosan megjelöli az esemény színhelyét, részletesen előadja az 
eseményt és méltatja annak jelentőségét. Oly részletesen és kö-
rülményesen ismerteti az evangéliumban röviden jelzett esemé-
nyeket, hogy nemcsak az eseményt világítja meg, hanem a szen-
vedő Istenember szent személye iránt érzett imádás és szeretet 
is éled az olvasó szivében. 

Amint az evangélisták is azért írták meg Krisztus életét és 
szenvedésének történetét — mint szent János mondja — «hogy 
higyjétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten Fia és hogy hivén, 
életetek legyen az ő nevében» (Ján.20, 31.), úgy Krisztus Urunk 
kínszenvedésének és feltámadásának történetével foglalkozó író-
tól is elvárjuk, hogy ugyanezt a célt szolgálja. Szerző ily szel-
lemben kezeli tárgyát. Az egyes fejezetekhez csatolt jegyzetekben 
a Szentírás magyarázói és egyéb irók véleményeivel foglalkozik, 
melyeket megcáfol és helyükben más véleményt védelmez. A Szent-
írás némely szavát bővebben megmagyarázza, hogy a szöveg 
teljes értelme annál világosabb legyen. 

Nemcsak a biblikus, hanem minden pap nagy lelki haszon-
nal fogja e könyvet olvasni. A művelt világiaknak is a legmele-
gebben ajánlhatjuk e mű olvasását. 

Resicabánya. Fiedler István. 

Gedanken über katholisches Gebetsleben. Von Dr. Nikolaus 
Glhr. 5—9. ezer. 12° (XVIII és 326 oldal). Herder kiadása. Frei-
burg-Wien. 2-90 kor. 1916. 

«Kedves Testvéreim! Szeretettel fogadjátok jelen utolsó 
könyvemet s buzgón imádkozzatok én érettem is, mert az örök 
nyugalom isteni kikötőjébe igyekszem s a boldog halálra készülő-
döm». Ezen jámbor szavakkal bocsátotta útjára utolsó könyvét 
a tiszteletreméltó karthausi Dionysius. — A ritka termékenységű 
aszketikus irónk 70. életévét elérvén, szintén az istenes örök 
életre s a boldog kimúlásra készülődött s ezért minden idejét a 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 

1 
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Szentírás, az egyházatyák s liturgiánk fönséges szövegének elmél-
kedésében töltötte. De ezen elsőrendű ihletett művekből elmél-
kedés után szerzett csodálatos és természetfölötti gondolatvilága 
egyre jobban arra sarkalta, hogy szivének-lelkének bőséges tár-
házából másoknak is juttasson, megemlékezvén szent Péternek 
intő szózatáról: Mindegyitek, amint vette a kegyelmet, mást is 
részesítsen benne, mint jó sáfára az Isten sokféle ajándékainak.» 

Még egyszer, utoljára, tollat ragadott kezébe s a «Miatyánk» 
s az «Üdvözlégy Mária» fönséges szövegének retortáján leszűrt 
benső sugallatait papírra vetette az elmélkedni szerető lelkek 
legnagyobb örömére. Természetfölötti istenfiúságunk szentségét 
szinte mennyei világításban látjuk. Művének minden sora egyre 
súgja: Sursum corda! Fel a szivekkel ! Oldjátok le — ti bilincsbe 
vert szivek — a mulandó földi szeretet kötelékeit s térjetek be 
az egyedül szeretetreméltó Istenhez! 

A hétköznapok egyhangú munkájában kifáradt, száraz lel-
keknek kitűnő üdítő itala lesz e mű. 

Kassa. Dr. Fekete Géza József. 

Szitnyai Elek: Miért vagyunk jók vagy rosszak? Budapest, 
Franklin. 1915. 100 lap. Ára 2-80 K. 

Dicséretes a buzgalom, amellyel a szerző a bölcseleti mű-
veltséget nagyobb körben terjeszteni igyekszik. Képesíti erre 
nagy olvasottsága s az iskolában eltöltött hosszú idő bőséges 
tapasztalása, könnyed, szemléletes, előkelő irásművészete. Sajnos 
azonban, stílusának szépségével nem jár mindig együtt a gon-
dolat igazsága, tárgyalásának ügyességével nem egyszer logikai 
ugrásokat fedez s nagy olvasottsága sokszor a bölcseleti gondol-
kodás tátongó szakadékait kívánja betölteni. Lapunk hasábjain 
már több izben tárgyaltam Szitnyai műveinek végzetes hibáit, 
s ez felment attól, hogy ismételten részekre szedjem a kritika 
boncolókésével a szerző állításait, annál is inkább, mivel hogy 
jelen művében semmi új gondolatot nem tárgyal, csak kedvelt 
álláspontját, a fiziológiai anyagelvűséget alkalmazza az erkölcsi-
ség kérdésére. A címben leírt könyvének főbb gondolatai a kö-
vetkezőkben foglalhatók össze a szerző saját kifejezései szerint: 

Az erkölcsiség, úgymond, alapjában véve oly öröklött tulaj-
donság, egész szervezetünknek olyan produktuma, melynek egyes 
elemeit nemcsak az agyvelő sejtjei s a külvilág hatásai készítik, 
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hanem amelynek létrehozásában csaknem minden szervünk, a 
szív, a tüdő, a bél, a máj, a genitáliák, dolgozik valamit. Őseink 
erényei és bűnei azok a Párkák, melyek erkölcsiségünk fonalát 
már születésünk előtt fonják. Az erkölcs a társadalmi élet létfel-
tételeinek megfelelő gondolkodás és cselekvés, s mivel az erkölcs 
különféle erők és elemek compromissuma, olyan általános érvényű 
szabályok, törvények, mint a mathematikában vagy épen a fiziká-
ban vannak, az ethikában el nem képzelhetők. Az erkölcsnek 
létrehozásában ugyanis egész szervezetünk résztvesz, s így annyi-
féle az erkölcs, ahányféle az emberi szervezet. A világ minden-
félét adhat nekünk, vagyont, hatalmat, intelligenciát, de új tüdőt, 
szivet, belet, más agykéregmezőt nem fog adhatni. A velünk 
született régi szervek csak azt fogják gyártani, amire be vannak 
rendezve. Ahol erkölcsi jóság van, ott van mindig, mint lelki 
jelenség: a szeretet, a részvét, az érzékenység, a testi fájdalom 
iránt való érzékenység és mint fizikai, illetőleg fiziologiai jelen-
ség a jól fungáló szervek, az egészség. A lélek szépsége, jósága 
tehát az erkölcsiség a test jóságával, a bűn pedig a test bajaival 
jár. Hogy a világ erkölcsileg jobb legyen, mint amilyen, az reánk 
nézve csak pium desiderium, melyet megvalósítani még a nagyok 
legnagyobbikának sem adatik. A szeretet, a részvét, az érzékenység 
szervezeti, öröklött tulajdonság, melyet sem tanítássaal, sem neve-
léssel, sem rendelettel, sem törvénnyel megteremteni nem lehet. 
Nem lehetünk szabadok, mert az okozatiság kérlelhetetlen lán-
caiba vagyunk verve és mert a korlátlan szabadság megsemmi-
sítené a jóságot és az igazságosságot. Nem lehetünk jók és igaz-
ságosak, mert szervezetünk nem engedi. Ebben van a mi sor-
sunk, végzetünk, ez a mi súgónk, mely az élet komédiáit és 
tragédiáit eljátszatja velünk. 

Mindenesetre szomorú jelenség, hogy az ú. n. világi böl-
cselkedés a téves alap ily veszedelmes ingoványain épül fel és 
szomorú, hogy épen kiváló tanáraink szegődnek ily kellő alap 
nélkül szűkölködő divatos rendszerek hirdetőivé. 

Munkács. Bihari Ferenc. 

5* 
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E G Y H Á Z J O G I S Z A K S Z E M L E . 

1. Nikolaus Hilling: Die Erlässe des Papstes Pius X. über 
den Priesterberuf und die Standespflichten und Standesrechte des 
Geistlichen. (Quellensammlung für das geltende Kirchenrecht 1.) 
8° (56), Bonn, Hanstein, 1915. 0*80 M. 

U. a. : Das summarische Prozessverfahren in Disziplinar-
und Strafsachen der Geistlichen und die Amtsenthebung der 
Pfarrer im Verwaltungswege. (Quellensammlung 2.) 8° (50), Bonn, 
Hanstein, 1915. 0"80 M. 

U. a. : Die kanonische Form der Verlöbnisse und der 
Eheschliessung. (Quellensammlung 3.) Bonn, Hanstein, 1915. 
0-80 M. 

U. a. : Die kirchlichen Strafgesetze. (Censurae latae senten-
tiae.) (Quellensammlung 4.) 8° (63), Bonn, Hanstein, 1916. 0"80 M. 

U. a. : Die kirchlichen Büchergesetze. (Quellensammlung 5.) 
8° (58), Bonn, Hanstein, 1916. 0*80 M. 

U. a. : Der kanonische Eheprozess. (Quellensammlung 6.) 
8° (73), Bonn, Hanstein, 1916. 1 M. 

Egészen új egyházjogi vállalatot índít meg Hilling e füze-
tekkel ; célja a vállalatnak az egyházjogi források tanulmányo-
zásának előmozdítása. Ilyen tanulmányozásra az egyházjog hall-
gatóinak valóban szükségük van. Ma kompendiumok alapján, 
nem pedig magukból a forrásokból tanulnak a hallgatók. Hogy 
a tanulás ilyen körülmények között alapos legyen, a kompen-
diumok forgatása mellett a forrásszövegek állandó olvasása szük-
séges. Erre akar lehetőséget nyújtani e vállalat, mely olcsó füze-
tekben adja a fontosabb jelenkori törvényeket, egyenként, ha 
terjedelmesebbek, vagy tárgyi rokonság szerint csoportosítva és 
pedig teljes szövegükben s ezenkívül a régebbi jogforrásokra s 
a legújabb szakirodalomra való utalásokkal. Legfőképen szemi-
náriumi gyakorlatoknál, de a praxisban is jó szolgálatot fognak 
tenni e füzetek. 
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2. J. B. Haring: Orundzäge des katholischen Kirchenrechtes. 
Zweite, neubearbeitete Auflage. 8° (XII + 912), Moser, Qraz, 1916. 
12-50 K. A könyv használhatóságának jele, hogy rövid időn belül 
II. kiadásra volt szükség. A jobb kompendiumok közül való ; 
a legújabb egyházi törvényekre is figyelemmel van. Azonkívül 
az ausztriai állami egyházjog és gráci egyházmegyei jog része-
sül különös tekintetbevételben. Irodalma, habár Sägmüllert meg 
sem közelíti, elég terjedelmes. 

3. Joseph Freisen : Verfassungsgeschichte der katholischen 
Kirche Deutschlands in der Neuzeit. 8° (XXIV + 455), Teubner, 
Leipzig, 1916. 12 M. A kiváló egyházjogász, ki a budapesti egye-
tem jogi karának is tiszteletbeli doktora s pap létére a würz-
burgi jogi kar tanára, ezen legújabb munkájában, mely inkább 
világiaknak s nem katholikus köröknek van szánva, szól az első 
részben a katholikus egyház alkotmánytörténetéről a katholikus 
egyházjog szerint, a másodikban ugyanezen alkotmánytörténetről 
az államjog szerint. Ez a rész a gerincé az egész munkának. 
A birodalomnak, az egyes szövetséges államoknak s azonkívül 
Ausztriának katholikus állami egyházjogát ismerteti történeti 
kifejlődésében, a reformációtól kezdve napjainkig, mindenütt a 
kutatás mai színvonaláig emelkedve. A harmadik rész a katho-
likus egyházjog és állami egyházjog kiegyenlítéséről, a negyedik 
pedig a katholikus egyház karitativ, társadalmi, művelődési és 
közgazdasági tevékenységéről tárgyal. A német kritikusok álta-
lában nagy elismeréssel adóznak a szerzőnek, kifogásolják azon-
ban egyik-másik kitételét, nevezetesen azokat, melyeket a német 
püspökök egyházpolitikájáról s kormányzatáról mond, valamint 
a vigens ecclesiae disciplina fogalmáról vallott felfogását. 

4. Arnold Pöschl : Bischofsgut und Mensaepiscopalis. I. Teil : 
Die Grundlagen. 8° (XI + 182), 1907. 6 M. — II. Teil : Die 
Güterteilung zwischen Prälaten und Kapiteln in karolingischer 
Zeit. 8° (VII+310), 1909. 10 M. — III. Teil: Die Entstehung 
des Mediatbistums und die grossen Säkularisationen im X. Jahr-
hundert. Erste Hälfte. 8° (XVIII + 207), 1912. 8 M. Bonn, Hanstein. 

Nem épen a legeslegújabb idők termése e munka, de oly 
nagyszabású, hogy most is érdemes ráirányítani a figyelmet. 
A gráci egyházjogász, Pöschl, a püspöki javaknak fejlődésmene-
tét kezdettől fogva egészen az 1803-iki szekularizációig akarja 
forrásszerűleg átvizsgálni és előadni. Bámulatos szorgalommal, 
óriási forrásanyag áttanulmányozásával dolgozik s nem egy pont-
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ban meglepő, eddigi tudásunkat teljesen felforgató eredményre 
jut. Ha ez eredmények egyikét-másikát egyelőre csak hipotézis-
nek minősítjük is, könyvei mindamellett az utóbbi évek kánon-
jogi irodalmának legértékesebb alkotásai közé tartoznak. Az első 
kötet az egyházi vagyonjog megírandó történetéhez az alapokat 
veti meg s már itt találkozunk érdekes, újszerű hipotézisekkel. 
A második a püspöki és káptalani, illetve apátsági és kolostori 
javak szétválasztását tárgyalja. Itt találkozunk a legszembetűnőbb, 
az eddigi felfogástól legjobban elütő nézettel. Mindenekelőtt 
korábbra teszi Pöschl ezen elkülönülést, mint eddig vallottuk, 
mert szerinte a IX. és X. században Német- és Franciaországban, 
meg Itáliában már általános volt, azután pedig nem mint az 
egyházi élet hanyatlásának jelenségét tünteti föl, hanem inkább 
mint az egyházi reform művét, mely reform a püspöki javaknak 
Martell Károly óta nem szünetelő szekularizációjával és a világi 
nagyok mind sűrűbb elvilágiasító törekvéseivel szemben a kano-
nokok és szerzetesek megélhetését s kötelmeiknek zavartalan 
betölthetését akarta a szétosztással elérni s így megakadályozni 
azt, hogy a püspöki javakra vágyódó hatalmasságok legalább a 
káptalani javakat ne ragadhassák el. Mindezt okmányokból bizo-
nyítja Pöschl s már is elfogadta nézetét a legtöbb német jogász 
és történettudós. A harmadik résznek csak első fele jelent meg 
eddig s a X. századbeli szekularizációk előzményeit ismerjük 
meg belőle, nevezetesen az egyház ezen századbeli általános 
helyzetét, sok püspökségnek a betörések folytán bekövetkezett 
pusztulását, a megmaradtaknak mind nagyobb világi befolyás 
alá kerülését. Meg tudjuk többek közt, hogy nemcsak világi 
apátok, de ilyen püspökök is voltak ezidétt. Amint a római 
szentszék a római nemes családok játéklabdája volt, ugyanazt 
látjuk sok püspökségre nézve is. — A tudományos világ nagy 
érdeklődéssel várja a további köteteket. 

5. A háború folytán aktuálissá lett római kérdésnek eddig 
sem szegény irodalma jelentékenyen meggyarapodott, főleg 
Olaszországnak a háborúba való beavatkozása óta. 

Dr. H. Wehberger: Das Papsttum und der Weltfriede. 
Volksvereins-Verlag. (131), München-Gladbach, 1915. 1*80 M. 
Kimutatja a szentszék jelenlegi jogi helyzetének tarthatatlansá-
gát s sürgeti nemzetközi garanciák útján való. biztosítását. 
A munka jelentékeny része a pápák, főleg XV. Benedek béke-
törekvéseivel foglalkozik. 
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Dr. K. Hilgenreiner: Die römische Frage nach dem Welt-
kriege. (67), Prag, Bonifatius-Druckerei, 1915. P20 K. Fejtege-
tései végén előterjesztett javaslata az a «római kérdés» meg-
oldására vonatkozólag, hogy valami területi hatalom minden-
esetre adassék a pápának, habár nem is a régi pápai állam és 
függetlensége nemzetközi szerződések által biztosíttassék, mert a 
római kérdés nem belső olasz-nemzeti, hanem a világegyházat 
érdeklő kérdés. Történetileg is, theologiailag is érdemleges 
munka. 

Dr. J. Massarette: Die römische Frage. Linzer Quartalschrift, 
1916. 406—440 1. Rövid, de érdekes előadása a pápai állam 
megszűntének, a garanciatörvényekre vonatkozó tárgyalásoknak; 
adja továbbá magát a törvényszöveget és kritikáját, kimutatva, 
hogy a pápa a Vatikánnak nem tulajdonosa, hanem csak haszon-
élvezője. 

G. I. Ebers: Italien und das Garantiegesetz. Bachem, Köln, 
1915. 1-20 M. Róma elfoglalásának története után elmondja 
Ebers a garanciatörvények keletkezésének történetét s adja e 
törvények alapos kritikáját, kimutatva, hogy mennyire elégtele-
nek a pápa szabadságának igazi biztosítására, ami főleg most, 
a háború alatt derült ki napnál világosabban. 

Fr. Ehrle: Benedikt XV. und die Lösung der römischen 
Frage. Stimmen der Zeit, 1916. 505—535.1. A garanciatörvények 
bírálása során ismételten rámutat arra, hogy a pápa nem tulaj-
donosa a Vatikánnak s ezért exterritorialitásáról szó sem lehet. 
Megoldásképen, a többi javaslat rövid ismertetése után, azt ajánlja, 
hogy a Vatikán területe némi kikerekítéssel tulajdonul adassék 
a pápának s az erről létrejött és pedig a pápával egyetértésben 
létrejött megegyezés közöltessék a katholikus alattvalókkal biró 
országokkal s így megvalósulna az exterritorialitás is, az inter-
nacionalizálás is. Ezen, az elképzelhető legkisebb minimumra 
leszállított követelmények teljesítéséhez csakugyan nem kell 
egyéb az olasz kormány részéről, mint jóakarat. De hogy kielé-
gítő megoldás lenne-e ez, az más kérdés. 

6. Dr. Gutheil Jenő: A tévedés mint házassági akadály. 
Veszprém, 1916. 126 1. A jobbfajta hittudori értekezések közül 
való munka, szépirodalmi tájékozottsággal s helyes jogászi érzék-
kel megírva. 

7. Fr. Bobelka: Formularienbuch für die Pfarrkanzlei. Graz, 
Moser, 1915. (109). Szó van a Bevezetésben a plébániai iktató-
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könyvről, továbbá az ügyiratok külső és belső alakjáról, azután 
pedig 159 ügyiratmintát kapunk rövid, a gyakorlati eljárásra 
vonatkozó utasításokkal. Az osztrák viszonyokat tartja szem előtt 
a szerző. A könyv kis terjedelme mellett arról, hogy kimerítő 
legyen, szó sem lehet. Csak a legmindennapibb esetekre ad for-
mulát. 

8. Dr. Nagy János: Hivatalos ügykezelés az egri egyház-
megyei rendeletek alapján. Eger, 1915. (273), 2'40 K. Hasonlít 
némileg az előbbi munkához, amennyiben a második részben 
formulákat tartalmaz, de még annál is kevesebbet, mindössze 
33-at. Az első rész az egri egyházmegyei jog közigazgatási 
részének feldolgozása. Nem a jogforrások szövegét közli, hanem 
folyó előadásban, tárgyi rokonság szerint csoportosítva, azok 
lényegét a következő fejezetekben: 1. Irodai ügykezelés. 2. Anya-
könyvi ügyek. 3. A templom és a plébániai vagyon kezelése. 
4. Istentisztelet. 5. A szentségek, a szentmise, az áldások és 
egyéb szertartások. 6. A szenthelyek és a szenttárgyak. 7. Az 
egyházi személyek. 8. Különfélék. A tudomány szempontjából 
többet ér a jogforrások szószerinti gyűjteménye, a rövidséget 
szerető gyakorlatnak azonban feltétlenül kedvesebb a források 
anyagának ilyetén rövidebb feldolgozása. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

AZ A Q U I N Ó I SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Felolvasó ülés 1916 október 11-én. 

Szintér a budapesti központi papnevelő-intézet díszterme. Kezdete '/aó-kor. 

Az elnök dr. Székely István pápai prelátus, udvari tanácsos, 
nagyváradi kanonok és egyetemi tanár ebben az új munkaidő-
szakban is fokozott munkásságra hívja fel a tagokat, amennyi-
ben mi nem ahhoz a szabályhoz alkalmazkodunk, hogy «inter 
arma silent musae», hanem annak a gondolatnak élünk, hogy 
a jövő azoké, akik dolgoznak, akik még a harcok zajában is 
szorgalommal művelik a tudományt. 

Az ülés első tárgya dr. Várkonyi Hildebrand főiskolai ta-
nár, rendes tag felolvasása volt az ismeretkritika lehetőségének 
kérdéséről. A kérdés arra vonatkozik, vájjon indíthat-e az em-
beri elme bölcseleti vizsgálódást aziránt, hogy van-e igazság és 
bizonyosság. Ámden épen ebben a vizsgálódásban egy látszó-
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lagos ellenmondás lappang: a bölcselőnek már a vizsgálat előtt 
tudnia kell, mi az igazság és bizonyosság? A felolvasó a kér-
dést történetileg vizsgálván, az eddigi megoldások hibáját bizo-
nyos túlzó logicismusban találja s a megoldást néhány alapvető 
igazság egyszerű elfogadásában. Ez a «bölcseleti actus» az isme-
retelmélet egyedül lehetséges alapvetése. 

A felolvasást következő eszmecsere követte: 
Dr. Nemes Imre : Horváth Cirill szerint a bölcselet az igaz-

ság és bizonyosság egységéről szóló tudomány, a felolvasó is e 
két fogalommal dolgozott, de tüzetesen nem határozta meg őket. 
Továbbá az ismeret lényegének fejtegetésébe sem bocsátkozott. 
Megjegyzi még, hogy az azonosság és az ellentmondás elve 
tulajdonképen egy és ugyanaz az elv igenlegesen és nemlegesen 
kimondva. A felolvasó elveit elfogadja, de nemcsak az Ítéletekre, 
hanem a fogalmakra is kiterjeszti. 

Dr. Schütz Antal megköszöni a szép felolvasást, melyet 
nagy lelki gyönyörrel élvezett végig. Különös hálával kell fogad-
nia azt, hogy a felolvasó az ismeretkritikának megjelölte a kellő 
helyét a bölcseletben. Akik u. i. ma bölcselkednek, legtöbbször 
abba a hibába esnek, hogy az ismeretkritikával kezdik; ebből 
pedig egy bölcseleti köldöknézés lesz, mely semmire sem visz. 

Ami az ismeretkritikát illeti, annak tényleg van jogosult-
sága s kár volna fázni tőle. Nem bánta volna, ha a felolvasó az 
igazság- és bizonyosságról szólva kimutatta volna azt, hogy a 
bizonyosság nem az Ítéletek sajátossága, hanem az alanynak 
az állásfoglalása az ismerettel szemben, az igazság viszont az 
ítélettel kapcsolatos. 

Dr. Oamauf István felszólalásában rámutat arra, hogy a 
subjektiv evidentiává vált obiectiv evidentia az emberben időn-
ként megváltozhatik s az igazságnak ez a kritériuma ily módon 
nagyon ingatag. Azért legjobbnak tartja azt a megoldást, hogy 
az igazságnak kritériumát ne az értelmi világban, hanem az élet-
ben keressük, azaz valljuk igaznak mindazt, amit az élet beigazol, 
mert az az észbeli cselekvés, amely az embert Isten gondolatai 
szerint gyarapítja, nem lehet bizonytalan dolog, hanem igazság. 

Dr. Mester János ebben a pragmatismust látja, melyet el-
fogadni nem lehet. 

Dr. Székely István hangsúlyozza azt, hogy a legnagyobb 
szkeptikusok és deterministák is csak elvben maradnak azok, a 
gyakorlati életben óvakodnak elveikhez alkalmazkodni. 
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Dr. Várkonyi Hildebrand Gamauf felszólalására felelve ki-
emeli azt, hogy az obiectiv és subiectiv evidentiát meg kell 
egymástól különböztetni. Erre nézve áll a kifejezés: hogy az 
igazságok önmagukban is érvényesek. Hogy én elfogadom-e 
őket vagy nem, az más kérdés. A kettőt tehát az érvény fogal-
mával meg lehet egymástól különböztetni. 

Dr. Kiss János egyetemi tanár A bölcselet magyar nyelve 
cimen tartott felolvasást. Mint Bölcseleti Folyóirat és Hittudo-
mányi Folyóirat cimű közlönyeiben 30 év óta többször tette, 
ma is a bölcselettudomány s általában a tudomány, irodalom és 
sajtó magyar nyelvének szépsége és tisztasága érdekében emelte 
föl szavát. Hangoztatta, hogy a magyar nyelvezet tisztaságát és 
az idegen szók kerülését megkívánja az előadás szépsége és 
egyöntetűsége, a magyar nyelv szeretete s a tudomány haladása 
és népszerűsítése. Kimutatta, hogy a magyar nyelv úgy név-, mint 
igeszókban elég gazdag s képzésében hajlékony arra, hogy a 
tudomány által elért és megállapított fogalmakat, a bölcsele-
tieket is, kifejezze, de ehhez úgy a tárgynak, mint a magyar 
nyelvnek tökéletes ismerete, valamint komoly munka szükséges. 

Mindenesetre kényelmesebb a készen elénk tálalt idegen 
műszókat egyszerűen használatba venni, mint azok helyes ma-
gyar kifejezésén törni a fejünket. Ámde ez a kényelmes eljárás 
rút gondatlanság nyelvünkkel s olvasóinkkal és hallgatóinkkal 
szemben. Bebizonyította, hogy a legtöbb bölcseleti fogalomra 
már megvan a helyes műszavunk. Végül megjelölte azokat az 
eseteket, melyekben idegen szót lehet és kell használnunk: 

1. Rendszereknél, melyeket a bölcselkedés története egyes 
személyekhez vagy egyéb vezérszókhoz kapcsolt, pl. brahmaismus, 
buddhismus, platonismus, új-platonismus stb. ; 

2. Azokban az igen gyér esetekben, mikor valamely foga-
lomra még nem sikerült magyar műszót alkotni, pl. apperceptio, 
socialismus, metafizika stb. 

A felolvasáshoz a következő hozzászólások történtek : 
Kőszegi László a felolvasásban nem csupán külső nyelv-

politikai értekezést lát, mert a felolvasó által védett állásfogla-
lásnak mélyei is vannak. Taine, a nagy tárgyilagos francia iró 
beismerte, hogy a görög gondolkodás azért volt üde s Német-
országban azért népszerűbb a bölcselkedés, mint Franciaország-
ban, mert a francia, mikor filozofál, megkövesedett régi nyelv-
anyagának tárházából kénytelen venni a szókat : ezeket ő nem haj-
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líthatja, nem képezheti, mint hajdan a görög, jelenleg pedig a 
német. S tényleg a görög és a német a két legnagyobb böl-
cselő nemzet. Annak tehát, hogy a saját nyelvünkön végzett 
gondolkodás üdébb, mélyebb jelentősége van. Ami pedig a szép-
tani szempontot illeti, a nyelv zenéjét is nagyon bántja az ide-
gen szó, nemcsak a versben, hanem minden irodalmi műben. 

Az idegen szók védelmére azt lehetne felhozni, hogy ösz-
szekötnek minket a nagy világgal. De itt meg az a baj, hogy a 
mi nyelvünk nem rokon a többi bölcselő nyelvekkel. A mű-
szavak magyar helyettesítése abba a nehézségbe ütközik, hogy 
nem fedik az eredeti műszót. Ami azt illeti, hogy az idegen 
műszóknak már történeti multjuk van, mi is élhetünk még 2000 
évig és 2000 év múlva az általunk használt magyar műszavak-
nak is lesz történelmi multjuk. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy Márkus Lászlónak igaza 
van abban, hogy a magyarban a nemek hiánya harmadik sze-
mélyű egyes és többes személyi névmás alkalmazásánál — kivált 
verses mű fordításánál — érezhető. 

Dr. Schütz Antal köszönetet mond a felolvasónak az idegen 
szók kiküszöbölése terén kifejtett nagy fáradozásáért, mely már 
is áldásos eredményeket mutat fel, amennyiben az itt felolvasott 
művek magyar nyelve sokkal jobb, mint más táborokban. Igaz, 
hogy elveit nem tudjuk mindig követni, de ennek oka az, hogy 
mi nemcsak a felnövő nemzedékkel akarjuk megértetni ennek a 
kérdésnek fontosságát, hanem mi tudósok számára is irunk, akik 
a régi műszavakhoz vannak szokva. Ezért átmenetileg legalább 
azokat a szavakat, melyeknek még nincs külön műszó-jellegük, 
idegen nyelven is ki kell tennünk. 

Dr. Gamauf István a fő nehézséget abban látja, hogy a 
magyar szavaknak még nincs meg az az eszmetársító, érzel-
meket fölidéző erejük, mellyel birniok kellene. 

Dr. Trikál József ajánlja, hogy vegyünk buzdítást a modern 
magyar költőktől és íróktól, akik sok szép új szóval és kifeje-
zéssel gazdagították nyelvünket. 

Dr. Székely István hangsúlyozza, hogy az irányt, melyet a 
felolvasó megjelölt, általánosságban követni kell, de nem min-
dig lehet hozzá alkalmazkodni, nemcsak azért, mert a szók nein 
pusztán fonetikai tünemények, de történeti múlttal is bírnak, 
hanem azért is, mert a tudományoknak vannak kijegecesedett 
műszavaik, melyeket nehéz kiküszöbölni. S egy nagy haszna van 
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az idegen műszavak alkalmazásának, hogy t. i. a tudományt nem-
zetközivé teszi ; nekünk e tekintetben óvakodnunk kell a túlzó 
nationalismustól. Az is igaz, hogy az idegen műszavak meg-
könnyítik számunkra az idegen nyelvű művek olvasását is. Az-
után a külön terminológia nagyon megnehezíti a mi nyelvünk 
megtanulását, valamint a szaktudományokban (hit-, jog- és or-
vostudományokban) való kiképzést. Nagy nehézségbe ütközik az 
új magyar műszavak továbbképzése is; ha körül Írással dolgo-
zunk, megszűnik a stílusnak minden magvassága. Különben is, 
ha minden idegen szót ki akarnánk küszöbölni, vissza kellene 
térnünk arra a magyar ős-nyelvre, melyet ma már senki sem 
értene meg. A nyelv fejlődésében inkább a grammatika tisztán 
tartása legyen elvünk, nem a szótáré. Hiszen szókincsre szük-
sége van minden nyelvnek; a leggazdagabb nyelv az angol, 
még pedig azért, mert két szótárt, a germán és a normán szótárt 
egyesíti magában. 

A felolvasó az idő előrehaladottsága miatt ezúttal nem 
kiván az észrevételekhez hozzászólni. 

Jelen voltak az ülésen: dr. Székely István udv. tanácsos, 
egyetemi tanár, dr. Rott Nándor prelátus-kanonok, dr. Kiss 

János, P. Tomcsányi Lajos, dr. Trikál József, dr. Schütz Antal, 
dr. Pataky Arnold, dr. Martin Aurél, dr. Várkonyi Hildebrand, 
Nemes Imre, Turcsányi Tihamér, dr. Baranyai Jusztin, Kőszegi 
László, lovag dr. Fuchs Károly, Túri Béla, Szekfü Ignác, P. Ba-
dalik Bertalan, Balázs Benedikta, Bem Denise, dr. Oamauf Ist-
ván, dr. Várkonyi Fidél, Komlósy Miklós, dr. Liebner István, 
Zimányi Gyula, dr. Mester János, dr. Szibenliszt Henrik, Vár-
konyi Nándor, Polgár Pál, Fehér Ilona, Molnár József né Gy ür-
esek Irma, Záborszky István, Boér Géza és számos egyetemi hallgató. 

Fizetések nyugtatása. 

igi4-te 15 koronát fizetett : Dr. Mosony Lipót. 6 koronát : Ferencz Ferenc. 
1915-re 12 koronát fizettek : Botár Gáspár, Ferencz Ferenc, Szent Ferenc-

rendiek Déva, Lévay Pál, dr. Madarász István, dr. Sipos István. 
1916-ra 16 koronát fizettek : Dr. Madarász István, dr. Sipos István, Rad-

^ányi József. 12 koronát : Dr. Csepregi Imre, Ferencz Ferenc, Geiger Alajos, 
Györkös Józser, dr. Kovács Kálmán, dr. Kováts Sándor, dr. Martin Aurél, Máthé 
István, Mátyás Béla, dr. Pécsi Gusztáv, Plébánia Szalacs, dr. Rejőd Tibor, 
dr. Rusznák Miklós, Tadics Benő, dr. Zubek Géza. 6 koronát : Hotmeister Ferenc. 
4 koronát : Hámon Róbert, Magyar Miklós. 
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igi7-re 108 koronát fizetett : Grof Zichy Gyula pécsi püspök. 50 koronát 
fizetett : Dr. Várady Árpád Lipót kalocsai érsek. 28 koronát fizetett : Debreczeni 
János. 24 koronát fizettek : Szent Ferencrendiek Pécs, dr. Werdcnich Endre. 

20 koronát fizettek : Emsberger József, Horváth Lajos, Karácsony Márton, 
dr. Prohászka Ottokár, Streit Ferenc. 

16 koronát fizettek : Benyák József, Brém Lőrinc, Czeizel Gábor, dr. Czilek 
Balázs, Dedek Crescens Lajos, Szent Domonkosrendi férfi-zárda Vasvár, Fábián 
Dénes, dr. Fischer-Colbrie Ágost, Gürtler József, Hámon Róbert, Hartsár 
Péter, Jánosi József, Juhász Márton, dr. Karácsonyi János, Karmeliták Zom-
bor, Kollányi Ferenc, dr. Korner József, Latin szert, esperesi hivatal Csoma-
köz, Láng Antal, dr. Madarász István, Mentes Mihály, Mladoniczky Ignác, 
Pacha Ágost, Papnevelő-intézet Gyulafehérvár, dr. Párvy Sándor, Pásztor 
Valér, Petsár Béla, Plébánia Margitta, dr. Potyondy Imre, Püspöki könyvtár 
Pécs, Radnai Győző, Radványi József, Ridárcsik Imre, dr. Sipos István, Spett 
Gyula, Székeskáptalan Szepeshely, Szepessy Lajos, Szögyényi Béla, Taksonyi 
János, Tamási Áron, dr. Tihanyi Béla, dr. Tóth Tihamér, dr. Vécsey József 
Aurél, dr. Zalka László, dr. Zsigovits Béla. 

14 koronát fizetett : Jenő András. 
12 koronát fizettek : Dr. Abszolon Ede, Ambrus Arthur, dr. Ambrus István, 

Angolkisasszonyok Budapest, dr. Balits Antal, Barabás György, gróf Batthyány 
Vilmos, Szent Benedekrendi főapátság könyvtára, Szent Benedekrendi főgim-
názium tanári könyvtára Pápa, Sopron, Szent Benedekrendi apátság Bakonybél, 
Tihany, Szent Benedekrendi növendékpapság Pannonhalma, Szent Benedek-
rendi székház Kőszeg, Szent Benedekrendi tanári kar Pannonhalma, Bezdán 
József, dr. Békefi Rémig, Blazsejovszky Ferenc, gróf Csáky Károly, Braun 
István, dr. Bundala Mihály, Csaposs Géza, dr. Csárszky István, CzandI Lajos, 
gróf Csekonics Endre, dr. Csepela Lajos, dr. Csepregi Imre, Cser Vendel, 
dr. Csernoch János, Cisztercita konvent Zirc, Cisztercita tanári könyvtár Pécs, 
Chobot Ferenc, dr. Chorényi József, Csúcs István, Dobrányi Károly, Dóczy 
János, Döbrössy Alajos, Szent Domonkosrendi férfi-zárda Szombathely, Döller 
József, Drexler Antal, Egyházirodalmi iskola Temesvár, Nyitra, Egyházmegyei 
Könyvtár Nyitra, Fábián János, dr. Fehér Gyula, dr. Fejér Gerő, Szent Ferenc-
rendiek Máriaradna, Pápa, Szombathely, Széchény, Ferschich János, Fetser 
Antal, Fogarassy József, Főgimnáziumi tanári könyvtár Esztergom, dr. Frey 
János, dr. Galló Simon, Gehl Ottmar, Gojdics István, Gombár György, Graeffel 
János, Grócz Béla, Gróh Ferenc, dr. Hadzsega Bazil, dr. Hadzsega Gyula, 
dr. Haiczl Kálmán, Hajós József, dr. Halászy Caesar, dr. Hanauer Á. István, 
Hartsár István, Havrán János, Hittudományi Könyvtár Budapest, Hölszky 
Károly, báró dr. Hornig Károly, Horváth János, Horváth Elemér, dr. Horváth 
Győző, Hoffmann János, dr. Horváth Sándor Grác, Hudyma Emil, Jeszenszky 
Alajos, Jézustársasági Rendház Nagyszombat, Kath. Kör Veszprém, Káuzli 
Dezső, Kegyesrendi főgimnázium Budapest, Kegyesrendiek rendfőnöksége 
Budapest, Kegyesrendi Ház Nagybecskerek, Kiss István, ifj. Kicsid Géza, 
dr. Klaucz György, dr. Kohl Medárd, dr. Koperniczky Ferenc, dr. Kováts 
Kálmán, Kostyál Gáspár, Kozári Gyula, dr. Krammer György, Kondor István, 
Krssák János, dr. Kováts Sándor, Kuchta András, Kubesa Jenő, Kudora János, 
dr. Kokas János, dr. Krüger Aladár, Lazaristák missziója Budapest, Ley József 
Tapolcza, dr. Lepold Antal, Littvay Péter, dr. Lukcsics József, Magyar János, 
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Magyar Miklós, Magyary Pál, gróf Mailáth Géza, Malesz János, Mayer Ker. 
János, Mayer Károly, Marszina Endre, dr. Martin Aurél, dr. Mattyasovszky 
Kasszián, Melles Emil, dr. Melichár Kálmán, Mászáros Amand, dr. Mihályfi 
Ákos, dr. Mohi Antal, dr. Molnár Ignác, dr. Mosonyi Dénes, Nagy Mátyás, 
dr. Némethy Gyula, Neszmerák Imre, Norbertinum Budapest, Nóvák István, 
özv. báró Orczy Seraphinné, Országh Emil, Pál István, özv. őrgróf Pallavicini 
Edéné, Palkovich Viktor, Papnevelő-intézet Győr, Kisebb papnevelő-intézet 
Kalocsa, Pavetits Lajos, Pásztor Ferenc, Pelczer Béla, Peszeki Ferenc, dr. Péter 
Antal, Petrovits Gyula, Pius-Kollégium Pécs, Plachner László, Plébánia Bél-
fenyér, Egyházgelle, Lovasberény, Iszkaszentgyörgy, Balatonberény, Rudnok, 
Nógrádverőcze, Ruttka, Vághosszufalu, Zalacsatár,Zólyomternye, dr. Pompéry 
Aurél, Pozsgay József, Premontrei Székház Csorna, Lelesz, dr. Puhovszky 
Bálint, Püspöki konviktus Szatmárnémeti, dr. Radványi Viktor, dr. Ragats 
Rezső, dr. Rajner Lajos, Reibel Mihály, dr. Rejőd Tibor, Réty Imre, dr. Révay 
Tibor, Rosos István, dr. Rott Nándor, Sáfrán József, Salati Ferenc, dr. Saly 
László, Simkó Károly, dr. Spesz Sándor, Schier József, Schiffer Ferenc, Stenger 
Gyula, Szabó István, Szabó Jenő, Szabó Sándor, Szahulcsik Vendel, Számord 
Ignác, grót Széchényi Aladár, gróf Széchényi Miklós, dr. Székely István, dr. Szely 
Lajos, Szent-Imre-Egyesület Győr, dr. Szentes Anzelm, Szmrecsányi Lajos, 
Szmetana Ágoston, Szolinger Antal, Tahy Ábris, dr. Tauber Sándor, Teller 
Vince, Thym Adolf, Tomcskó Alajos, Vajda János, dr. Való Simon, dr. Varga 
Gábor, Vasvármegyei Róm. Kath. Kör, Velics László, Venczell Ede, Vér Vil-
mos, Vida József, dr. Vucskics Gyula, Wajdits Gyula, dr. Walter Gyula, Weber 
József, dr. Wiedermann Károly, Wolkenberg Alajos, Zábrátzky György, Zágor 
Pál, Zahoránszky István, Zatkovits Antal, Zichy Lujza grófnő Pécs, dr. Zolt-
vány Irén, Zomora Dániel, dr. Zubek Géza. 

10 korona 80 fillért fizettek : Premontrei Kanonokrend főgimnáziuma 
Kassa, Premontrei Kanonokrend Jászóvár, Stein János. 

10 korona 50 fillért fizetett : Szent Benedekrend tanári Könyvtár Komárom. 
8 koronát fizettek : Ballon Lajos, dr. Jakubek István, dr. Kis György, 

Simon István, Schwerer Jakab . 
6 koronát fizettek : Sipeki Bálás Lajos, Bergendy István, Bodor József, 

Csányi Kálmán, dr. Császik István, Egyházirodalmi Iskola Kassa, Faust Antal, 
Szent Ferencrendiek Mohács, Funczik Emil, Györkő Ferenc, dr. Horváth Sán-
dor Szepeshely, dr. Kereszty Viktor, Nagy Dezső, Nogáll László, Pányik József, 
Peszlen Károly, dr. Radnai Farkas, Richter Antal, Spuller Gyula, Szabó István, 
Szabó Sadocus, Tóth Lajos, Wagner Nándor. 

5 korona 40 fillért fizettek : Országos Kaszinó, Kath. Kör Szeged. 
A már előbb fizetetthez 4 koronát küldött : Dr. Sándorffy Nándor. 
2 korona 70 fillért fizetett : Premontrei Kanonokok rendháza Kassa. 

A nyugtatást január 13-án zártam le. 
Megrendelőimet, a hátralékosokat is, kérem, szíveskedjenek 

a megrendelési díjat a decemberi füzethez mellékelt befizetési 
lapon beküldeni. 
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Bár a könyvnyomtató intézet a háború alatt már négyszer 
emelte a «Religio» nyomtatási díját, folyóiratom díját kötelező-
leg nem emelem, marad egy évre 12 korona, de nagy köszö-
nettel veszem, ha a tisztelt megrendelők, kiknek körülményei 
javalják, 16 koronát küldenek. 

Érdemes megrendelőimet nagyon kérem, maradjanak meg 
hűségesen a folyóiratnál, sőt megrendelésre másokat is, könyv-
tárak és intézetek vezetőit is, biztassanak. A legrégibb magyar 
időszaki vállalatnak fenn kell maradnia; a 77 éves «Religio»-
nál régibb lap vagy folyóirat Magyarországon nincs. 

A megrendelést mindig egész évre, januártól december 
végéig számítom. A fizetés két részben is teljesíthető, de jobb 
egyszerre. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címük-
ben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra 
adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes címre, ellen-
kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

HIRDETÉSI ROVAT. 

Andor József, Boldog otthon. Regény. 4 kor. 60 f. A Szent-
István-Társulat kiadása. 1916. 

Damaschke Adolf. A földreform. Németből Déri Imre. 1 kor. 
50 fillér. 

Dr. Donát József, A tudomány szabadsága. Fordította a buda-
pesti papnövendékek Magyar Egyházirodalmi Iskolája. II. 1916. 
Mind a két kötet 10 kor., kötve 12 kor. 

Geyer József, áldozópap, Budapest, IX., Mester-u. 13., meg-
rendelést kér ily cimű műre: A művészi orgona. Az orgonaépítő 
művészet időszerű feladatai. 4 kor. 

Dr. Jehlicska Ferenc, Erkölcsi és társadalmi jólét. Társadalmi 
etika. 1916. Kiadja a Szent-István-Társulat. 4 kor. 

Dr. Juhász Kálmán, csanádi áldozópap. St. Koloman, der ein-
stige Schutzpatron Niederösterreichs. Külön lenyomata linzi «Theol.-
prakt. Quartalschrift» 1916-iki évfolyamából. 

Katona E., Forradalom. Pályanyertes elbeszélés. 1916. 1 kor. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. 

Dr. Lemkuhl Ágoston, S. J. Der Christ im betrachtenden 
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Gebet. Anleitung zur täglichen Betrachtung besonders für Prie-
ster und Ordensgenossenschaften. 4 kötet. 12°. Freiburg, 1916 
és 1917. Herder. 

I. Advents- und Weihnachtszeit. (XII. u. 404 S.) M 3'20; 
kötve M 4-20. 

II. tasten- und Osterzeit. (XII. u. 586 S.) M 4-60; kötve 
M 5-60. 

III. Pfingstkreis des Kirchenjahres. 1. (VIII. u. 388 S.) M 3-30; 
kötve 4-30. 

IV. Pfingstkreis des Kirchenjahres. 2. (VIII. u. 504 S.) M. 4*40 ; 
kötve M 5-40. 

Vorbereitungsgebet allein je 10 Stück 20 Pf. 
Dr. Mihályfi Ákos. A papság feladatai a háború után. Rek-

tori székfoglaló beszéd. 1916. szept. 30. 
Rudinai Molnár István, A kisgazda teendői a háború alatt és 

azután. 1916. 2 kor. Kiadja a Szent-István-Társulat. 
Naptárak. A Szent-István-Társulat naptára. 80 f. A Kath. 

Népszövetség naptára. 80 f. 
A Szent István Akadémia értesítője. 1916. I. évf., 2. szám. 

1 kor. 20 f. Tartalmazza az Akadémia üléseinek ismertetését s a 
tartott felolvasások kivonatát. 

Traum Péter, nagyrőcei plébános. Lehetek-e én baptista? 
A baptisták tanának cáfolata. 70 f. Kapható a szerzőnél. 

Dr. Sziklay János, Lelkek váltsága. — Váth János, A nádi far-
kas. Elbeszélések. 1916. 30 f. Kiadja a Szent-István-Társulat. 

Dr. Vargha Dezső, A nagy egyházatyák korából. 1916. 2 kor. 
40 f. Kiadja a Szent-István-Társulat. 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Dr. Pompéry Aurél : Polgári házasság. Dogmatikai, egyház-
jogi, erkölcstani és gyakorlati szempontból. A polgári házasság-
ról teljesen kimerítő tájékozást nyújt. Ára 1 korona 60 fillér. 

Kathoicizmus és protestantizmus. Kolb Viktor Jézus-társasági 
atya remek konferenciabeszédei. Fordította: Tóthfalussy Béla. 
Ára 2 korona. 

XV. Benedek pápa apostoli körlevele az összes katholikusokhoz. 
Magyar fordításban. Egy példány 30 fillér, 10 példánytól kezdve 25. 
A budapesti egyetemi templom árusítótáblácskáján is megtalál-
ható. 



Dr. Tóth János: Az egyház Észak-Amerikában. Ára 2 korona 
40 fillér. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta : Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrétalak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Kiss János. A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
20 fillér. 

OPTIKUS. 
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L IBÁL és MÄRZ 
BUDAPEST. 

FÖÜZLET : VI., T e r é z - k ö r ú t 
5 4 . Nyugoti p á l y a u d v a r r a l 
s z e m b e n . — FIÓKÜZLET: 
VIII., J ó z s e f - k ö r ú t 7 7 - 7 9 . 
üllői uti s a r o k h á z me l l e t t . 

Szemüvegek. Orrcsiptetók. Táv-
csövek. Látosövek. Különféle 
hőmérők. Bor- és mustmérök. 
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Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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Teljes ószövetségi Szentírás 

ü j kiadás. 3 kötetben. Káldy-Tárkányi-féle for-
dítás. Ára vászonkötésben 12 korona 60 fillér, 
félbőrkötésben 18 korona. 

A négy Evangélium és az Apostolok cse-

a Vulgata szerint, Káldy György fordítása nyo-
mán. Ára kötve 1 korona 70 fillér. 

Kempis Tamás: Krisztus követése 
Fordította : dr. Platz Bonifác. Ára a kötések 
szerint 2'90, 4-40. 6'— korona. 

Háborús idők imakönyve 
Pázmány Péter nyomán. Ára 1 és 2 korona. 

Babérlombok a hősök sírjára 
Elmélkedések és imák. Ára vászonköt. 1.20 kor. 

Megrendelhetők a 

ÜKÉI №}Éri 
Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 
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AZ ISTENI S U G A L M A Z Á S A M O D E R N I S T Á K 
SZERINT. 

Az I S T E N és az ember együttműködésének tanulmányozása, 
J ~ \ amint ez a sugalmazásban jelentkezik, sohasem állott annyira 
előtérben, mint ma. Amíg az előbbi századok megelégedtek a 
hagyomány alapján állva az egyház tanításával, amely szerint a 
szent könyvek isteni tekintélynek örvendenek, mert szerzőjük 
Isten, addig a mi korunk elemző kutatásával hálás tért talált e 
kérdésben. Mi is volna titokzatosabb, mint az isteni és emberi 
erő egy egyetlen tényben összeolvadva! Mi nyújthatna érdeke-
sebb föladatot, mint e két okot elemzéssel szétválasztani : ezt az 
egyetlen sugarat átvezetni az ész prizmáján és színeire bontani? 

A modern vallásbölcselők figyelmét nem kerülhette el ez 
a kérdés. Nemes szenvedéllyel keresték mindenütt a hit- és böl-
cselettudomány roppant birodalmában azokat a pontokat, amelyek 
határokul jelölhetők meg a természet és a természetfölötti világ 
között. Egy pillantás arra a programmra, amellyel az új kor 
hajnalát proklamálták, erről elegendően meggyőz. 

Az emberi szívből kiindulva ennek ösztönével igyekeztek 
fölemelkedni ahhoz az Istenhez, akit eddig észérvekkel kerestek 
és találtak meg. Ez az út szerintük meddő és hosszú. Önmagunk-
ban van az isten. Csodálatos az emberi lélek: a múlt nem 
ismerte a lelket, azért volt kénytelen más utakra térni. Ma már 
föltárult ez a titokzatos lepel : belelátnak a lélek összes tényeibe 
s amit eddig dualismusszal magyaráztak és két különálló lény 
megnyilatkozásának tartották, az ma bámulatos egységbe olvadt 
össze: a hit nem az egyén körén kívül fekvő föltétlen lény el-
ismerése, hanem az önmagunkban lakó istennek észrevevése;1 a 
kinyilatkoztatás nem a személyes Isten érintkezése az emberrel, 
amelyben isteni igazságokat közölne velünk, akik önerőnkből ezt 

1 Denzinger, Enchiridion Symb. et Def. ed. 12. u. 2081. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 6 
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az ismeretet meg nem szerezhetnők, hanem az emberi léleknek 
öntudatra ébredése az, amely az embernek Istenhez való viszo-
nyáról tájékoztat. 1 

A fogalmak ez általános újjáalakításában sorsát nem kerül-
hette el a sugalmazottság (inspiratio) sem. 

Amíg azelőtt egyike voít ez Isten legszebb megnyilatko-
zásainak, mert végtelen bölcseségével úgy nyúlt bele az emberi 
lélek tehetségeibe, hogy azokat meghagyván teljes érintetlensé-
gükben, mégis úgy emelte föl az ész és akarat ténykedéseit, 
hogy isteni művet alkossanak: addig ma oda vezettek az újító 
törekvések, hogy a sugalmazottság pusztán az öntudat terére 
szorult; ennek a mélyéből törnek elő a nagy lelkekben az átélt 
igazságok és a vallási tapasztalat kifejezhető formában alakot 
ölt, amelybe az Isten az ő gondolatait önti.2 

Nem kisebb mértékben vonta magára a figyelmet e kérdés 
a katholikus tudósok körében. Mivel célunk e fogalomnak böl-
cseleti körülvonalozása, azért elemzésünkben csak azokat a meg-
oldásokat választjuk ki, amelyek jellemzők és rövid fejtegetés-
ben is megvilágítják az egyház fogalmának szépségét.3 

Mindenki, aki a sugalmazásról beszél, megegyez abban, 
hogy a fogalom legáltalánosabb alakjában két tényezőt kell 
megkülönböztetni: Isten működését, amellyel a szentkönyvnek 
szerzője lesz és az ember munkáját, amely mint Isten eszköze 
érvényesül. Ez a közös tér, amelyből kiindulhatunk: innen ágaz-
nak el az összes vélemények. A katholikusok elfogadják ezt, 
mert a vatikáni zsinat 4. kánonja értelmében szentkönyveink 
szerzője Isten, ahol az ember közreműködése mint magától 
értetődő tény, a dogma föltétele; az egyházon kívül állók kény-
telenek ez alkotórészeket elfogadni, mert az egész zsidó és 
keresztény ókor ily alakban vallotta magáénak e fogalmat. 

A vélemények csak akkor ágaznak el, amikor elemezni 
kezdjük azt, hogy e fogalom alapul szolgálhat-e a további kuta-
tásnak, amennyiben a természetes ész segítségével behatolhatunk-e 

1 Denz. n. 2075. 
2 Denz. n. 2090. 
3 Időrendben az első monografia katholikus részről dr. Schmid : De 

inspirationis Biblioruni vi et ratione, Brixinae 1885. Legtöbb anyagot öleli föl 
P. Pesch. De inspiratione sacrae Scripturae Fribourgi, Brisg. 1906. p. 650. 
Tekintetlel vagyunk Chauvin megoldására L'inspiration des divines écritures. 
Paris 1896. ; a modernisták közül Loisy, Études Bibliques 3. éd. Paris, 1903. 
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az isteni működés szentélyébe és ha igen, mennyit tulajdonít-
hatunk Istennek és mennyit az embernek. 

Ha általános a vélemény katholikus részen, hogy korunk 
bölcseletében és hittudományában a legnagyobb hiba a fogalom-
zavar, ez a panasz a jelen kérdésben még nagyobb mértékben 
jogosult. A sugalmazás ugyanis föltételezi a bölcseletből épen 
azon lelki tények ismeretét, amelyek már magukban véve a leg-
nagyobb elemzés föladatai elé állítanak: föltételezi az emberi 
lélek tehetségének teljes működését; bele kell hatolni és figye-
lemmel kisérni a fogalomalkotást, az itélet fölállítását; föltárni 
az akarat és ész kölcsönös viszonyát, sőt azon tűi a felsőrendű 
tehetségek befolyását az alárendeltekre: a képzelőtehetségre és 
a külső érzékekre is. Nem csoda tehát, ha ez az ismeret- és 
lélektani tény megdönthetetlen nehézségek elé állította korunk 
bölcseletét. 

A megoldást megkisérlették és e megoldás két alakban 
nyert kifejezést. Az egyik, ez volt a kezdő évek első kísérlete, 
egy személyes Isten létezésének föltételében akarta e fogalmat 
beleilleszteni egész rendszerükbe; a másik, a mai álláspontjuk, 
amelyben a kialakult immanentismus erre a fogalomra is rá-
nyomta jegyét. Ott a rationalismus szentírásmagyarázata egyes 
tények elfogadására kényszerítette őket, amelyeknek következe-
tes alkalmazásával engedményeket voltak kénytelenek tenni a 
sugalmazottság rovására s ez engedmények ellenmondásokká 
lettek; ott még az egyház és hagyomány tisztelete és befolyása 
érezhető, amelynek dogmáit az új kor tudományának eredmé-
nyeivel egyezgetik; itt szakítva minden tekintéllyel és elvvel, 
az agnosticismus kételyével fordulnak el a világon kívül álló 
Isten tevékenységétől, hogy azt magában az emberben keressék. 
Ez a két megoldás azonban nem lép föl elhatározott vonások-
ban: néha azt hisszük, hogy az elsőhöz tartozik a szerző, kinek 
írását tanulmányozzuk, holott ő csupán olyan istenről beszél, 
aki bennünk van. 

Az egyházon kívül álló tábor főképviselője e kérdésben 
Loisy, aki ez elmélet fölállításakor még a párisi Institut Catho-
lique biblikus tanára volt. Amint általában az ő tanításának 
fokozatos fejlődésében nyomon követhetjük a modernismus ki-
alakulását, úgy jelen kérdésben is legbiztosabb vezetőnk ő. 

Loisyt nagy tudása és kutatásai sok kérdésre vezették, 
amelyek szerinte nemcsak megoldatlan nehézséget jelentenek a 

6* 
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Szentírásban, hanem elégséges alapul szolgáinak a vélemény-
nek, amely tényleges hibákat, tévedéseket is megenged a Szent-
írásban. A hagyomány eddig túlságosan előtérbe emelte a Szent-
írás isteni voltát, megfeledkezvén annak emberi oldalairól és az 
ezzel járó tökéletlenségekről. 

Ezt a szakítást a hagyománnyal és az általános theologiai 
véleménnyel meg kellett okolnia. Ez a föladat vezette őt saját 
rendszeréhez és később kialakult tévedéseire. 

Igaza volt a múltnak — így érvelt Loisy — mikor a Szent-
írást két együttható erőnek tulajdonította : Istennek és az ember-
nek. «A Szentírás isteni és emberi elemből áll. De ez a két 
elem annyira át és átjárja egymást, hogy lehetetlen megkülön-
böztetni azt, mi az isteni és mi az emberi cselekvésé».1 Mert 
«a Szentírás sugalmazottságát úgy kell értelmeznünk, mint Isten 
együttműködését, amellyel az egyháznak anyagot akart nyújtani 
vallási és erkölcsi tanításához. Ez az együttműködés hozzáférhe-
tetlen a mi elemzésünk számára, mint minden isteni cselekvés 
úgy a természet rendjében, mint a természetfölötti rendben is».2 

Ez isteni működés lényegébe nem láthatunk; jelentőségét 
mindazonáltal mérhetjük a belőle vonható következtetések segít-
ségével. 

Mindenekelőtt szakítanunk kell a dogmatikusok hagyomá-
nyos eljárásával, akik a sugalmazottságból a Szentírás csalhatat-
lanságát következtették. Az írás csalhatatlanságának e fogalma, 
mely szerint az «egyenlő értékű, örök és minden kornak meg-
felelő értékű igazságokat tartalmazna»3 nem dogma és nincsen 
is hzükségszerű összefüggésben a dogmával. Bármily világosnak 
látszanék is első pillanatra, hogy ez utóbbi tétel az előbbiből 
következik, hogy az ellenkező esetben Isten tévedhet vagy a 
tévedésnek tudatos és közreműködő szerzője lenne: Loisy be 
fogja bizonyítani, hogy ez az összefüggés csak látszólagos. 

1 La Bible contient donc nn élément divin et un élément humain. Mais 
ces deux éléments se pénètrent l'un l'autre pour constituer une oeuvre divino — 
humaine dans laquelle on ne saurait faire deux parts, celle de l'activité 
divine et celle de l'activité humaine. Études Bibliques, p. 135. 

2 «Ce concours (de Dieu dans l'inspiration) échappe à notre analyse 
comme toutes les opérations divines dans l'ordre naturel et dans l'ordre 
surnaturel». U. o. p. 165. 

3 En faisant de l'Écriture une série de propositions ayant toutes la même 
valeur de vérité pleine, constante et immédiatement adaptée à tous les métats 
de la science humaine. U. o. p. 168. Jegyz. 2. 
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Loisynak három érve van ez állítás bizonyítására. 
A sugalmazás megenged tévedéseket, mert az, hogy egy 

könyv föltétlen igazságokat tartalmazzon, képtelenség. «Egy tel-
jesen igaz könyv, amely minden idő számára íródott, az igaz-
ságnak minden fokozatával (dans tous les ordres de vérité) nem 
kevésbbé lehetetlen, mint a négysarkú háromszög».i Egy telje-
sen igaz könyv, amely minden kornak szólna, föltéve, hogy lehet-
séges, érthetetlen marad minden korban. Egy könyv, amely a 
mai tudománynak megfelelő álláspontot foglal el, nem lehet 
helyes a holnap tudománya szerint. Nem létezik jel (symbole), 
amely az egész emberiség fölfogó képessége szerint magába 
foglalhatná az igazság teljességét (la somme de vérité). 

De ha lehetséges volna is találni egy fogalmat, egy képet 
vagy jelképet, amely a teljes igazságot hűen tükrözné vissza, 
maga az ember e jel megértésére képtelen volna. «Az isteni 
igazság oly alakban lép föl a Szentírásban, amelyet a sugalma-
zott írók megérteni képesek voltak. Az isteni igazság épen úgy, 
mint az örök ige, testté lett, hogy az embernek kinyilatkoztassa 
magát. Az isteni kinyilatkoztatásban emberek részesültek és úgy 
írtak, hogy az emberek megértsék őket; alkalmazkodtak a kor 
irodalmi szokásaihoz és öntudatlanul olvasztották bele a kinyi-
latkoztatott igazságot fajuk hagyományának és a közvélemény-
nek nyelvi képleteibe» (dans le cadre des opinions communes). 

És ennek így kellett lennie. Mert ha a föltétlen igazság 
formát ölthetne is és ha az ember lényegéhez tartoznék is, hogy 
a faj kialakulásának minden fokán ez igazság megértésére képes, 
a Szentírásban ezt az igazságot még sem kereshetnők. Mert «a 
Szentírás régi könyv, emberek által embereknek írt könyv, olyan 
időben és olyan körülmények között, amelyek nem ismerték 
még azt, amit mi tudománynak nevezünk».2 Nem kivánhathatjuk 
meg tehát a Szentírástól, hogy összhangban álljon az emberi 
tudomány egymásra következő fokozataival. A Szentírás az, ami-
nek lennie kellett, hogy első olvasóinak vallási szükségletét ki-
elégítse.3 

1 s í in livre absolument vrai pour tous les temps, dans tous les ordres 
de vérité n'est plus possible qu'un triangle carré.» U. o. 157. 1. 

2 « . . . dans des temps et des milieux étrangers à ce que vous appelons 
la science». Loisy, Études Bibliques p. 161. 

3 «Il ne faut donc pas exiger de la Bible que sa vérité soit en rapport 
avec les états successifs de la science humaine.» U. o. 158. 1. 
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E tételekben három elv nyer kifejezést, amely alapja min-
den további magyarázatnak. Szó van egy könyvről, amely nem 
tartalmazhatja az igazságot, az emberről, aki nem ismerheti meg 
az igazságot és az igazságról, amely folyton változik. És miért 
nem tartalmazhatja a könyv az igazságot? Mert az igazság vál-
tozik. És miért nem ismerheti meg az ember az igazságot ? Mert 
az igazság változik. A harmadik elv tehát a rendszer lényege: az 
igazság változik, az igazság nem adott mennyiség, hanem ható erő, 
amely más a grönlandi hómezők megdermedt nyugalmában és más a 
görög Athenopolis márványcsarnokaiban; amelyet máskép fogott 
föl Krisztus és Buddha; amely függ attól, hogy az embernek 
hány gramm az agyveleje, sőt függ attól is, hogy az embernek 
milyen álma van egy rossz éjszakán. «A Szentírás sugalmazott-
ságáról szóló alaptétel igazsága — így vallja ezt maga Loisy — 
váratlanul állt a lelkem elé egy éjjel, amelyen rosszul aludtam.»1 

Tehát a lélek titokzatos mélységeibe vezetnek el bennün-
ket az újkor bölcselői, hogy ott magyarázzák meg az Istennek 
és az embernek kölcsönös működését. Ez tere az igazság foko-
zatos kialakulásának is. 

Ezen az úton követvén az újkor bölcselőit, érünk el leg-
hamarabb tanuk legbensőbb mivoltának megismerésére is. Ez 
föltárja minden gyengeségét, föl azt a sebet is, amelyen az 
utolsó évek kegyelemdöfése érte. De ha ez az út az ő sírjához 
vezet is, egyúttal megőrzi a jövő számára a legszebb síremlé-
ket. Mert tagadhatatlanul van e nagy mozgalomban egy meg-
ható vonás, amely előtt az emberiségnek minden kora nagy 
tisztelettel állott meg: ez az emberi észnek teremtő ereje. Ez az 
erő vezette őket új utakra: az emberi lélek gazdagsága elkáp-
ráztatta a szellemet és a benne lefolyó összes tényeket ebből a 
kimeríthetetlennek látszó forrásból vélték magyarázhatni. E lázas 
munka láttára az ember önkéntelenül fölkiált Shakespearerel : 
A bűnt, a tévedést mily bájossá teszik! 

Az Istennek és az embernek együttműködése tehát a lélek 
mélységeiben játszódik le. 

Az emberi lélek számtalan fogalma között ugyanis a leg-
fontosabb szerepet az Istenfogalom tölti be. Ez a végtelen jóság 
és szépség, amely oly közel van az ember szivéhez, közvetetlen 

1 Loisy, Choses Passées. L. Historisch-politische Blätter. 1914. H. 10. 
S. 688. 
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szemlélés tárgya, amely lassan, de következetesen kibontja előt-
tünk titkait. Itt-ott fölmerül egy új meglátás: a valláserkölcsi 
ideál egy újabb oldalról való megismerése, amely gazdagság-
ban nyer, ha különféle szempontból vesszük megfigyelés alá. 
Nem szükséges, hogy maga Isten indítsa meg e lelki folyama-
tot, elég, ha valamely külső esemény kedvező befolyást gyako-
rol a fogékony szívre, a vallási ösztönre. Ilyen impulsus «mun-
kára kényszeríti a vallási ösztönt és az öntudatban olyan lelki 
folyamatot hív létre, amely új gondolatkapcsolatokat szül, újabb 
domináló szempontokat emel érvényre és végül kialakít egy 
új vallásos világnézetet és életideált».1 Csak egy föltételre van 
szüksége e lelki folyamatnak, hogy a lélekben legyen meg a 
múlt fejlődésének anyaga, amely alapul szolgál a továbbépítésre. 

De hol itt — kiáltunk föl — a kinyilatkozó, a sugalmazó, 
az együttműködő Isten? 

Természetes — így válaszolnak az újkor bölcselői — ez 
az együttműködő Isten nem oly kézzelfogható, mint a dogma-
tika kinyilatkoztatási fogalmának Istene, aki az elemi iskola taní-
tójának szerepét tölti be és érzéki képeket, gondolatokat közöl 
minden külső, természetes erő közbejötte nélkül.2 Az isteni ki-
nyilatkoztatás és sugalmazás nem lehetett más, mint annak a 
viszonynak öntudatos megértése, amely az Isten és ember között 
fönnáll. S ha mélyebben elemzik e kölcsönös együttműködést, 
akkor a természet és az ember munkájára különös hangsúly 
esik, míg az Isten tevékenysége mindig háttérbe szorul. «A ter-
mészetfölötti vallásban is a természet az, amely a kinyilatkozta-
tás anyagát és alanyát szolgáltatja; mert az alany az ember 
és a tárgy az emberi tevékenység gyümölcse».3 Ha ehhez hozzá 
vesszük az általános elvet, amely Loisy és a modernizmus föl-
tétele, hogy az isteni működés elemzésünk körén kívül áll, 
akkor nem csodálhatjuk, hogy a sugalmazásnál ezt még foko-
zottabb mértékben hangoztatják. 

* * * 

Az első gát, amelyet Loisy önmaga és a hagyomány közé 
von, az a tétel, amely szerint számunkra Isten működése hozzá-

1 Pfleiderer, Religiousphilosophie I—II. 
2 Loisy, L'idée de la révélation. Revue du clergé français, janv. 1900. 

p. 261—3. 
3 U. o. p. 265. 
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férhetetlen valóság, még akkor is, ha csupán a természet rend-
jébe történt beavatkozásról van szó. Erről sejtelmünk lehet, 
fogalmunk és tudásunk nincsen. A keresztény hagyománynak 
ellenben meggyőződése volt, hogy valamint a teremtett világ 
létezéséből van út a Teremtő személyéhez, úgy a teremtett dol-
gok lényegéből magának az Alkotónak lényegére is jogosult a 
következtetés: a létnek és lényegnek ismeretével azonban a cse-
lekvési mód is megadott tényező. 

Ez az út valóban biztonsággal megállapítható. 
Senki sem látta a világ teremtésének lefolyását és lehetsé-

ges, hogy a tudománynak sohasem fog sikerülni e kialakulás 
menetét megállapítania; egyet azonban biztonsággal állapít m e g : 
hogy a világ teremtetett és az Isten e ténye végtelen hatalmá-
nak megnyilatkozása volt, amely a semmiből hívta létre a min-
denséget. Ezt a következtetést csak akkor lehet tagadni, ha 
egyúttal az oksági elvet is kétségbe vonjuk. Hogy följussunk a 
teremtés ténye lényegének megértéséhez, nem kell ugyanis egye-
bet tenni, mint elemezni az emberi cselekvés föltételeit. Mi 
erőnkkel megváltoztatjuk a külvilágot, de ez a működésünk föl-
tételezett, mert a cselekvő alany csak a már meglévő tárgyra 
gyakorolhatja befolyását. És ebben a föltételben rejlik a terem-
tett lény tökéletlensége: ez korlátoltság, a véges lény jegye; s 
ezért vagy megtagadjuk Istentől a képességet, hogy lényegén 
kívül álló tárgyra is irányulhat cselekvése, vagy megengedjük, 
hogy e képessége nem tételezi föl tárgyát, hanem teremti azt 
ugyanazzal az aktussal, amely a tárgyra irányul. így lesz Isten 
működésében is abszolút, mint létében is az.1 Ez a független 
erő hívta létre a mindenséget — a semmiségből — így van ez 
megírva a teremtett világ minden levélkéjén. «Megkérdeztem az 
eget, a napot, a holdat, a csillagokat, és mind azt felelték : Nem 
mi vagyunk Istened, akit keressz. És én azt mondottam minden 
lénynek, mi körülöttem volt: Annyit mondtatok csak az én 
Istenemről, hogy ti nem vagytok az. Mondjatok valamit róla is. 
És fölharsanó szózat volt a válasz: Ő hívott létre minket».2 

így ismerjük tehát a teremtő erőnek alkotásait: az egész 
mindenséget, létét és lényegét. Vájjon nem enged-e ez az isme-
ret betekintést a teremtményeket létrehívó lény lényegebe is? 

1 Kleutgen, Philosophie der Vorzeit, 18702 II. n. 1007. 
2 S. August. Confess. !. X. c. 6. n. 2. 3. 
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Nem megyünk oly messze, mint Madách Lucifere, akinek meg-
győződése, hogy «az ember ezt (a teremtést), ha egykor ellesi, 
vegykonyhájában szintén megteszi ;»i bizonyos azonban az, 
hogy az okság elve magának a teremtés tényének mélyebb isme-
retére elvezet. Az erő, amely megindította az élettelen anyag-
ban az élet folyamatát és a csirába elrejtette a jövendő élet lehe-
tőségét, aki az élő szerves lényekbe lelket lehelt, hogy képben 
és fogalomban újra megteremtsék önmagukban a teremtett külső 
világ képét, ez az aktus nem él és nem gondolkodó és szellemi 
lény aktusa? 

Ha azonban elemezzük és megértjük az isteni működést 
és beavatkozást a természet rendjében, miért ne tehetnők meg 
ugyanezt a természetfölötti rendre nézve is! 

Kétségtelenül igaz, hogy minél magasabb rendű és össze-
tettebb a cselekvő alany, annál nehezebb az elemzés e munkája. 
Míg ugyanis a teremtésnél csak egyetlen ténynek elemzése vezet 
a célhoz, addig itt a természetfölötti rendben többnyire két 
cselekvő alany együttműködését kell megfejteni. így a sugalma-
zottságnál is az Isten és ember együttes munkája vár megma-
gyarázásra. S amennyiben az ember teljes lelki munkát fejt ki, értel-
mével és akaratával működvén közre, a magyarázatot bizonyára 
bonyolulttá és nehézzé teszi. De akik meg tudjuk érteni azt a 
lelki folyamatot, amellyel egy versre, egy értekezésre azt mond-
hatjuk: ez az enyém; mi nem értenők meg, hogy milyen részt 
kell az Istennek tulajdonítanunk e tényben, hogy ő mondhassa : 
Ez a könyv az én könyvem ? 

A lelki folyamat elemzését az Ítéletalkotásnál kezdhetjük. 
Csupán a kész fogalomra van szükségünk, mert az azt megelőző 
nehéz és sok részletben vitás lélektani igazságokat a sugalma-
zottság nem érinti. Az Isten akkor avatkozik be az ember lelki 
ténykedésébe, amikor a lélek a természetes úton keletkezett kész 
fogalom birtokában van. 

Ez a fogalom lesz az ítélet anyaga. Miután két fogalom 
között levő viszonyt megismertem, összekapcsolom azokat, ez 
Ítéleteket egy meghatározott tárgy köré csoportosítom és akara-
tom hozzájárulásával magamévá teszem, leírom, hogy mások 
számára is hozzáférhetővé legyenek, s ez által én ez ítéletek, ez 
értekezés vagy könyv szerzője lettem. A szerzői jog megillet, 

1 Az ember tragédiája I. szin. 
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mert én terveztem, én fogalmaztam meg a tervezett gondolato-
kat és az én akaratom parancsainak engedvén, adtam át azokat 
a nyilvánosságnak. 

Megtörténhetik azonban, hogy e lelki folyamat sértetlenül 
hagyásával mégis mást kell e könyv szerzőjének tartanunk. Ha 
ugyanis a munka tervét, a gondolatok elrendezését, az érvek 
csoportosítását nem én, hanem más végzi és akaratomat meg-
nyeri, hogy a benne megfogant művet az én szavaimmal adjam 
át a nyilvánosságnak, úgy a szerző-jog kétségtelenül nem engem 
illet meg, hanem őt. Én csak a nálam meglevő fogalmakat az 
ő rendelkezésére bocsátottam : az Ítéletalkotásban ő vezetett, aka-
ratomat ez ítéletek megrögzítésében ő irányította : az enyémek 
csupán a szavak. Én szerző vagyok, de csupán alárendelt érte-
lemben. 

Ugyanez azonban nem változik, ha e másik, aki befolyá-
solja az írót, maga Isten. Ő ugyanis nem zavarja meg a termé-
szet rendjét, hanem kegyelmével fölemeli azt és természet-
fölöttivé teszi. A nehézség e tény magyarázatánál az, hogy 
miként lesznek az emberi gondolatok Isten gondolataivá ; miként 
tud Isten az ember eszével gondolkozni. 

Bizonyos az, hogy a sugalmazás lényegesen különbözik az 
isteni kinyilatkoztatástól. Amíg itt az Isten új gondolatokat tár 
föl az ember előtt, amelyeket saját erejével megszerezni nem 
tudott, addig a sugalmazás — a legtöbb esetben — csupán 
a meglevők leírását tulajdonítja az Istennek. S így szerzője lesz 
Isten az emberrel megíratott munkának, ha Isten maga alkotja 
meg az ítéleteket az emberben meglevő anyagból, a lélekben 
élő fogalmakból. Ez a rendeltetése a megvilágító isteni fénynek, 
amely a szent író lelkét eltölti. Fény, amelyben megérti, hogy 
az isteni akarat vezeti őt az ítéletek leírásában, hogy ő csak az 
Isten parancsának engedvén át magát, eszközül szolgál; ez a 
fény bizonyossá teszi őt arról is, hogy a leírt ítéletek hű vetü-
letei az isteni lényegben öröktől fogva megalkotott Ítéleteknek. 
Amíg a saját Ítéleteiben, amelyek legvilágosabban látszanak 
következni az ész utolsó sarkelveiből, gyakran kételkedhetik, 
vájjon hűen követte és másolta-e a lelkében az ontologiai világ 
viszonyait, képleteit és igazságait; addig ezekben az igazságok-
ban valami benne van az Isten változhatatlanságából, fölismeri 
bennök a végtelen Igazságnak megnyilatkozását, amelyek az ő 
örökkévalóságával megdönthetetlenek és örökkévalók. 
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Fölmerülhet itt az az érdekes kérdés, hogy elegendő-e 
ennek az isteni fénynek lefolyása az Ítéletalkotásra, vagy ki-
terjesztendő-e az ész megértő képességére is. Vannak, akik ezt 
valószínűnek tartják, i Szerintük ugyanis a gondolkodás lényege 
az Ítéletalkotásban áll, amely azonban csak lezárása egy hosz-
szabb lelki folyamatnak, amely egészében az isteni befolyás 
alatt áll. Különösen a fogalomalkotásnál volna ennek meghatá-
rozott föladata: az intuitióban. Az isteni sugalmazó fény két 
ágra szakad: az egyik követi az ész műveleteit, vele veszi föl 
a külső világ benyomásait, vele alkotja meg a fantázia képeit és 
az ész fogalmait ; a másik pedig merev fénnyel világítaná meg 
a kész fogalmat, hogy az azokból alkotandó ítéletekre isteni 
eredetet sugározzon. Ellenkező esetben, ha csupán az előbbi 
sugár munkáját mondanók szükségesnek, nem az Isten szava 
szólna hozzánk a Szentírásban, hanem az Isten által jóváhagyott 
tan (enseignement garanti par Dieu p. 41.) 

Véleményünk szerint azonban erre nincs szükségünk. Ez a 
magyarázat az eszközök félreértéséből keletkezhetik és abból 
keletkezett is. Föltételezi azt, hogy a fő ok (causa principalis) 
olyan befolyást gyakorol a vele működő eszközokra (causa 
instrumentális), hogy azt át és átjárja s annak munkakörét mint-
egy a magáéhoz emeli föl. Igaz ugyan az, hogy e két hatóerő 
közös eredményt szül ; igaz továbbá, hogy az eszközök e közös 
működésben olyan munkát fejt ki, amelyre magára hagyottan 
nem képes, de e munkát teljesen természetének megfelelően 
fejti ki. A toll, amellyel irok, nem rajzolhatná le magárahagyot-
tan az alakokat és dacára annak, hogy bennük lelkem gondo-
latait rögzítem meg, a toll mégsem végez más munkát, mint 
vonalat húz. Ugyanolyan természetű ez a vonal, ha én vezetem 
vagy egy gyermek, aki írni sem tud. Tehát a szellemi erő vele 
működik, de nem alakítja át az eszközök lényegét. Épen így az 
Isten sem emeli szükségszerűen az emberi észt magasabb meg-
ismerésre a sugalmazásban. 

Elemzésünkkel még egy lépéssel mélyebbre is mehetünk, 
oda, ahol a teremtett világ legnagyobb titkai játszódnak le a 
szabadakarat és a kegyelem kölcsönös egymásrahatásában. 

Bizonyos az, hogy valamilyen befolyást kell az Istennek 
az akaratra is gyakorolnia. Mert ha az emberre bízná az isteni 

1 C. Chauvin, L'inspiration des div. écritures, p. 1—55. 
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fénnyel megismert és megalkotott Ítéletek leírását vagy le nem 
írását, akkor a leirás esetén ez a munka nem volna Istennek 
tulajdonítható. Meghagyja Isten teljesen szabadnak az akaratot, 
mert ő az embert emberi tökéletességeivel használja föl eszkö-
zül, de végtelen bölcseségével úgy intézi a természetfölötti erők 
munkáját, hogy az ember a kegyelem hatása alatt akaratát az 
Isten akaratának alárendelje, hogy akarja és tegye azt, amit az 
Isten akar és tesz. 

Ha az isteni kegyelem úgy tud egyesülni a szabadakarat-
tal, hogy annak cselekedeteit természetfölötti magaslatra emelje — 
amint azt a kegyelem tana bizonyítja — akkor nincsen okunk 
kétségbevonni annak lehetőségét, hogy a szabadakarat sértetlen 
hagyásával az Isten csalhatatlanul éri el a célt, amelyet az 
emberi akaratra való befolyásával elérni szándékozik. Ezen be-
folyás mibenlétét tovább elemezni már az emberi erőket fölül-
múló föladatnak tartjuk. Chauvin megkisérlette ezt is.1 

A sugalmazás isteni erő (énergie divine), amelyet a Szent-
lélek lehelet alakjában árasztott az emberre. (Sous la forme 
d'un souffle). Ez a lehelet, egy felsőbb ok valóságos mozgatása, 
átalakul az őt fölfogó emberi lélekben olyan erővé, amely annak 
képességeit átjárja és magával ragadja.2 

Nem szabad szem elől téveszteni, hogy milyen erőkkel 
kell ez isteni energiának egyesülnie. Nem beszélünk mi ideg-
mozgatásról, a kéz munkájáról, amelyek papírra fogják vetni a 
lélek gondolatait, hanem magának a léleknek két működéséről, 
a gondolkozásról és az akarásról. Az isteni fény mellett megis-
mert gondolatoknak az ember és Isten közös akaratával kell 
leírodniok, tehát az Istennek az akarat egy tényébe kell bele 
nyúlnia. Ez a tény szellemi tény, amelynek realitását kétségbe 
nem vonjuk, de lényegét belső mivoltában elemezni nem vagyunk 
képesek. Szellemi tény! Vájjon lehet-e? És aki ezt mondja, az 
ész terméke helyett nem a fantázia képéről beszél-e? Mozgatás, 
energia.. . ezek keveset mondanak jelen kérdésünkben. Hozzá 
kell fűzni: lelki mozgatás, lelki energia. Természetes az, hogy 
elemezni tudjuk a lelki tényt előidéző okokat; mert az Isten 
nem szükségszerűen belső kegyelemmel indítja az emberi aka-

1 Chauvin, id. m. 25 1. s kk. 
2 « . . . á parler philosophiquement, le souffle, véritable motion partie 

d'une Cause Supérieure, se transforme dans les puissances qui le reçurent en 
un mouvement qui les saisit, les entraîna. . .» U. o. 26. 1. 



AZ ISTENI SUGALMAZÁS A MODERNISTÁK SZERINT 93-

ratot a cselekvésre, hanem épen úgy eléri azt külső jelenségek 
fölhasználásával; és akkor beszélhetünk e külső jelenségről, 
mint okról, de magának a lélekben előidézett hatásnak elemzé-
sét adni itt sem tudjuk. 

Bebizonyítottuk-e e rövid vázlattal a modernismusszal szem-
ben, hogy az Isten ezt az utat választotta tényleg Szentköny-
veink megírásánál ; hogy épen ezért ez az egyedüli helyes foga-
lom az isteni sugalmazásról ? Ha föltételezzük a dogmatikából 
a Szentírás sugalmazottságának bebizonyítását — amit ellen-
feleink az adott kérdésben megengednek — s emberi ésszel 
más út nem kínálkozik e működés megmagyarázására, akkor 
e fejtegetés egyúttal bizonyításul is szolgálhat. Bár nem ez 
volt a célja; nekünk a modernistákkal szemben sokszor elég rá-
mutatnunk a puszta lehetőségre; ők elejtenék szívesen bonyo-
lult és erőltetett magyarázataikat, ha az ellenkező álláspont 
valószinűségéről, lehetőségéről meggyőzetnének. 

És ez különösen a sugalmazást illetőleg lélektanilag köny-
nyen megérthető jelenség. Ki az, aki a gyermekévek legszebb 
emlékei közé ne számítaná azokat az órákat, amelyeken az édes-
anya a biblia és kinyilatkoztatás első csiráit lelkébe ültette; 
érzik a modernisták is, hogy aki szakít ez emlékekkel, az lel-
kének egy darabját tépi ki. Annál is inkább, mert szerintük a 
sugalmazottságban elérte az emberiség a költői alkotások leg-
magasabb fokát. Sabatier szerint lélektanilag nem is különbözik 
a költői ihlettségtől,i Rabaud pedig az emberiség öntudatának 
legistenibb megnyilatkozását látja benne, amely összekapcsolja 
az embert az Istennel.2 De a szívnek ez öröksége ellen az ész 
jogai lépnek föl, amelynek elveihez következetesnek kell marad-
nia és az ész az ellenkező eredményre jut. Az újkor bölcselői 
azonban itt is megtalálják a harmóniát : a szív vágyait költészet-
tel, az ész jogait követelményekkel csitítják el. Ez a munkájuk 
úgy tűnik föl, mintha a szívnek nagy tengerén kerestek volna 
szilárd alapot a továbbépítésre; a tengeren is vannak koráll 
oszlopok, amelyekre lehet építeni. De elfelejtették, hogy ott 
száz év lassú munkáját egy perc vihara elsodorja. 

A modernismus e korálloszlopai is inognak. 

1 Esquisse d'une philosophie de la religion, Paris, 1897. 1. 1. ch. 
3 V p. 99. 

2 Histoire de la doctrine de l'inspiration, Paris 1883. p. 344. 
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A sugalmazásnál ugyanis a modernistáknak három elem-
mel kell számolniok: Istennel, az emberrel és a közölt igazság-
gal. Ha elfogadnak egy személyes Istent, aki örök lényegében 
bírja a lét okát és akiben minden igazság mint megannyi pata-
kocska az Igazság tengerébe fut, akkor szükségképen azt kellene 
következtetniük, hogy minden, ami az Istennel viszonyban áll, 
az öröknek bélyegét hordozza magán, amely az idő és változás 
fölött áll; tehát a sugalmazásban nyert igazságok sem változ-
hatnak a korral, ha csak azoknak mélyebb megértésében nem 
keressük e változást. Hogy a modernisták mégis e végletbe 
esnek, az szomorú bizonyítéka annak, hogy atheisták voltak, 
mielőtt istentagadásuk tudatára ébredtek. Ma nincsen is képvi-
selője ez iránynak, aki komolyan venné a személyes Isten 
fogalmát a sugalmazás magyarázásánál. Hisznek olyan istenben, 
aki az emberben lakozik. S ezért a sugalmazottságról szóló 
tanuk megkívánná, hogy a filozofia érveivel egy személyes 
Isten létezését bizonyítsák be. Meglepő tény ez, hogy akik a 
modernistnus tanában a sugalmazás fogalmát kerestük és fejte-
gettük, erre az eredményre voltunk kénytelenek jutni: megálla-
pítani, hogy rendszerükben lehetetlen a kinyilatkoztatásnak és 
sugalmazásnak helyes fogalma, mert hiányzik náluk az Istenről 
alkotott helyes fogalom. Amely rendszerben ez a közzéppont 
nem szilárd, ott ing a körülötte épített alkotmány is. A bölcse-
letben az Isten fogalma az, ami naprendszerünkben a nap ; minden, 
ami él, energiáját és életét a naptól veszi. 

Rendszerüket azonban közelebbről is érinthetjük a másik 
két oszlop megdöntésével. 

Lehetséges-e az isteni mindenhatóságnak örök, változatlan, 
minden kor igényének megfelelő igazságot olyan formába 
önteni, amelyet Ádám ép úgy megértett, mint a huszadik szá-
zad embere? Nem, ez nem lehetséges. Hallottuk Loisy határo-
zott válaszát : Ez épen annyira lehetséges, mint a négysarkú 
háromszög. Ha lehetséges volna egy könyv, amely minden kor 
számára íródott, érthetetlen maradna mindörökre.1 Isten csak 
akkor közölhetne ilyen igazságot, ha az a közlés idejében mái-
kialakult és megadott mennyiség volna. Aki ennek ellenkezőjét 
állítja, az nem érti meg az igazság lényegét. Mi hisszük — 
mondja egy száz helyett — mi hisszük, hogy az igazság élet 

' L. fent. id. 
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és ennélfogva mozgás; inkább fejlődés, mint végpont, inkább 
haladás, mint meghatározott eredmény». Minden ilyen közbeeső 
folyamatnak legjobb tulajdonsága az, hogy előkészítőül szolgál 
egy jövendő rendszerhez, amelyet az emberi ész teremtő ereje 
létre fog hívni. Ezért esik oly nagy hangsúly mindenütt arra, 
hogy a kinyilatkoztatásnak és sugalmazásnak arra kellett szorít-
koznia, amit az első ember pár és közvetetlen utódaik megtud-
tak érteni. 1 Innen indult meg a fejlődés és haladt párhuzamosan 
azzal, amely a természet minden egyedében szembetűnő. Ez a 
változás és fejlődés a természet világában föltétele a gondolko-
zásnak, amennyiben annak anyagot szolgáltat. Amint ott nincsen 
megállás, hanem folytonos tökéletesedés, úgy a gondolkozás 
világában a külvilág képe változik. 

Erre azt feleljük, hogy a világ változik, fejlődik, helyi mi-
volta mégis azonos marad s a legkülönbözőbb jelenségek is 
ennek a lényeknek megismerésére vezetnek. 

Aki azt mondja, hogy a természetben semmi állandóság 
sincs, az isteni erővel ruházza föl a holt anyagot. A lényeg vál-
tozásának meg kellett történnie az Isten közbenjárásával vagy 
anélkül. Az első esetben az egész teremtésnek új célt, új fejlő-
dési elveket és új erőket kellene tulajdonítanunk. 

A másik föltételben a dolgok lényegének változása az Isten 
beavatkozása nélkül történik. És ez a föltétel isteni erőt tulaj-
donít a tárgyaknak, amivel nem bírnak. 

A dolgok állandó lényegűek; az igazság pedig az emberi 
észnek megegyezése a dolgok tárgyi rendjével, s ha e harmadik 
elem, az emberi ész se változik: vájjon lesz-e az új kor bölcse-
letének még egy útja, amelyen elkerülheti a logika kényszerítő 
hatalmát ? 

Az emberi ész változhatatlanságáról pedig ugyanazt kell 
megállapítanunk, amit a tárgyi világról mondottunk. Az emberi 
ész egy egyede a világnak, az Isten lényegének legszebb után-
zata, mely szellemiségével legközelebb áll az Isten tökéletessé-
géhez. Az emberi ész tevékenysége elvekhez, alapigazságokhoz van 
kötve, amelyek belső szükségszerűséget szülnek a gondolkozásban. 

-K-K* 

Némi megilletődéssel és sajnálattal állapítottuk meg e sorok 
folyamán, hogy a modernisták bölcselete legjobb akarata mel-

1 Loisy, id. m. 158. I. 
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lett sem adhatja meg a sugalmazás helyes magyarazatát. A ter-
mészet és természetfölötti világ határán az emberi tudás látó-
csövével állanak, amely a mennyboltnak csupán egy darabját 
tárja a szemlélő elé. Hogy ez a darab milyen összefüggésben 
van a csillagok világával s hogy ez összefüggésben az Alkotó 
milyen gondolata öltött testet, arról nem tájékoztathat. Valóban, 
ha ilyen elhatárolt területet, amilyen a sugalmazás fogalma, 
pusztán az ész világánál vizsgálunk, akkor nem csodáljuk, ha 
kérdések merülnek föl, amelyekre kielégítő választ adni nem 
tudunk. Ha Isten igazságokat akart nekünk betűben, emberi 
szóban, könyvben megrögzíteni, miért nem választott más uta-
kat, amelyek e célra könnyebben és nagyobb bizonysággal 
vezettek volna el? Miért nem véste kőbe gondolatait, amit a 
Sinai hegyen villám és mennydörgés között nyújtott át Mózes-
nek, a kőbe írott törvénytáblát? Ilyen kő mellett még korunk 
hitetlensége sem mehetne el közönnyel és gúnnyal. Útját vágta 
volna így korunk kételyének és az emberiség térden állva olvasna 
minden sort, amelyet szent örök gyanánt adnának át a századok 
jövendő századoknak. Miért nem némította el az ember lelki 
tehetségeit, a gondolkozást és az akaratot, extasisba ragadván 
szent íróinkat, hogy isteni gondolatait az emberi korlátokat messze 
túlhaladó formába öntse; s korunk elzarándokolna hozzájuk, 
mint a görögök a delphii jósdához, ahol a túlvilági erők lehel-
letét vélték érezni? 

Isten nem választotta ezeket az utakat. 
Az egyház jobban ismeri Isten útjait és azért a sugalma-

zás fogalmát is úgy állította be az isteni alkotások közé, hogy 
azok jellegzetes vonásait hordja magán. 

A világ természetes rendjében minden, ami van, az Isten 
korlátlan egyedülállóságát hirdeti; amint öröktől fogva csupán 
a terméketlen űr és végtelen csend honolt e mindenség helyén 
s az Isten egy teremtő szavára világok ébredtek föl első ízben 
álmukból, úgy minden erő, amelyet Isten az anyagba fektetett, 
erről az absolut függetlenségről tanúskodik. 

A természetfölötti világban, a megváltás rendjében, az első 
tettben teljesen más elvek tükröznek. Az Ige testté lőn és mi 
bennünk lakozék. A Verbum emberi testet ölt magára, úgy, 
hogy ezentúl az Isten minden tényében lesz egy elem, amelyet 
embernek kell mondanunk. Megkezdődik egy csodálatos folya-
mat, az Isten és embernek együttműködése, amelyről a termé-
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szetes ész világánál sejtelmünk sem lehet. Amint a megtestesü-
lés után az Igét emberi vér járja át, úgy emberi kéz fogja 
áldásával végrehajtani az isteni Ítéletet a bűnök megbocsátásá-
ban; úgy emberi ajkak egy szavukkal lényegeket változtatnak 
meg és teremtenek, úgy az emberi ész és akarat isteni munkát 
fog végezni. 

De ennek a munkának csak előkészületül kellett szolgálnia 
a tökéletes napra, amelyen Istent látjuk, amint van. Az Isten isteni 
igazságot akart adni, amely az emberi vonásokon áttetszik: «Mint 
homályos helyen világító szövétnek, míg .a nap fölkel és a 
hajnali csillag föltűnik a mi sziveinkben». (Péter II. 1, 19.) 

«Mert, hogy egy jövendölés sincsen az írásban, amely 
tulajdon találmány volna. Mert emberi akaratból soha nem szár-
mazott a jövendölés, hanem a Szentlélektől ihletvén szólottak 
az Isten szent emberei». (U. o. 1, 20.) 

Tevel. 
Dr. Antóni Ferenc. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 7 



J O S E F I N I S M U S . 

AK E R E S Z T É N V egyházaknak alkotmánya s ebből folyólag kor-
mányzata is, a vallási tanokhoz igazodik; ezek szerint kü-

lönböző a katholikus, a keleti és a protestáns egyházaknak egész 
szervezete. 

A katholikus egyháznak alapintézménye: a pápaság, mely 
a kath. egyházat annyira lényegesen megkülönbözteti a többi 
keresztény egyháztól, hogy azt — épen e lényeges alapja után — 
a papalis jelzővel szokták megkülönböztetni. 

A pápaság mellett a szintén isteni alapítású püspöki intéz-
mény jut megfelelő érvényesüléshez, de természetesen már össz-
hangzatos működésben a pápasággal (in communione cum pon-
tifice), ami az által valósul meg, hogy a püspökök a pápa által 
lesznek kinevezve, esetleg megerősítve s a pápának való aláren-
delés mellett lesznek egy földrajzilag elhatárolt területnek (sepa-
ratum territórium) egyházi kormányzatával megbízva. 

A kath. egyház ugyanis oly szerves létszer, amelyben az 
egész világra kiterjedő és a pápaságban megnyilatkozó egység-
nek, valamint a püspökségekben megnyilatkozó decentralizatio-
nak összhangzatos összműködése a legtökéletesebben érvényesül. 

A vatikáni zsinatnak az a tétele, mely szerint a katholicis-
inus és a pápaság egymástól elválaszthatlan fogalmak, a theologia 
körébe tartozik. De már azzal a kérdéssel, hogy a pápaság, mint 
primátus, milyen viszonyban áll az episcopatushoz és hogy mi-
ben is áll a primatusnak jogi tartalma, a kánonjognak kell foglal-
koznia. 

A primatusnak jogi állása nagyon rég óta foglalkoztatja a 
kánonjoggal foglalkozó tudósokat s a XIII. század óta két ellen-
tétes fölfogás küzd egymással, mely eltérő fölfogások három 
különböző elméletben lettek közelebb kifejtve. E theoriák: 

1. A monarchikus alapelvekre helyezett pápai vagy kurialis 
rendszer : a papalismus elmélete, mely az összes jogokat a pápa 
kezében kívánja összpontosítani; 
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2. az aristokratikus alapelvekre épített püspöki rendszer, az 
episcopalismus rendszere, mely az egyházi uralmat a püspökök 
összességére ruházza; 

3. a demokratikus alapelveken nyugvó zsinati rendszer, a 
eonciliarismus elmélete, mely a plenitudo potestatis-t a közzsina-
ton képviselt híveknek összeségében látja. 

E különböző rendszerek — különösen a papalismus oppo-
zicióját képező episcopalismus — keletkezésének okát mindenek-
előtt külső körülményekben, de emellett belső okokban is kell 
keresnünk. 

Ilyen külső körülmény: az állami öntudatnak növekedésével 
kifejlődött erős nemzeti érzület, mely a nationalismusnak az 
universalismussal szemben való törekvésére vezetett s a pápaság 
és a császárság közti nagy harcot idézte elő. 

De nem kisebb jelentőségű az egyházon belül keletkezett 
az a nagy oppozíciós harc, melyet a pápáknak a kolduló szerzetes 
rendek szegénységi kérdésében elfoglalt — némi ingadozást 
mutató — politikája ellen a kolduló szerzetes rendek kifejtettek. 

VIII. Bonifácz pápának 1302. évi «Unam sanctam» bullá-
jával érte el az universalismus eszméje — s ezzel a papalismus 
elmélete is — csúcspontját, amikor az egyház érdekeit szolgáló 
korábbi universalismussal szemben az állam érdekeit szolgáló 
újabb nationalismus elve kezd az episcopalismus elméletében 
érvényesülni, míg azután annak tovább fejlődésével: 

Franciaországban a gallikanismus; 
Németországban a febronianismus ; 
Poroszországban az indifferentismus; 
Ausztriában és nálunk a jozefinismus létesült. 
Ez egyházjogi rendszerek mindegyike az illető korszak 

kánonjogi fölfogását és irodalmi színvonalát tükrözteti vissza s 
e szempontból egyaránt érdekesek és tanulságosak. 

Történelmileg, de jogi kihatásában is, a jozefinismus áll 
hozzánk legközelebb s ezért az episcopalismus rendszerére föl-
épített ezt az államegyházjogi rendszert kívánom ismertetni, hogy 
ennek ismerete alapján alaposan megérthessük a vaticanum jel-
szava alatt ismert ma érvényben álló egyházjogi rendszert, mely 
az 500 éven át érvényben volt episcopalismus leküzdésével ismét 
a papalismus rendszerét juttatta régi érvényéhez. 

7* 
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A josefinismus keletkezése. 
Ausztriában s vele kapcsolatban hazánkban is, 1763-ban 

kezdődtek azok a nagy egyházi reformok, melyek a népeinek 
jólléte érdekében kifejtett sokoldalú, úgy politikai, mint gazda-
sági és egyházi reformtörekvései miatt «eifriger Reformkaiser»-
nek nevezett József császár nevéhez fűződnek. 

Ez az 1763. évszám pusztán véletlenül esik össze Nikolaus 
von Hontheim trieri fölszentelt püspök munkájának megjelenési 
idejével, anélkül azonban, hogy József császár reformjai és a 
febronianismus tanai között oly szoros kapcsolat lett volna, mintha 
maga a febronianismus teremtette volna meg a • jozefinismust. 
A József császár által megvalósított egyházi reformokra már régen 
elő volt készítve a talaj, hanem a közbe jött hét éves háború 
megakadályozta azoknak korábbi keresztülvitelét.1 

így azután téves az az irodalomban általánosan elterjedt 
nézet, mintha a jozefinismus tulajdonképen az állam által gya-
korlatilag alkalmazásba vett febronianismus volna, a mi már csak 
azért sem lett volna lehetséges, mert a febronianizmus nemcsak 
a pápával szemben, hanem az állammal szemben is követeli a 
tartományegyházak (Landeskirchen) függetlenségét és önálló-
ságát és amikor Hontheim a tartomány urak részére a protektor 
jogát kívánja biztosítani, ezt abból a kettős okból teszi, hogy egy-
felől a püspökök jogainak nyújtson védelmet minden pápai be-
avatkozás ellen, addig másfelől az állampolgárok szabadságát 
védje az egyházi hatalomtól várható minden nyomás ellen.2 

A jozefinismusban foglalt tanokat egészen a toleráncia koráig 
lehet visszavezetni, addig a korig t. i., amikor III. Vilmos angol 
király, az angol egyházpolitikai harcok befejezéseül, hires türelmi 
rendeletét kiadta (1689) s azzal az angol magas egyháztól eltérő 
protestáns felekezetek részére az állami toleranciát biztosította.3 

A gyakorlati türelmet különben Hollandia jóval előbb meg-
honosította, amikor 1580-ban, Holland és Westfrieslandban, a 
katholikusok javára a fakultativ polgári házasságot engedélyezte. 

1 Fritz Geier: Die Durchführung der kirchlichen Reformen Joseph's II. 
im vorderösterreichischen Breisgau. —Stuttgart, 1905. — 6. 

2 Fritz Geier : Die Durchführung der kirchl. Reformen Joseph's II. im 
vorderösterreichischen Breisgau. — Stuttgart, 1905. — 2. 

3 Karl Rothenbücher : Die Trennung von Staat und Kirche. — München, 
1908. — 42. 
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A vallási türelem fogalmát, — a szó mai értelmében, — a 
bölcselők állapították meg,1 különösen az angol John Locke 
(1632—1704) 1685. évben megírt, de csak 1689. évben közzétett 
«Letters concerning Toleration» című leveleivel, melyekben azt 
hirdeti, hogy az államnak nem lehet semmi hatalma a hit dol-
gában, mert az belső meggyőződés dolga, melyet kikényszeríteni 
nem lehet,2 de az állami toleranciát csak a vallásokra szorítja s 
mivel az atheismus nem vallás, az Istentagadókat meg sem tűri 
az államban azzal a megokolással, hogy akinek Isten nem kell, 
annak a világi rend sem tetszhetik.3 

A másik bölcselő, aki a vallási türelem fogalommeghatáro-
zásával közelebb foglalkozott, a német Pufendorf Sámuel (1632— 
1694) volt, aki abból indult ki, hogy az állam nem isteni alapí-
tás, hanem a nép és az államkormány közt létesült szerződésnek 
eredménye, amely államban az uralkodó nem felelős alattvalóinak 
lelki üdveért, amiből azután önmagától következik a tolerancia. 

A vallási türelem azután a területi rendszerrel terjedt tovább ; 
sok tekintetben merkantil érdekek is kedveztek terjedésének, 
több helyen pedig a hódított új területeknek bekeblezése indí-
totta az államkormányokat arra, hogy a más hitüeknek egyházát 
elismerjék.4 

A vallási türelemnek bár lassú, de folytonos terjedése leg-
közelebb azt eredményezte, hogy azok a felekezeti ellentétek, 
melyek a kedélyeket addig folyton izgatták, elveszítették korábbi 
élüket s a kedélyek megnyugvásával a vallás is lassankint vissza-
vonult a politikai élet küzdő teréről. 

A legközelebbi hatás az volt, hogy a protestantismus ellen 
megnyilatkozott ellenszenv jelentékenyen enyhült, a febronianis-
mus gyorsan terjedt, sőt maguk az egyházi fejedelmek is fogé-
konyak lettek e tanok befogadására. Köln, Mainz és Würzburg 
a katholikus fölvilágosodás tűzhelyei lettek s a hires nunciatura 
vita nem kisebb célt tűzött ki, mint a Rómától majdnem füg-
getlen, német nemzeti egyháznak létesítését. 

Az osztrák egyházpolitikai viszonyok kialakulására nagy 
befolyást gyakorolt Mária Teréziának 1745 óta udvari orvosa: 

1 Emil Friedberg : Lehrbuch des kath. u. ev. Kirchenrechts. — Leipzig, 
1909. — 121. 

2 Rothenbücher i. m. 50. 
3 Rothenbücher i. m. 51. 
4 Rothenbücher i. m. 75. 
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Gerhard van Swieten, aki németalföldi származásánál fogva a 
jansenista tanoknak hódolt. 

De még nagyobb befolyást gyakorolt Ausztria egyház 
politikájára gróf, később már herceg Kaunitz Vencel 1753. óta 
az osztrák politikának vezető egyénisége, aki 20 évvel előbb 
ismerte meg Franciaországban a gallikanismust s nemcsak ennek 
a gallikanismusnak lett lelkes hive, de személyes barátságban 
állott Voltaire, Diderots és D'Alembert-tel.1 

Magára József császárra pedig nevelői gyakoroltak oly irányú 
befolyást, hogy a fölvilágosodásnak és a szabadelvű eszméknek 
hódolt; K. Anton von Martini, a természetjog professora az állami 
absolutismus tanát febroniáni alapon adta elő s arra tanította a 
jövendőbeli császárt, hogy az uralkodó joggal bír arra, 

1. hogy az államrend ellen való lázítás miatt gyanús papo-
kat az egyházkormányzatból kizárhatja s megbüntetheti; 

2. hogy az egyház hiveit, a hatalmukkal visszaélő egyházi 
elöljárók erőszakosságával szemben megvédheti; 

3. hogy úgy az egyházat, mint annak tagjait minden bán-
talmazás ellen, állami tekintélyével és világi karhatalmával meg-
védheti.3 

A másik professor, aki nagy hatással volt József császárra, 
Josef von Sonnenfels, a rendészet és a pénzügyi tudományok 
professora, aki szintén a fölvilágosodás bevallott képviselője volt.4 

Míg Nagy Frigyes porosz király a fölvilágosodott despo-
tismusnak, addig József császár a humánus absolutismusnak volt 
képviselője, aki az állami mindenhatóságnak elve alapján absolu-
tisztikusan központosító politikát követett, melynek folyománya-
képen egyházpolitikája egyfelől az volt, hogy a fölvilágosodás 
korának hódolva, minden alattvalójának lehetővé tegye azt, hogy 
lelki üdvösségét kiki az önmaga által helyesnek ítélt uton érhesse 
el (vallási tolerancia), másfelől pedig az volt (t. i. valláspoliti-
kája), hogy a római katholikus egyház az ő uralkodása területén 
a külföldtől független, nemzeti egyház legyen. 

Ennek az absolut állami egyházi fensőségnek gyakorlati 
megvalósítását a katholikus egyháznak az egyetemlegesség elvén 
nyugvó két intézménye, úgy mint a pápaság és a szerzetesi 

1 Geier i. m. 2. 
2 Geier i. m. 3. 
3 Friedberg: Die Grenzen zwischen Staat und Kirche I. 141. 
4 Geier i. m. 3. 
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intézmény akadályozta, amennyiben mindkét intézmény túlszár-
nyalta az államnak területi határait. 

József császárnak egyházpolitikai törvényei tehát e két intéz-
mény hatalmi köreit érintették; s ha már a gallikanismus is 
gyöngítette a pápa primacialis hatalmát, a szerzetes rendek elleni 
küzdelemmel még egy lépéssel tovább ment a jozefinismus, mely 
nem tudta ugyan a szerzetes rendeket megszüntetni, de keresztül-
vitte azt, hogy idegen befolyások ne érvényesülhessenek az állam 
ügyében.1 

Kétségtelen, hogy egyházpolitikai terveit nagyon kényes 
téren kellett megvalósítania, melyhez abban a tudatban fogott, 
hogy politikája nem vallásellenes (a plébániák szaporítása szintén 
programmjához tartozott) s ezért arra számíthatott, hogy a végre-
hajtásnál a főpapság nem fog neki nagyobb nehézségeket okozni. 

Különösen az osztrák főpapokkal szemben volt megokolt e 
föltevés, hol a püspökök többnyire a febroniáni elveknek hódol-
tak s akik a püspöki joghatóságnak — a pápai hatalom rovására 
való — kiterjesztésétől nem idegenkedtek.2 

Ilyen fölvilágosodott egyházfejedelem volt gróf Colloredo 
Jeromos salzburgi érsek (ezt megelőzőleg gurki püspök), a csá-
szárnak nyilt tisztelője, aki saját egyházi területén igyekezett a 
jozefinistikus reformokat megvalósítani ; különösen nagy feltűnést 
keltett 1782. évi pásztorlevele, melyet a császárnak türelmi 
pátense érdekében adott ki.3 

A bécsi kormány bizalmi embere volt gróf Auersperg Antal 
gurki, majd passaui püspök, aki az új püspökök megyei határá-
nak megállapításánál volt a kormánynak segítségére.-» 

Ausztria legfölvilágosodottabb egyházfejedelmének gróf Her-
berstein Károly József laibachi hercegpüspököt tartották, aki telje-
sen át volt hatva a febroniáni tanoktól s annyira féltékenyen 
őrködött a püspököknek elidegeníthetlen jogai fölött, hogy ebben 
a kérdésben elfoglalt álláspontja még a bécsi kormányt is meg-
lepte. A tolerancia tárgyában az 1782. évben kiadott pásztor-
levele egyházmegyéjének határain túl is ismeretes lett.5 Kormányhű 

1 Geier i. m. 17. 
2 J. R. Kusej : Joseph's II. und die äussere Kirchenverfassung Inneröster--

reichs. — Stuttgart, 1908. — 3. 
3 Kusej i. m. 8. 
4 Kusej i. m. 9. 
5 Kusej i. m. 15. 
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gondolkozásának inegjutalmazásaképen a császár érsekké nevezte 
ki gróf Herbertsteint, de nem tudta kieszközölni a pápa meg-
erősítését, illetőleg még mielőtt az erre vonatkozó tárgyalások 
befejezéshez jutottak volna, gróf Herberstein 1787. évi okt. 7-én 
meghalt.1 

Ugyancsak a császár kegyeiben állott gróf Arco seckaui 
hercegpüspök is, kinek pásztorleveleit a bécsi kormány, követésre-
méltó példák gyanánt, a többi püspököknek is megküldött.2 

Gróf Schrattenbach lavanti és gróf Inzaghi triesti püspökök-
ről csak annyit tudunk, hogy a kormány reformterveinek épen 
nem voltak ellenzői, hanem inkább azokhoz minden ellenállás 
nélkül alkalmazkodtak.3 

Ausztria legkisebb püspökségének, Pibensnek egyházfeje-
delméről, Antonius von Piccardi püspökről,— aki 1783. augusztus 
27. óta zenggi és modrusi püspök volt,— azt jelentette a krajnai 
tartományi kapitány, hogy a császár reformtörekvéseinek leg-
buzgóbb előmozdítója.4 

Csak egyetlen osztrák egyházfejedeleni volt, aki lényegesen 
más álláspontra helyezkedett, mint püspöktársai, nevezetesen 
gróf Edling görzi érsek, aki egyházi ügyekben csak a római pápa 
illetékességét ismerte el s a pápa jóváhagyásának kinyerése előtt 
nem engedte meg azt, hogy József császárnak újításai egyház-
megyéjében kihirdettessenek. 

A görzi tartományi kapitányság azután meghagyta gróf 
Edling görzi érseknek, hogy a császár rendeleteit 24 óra alatt 
publikáltassa s a további utasításoknak átvétele végett Bécsbe 
utazzék. 

Gróf Edling 1782. évi március 21-én jelent meg a cseli-
osztrák udvari kancelláriában, ahol a kancellár felszólította őt, 
hogy előtte írja meg az ő görzi konzisztoriu mának a parancsot, 
mely szerint a császár összes rendeleteit publikálni kell, vagy 
pedig nyomban adja be lemondását. 

József császár rendelete úgy szólt, hogy mindaddig, amíg e 
követeléseknek egyikét nem teljesíti, nem szabad gróf Edlingnek 
a kancellária szobáját elhagyni: «Da es nötig ist, daß die Sache 
noch heute (21. März) aut aut entschieden wird», mely megszorítás 
abban a körülményben találta magyarázatát, hogy a következő 

1 Kusej i. m. 20. 
2 Kusej i. m. 21. 

3 Kusej i. m. 23. 
« Kusej i. m. 23. 
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napra, március 22-ére várták a pápának Bécsbe való megérkezé-
sét s az osztrák kormány nem akarta lehetővé tenni azt, hogy 
gróf Edlingnek még elhatározása előtt alkalma legyen a pápá-
val tanácskozni. 

Arra vonatkozólag, hogy a görzi érsekkel 1782. márc. 21-én 
folytatott tárgyalásnak mi volt az eredménye, hiányzik minden 
forrásszerű adat; abból azonban, hogy gróf Edling csak a követ-
kező év őszén mondott le a püspökségről, azt lehet következ-
tetni, hogy a bécsi kormány követelésének nem tudott többé 
ellenállani.1 

József császár egyházi reformj'ainak keresztülvitelénél jelen-
tékeny részt vett gróf Hrzan bibornok, akit még Mária Terézia 
nevezett ki 1770-ben a Rota Romana osztrák auditoravá (uditore 
della Rota Romana) s későbben, 1780. évben bibornok lett; 
II. Lipót alatt a szombathelyi püspökséget kapta meg. Ez a gróf 
Hrzan volt a császárnak bizalmasa a kúriánál, aki e feladát a 
császár iránti legnagyobb ragaszkodással oldotta meg.2 

A magyar főpapságnál nem talált a császár oly készségre, 
mint az osztrákoknál. A magyar primás nyomtatásban tette közzé, 
még pedig egyszerre három nyelven is azt a fölterjesztését, melyet 
a püspöki kar nevében a ius placeti, az Unigenitus és az In Coena 
Domini bullák ellen kiadott császári rendeletek tárgyában intézett 
a kancelláriához, s amely fölterjesztésében tisztán egyházi állás-
pontra helyezkedett, azt fejtegetvén, hogy a császár felett is van 
egy hatalom, t. i. az Isten egyháza, amely előtt a császár is meg-
hajolni tartozik, továbbá, hogy a szerzetesek fölött csak a zsinat 
határozhat, de a király nem; hogy a ius placeti nincs meg a 
magyar jogban; a bullák tartalmához pedig a királynak nincs 
semmi köze. 

A császár mosolygott, mikor e felterjesztést elolvasta. «Es 
bleibt dabei» minden marad,3 volt válasza. 

II. József császár egyházpolitikájának célja: az egyházat 
állami intézménnyé tenni és a nép fölvilágosításának szolgála-
tába állítani. 

Államegyházi rendszerének alapgondolata, hogy minden 
ügyben, mely nem a lelket és a hitet érinti, az állam van hivatva 

1 Kusej i. m. 23. s köv. 
2 Kusej i. m. 25. 
3 Seress László : A felvilágosult abszolutizmus politikai, irodalma. — 

Magyar Figyelő 1913. évf. 26. 



106 DR. MELICHÁR KÁLMÁN 

határozni, még ha egyházi kérdéseket ölelnek is föl, minők a 
toleráncia, a papnevelés, a prédikálás, a házasságjog.1 

Első egyházpolitikai törvényei közé tartozik: az 1781. évi 
október 18-án kiadott «Toleranzpatent»-je, mely meghagyta 
ugyan a katholikus egyháznak államilag kedvezményezett állását, 
de biztosította a lutheránusoknak, reformáltaknak és egyesült 
keletieknek a szabad vallásgyakorlatot és a tanítás szabadságát, 
hanem mindezt bizonyos megszorításokkal. 

Ilyen megszorítások, hogy templomaikra nem volt szabad 
tornyokat alkalmazni (Budapesten a Deák Ferenc-téri evangélikus 
templom), nem volt szabad harangokat használni, templomaik-
nak bejárata nem szolgálhatott közvetlenül az utcára (e megszorí-
tásokat az 1791. évi XXVI. t.-cikk 1. §-a szüntette meg), a stola-
díjakat a katholikus egyház papjainak tartoztak fizetni (az 1791. 
évi XXVI. t.-cikk 6. §-a által megszüntetett rendelkezés) ; vegyes 
házasság csak katholikus pap előtt köthető és az ilyen házasság-
ból származott gyermekek a katholikus vallásban nevelendők, ha 
az apa katholikus vallású s legalább a lányok nevelendők abban 
'a vallásban, ha az anya katholikus (mely rendelkezést az 1791. 
évi XXVI. t.-cikk 15. §-a is fentartotta) ; a katholikusoknak az 
evangélikus vallásra való áttérítése tilos (az 1791. évi XXVI. 
t.-cikk 13. §-a szerint a protestáns egyházba való áttéréseket 
Ö Felségéhez kellett engedélyezés végett fölterjeszteni, míg a 
görög keleti vallásra való áttérést csak az 1848. évi törvényhozás 
engedte meg.) 

A tolerancia e szűkebb mérve nem felelt meg József császár 
szabadelvű felfogásával, de az akkori viszonyok mellett többet 
megvalósítani nem lehetett, hiszen Tirolban ezt a pátenst, a 
szigorúan katholikus hivek erős ellenzése miatt, ki sem lehetett 
hirdetni. 

Magában a tudományos irodalomban sem találjuk föl abban 
az időben a vallási türelemnek azt a szélső fölfogását, mintha a 
vallási tolerancia még az atheizmust is magában foglalná. Az 
angol John Toland (1670—1722.) volt az első, aki a szabad-
gondolkodók elvét hirdetve, még az atheisták részére is türelmet 
követelt; e felfogásával azonban jó sokáig egyedül maradt s a 
tudósok túlnyomó része John Locke fölfogása után indulva azt 

1 Konrad Franz Rosshirt : Das staatsrechtliche Verhältnis der kath. 
Kirche in Deutschland, 1859. 122. és 129. 
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tartotta, hogy a lelkiismereti szabadság nem mehet odáig, hogy 
bárki is felekezeten kívüli maradhasson.1 Montesquieu (1689— 
1755.) szintén csak a vallások részére követeli a toleranciát, abból 
indulva ki, hogy az elnyomott, de az állam által megtűrt vallások 
rendkívüli hasznot nyújtanak az államnak.2 Az antiklerikalis 
érzelmeiről ismeretes Voltaire (f 1778.), aki a vallási türelemnek 
leglelkesebb harcosa volt, egyedül az egyházat gyűlölte, de 
Ferney-ben levő birtokán kápolnát állított föl ezzel a fölirással : 
«Deo exstruxit Voltaire», amiből arra lehet következtetni, hogy 
magának a vallásnak nem volt e l l e n s é g e . 3 

József császár egyházpolitikájának a vallási türelem csak 
egyik része volt; másik része az állam souverainitásának teljes 
érvényt szerezni s az állam függetlenségét minden külföldi be-
folyástól, — ide értve a római kúriát is, — megóvni. 

Ez utóbbi célnak megvalósítására szolgált mindenekelőtt a 
Rómától függő szerzeteseknek befolyásától mentesíteni a híveket, 
azután a püspöki megyék határainak olyképen való szabályozása, 
hogy Ausztria területén semmiféle külföldi püspök ne bírhasson 
többé joghatósággal. Ez utóbbi tekintetből Magyarországon külön 
intézkedni nem volt szükség, amennyiben nálunk alig néhány 
plébánia tartozott — nem is a tulajdonképeni külföldi, hanem 
csak — osztrák püspöki joghatóság alá s ezek közül is azokat 
a szepesi plébániákat, melyek addig a galíciai püspök jogható-
sága alá tartoztak, József császár a szepesi püspökségnek ren-
delte visszaadatni; már az 1782. évi március 9-én kiadott első 
tervezetében azt kívánta: «Die Pfarren in der Zips fielen dem 
ungarischen Bischof in der Zips bei», az 1782. évi április 29-én 
kelt elhatározására pedig, melyben a püspöki megyéknek föld-
rajzi beosztása iránt már döntött, azt rendeli, hogy: «. . .die 
Pfarren in der Zips aber an den hungarischen Bischof in der 
Zips überwiesen werden».4 Eszerint már csak egy pár Vas 
vármegyében fekvő község (Burgóhegy, Magashegy — azelőtt 
Neudóhegy és Vörthegy) maradt osztrák püspöki joghatóság 
alatt, melyek még ma is, a határos stájerországi Burgen, Neudau 

1 Rothenbücher i. m. 46. s köv. és 51., 52. 
2 Rothenbücher i. m. 63. s köv. 
3 Voltaire az átkozott babonát üldözte: <• Écrasez l'infâme» (tudniillik 

superstition) volt szavajárása. — Heinrich Appel : Kurzgefasste Kirchen-
geschichte. — Leipzig, 1915. — 468. 

4 Kusej i. m. 55. és 65. 
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és Wörth mezővárosok plébániája útján, osztrák püspöki jogható-
ság alá tartoznak; e községeknek híveit azzal szokták gúnyolni, 
hogy élő magyarok és holt stájerok, mert Magyarországon szü-
lettek, de Stájerországban temettetnek el. Zala vármegyéhez fekvő 
több muraközi község pedig a zagrebi egyházmegyében tartozik. 

A szerzetesi intézménnyel József .császár sohasem rokon-
szenvezett, mert azt a fölvilágosult korszellemmel nem tudta 
összeegyeztetni, azt tartva, hogy a kolostor falai között élő egyé-
neknek munkaereje veszendőbe megy s hogy az egyházi vagyon-
nak lekötöttsége nemzetgazdasági hátrány. 

Még anyjának, Mária Teréziának uralkodása idejében meg-
alakította az ő kolostorpolitikáját, mely a szerzeteseknek a népre 
gyakorolt nagy befolyását kívánta gyöngíteni ; az e célra alkalmas 
eszközök voltak : 

a) A szerzetes papság számának apasztása az által, hogy 
az ünnepélyes fogadalom letételére megengedett minimális élet-
kort kitolta a nagykorúság (a 24. élet év) betöltéséhez, amit még 
Mária Terézia rendelt el; 

b) a szerzetes papság nevelésének oly irányú vezetése, hogy 
abba a megyés püspöknek nagyobb befolyás biztosíttassák ; 

c) a kolostori fegyelemnek megjavítása; 
d) a kolostori vagyon túlságos megnövelésének a holt kézi 

törvények útján való megakadályozása; 
e) a külföldi rendházakkal és a rendvezérfőnökökkel való 

érintkezésnek megtiltása (1781. március 24.) s a szerzetesek fölötti 
felügyeletnek a püspökökre való átruházása; és 

f ) a csak szemléleti (contemplativ) életet élő szerzetesrendek 
belföldi kolostorainak eltörlése. 

József császár egyházi reformjainak végrehajtását főleg a 
kolduló szerzetesek nehezítették meg, akik az egyszerű falusi 
népre rendkívüli vagy befolyást tudtak gyakorolni, és akik nem-
csak a felvilágosulásnak voltak ellenségei, de akik a nép között 
a régi babonákat tovább terjesztették. 

Már Mária Terézia többféleképen igyekezett a kolduló 
szerzetes-rendek szabad működését korlátozni s mindenekelőtt 
az által akarta a kolduló szerzeteseknek a néppel való érint-
kezését megnehezíteni s ezzel csökkenteni, hogy az 1779. évi 
július 24-én kiadott udvari rendeletével megtiltotta nekik a kol-
dulást azokon a területeken, amelyeken a kolostorok elegendő 
alapítványi vagyonnal, vagy egyéb jövedelemmel birtak. 
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József császár ennél tovább ment s az 1782. évi december 
27-én kiadott udvari rendeletével azáltal tette az egész koldulást 
kérdésessé, hogy a szerzeteseknek koldulását külön engedélyhez 
(obrigkeitliche Sammlungslizenz) kötötte s amely kolostornak nem 
volt «Bettelpatent»-je, annak szerzetesei egyszerűen nem mehet-
tek a nép közé koldulni, i 

József császár számos kolostor megszüntető rendeleteinek 
kiindulási alapjául egy a Mauerbachban lévő kartauzi kolostor-
ban történt szabályelleneség szolgált s az 1781. évi november 
29-én kelt legfelsőbb elhatározás az első kolostor megszüntető 
rendeletet a következőképen okolta meg: «Nemcsak ez a casus 
specificus, — mondja József császár — hanem az a már rég óta 
fennálló ok, hogy azok a szerzetesrendek, amelyek az ember-
társakra nézve teljesen haszon nélküliek, Istennek nem tetszhet-
nek, indít engem arra, hogy kancelláriámnak meghagyjam, hogy 
mindazokat a férfi és női szerzetesrendeket, amelyek sem iskolá-
kat nem tarkanak fenn, sem betegeket nem gondoznak, sem 
egyébként in studiis nem tevékenyek, az összes örökös tarto-
mányokban» írják össze, vagyonukat és jövedelmüket vegyék át 
s a szerzetesek részére oly módon állapítsanak meg életjáradé-
kot (Pensionen), amint ez a jezsuitákra nézve történt.2 

E rendeletnek mindenekelőtt a kartauziak, a kamalduliak 
(akiknek azonban csak egy kolostoruk volt «auf dem Kahlen-
berg bei Wien») s a remete barátok, a női szerzetesek körül a 
karmeliták, klarisszák és kapucinák estek áldozatul. 

Ezeket követték a következő 1782. évben a pálosok, a női 
szerzetesrendek körül pedig a dominikánus, benedek és cöles-
tinusok nőszerzetes rendjei.3 

A szerzetesrendek vagyonának bevonásának kérdésével 
Mária Terézia is foglalkozott, egyelőre azonban csak a jelöltek 
fölvételének megnehezítésével akarta a kolostorok személyzetéi 
az úgynevezett «Aussterbeetat»-ra helyezni.4 

József császár egyelőre — 1781. évi m á j u s 20-án kelt udvari 
rendeletével — minden egyes kolostor részére numerus fixust 
állapított meg,5 majd mikor e rendszer .nagyon lassúnak mutat-
kozott, áttért ^ kizárólag csak szemlélő életet folytató kolostorok 
megszüntetésének rendszerére. 

1 Geier i, m. 138. 4 Geier i. m. 146. 
2 Kusej i. m. 236. 5 Geier i. ni. 124. 
3 Kusej i. m. 237. 
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A megszüntetett kolostorok vagyonának mikénti fölhaszná-
lása iránt az 1782. évi február 28-án kiadott udvari rendelet 
intézkedik, amelyben határozottan kijelenti a császár, hogy a 
bevont szerzetesi javakat nem fogja világi célokra fordítani: 
«Und wie Seine Majestät weit entfernt sind, das mindeste davon 
zu fremdem, bloß weltlichem Gebrauche zu verwenden, so wollen 
Seine Majestät sotane Vermögenschaften ganz zur Errichtung 
einer Religions- und Pfarrkassa widmen».1 

A szerzetesrendek mellett a különböző testvérületekben 
(confraternitates) is akadályát látta József császár annak, hogy a 
fölvilágosulás szelleme a néphez juthasson; a testvérületek annál 
inkább képesek voltak a jozefinizmus ellen küzdeni, mert a test-
vérületeknek tagjai egészen kiestek az állami ellenőrzés alól és 
külsőleg meg sem voltak különböztethetők a testvérületeken 
kívül állóktól. 

E testvérületeknek száma igen nagy volt ; rendszerint minden 
egyes plébániában legalább egy konfraternitas volt, de voltak 
plébániák, — mint például a freiburgi — amelyekben 19 test-
vérület állott fenn. 

Mindezeket József császár 1783. évi augusztus 9-én kiadott 
rendeletével, beszüntette, külön vagyonukat az iskolaügy reform-
jára fordította s e célból azt «ad fundum publicum» bevonta.2 

Csak József császár halála után lett a testvérületeknek újbóli 
létesítése megengedve, de most már azzal a megszorítással, hogy 
alapszabályaikat kormányhatósági jóváhagyás alá kellett terjeszteni. 

A másik eszköz, az állami souverainitást minden külföldi 
befolyás ellen megóvni, az volt, hogy megfelelő püspök megyei 
beosztással külföldi püspökök, — egyházmegyei joghatóságuk 
cimén — Ausztria belügyeibe ne avatkozhassanak be. 

Nagy Frigyes porosz király a lelkipásztorban államhivatal-
nokát látott, aki a kormánytól függ, erre a kiindulási alapra 
azért volt szüksége, mert a lelkipásztor közvetlen befolyást 
gyakorol az nép érzületére s ezért állami érdekből kívánatos, 
hogy a politikai berendezésekben úgy közvetlen, mint közvetett 
résztvevő lelkipásztorok az állam által felelősségre vonhatók 
legyenek. 

A jozefinizmus szintén követte ezt a fölfogást s nemcsak 
a lelkipásztorokat, hanem a püspököket is államhivatalnokoknak 

1 Oeier i. m. 161. 2 Geier i. m. 193., 194. és 197. 
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tekintette s e fölfogásnak megvalósításánál annyira ment, hogy 
nem tűrte meg azt, hogy a püspök, a tartományúron kívül, még 
másnak is alattvalója legyen; a püspököt csak mint tartományi 
püspököt (Landesbischof) engedte működni. 

Még József császár idejében is, nemcsak a salzburgi érsek-
nek, hanem a passaui, regensburgi, augsburgi, konstanzi, baseli, 
strassburgi és churi püspököknek joghatósága kiterjedt Ausztria 
területére ; érthető tehát, hogy József császár egyházpolitikája azt 
a programmpontot is fölvette, hogy az osztrák örökös tarto-
mányokat ezektől a külföldi püspöki lefolyásoktól fölszabadítsa. 

Ily irányú reformra különben Mária Terézia tette meg az 
első lépést azzal, hogy a bambergi püspöknek egyházmegyei 
jogosítványait, Felső-Karintiában, a belföldi püspökök között 
osztotta meg.1 

Ausztriának egyházi földrajza továbbra is igen bonyolult 
maradt. Csehországban Eger és vidéke, 40 plébániával, a regens-
burgi püspök joghatósága alatt állott; Alsó-Ausztria két belföldi 
és két külföldi püspök között volt megosztva s magában Bécs-
ben, az ottani érseken kívül, a passaui püspöknek rendszerint 
püspöki ordóval biró generális vicarius-a székelt; Felső-Ausz-
triának egyáltalában nem volt saját püspöke, hanem néhány 
Salzburghoz tartozó plébánia kivételével egészen a passaui herceg-
püspök joghatósága alá tartozott; de legtarkább volt a helyzet 
Tirolban, hol a brixeni és trienti herceg-püspökökön kívül, 
Salzburg, Freisingen, Augsburg, Chiemsee, Chur, Feltre, Verona 
és Brescia egyház fejedelmei gyakoroltak joghatóságot; a tenger-
mellék, Stájer, Krajna és Karintián egy belföldi s egy külföldi 
metropolita alá tartozott, melyek közül a görzi érsekséghez Triest, 
Piben, Como és Trient püspökei tartoztak s ez utóbbi vonako-
dott a metropolitai köteléket elismerni, a laibachi püspök pedig 
közvetlenül a pápának volt alárendelve; Galícia pedig közvet-
lenül a pápának volt alárendelve; Oalicia a krakói és a lublini 
püspökök, Szilézia pedig a boroszlói püspök alá voltak rendelve.2 

De még tarkábbá tette a képet a szerzetes apátok és a 
főesperesek által gyakorolt «iurisdictiones quasi episcopales», 
melyek régi előjogokból lettek tovább fejlesztve. Különösen a 
tengermelléken, Stájer, Krajna, Karintián és Tirolban volt nagyon 
sok gazdag és tekintélyes szerzetes intézet, melyek a XV. század 

1 Qeier i. m. 25. s 30. 2 Kusej i. m. 57. 
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óta messzemenő előjogokat élveztek s rendszerint nemcsak a 
rendház, de az abba bekebelezett plébániák is ki voltak véve a 
püspöknek rendes joghatósága alól. Mikor azután szokásba jött, 
hogy a főesperesek hivatalát ezek a püspöki joghatóság alól 
kivett szerzetes apátok kezdték ellátni, a most már kettős minő-
ségben szereplő szerzetes apátok, exemtiójuk révén, a püspökkel 
konkurráló hatalmat gyakoroltak, nem törődve azzal, hogy a fő-
esperesi hivatal nem is állandó javadalom, hanem egy vissza-
hívásra átruházott egyszerű hivatal.1 

Az ilyen a püspöki joghatóság alól exemt területek nagy-
ságáról elég fogalmat nyújthat az, hogy a Felső-Stájerban fekvő 
St. Lambrecht benedekrendi apátnak «districtus nullius»-a 24 
inkorporált plébániára terjedt, egyházi joghatóságáról pedig képet 
nyújt az a tény, hogy a joghatóságra nézve a seckaui püspök 
és a st. lambrechti apát, mint szerződésszerüleg egyenjogú felek, 
1677-ben külön egyességet kötött.2 

József császár egyházpolitikai programmjának azt a részét, 
mely a külföldi püspököknek az osztrák örökös tartományokba 
való befolyását kizárja, túlnyomóan megvalósította. A sankt-pölteni 
és a linzi püspökségeket az 1785. évi január 28-án, míg a bud-
weisi püspökséget az 1785. évi szeptember 20-án kelt pápai bulla 
állította föl. Csak a regensburgi püspök nem akart abba bele-
egyezni, hogy az egervidéki területről lemondjon, amiért is ez 
a kérdés egyelőre akként lett megoldva, hogy a regensburgi 
püspök 1788. évi február havában az Eger városi plébánost, némi 
fakultással ellátva, püspöki biztosul rendelte ki s melléje három 
Eger város vidékén lelkipásztorkodó plébánost adott, a ponti-
fikáló cselekményeket az úgynevezett «Egerland»-ban időnkint 
(egy-két évenkint) maga a püspök személyesen vagy fölszentelt 
püspöke útján végezte. József császárnak azt az eszméjét, hogy 
az osztrák örökös tartományok egészen belföldi püspökök jog-
hatósága alá helyeztessenek, csak utódjai tudták megvalósítani.3 

A szerzetes apátok exemt joghatóságainak Ausztria terüle-
tén való megszüntetése aránylag könnyebben ment, miután eme 
quasi ordinariatusok által püspöki joghatóságukban lépten-nyo-
mon korlátozott egyházfejedelmek szivesen üdvözölték József 
császárnak e tervét, amely különben is a szerzetes kolostorok 
megszüntetésével állott kapcsolatban.4 

1 Kusej i. m. 29. és 30. 
2 Kusej i. m. 33. 

3 Geier i. m. 30. 
4 Kusej i. m. 34. 
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Ez exemtiók megszüntetésére a placetum regium volt az 
alkalmas eszköz; a placetum regiumot az 1781. évi március 
26-án kiadott patens hozta be és ennek a pátensnek alapján ren-
delte el az összes exemtiókra vonatkozó pápai bulláknak bemu-
tatását, amelyeket azután a következő záradékkal láttatott el: 

«Dieser Urkunde wird auf allerhöchsten Befehl das Place-
tum regium abgeschlagen und solche gänzlich annuliert, so dass 
sie keine Wirkung mehr haben könne und solle.«1 

Az 1782. évi május 2-án kiadott pátenssel azután a császár 
az összes Ausztria területére adott exemtiókat «a potestate or-
dinarii» felfüggesztette.»2 

József császár egyházpolitikájának további programmpontja 
az volt, hogy az államkormánytól függő papságot biztosítsa, mely 
célból az egyházi jövedelmek államosítására törekedett s evégből : 

1. a titulus mensae principalis-t létesítette, a vallásalapból 
biztosítva a papság megélhetését; 

2. a stóladíjakat államilag szabályozta; 
3. a megüresedett egyházi javadalmaknak időközi jövedel-

mét (fructus intercalares), a vallásalap javára foglalta le. 
Még Mária Terézia idejében, 1769-ben fölmerült az a gon-

dolat, hogy az egész egyházi vagyon állami kezelésbe vétessék 
át s abból az állam fizesse a papokat; e célból Mária Terézia 
a jövedelembevallásokat is elrendelte; de sem Mária Teréziának, 
sem József császárnak nem sikerült az a tervük, hogy a plébá-
niai jövedelmeket állami kezelésbe vegye át, hanem meg kellett 
elégedniök az interkalaris jövedelmeknek államosításával,3 mely-
nek jövedelméből a plébániák számának növelésére törekedett, 
amire József császárnak azért is szüksége volt, mert a kolostorok 
megszüntetésével nagyon sok terület nélkülözni volt kénytelen a 
korábbi lelkipásztorkodást. 

József császár elismerte a püspököknek a főpásztori hiva-
talukból folyó jogosítványait — mely felfogás egészen megfelelt 
úgy a gallikanizmus, mint az ebből származott febronianizmus 
tanainak — de a főpásztori jogosítványok gyakorlását erős ál-
lami felügyelet alá helyezte abból a célból, hogy az állam ér-
dekének meg nem felelő egyházi rendelkezéseket meg tudja 
akadályozni, ami már a jozefinismus specialitása. 

A fokozottabb egyházi felügyelet különben már Mária Te-

1 Kusej i. m. 36. 2 Kusej i. m. 35. 
Religio , hittud. és bölcs, folyóirat. 

3 Geier i. m. 107. 
8 
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rézia rendeletei alapján is meg volt; hiszen már egy 1764. évi 
udvari rendelet megkövetelte azt, hogy az egyházi látogatásokat 
előzetesen jelentsék be a tartományuraknak. 

Az 1767. évi szeptember 13-án az 1781. évi március 20-án 
kiadott udvari rendeletek a pápai bullákat, breveket és konsti-
tuciókat helyezték a tartomány úr jóváhagyása alá (piacet) míg 
az 1781. évi március 26-án kiadott későbbi rendelet ezt a pla-
cetumot a püspökök rendeleteire kiterjesztette. Hogy azután ezt 
a tartományúri jóváhagyást miként kezelte az államkormány, illusz-
trálja a baseli püspöknek esete, kinek 1801. évi böjti rendeletétől • 
azért tagadták meg a placet-et, mert a húsételek élvezetét oly idő-
ben tiltotta meg, amikor a nép, a sok háború után, a sajtból, vaj-
ból és tojásból álló böjti eledeleket nehezebben tudta beszerezni.1 

A klérus államosítása érdekében József császár a papkép-
zést reformálta s mindenek előtt betiltotta azt, hogy alattvalói a 
római Collegium Germanicumban végezzék tanulmányaikat, azután 
1783. évi október 24-én kiadott rendeletével meghagyta, hogy a 
papokat a fölvilágosodás szellemében tanító állami papnevelő-
intézetekben, úgynevezett központi papnevelő-intézetekben ne-
veljék s e célból Bécs, Pest, Pávia és Löwen városokban állított 
föl ilyen «Generalseminar» néven nevezett központi papnevelő-
intézeteket, melyeket azután utódja, II. Lipót, szüntetett meg.2 

E reform jelentőségét abban látták, hogy a papság az állam-
kormánynak engedelmes közege lett. 

József császárnak nagy számú többi reformjai közül nagyon 
mélyreható volt az 1783. évi január 16-án kiadott házassági pá-
tense, mely a házasságjogot — mely az osztrák polgári törvény-
könyvnek integráló részét képezi, egészen polgárjogi alapon 
rendezi, még a házassági elválást is megengedi s az elvált há-
zasoknak másokkal való újbóli házasságot is lehetővé teszi. 

A házassági pátenssel létesített reformnál ismét a gallika-
nizmus és a febronianizmus tanaira helyezkedett, melyek szerint 
a püspökök joghatósága egyenlő a pápáéval s ennélfogva a há-
zassági akadályok alóli fölmentések, iure proprio, a püspököket 
illeti meg s így azok alóli fölmentésekért Rómába folyamodni tilos.3 

Budapest. Dr. Melichár Kálmán. 
(Befejező közlemény következik.) 

1 Qeier i. m. 46., 74. s 81. 
2 Friedberg: Die Grenzen zwischen Staat und Kirche. I. 166. és 182. 
3 Geier i. m. 37. és 41. 
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A RÉZ- ÉS ARANYKARCOKON. 

Az Aquinói Szent Tamás-Társaságban 1917. jan. 24-én tartott, mutatványokkal 
kisért előadás. 

MI N D E N nagy alkotás az emberi életben az ész és a szív 
együttes működéséből, összhangzó harmóniájából jön létre. 

S ha e tétel igaznak bizonyul a tudomány terén, igaznak az 
életszentség sokféle megnyilvánulásaiban, nem kisebb valóság-
nak örvend a művészetek százrétű ágazatában is. A művészetek 
fénykorszakait mindenkoron egyrészről az ideának, az eszmének, 
másrészről az érzésnek, az ítéletnek szerencsés összejátszása alkotta 
meg. S ha az elvont, abstract gondolkodás köréből a reális ki-
vitel mezejére lépünk, hamar meglátjuk, hogy úgy a nagy, mint 
a kis művészetekben az eszmét a rajz, a mintázás, az érzést 
állandóan a színezés húrjai képviselik. 

A rajz volt minden műágnál a szépnek atyamestere, a 
színezés édes szülőanyja; csak e mennyei párnak egyesüléséből 
származtak azután a művészet valódi remekei, földi vándorlá-
sunknak vigasztaló nemtői. 

De a mestermüvek két éltető eleme, a rajz és a szinézés 
nem mindig állottak ugyanegy magaslaton, ugyanegy rangban 
egymás mellett. A műtörténelem folyamán legtöbbször ép azt 
látjuk, hogy koronként a rajz, a mintázat, máskor a színezés 
jutott túlsúlyra ; a két tényezőnek teljes, egyenértékű harmóniája 
csak ott állott be, ahol a művészet virágzásának legmagasabb 
fokát érrte el. Rövidre fogva a szót, a művészet fénykorát min-
den népnél a magastökélyű rajznak és egyenrangú színezésnek 
párosulása, a formának és színnek együtturalkodása képezte. 

A klasszikus görögök intellectualis szempontból az óvilág 
legértelmesebb, leggeniálisabb népei voltak, náluk az ideák és 
ideálok, az eszmék és eszmények élték fénykorukat. Már ebből 
is sejthetjük, hogy művészetükben is leginkább a rajz, a mintá-
zat, a plasztika leli majd legpregnánsabb, legmegkapóbb kifeje-

8* 
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zését. S miután a természetben a Teremtő keze úgy az emberi 
testben, mint a halhatatlan léleknek, a szellemnek páratlan művé-
szetű hüvelyében és burkolatában alkotta meg külső, látható 
műveinek koronáját, már előzetesen föltételezhetjük, hogy egy 
szellemileg annyira kimagasló népnél ép az emberi test vonal-
harmoniája, csodamintázata ösztönzi, emeli majd legfőbb alko-
tásokra a művészek géniuszait. S valóban, ha az antik görög 
szobrászat fejlődési menetét követjük, az archaismus korszaka 
után mint első mesterek Kalamis és Myron, majd Polyklét tűn-
nek föl; szobraikon a rajz és mintázat a közel fénykor hajnal-
hasadását mutatják. Phidias és Praxiteles halhatatlan szobrainál 
már az antik plastika magaslatához, legragyogóbb alkotásaihoz 
értünk; mindkettőnél a mintázat és a szinezés harmóniája bűvö-
lik el a szemlélőt; de míg Phidias ideális istenszobrain a színt 
az elefántcsont és az arany összejátszó pompája képviseli, Praxi-
teles pároszi fehér márványból vésett deli ifjú alakjain a model-
lálás finomságát a fölhordott gyöngédlehelletű szinezés fokozza. 

Nemsokára utánuk Hellaszban Skopas és Lysippos a magas 
fénykor alkonyát s még másfélszázaddal később Előázsiában a 
pergamosi és a rhodosi mesteriskola az utóvirágzás későnyarát 
mutatják ; szobraikon a festői elemet már nem a szinezés, hanem 
a pathetikus szenvedélyes mintázat, amely heves mozdulatokban 
nyilvánul s ami vele jár, a fény és árnynak erősebb ellentétei 
képezik. 

A renaissance színpadján, első sorban Olaszországban, meg-
ismétlődtek a fölvonások, melyeket az antik művészet közel két 
évezreddel azelőtt Hellas földjén páratlan bravúrral eljátszott. 

A klasszikus fénykort, mely itt Leonardo, Bramante, Michel-
angelo, Raffael és Tizián műveiben kulminál, a rajzban és szí-
nezésben egyaránt fölülmúlhatatlan mesteralkotások képezik. Az 
építészetben a legcsodásb arányításban kimért vonalak gyönyör-
ködtetik a szemlélőt s azok méltóságos nyugodt folyásán csügg-
nek szemeink. A plastikában és festészetben ugyanazon törvény 
uralkodik. Emlékezzünk csak vissza Raffael Disputájára: alig 
találunk alakokat, amelyeken az emberi méltóság, imponáló 
arányos szépség, nyugodt emelkedettség oly megkapóan nyilat-
kozik, mint az emitt összhangzó férficsoportok fölséges compo-
sitióján. 

A bárok korszakban, melyet átlag a XVI. század közepétől 
a XVIII. század első harmadáig számítunk, a színkép, épúgy 
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mint régente a görög földön, teljesen megváltozott. Ez idő 
karaktere a festészetben és szobrászatban már nem a klasszikus 
nyugodtság és méltóságban nyilvánul, hanem inkább a heves 
indulatú és mozdulatú alakításban; még a szentek alakjainál is 
nem annyira a belső elmélyedést és a hozzá illő külső egyen-
súlyt festették, sőt inkább a lélek magas szárnyalását, látomány-
szerü elragadtatását szerették föltüntetni s annak külső követ-
kezménye gyanánt a ruházatot is többnyire lebegő-libegő, 
mintegy szárnyaló mintázattal formálták. Emlékezzünk csak a 
főmesternek, Bernininek fölöttébb mozgékony, izgékony alakí-
tásaira. A nép azért e korszak szentjeit az oltárokon találóan 
repülő szenteknek nevezte. 

Hasonló fordulattal találkozunk az építészetben is. A magas 
renaissance klasszikus arányú egyenes vonalait a bárok idő, 
ahol csak szerét tehette, szögelletben megtörte vagy ívben 
meghajlította. így a templom belsejében az ablakok fölött a 
főpárkányzat domináló egyenes vonalát minden pillérfőnél ki-
szögellő négyzetben törte meg; az oltárokon a felső ormon az 
egyenes háromszög helyett íveket vagy csonka ívharmadokat 
alkalmazott; a renaissanceoltár egyenes oszlopait az ismert csa-
varodó oszlopokkal helyettesítette. A figyelmes szem számos 
más efféle változást vesz észre: mindannyinak közös sajátsága 
nem a tektonikai arányosságban és kimért nyugalomban, hanem 
a fény és árny kölcsönös hatásának fokozásában, a fényhullám-
zás életteljes játékában, vibrálásában rejlik; amiért is a barok-
stilust összes megnyilvánulásaiban a festői elemet túlsúlyra jut-
tató művészetnek nevezik. 

* * * 

A festői elemek előrenyomulása, sőt a rajzzal, a mintázat-
tal szemben túlsúlyra vergődése napjainkig is tart. Fölöttébb 
érdemes, sőt közérdekű föladat ezt a fejlődést a kisebb művé-
szetek valamelyik könnyebben kezelhető, hamarább hozzáférhető 
ágán bemutatni. .Miután a háborús időkörülmények folytán a 
nagyobb, súlyosabb műtárgyak szállítása alig is kivihető, mai 
előadásom tárgyául a rézmetszetek és rézkarcok fejlődési mene-
tét tűztem ki. Már e nagyon is kedvelt műágon kézzel fogható-
lag kimutathatni, hogy az első stádium a rajznak, a mintázat-
nak, a plasztikai elemnek fokonkinti haladásából és kifejlődéséből 
áll ; a későbbi stádiumot a színnek, általánosabban kifejezve a 
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festői elemnek előtérbe jutása s mind erősebb érvényesülése, 
képviseli. 

1. A rézmetszetek első kezdetét az úgynevezett niellónyo-
matokban találjuk. Már a XIV. században elővettek ornamentált 
vésetű ezüst vagy rézlapokat, amelyek eredetileg nem képnyom-
tatásra, hanem pusztán díszmotivumok gyanánt hol könyvtáblá-
kon, hol műkaszettákon szolgáltak ; azokat niellóval, azaz ezüst 
foncsorrál — az ezüstpornak és kénélegnek fekete, könnyen 
megolvadó vegyülékével — bevonták, később pedig kisérlet-
képen képlenyomatok előállítására fölhasználták. A niellók a 
lehetőleg legegyszerűbb rajzmintázatokat mutatják. 

2. Az első jelentős mester a rézmetszésben a XV. század 
végén Schonganer vagy Schön Márton (f 1499.) az elsassi Kol-
marban ütötte föl sátorát; 139 metszetét éles vonalvezetés, de 
egyúttal mélységes, meleg psyche, jótékony léleksugárzás jel-
lemzi ; fönnséges Krisztus és melegihletű Madonna képeit Raffael 
és Dürer vették át és fejlesztették tovább. 

Az utána következő Dürer Albert (f 1528.) a németföldi 
rézmetszést Nürnbergben első culminatiójára emelte. Három 
főmetszete «Ritter, Tod und Teufel», «die Melancholie» és «Sankt 
Hieronymus in der Zelle», mind a három 1513—1514-ből már 
nemcsak mesteri vonalvezetést, hanem arányos, mérsékelt árnya-
lást is mutatnak. E lapok mindegyike oly magas művészeti fokon 

v áll, hogy elemzésük külön mutatványos órát érdemelne. 
Úgy Dürert, mint az olasz földön a vele egykorú Marc 

Antonio Raimondi-t (f 1534.) a műkritika még az úgynevezett 
kartonmetszők sorába számítja; a kartonmetszés (Cartonstich) a 
vonalnak, a mintázatnak erős kifejezésélen rejlik, tehát a rajzot s 
nem a színhatást vallja föladatának. Raimondinak nagy érdeme 
főleg abban állott, hogy Raffaelnek világhírű freszkóit és tábla-
képeit azon időben, amikor a fényképezés még nem létezett, 
számottevő rézmetszeteiken reprodukálta és az egész világgal 
megismertette. Történeti fonalunkban előrenyúlva, itt előzete-
sen* letűzzük, hogy később a XVIII. és XIX. században ugyan-
csak Giovanni Volpato (1738—1803.) és veje Raffael Morghen 
(1758—1833.) lettek még híresebb metszeteikkel a raffaeli művé-
szetnek legbuzgóbb, legmesszebb kiható apostolai. 

3. Hogy immár a rézmetszet művészetének legmagasabb 
virágzását hozzuk szóba, XIV. Lajos francia király udvarába 
térünk. Robert Nanteuil (1623—1678.), Gérard Edelinck (1640— 
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1707.) és Gérard Andran (1640—1703.) Parisban képezik azt a 
páratlan ragyogású triászt, amely, a sajátlagos rézmetszésnek 
fénykorát megalkotja. A francia Nanteuil első sorban mint 
portraitmetsző, a németalföldi Edelinck, kiváltképen mint Le 
Brun udvari festő vallásos képeinek reprodukálója, az Andranok 
szintén Le Brun nyomán mint Nagy Sándor csatáinak megörö-
kítői szereztek maguknak hervadhatatlan babérokat. 

Lützow napjainkban fölkiált: «Mily kevesen a modernek 
között birtak Edelinck keresetlen, de annál csodásabb szellemi 
magasságára fölemelkedni ! Ő a vonalat oly mesterileg kezelte, 
mint utána senki más, de nem tolakodott föl vele, hanem a 
mintázatnak, a színhangnak alárendelte, csak hogy az eredeti 
olajképnek karakterét a szemlélőnek közvetetlenebb tudatára 
juttassa. Mellette és utána a többiek elhalványulnak, sőt maga 
Raffael Morghan is, bármennyire kiváló, mint iskolaszagú dog-
matikus tűnik föl, aki az öngyártotta systema szerint járt el.» 
Mindezeket a legfőbb korifeusokat az a közös karaktervonás 
jellemzi, hogy náluk a vonalmintázat, a rajz ép úgy, mint az 
alárendelt árnyalat a tökélynek legfelsőbb fokát érték el s ép 
azért az eszmének, az ideának leghűbb, legteljesebb kifejezői 
lettek. 

4. A XIX. században a rézmetszés, egy századra nyúló 
pihenő után ismét újabb virágzásra fakad. A franciáknál Hen-
riquel Dupont, Alphonse François, La Guilleriny és G. Gail-
lard — csak a legfőbb neveket kívánom kiemelni, a rézmetsze-
tet is, bár persze mind ehelyütt csak egyszínű, fekete nyoma-
tokról esik szó, újabb, az úgynevezett festői irányba terelték 
és ép azért a műtörténelemben az úgynevezett «peintregraveur, 
Malerkupferstecher, festőrézmetsző» iskolát megalapították. 

Miben áll az újabb metszeteknek festői jellege? Legelőbb 
is nem a különféle színek fölhordásában, hanem először: a 
vonalmetszésnek, a rajzmódozatoknak, a különféle árnyalásoknak 
olyféle alkalmazásában, hogy azok egymáshoz hasonlítva a szí-
neknek egymáshoz való hatásviszonyait megközelítsék. Ezt az 
irányt napjainkban a düsseldorfi iskolából kikerült Mandel E., 
Burger I. és a Bécsben fényesen működő William Unger a leg-
szerencsésebben képviselik. 

Másodszor: a fény- és árnyhatásoknak erélyesebb fokozásá-
ban, mint azt már a régi metszők közt főleg Rembrandt rézkar-
cain, a chiaroscuro, a fényhomály kifejezésében megcsodálhatjuk. 
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Harmadszor: ami ebből önkényt következik, a vonalnak 
mindinkább konstatálható, de nem mindig szerencsés visszavonu-
lásában és eltűnésében. 

S negyedszer és végre, ami leginkább napjainkat jellemzi, 
a rajz és vonalvezetés olyféle lebegő-libegő, mintegy vibráló 
sajátosságában, hogy azáltal a kontinuitás mintegy megszakado-
zik s inkább az egymásba folyó szinhangok (Abtönungen) kerül-
nek érvényre. Az éles karakterrajz, ami pedig a metszőművé-
szetnek éltető lelkét képezte, ez által a talányszerű elmosódásnak, 
színfoltoknak enged helyet s napjaink párhuzamos ködös eszme-
világát tükrözi vissza. 

-K-K* * 

A rézmetszetnek fölöttébb hatásos, de ép oly fáradságos 
műiskolájából lépjünk át a ma már majdnem egyeduralomra 
vergődött rézkarcok bűvös-bájos termelő kertjébe. A rézmet-
szésnek a XIX. század derekán német földön legfőbb atyames-
tere a düsseldorfi iskola hírneves feje, Keller József volt. Raffael 
Disputá-ja, melyet az ő mesteri vésője reprodukált, mindnyájunk 
előtt ismeretes. A köztiszteletben álló férfiú hosszú évtizedekig 
vezérelte a düsseldorfi metszőiskolát; csakis a rajzban kitűnő 
fiatalokat vett föl s bizony-bizony nagyon fáradságos öt évbe került, 
míg őket az akadémiai képesítéssel ellátva keze alól kibocsátotta. 
Ám szívós, bozontos-tüskés tanítási modorának köszönheti Közép-
európa, hogy oly nagyhírű mesterek, mint Burger, Mandel, 
Unger, Thuter és tucatnyi mások kerültek ki iskolájából. 

1. Most jó harminc éve, hogy a helyzet, a kép teljesen 
megváltozott. A dicsőséges, de végtelenül fáradalmas rézmetszést 
a játszi rézkarcolás váltotta föl. Korunk gyorsan él, kerüli a 
hosszadalmas munkát; maholnap oda jutunk, hogy még a vas-
utazást is idővesztésnek nézzük s rendszeresített repülőgépekkel 
fogunk alighanem szárnyra kelhetni. 

Mi sem jött inkább a rézmetsző művészet kapójára, mint 
a rézkarcnak könnyüded technikája. Aki a rajzot ifjú éveiben 
bizonyos fokban tökélyre vitte, könnyű szerrel a rézkarcnál is 
virtuozitásra viheti. Itt a technikai nehézségek redukálódnak. 

Van azonban a rézkarcnak egy másik sajátsága is, amely 
az idő áramlatainak módfölött megfelel. Míg a rézmetszeteknél a 
lenyomatok egytől-egyig egymáshoz hasonlók, a karcoknál a 
lemezre fölhordott színfestéknek többfélekép eszközölhető át-
simításaival, az úgynevezett átjátszásokkal (Überspielungen) 
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ugyanannyi különféle árnyalatú, nagyon különböző lenyomato-
kat nyerhetünk. Ép ezáltal érhetjük el a rézkarcoknak manapság 
annyira kedvelt festői karakterét, többfélekép hangolt varietásait. 
A játszi változatosság ép az, amit a modern kor időszerű ter-
mékeinél leginkább megbecsül. 

S ép azért épenséggel nem túlzott az állítás, hogy a réz-
karcnak művelői hírnevüket nemcsak saját ügyességüknek, hanem 
egyszersmind a műnyomdász mesterfogásainak köszönik. így 
történt, hogy p. o. Párisban Lepic gróf ugyanazon rézkarclemezé-
ről az egyik lenyomat a műnyomdász eszes-ügyes színelsimitásai 
folytán meglepően szép téli tájképet, egy másik verőfényes őszi 
vidéket, egy harmadik ködbe burkolt tájt mutatott. Oly mű-
nyomdászok pedig mint Ardail és Delattre Párisban, mint 
«Meister Röhm» Bécsben, akihez személyesen eljárok, már 
maguk is művészi címet és rangot érdemelnek. -

E rövidke tájékoztatás után célszerűnek tartom, hogy saját 
gyűjteményemből egy rézkarclemeznek, melyet Hesshaimer Lajos 
katonaművész az északi csatatéren készített, háromféle lenyoma-
tát bemutassam. A kép címe: «Im Schützengraben in der Drei-
kaiserecke an der Nida 1914», «A három császárszögelet lövész-
árkaiban a Nida mentén 1914-ben». Az első kép a művésznek 
tiszta vonalrajzát, a másik Meister Röhm kezével enyhén átját-
szott lenyomatot, a harmadik a törlőgyapottal simított erősebb 
színhangokat mutatja s már inkább a tusfestésnek, mintsem a 
tűrajznak jellegét tűnteti elénkbe. 

2. A rézmetszet története, melyről az imént már megemlé-
keztünk, a rézkarc fejlődési menetétől lényegesen különbözik; 
míg az előbbinél a fokonkinti emelkedést lépésről-lépésre kons-
tatálhatjuk, a rézkarcnál úgyszólván már születésekor — mint 
deus ex machina — legelsőrangú géniusz ragyog föl, akivel 
még napjaink is csak alig bírnak versenyre kelni. Rembrandt 
úgy az olajfestésben, mint a rézckarcban szédítő magas tökéle-
tességre vitte s ha az ő karcrajzait, melyek p. o. Bécsben az 
Udvari Könyvtár metszetkabinetjében nemcsak a végleges le-
nyomatokhoz, hanem az egyes képek fejlődési stádiumaiban is 
föllelhetők, figyelmesen áttanulmányoztuk, érezni fogjuk, hogy 
a rézkarc bűvös-bájos művészetébe mély bepillantást szereztünk 
magunknak. Rembrandtról elmondhatjuk, hogy csodaszerű fény-
homályával, mely nemcsak olajképein, hanem rézkarcain is egy-
aránt megnyilvánul, az úgynevezett festői rézkarcművészetnek 
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(Malerradierung) atyja lett. Világhírű pontraitrajzainak első éles 
lenyomatai, ha valahol egy-egy tiszta, jól konzervált példányt 
sikerül megint az antikvároknak fölfedezni, mozgásba hozzák 
még ma is az egész műkedvelő világot. Most alig tíz éve, egy 
ilyen papírkép Berlinben az árverezésnél 4,300.000 márkáért, 
tehát több mint félmillió koronáért kelt el. 

3. Rembrandt után, már a XIX. században ez az új művé-
szet a franciáknál Flameng és Jacquemart karcaival, a németek-
nél Münchenben Raab Lénárd, Drezdában Köpping Károly, főleg 
pedig Bécsben Unger William mintaszerű karcképeivel fakad 
magas virágzásra. Míg az utóbbi rajz és színhang között a kellő 
középutat betartja s vonalvezetésének szépségét a szemlélővel 
átérezteti, Köpping már inkább az újabb irányzatnak hódol, 
mely a rajz helyett a festői elemnek, a színtónusoknak enged 
nagyobb tért. 

A bécsi újabbkeletű rézkarcművészek sorában leginkább 
Prof. Schmutzer kitűnő arcképrajzaival és a még javaerejében 
álló Kasimir Lajos mesés szépségű vár- és tájrajzaival válnak ki. 

Honi rézkarcművészeink közül épen speciális, magyar vonat-
kozású képeivel külföldön is jó hírnévnek örvend Doby Jenő, 
aki képeztetését Ungernél nyerte. Őt követték az utolsó két 
évtizedben Sziklay Árpád, Rauscher Lajos, Aranyossy Ákos, 
Olgyay Viktor és még más tehetséges ifjabb művészek. 

4. Hogy egyik-másik tipikus karccal megvilágítsam a 
mondottakat, bemutatóul különösen alkalmasnak találom a réz-
karc jellemzésére, ha előbb a hollandi Israels «A kandallónál» 
cimű képét hozom elő, amelyen a vonalvezetésnek könnyed 
tánca ötlik szemünkbe. Ellentétül a római Regia Calcografia-
intézetnek direktora A. Gilli «XI. Innocentius pápa» portrait-
képén finomultabb, már a festésbe átjátszó technikájával bilin-
cseli le figyelmünket. 

Hogy a karc művészi kivitellel mily fölöttébb ritka festői 
kvalitásokra bir fölemelkedni s velők kapcsolatban mily mély-
séges hangulatkeltést képes előidézni, azt gyűjteményemnek 
egyik gyöngyén vagyok bátor előmutatni, amely Corot francia 
festőnek «Tündérek tánca holdvilágos erdőben» című olajképét 
aranykarcban reprodukálja. A képet a nagytehetségű dr. Klein 
Károly bécsi festő, egy arannyal bevont üveglemezen a karcoló-
tűnek páratlan mesteri kezelésével hozta létre. 

Kalksburg. Ve lies László S. J. 
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Das Sühneletden unseres göttlichen Erlösers. Von Christian 
Pesch S. /. Sechste Folge der Theologischen Zeitfragen. Frei-
burg im Breisgau, Herder, 1916. 8-r. VIII, 177 1. Ára 3 márka. 

Vannak minden tudományszakban tárgyrészek, illetve kér-
dések, melyekkel az illető szak művelői, vagy magának a tárgy-
nak külön érdekeltségénél, vagy saját alanyi körülményeiknél 
fogva kiváló érdeklődéssel s megkülönböztető kedvteléssel fog-
lalkoznak. Ezeket a, mondjuk, kedvenc tárgyait, illetve kérdéseit 
a tudományos búvárkodásnak a latinul iró régibb korban «emlé-
kezetességek»-nek vagy, amint nálunk egyháztörténelmi érteke-
zéseivel Szvorényi Mihály tette, amenitates-eknek szokták volt 
nevezni. 

Ilyen emlékezetességek és tudományos élvezetességek ki-
adását indította meg évek előtt a Jézus társaságának egyik hír-
neves dogmatikusa, Pesch Keresztély, «Theologische Zeitfragen» 
cím alatt, i 

A fenti cím alatt jelzett dolgozat szerzőtől, már a 6-ik ilyen 
dogmatikai időszerűség és tudományos izletesség. Szól pedig 
arról, amit világosabban kifejezni nem lehet, mint ahogy a cím-
ben van: isteni Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak értünk való, 
bűntörlő szenvedéséről. 

1 Legyen szabad itt az eddig megjelent öt füzet tartalmára figyel-
meztetni : 

I. Folge. Das kirchliche Lehramt und die Freiheit der theologischen Wissen-
schaft. — Alte und neue Apologetik. — 1st Gott die Ursache seiner selbst? 
VI, 168 1. 

II. Folge. — Zwei verschiedene Auffassungen der Lehre von der aller-
heiligsten Dreifaltigkeit. — Das Wesen der Todsünde. — Die Seele des Tod-
sünders im Jenseits. IV, 138 1. 

III. Folge. — Zur neuesten Geschichte der katholischen Inspirations-
lehre. IV, 124 1. 

IV. Folge. — Glaube, Dogmen und geschichtliche Tatsachen. Eine 
Untersuchung über den Modernismus. VIII, 242 1. 

V. Folge. Glaubenspflicht und Glaubensschwierigkeiten. VIII, 220 1. 
Megjelentek Herdernél, bádeni Freiburgban. 



124 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

Pesch e kis könyvének igen érdekes története van. 
Szerző ugyanis két dogmatikai tankönyvet tett már jóval 

előbb közkinccsé: a) 9 kötetes előadásait a hitágazattan köréből 
(Praelectiones dogmaticae quas in Collegio Ditton-Hall habebat); 
és b) ugyanennek a nagy dogmatikának 4 kötetes kivonatát 
(Compendium Theologiae dogmaticae) cimek alatt. A nagy 
munka IV. s a kisebb mű III. kötetében kerül a sor «De incar-
natione» cím alatt az emberi nem üdvözítésére és isteni Üdvözí-
tőjére. Itt szerző kifogástalan hűséggel és szabatossággal adja 
elő az egyház hagyományos tanítását az Úr Jézus bűntőrlő, ben-
nünket megváltó és üdvözítő kínszenvedéséről. 

Egy francia katholikus hittudós, J. Rivière, még 1911-ben, 
a «Revue pratique d'Apologétique» c. folyóiratban — úgy látszik 
a protestáns Sabatier hatása alatt — a rationalismus áramlatába 
sodortatva be, belekötött Pesch előadásának egyikébe s azzal a 
javaslattal lépett fel, hogy az isteni megváltásról szóló hagyomá-
nyos tant át kell alakítani, úgy hogy annak ezentúl körülbelül ez 
legyen az értelme: «Igaz ugyan, hogy értünk a szenvedő Krisztus 
tett eleget; de Krisztus eleget értünk nem szenvedésével tett». 

Rivière ezt az értekezését, tetemesen átdolgozva — «non 
sans de profonds remaniements», ahogy maga mondja — «Le 
dogme de la Rédemption. Étude theologique» c. alatt Párisban, 
1914-ben külön is kiadta. Álláspontján, ebben a könyvében, 
nagyon sokat megváltoztatott, úgy hogy Pesch, a könyv egy-két 
fejezetét leszámítva, ezt a könyvet békében hagyhatónak ítéli. 
«Diesem neuen Werk Rivières, úgymond, kann man, abgesehen 
von wenigen Abschnitten, beistimmen». 

Pesch ennek következtében nem ezzel a könyvvel foglal-
kozik, hanem az említett folyóiratban megjelent értekezéssel. 
Még pedig azzal a kimondott, igazán dicséretes céllal tért erre 
az értekezésre vissza, hogy az ott élőkre állított tévedéseket 
élüktől megfossza, vagyis azokat fontoskodó bár, de közönséges 
tévedéseknek, a jelen és a jövő kor számára, bebizonyítsa. 

Nagyon élvezetes könyvének, amely — mint az eddigiek-
ből is már eléggé kitűnik — Krisztus Urunk szenvedéséről nem 
aszkétikus, hitbuzgalmi értekezés, hanem szoros értelemben vett 
fenséges dogmatikus fejtegetés, de úgy, hogy szárnyalása minél 
fenségesebb, használhatósága annál alkalmasabb szentbeszédek és 
aszkétikus elmélkedések forrásául szolgálni, Pesch a következő 
beosztást adta: 
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A bevezetés 4. §-ában — és pedig a következő cimek alatt : 
a) a hagyományos katholikus tanítás, b) egy hibáztatása a hagyo-
mányos tannak, c) ennek a hibáztatásnak kritikája,1 d) szerző 
saját ügyében — megállapítja a status quaestionist, vagyis azt, 
hogy miről van szó. 

Erre az alapra van felrakva a könyv egész épülete, még 
pedig 7 fejezetben, mintegy ugyanannyi, egymás fölé kerülő 
emeletben; mert a tárgyalás érdekessége szakadatlanul emel-
kedik. Az első fejezet előadja Aquinói szent Tamás tanítását 
Krisztus Urunk bűntörlő szenvedéséről. Következik (a második 
fejezetben) bebizonyítása annak, hogy amit Aquinói szent Tamás 
összefoglalt, az a Szentírás2 és (a harmadik fejezetben) az egy-
ház isteni hagyományának a tanítása, levezetve szent Barnabás-
tól egészen Suarezig. Következik a 4-ik fejezet az isteni büntető 
igazságosságról, az 5-ik a bűnökért való elégtevésről, a 6-ik az 
áldozatról s a váltságdíjról. Csupa hagyományos katholikus 
tanítás egy gyakorlott szakember klasszikus tömör előadásában, 
folytonos tekintettel a modernizmus félremagyarázásaira. Ami 
végül a 7-ik fejezetben «A szenvedés erkölcsi jelentősége» c. 
alatt következik, az csupa theologiai amenitás, csupa dogmatikai 
finom szellemi izletesség, a következő sorrendben : a) Az Új-
szövetség tanítása a szenvedés jelentőségéről, b) A legrégibb 
keresztény irat a tűrésről. (Tertullián.) c) Szent Cyprián a tűrés-
ről. d) Aranyszájú szent János vigasztaló levele Stagiriushoz. 
(Tartalmára, alakjára nézve felséges irodalmi műdarab.) e) Kem-
pis Tamás a szent kereszt királyi útjáról, f ) Keppler püspök a 
szenvedésről. 

Nova et vetera. Csupa örökszép régiség és újdonság, 
Krisztus urunk kínszenvedésével kapcsolatban minden emberi 
élet tartalmának egyik fő alkotó részéről: a szenvedésről, annak 
mibenlétéről és értékéről. 

Nemcsak papoknak és szerzeteseknek, művelt világiaknak 
is igen tanulságos, lélekemelő olvasmány. 

Balatonlelle. Dr. Breznay Béla. 

1 Ez a kritika D'Alès «Le dogme catholique de la Rédemption» c. 
értekezése, mely az Études 135. kötetében (Paris, 1913.) 170. s köv. 11. je-
lent meg. 

2 Alcímek : Das alte Testament. Die Evangelien. Die Apostelbriefe. 
Paulus, Petrus, Johannes. » 
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Nagy János dr., Hivatalos ügykezelés az egri főegyház-
megyei rendeletek alapján. Eger, 1915. 173 1. Ára 2 K. 

Amiről a theologián édes keveset hall a papjelölt s később 
is, hosszú káplánévek alatt alig vesz tudomást: az irodai mun-
kát ismerteti e művében a szerző. Közvetlenül az egri egyház-
megyét érdekli, de mindenütt használható. S bár a hatalmas 
Qeisz-féle Egyh. közigazgatás mindent felölel, Nagy János dr. 
műve egri vonatkozása miatt közvetlenül az egrieknek, de rövid-
ségé és olcsósága miatt különösen minden kezdő lelkésznek 
alkalmas útmutató. 

Mindenek előtt megjegyzem, nekünk lelkészeknek az a 
legforróbb óhajunk: Minél kevesebb irodai munka! Ne őrölje, 
ne szárítsa ki a pap lelkét, kedélyét a folytonos ' skriblerség. 
Nem írnokoknak szenteltek föl minket. Legyen meg, aminek meg 
kell lennie; menjen pontosan és lelkiismeretesen minden: de 
írásokkal, amiket az aula archívumában csak a por emészt — 
életet tölteni, még gondolatnak is rettenetes. Azért kettőt tartok 
fődolognak. 1. hogy a beadvány legyen minél rövidebb. Mert az 
idő pénz. Falun is, meg az aulában is. 2. A vagyonkezelésre 
vonatkozó szabályok legyenek világosak és egyszerűek. Ne elmé-
leti ember csinálja meg ezeket a szabályokat, hanem aki plébá-
nos is volt. Különben kapunk olyan finánc-remekművet, amin 
Wekerle is törheti a fejét. 

A legfontosabb két könyve a plébánosi irodának: az iktató 
(10. 1.) s a templompénztári napló. (22., 35. 1.) Ha az utóbbit a 
templomszámadási főcimek függőleges rubrikáival ellátva úgy 
nyomatjuk, hogy a bevételi összegek balra, a kiadásiak jobbra 
kerülnek s közepén folyó szám szerint következnek a tételnevek : 
akkor a templomszámadást igen könnyen megcsinálhatjuk. Fő-
dolog, hogy mindent és rögtön a naplóba bejegyezzünk s min-
den kiadásról nyugtát vegyünk s a nyugtákat egy jó erős, nagy 
levélboritékba sorszám szerint összegyűjtsük és megőrizzük. 
A «Függelék»-ben közölt mintánál is egyszerűbben és szebben 
állítható ki a templomszámadás. 

A?, iktató testvére a posta- és kézbesitőkönyv. (10. 1.) 
Megtörtént, hogy mint administrator megérkezvén a telje-

sen puszta plébániára, azzal vettem át egy kettétört nagy aszta-
lon egész a mennyezetig összehányt papiros boglyát, hogy : íme, 
ez a plébániai irattár! Mit csináljunk? Nem kell megijedni. 
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Átböngésszük az iratokat ; a fölöslegeseket kiselejtezzük ; az ira-
tokat előbb meghatározott cimek szerint (templom, temető,, 
plébánia, iskola, anyakönyv stb.) és ezeket ismét év szerint ren-
dezzük ; ráírjuk a címeket. Egymás mellé helyezve csinosan néz-
nek ki. Megvan az irat- vagy levéltár. Készítsünk róla, minden 
címnek hagyva pár lapot, rövid tartalomkivonattal, jó mutatót 
(index). Akkor bármely iratot egy perc alatt megtalálunk és 
együtt lévén egy-egy dologra (pl. kegyúr v. párbér stb.) minden 
irat, az összes előzményt is könnyen megismerhetjük. 

Index kell az anyakönyvekhez is, amit szerző elfelejtett 
megjegyezni. 

Fontos a leltár pontos vezetése is, amelyben minden 
plébániai vagyont bejegyzünk. Szerezzük be a telekkönyvi kivo-
natokat is mindenről. Sok helyt még külön fó'törzskönyv is van, 
melyben az összes alapítványok is benne vannak. 

Mindezeknél a dolgoknál és egyebekben is az esperes az 
«oculus Episcoph. Nehéz, néha odiosus, de kitűnő feladata 
volna, ha szigorúan vizsgálna mindent és a püspökök is kellő 
tekintéllyel ruháznák fel őket. Nagyon szép dolgokat mond el 
a szerző az esperesek jogairól (64. köv.) 

Az istentisztelet (44.1.) a canonica visitatio szerint pontosan 
tartandó meg, mondja szerző. Illetőleg, tegyük hozzá, a változott 
igényekhez képest, a buzgó plébános (és esperes) tapasztalata 
szerint az egyh. hatóság beleegyezése szerint, megváltoztatandó. 
Hol vagyunk már a tisztes canonica visitatio idejének igényei-
től? Itt már nem szabad fukarkodnunk. Ez már nem irodai 
munka. Csak mérjük bő mértékkel, amit Isten ránk bizott. Bizony 
a Fuchs-féle filiális lelkipásztorkodás (46. 1.) sem elegendő ma. 
Ahol sok a lélek, ahol több a filia, ott egy pap nem tehet ele-
get. Vagy lelkiismeretes dolog az, hogy pl. 20.000 lelket egy 
tehetetlen öreg pap gondozzon egy szál káplánnal? Az elhalt 
egyhm. papokért három misét kell végezni, ami szerző szerint 
(51. 1.) ex iustitia commut. kötelező. Másutt, pl. Váczon, csak 
egy kötelező (az is, azt hiszem, nán ex iust. commut, hanem ex 
gravi praecepto Eppi), más kettő csak ajánltatik. 

A gyóntatószék helye a templom, nem a sekrestye (51. 1.). 
Helyes. Szigorú télen azonban, különösen ha a sekrestye fűthető 
s az ember majd megfagy, az ember nem oly szigorú. Azután 
vannak nagyothalló vagy néma hivek is. Ezeket hol gyóntatjuk? 
A kisiskolásokat is télen fiitött iskolában gyóntatjuk. A solli-
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citatio veszedelmét és gyanúját máskép is el lehet kerülni. 
A fenntartott eseteknél (52. 1.) nem jelzi a szerző, vájjon egy-
házmegyei körlevelek alapján tárgyal-e? De jól tárgyal. 

A halottat nem szabad a templomba vinni. (59. 1.) Ezzel el 
is esik az egyház óhaja a praesente corpore mondandó gyász-
misére nézve. Másutt néha, a család kívánságára (ha nincs ragály 
veszedelme) beviszik a koporsót a templomba. 

Erkölcsi és szegénységi bizonyítványok (71. 1.), melyek 
polgári ügyekre vonatkoznak, most már nem igénylik a lelkész 
aláírását. 

Mindezek csekély megjegyzések. A művet különösen a 
kezdő lelkészeknek s a kispapoknak melegen ajánlom. 

Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor. 

Herodek Ferenc, Temetkezés, temetők és temetkezési jog. 
Pécs, 1915. 186 1. Ára? 

Egy minden tekintetben kitűnő munkát írt Herodek Ferenc, 
nyitramocsonoki káplán, melyben 1. mindenek előtt a temetkezés 
kérdésével foglalkozik. Sorra veszi az ó-kor népeit és kimutatja, 
hogy mindenütt az elföldelés volt az eredeti s a rendes teme-
tési mód: Ugyanígy a többi népeknél is. Csak pogány félelem, 
babona hozta be itt-ott az elégetést, amit a terjedő kereszténység 
még jobban visszaszorított. A francia forradalom felújította a 
pogány tüzet, mit azóta a szabadgondolkodók és szabadkőmű-
vesek terjesztenek az egyház megcsúfolására: gyorsan és radi-
kálisan végezni az egyházzal. Mintha attól függne az egyház. 
Vagy mintha dogma volna az elföldelés. A krematóriumok eddigi 
munkája nagyon csekély. (23. 1.) Igen fontosak adatai a halott-
égetési mozgalomról nálunk. (25. köv.) A halottégetők érveit, 
amiket erkölcsi, szépészeti, közgazdasági és közegészségügyi 
szempontból felhoznak (28—44. 1.), mind jól cáfolja. Csak nyelve 
itt-ott nem egészen magyaros^ dialektikája pedig kissé gyenge, 
gyakorlatlan. Inkább szaval, mint bizonyít. Majd idővel tökéle-
tesedik. A halottégetéssel szemben kifejti az egyház álláspontját 
is (44. köv.) Nem dogma az elföldelés, hanem kegyeletes szo-
kás. Közli a S. Inquisitio döntvényeit is a halottégetőkre vonat-
kozólag. (45. 1.) Szól azután a keresztény temetésről, melyet a 
legrégibb idők tanúsága szerint vázol. A délelőtti idő volt a 
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temetés ideje s legfontosabb része a halottért bemutatott szent-
mise. (56. 1.) 

2. Temetők. Történelmi áttekintést nyújt a temetkezési 
helyekről. Látjuk, mint fejlődik ki a szokás a vértanú sírjától 
lassanként a templomba temetkezni, mi végre csak a püspökök-
nek és káptalani tagoknak lesz a kiváltsága. Szól a családi sír-
bolt jogosultságáról (73. 1.), a temető szent jellegéről (78. 1.), 
ahol megemlékszik a Btkv 190. és 191. §-ról. Különösen jók a 
temetők rendezésére, utak, sírfeliratokra stb. vonatkozó meg-
jegyzései, velamint a temetőre és temetkezésre vonatkozó világi 
törvények rendszeres összefoglalása (91. köv.), amit a lelkészek-
nek tudni igen fontos. Az is fontos, hogy a lelkészek őrködjenek 
a temetők tulajdonjoga fölött. Bizony akárhány helyen átment a 
temető a polgári község birtokába, mert a plébános elmulasz-
totta az ellenőrzést. 

3. Temetkezési jog. Itt beszél a szerző a temetkező hely 
megválasztásáról ; a holttestek elszállításáról ; a papok, hivők, 
szerzetesek temetkezési jogáról; továbbá a plébános temetési 
jogáról s a temetési stóla-jogról ; végre az egyh. temetés meg-
tagadásáról. Érdekesen írja le a ius funerandi vagy quarta fune-
ris (quarta portio canonica v. funeraria) vitát (105. köv.) a plébá-
nosok és szerzetesek közt. Egyházilag nem temethetők el a pár-
bajban kapott seb folytán meghalt egyének — mondja a szerző 
— még ha bűnüket meg is bánták. (173. 1.) A (szentszékileg 
jóváhagyott) 1858. bécsi és 1860. prágai tartományzsinat szerint, 
ha bánat jeleit adják, eltemethetők. Az öngyilkosok temetési 
kérdését is igen humánusan kezeli. (175. 1.) Aki ilyen esetet át-
élt, az nagyon bölcsnek tartja a S. Offic. 1866. utasítását: (in 
dubio) eltemethető «vitatis tarnen pompis et solemnitatibus 
exsequiarum». Ez volna legtöbb esetben a legjobb eljárás. 

A mű teljes dicséretet érdemel. 
Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor• 

Magdics Gáspár: Tanulságosabb fejezetek a természettu-
dományok köréből. Székesfehérvár 1916. 4 r. 268 1. Nyomatott 
és kapható Debreczenyi István könyvnyomdájában. Ára 5 kor. 

E könyvet legjobban így jellemezhetjük : igazi kincsesbánya. 
Még pedig nemcsak a tudásnak, hanem az erénynek is kincses-
bányája. Ép azért ez utóbbival is kezdem, mert ép e könyv 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 9 
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mutatja meg, hogy az igazi erény mennyivel többet ér a tudo-
mánynál. 

Ez erények közt az első helyen áll a szeretet, amellyel a 
szerző e kincsesbányát a tudomány kincseivel nekünk nyújtja. 
A tudomány, az apologia előrehaladása csak úgy lehetséges 
igazán, ha tudásunk kincseit másokkal is közöljük. A szerző 
évek hosszú során át szorgalmas méh példája szerint gyűjtö-
gette az adatokat; könyveknek, folyóiratoknak egész halmazát 
tanulmányozta át s most a belőlük kiszívta édes mézet minden-
kinek közkincsévé teszi. A keresztény tudománynak ritka, de 
igazán keresztényi jellemzője e szeretet. S ha még hozzá vesz-
szük, mily egyszerű hangon, mily szerénységgel, mily alázatos-
sággal teszi ezt a szerző! Mindjárt a címnél ezt írja: összeállí-
totta, nem azt, hogy írta. S ez a szerénység végigvonul az egész 
művön, a bevezető néhány sortól véges-végig. (Eredetiségre, tel-
jességre nem tartok számot 3. 1., csalódnék, aki a következő 
lapokon tudományos értekezéseket várna 5. 1. stb.) 

Ily szeretet, ily alázatosság azonnal megnyeri a mi szivün-
ket és könnyebben hajlik a lelkünk az igazságok fölfogására. 
Mint a méhes kasból a méhek, úgy rajzanak e könyvből a 
tudomány tételei a leghíresebb szaktudósok szájából. A fejezetek 
címe nem eléggé mutatja a könyv tartalmát, sokkal több van 
benne. Szó van e könyvben a mechanikai alapfogalmakról, az 
erőről, az anyagról, az energia különböző nemeiről, az élet 
kezdetéről, az égitestekről, a származástanról, a biblia és a ter-
mészettudománynak, valamint a természettudósoknak és a vallás-
nak viszonyáról, a Galilei-kérdésről stb. stb. Mind olyan tételek, 
melyek manap a nagyközönséget is érdeklik s melyeket épen 
ezért minden igazi apologétának behatóan kell tanulmányoznia, 
hogy ne kényszerüljön hangzatos tamadások esetére sem engedni 
semmit sem a katholikus igazságból, hanem meg tudja mondani, 
mi az igazi tudomány álláspontja. E könyvből ezt annál is inkább 
megismerheti, mivel a legnagyobb tekintélyű szaktudósok sza-
vai igazolják — még pedig az ellenfél részéről is — hogy a 
tudomány és a kath. vallás közt nincs ellenmondás, hogy nem a 
katholikus tanítás az, amely változtatja tételeit —a kath. igazság 
ma is ugyanaz, mint volt tizenkilenc évszázad előtt — hanem 
igenis a tudomány az, amely kénytelen újabb kutatások, újabb 
tényigazságok hatása alatt változtatni eddigi nézetein. 

Manap nagy baj az, hogy legtöbbször nem szaktudósok 
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szólnak a tudomány kérdéseiről a nagyközönség előtt s ezek az 
írók és beszélők igen hamar készek biztos tételnek állítani azt, 
ami a tudományban még csak hipotézis. Épen ezért örülünk, 
hogy a fönntebb érintett kérdéseket e könyvben szaktudós 
nyújtja a közönségnek. Sőt mi több : tudományos fejtegetéseiben 
nem is akar apologéta lenni, hanem mindig megmarad szak-
embernek s az a legszebb és leghatásosabb, hogy a tudomány 
hangján vezet bennünket oly eredményekre, melyek a vallás 
tételeit föltétlen igazságnak hirdetik. 

Épen ezen szempontból igen fontos és helyes, hogy azon-
nal a természettudományos alapfogalmakat kezdi magyarázni, 
mintha nem is apologiát, hanem inkább fizikát akarna írni. (Erő, 
energia, aktuális és potenciális energia, 41. 1., az energiafajták 
extenzitás- és intenzitás-faktorai 56. 1. stb.) Ezekkel nemcsak a 
nagyközönség, de még a legtöbb apologéta sincs tisztában. Sőt 
talán sok helyen nem ártott volna még több magyarázat az 
egyes alapfogalmak körül! A szerző mindig föltételezi, hogy az 
olvasó ismeri a középiskolai tananyagot. Pedig igen sokan nem 
is tanulták, amit a szerző ismertnek föltételez s amit manap 
talán már tanulhatnának a középiskolában; az ifjabb nemzedék 
pedig — ha tanulta is — könnyen elfeledte. Különösen nem 
ártott volna a folyékony és látszólag élő kristályokról (117. 1.) 
bővebben szólni, mivel erről a középiskolában sem szólnak 
mindenütt elég bőven és sok helyen épen az ellenfél szolgála-
tában. Az eugenikáról pedig épen semmit sem hallanak. Épen 
azért kérjük a szerzőt, hogy írjon az ő módszerén ezekről is és 
még sok másról, mely tárgyköréhez tartozik. Ez a módszer sok-
kal többet ér, mint ha az apologetikus cél kiéreznék a könyv 
minden lapjáról. Nem baj az, hogy néhol-néhol a theologus és 
a filozofus talán precízebben fogalmazta volna meg az egyes 
mondatokat s így kevesebb kifogásolni valót találna a könyv-
ben, mert hiszen az az igazi hatásos apologiai munka, amely 
ellen az ellenfélnek nincs kifogása és így kénytelen a mi állás-
pontunkat elfogadni. A természettudósnak pedig itt nem akad 
kifogásolnivalója. Annál is kevésbbé, mert hiszen a legnagyobb 
tekintélyek idézetei igazolják a szerző állításait. 

Őszintén mondhatjuk, hogy csak kicsinyeskedünk, midőn 
aprólékos kifogásainkat mégis „fölemlítjük. így pl. az entrópia 
tételeinél (60. 1.) azt véljük, hogy jobb levezetés nélkül közölni 
az eredményt, hiszen pontos levezetés úgy is csak a differenciál-

9* 
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és integrálszámítás segítségével lehetséges; talán a bizonyosság 
foka nem a következtetés fajtájától függ s épen azért nem lehet 
írni : az indukció abszolút bizonyosságot nem ad (63.1.) ; hasonló-
képen kis javításra szorul az az állítás, hogy szemünk tévedhet 
(102. 1. jegyzet), mert hiszen — mint tudjuk — csak az ítélő és 
nem az érzékszerv a tévedő stb.; a theologus talán a Oalilei 
kérdésben (217—237. 1.) nyomatékosan hangsúlyozta volna, 
hogy a római kongregáció tévedése nem érinti az Egyház és 
a pápa infallibilitását, de így sokkal meggyőzőbb az ellenfélre 
az érvelés, mivel amúgy azonnal tendenciát látna benne. Egy-
két helyen talán világosabban ki kellene fejteni, mi a szerző 
véleménye és mi az ellenfélé, mert több helyen (így pl. 93. 1.) 
eleinte a szerző véleményének tartja az olvasó azt, ami később 
cáfolatra kerül. (Pl. a világ egészében öröktől fogva van és örökké 
fog létezni.) De mindezt s minden ehhez hasonló apróbb kifo-
gásolni való dolgot helyes magyarázattal könnyen el lehet intézni 
annyira, hogy a nagyközönség — különösen az egyetemi ifjú-
ság — helyes és igaz képet nyerhet a tudomány álláspontjáról. 
S azok is, akik talán már tiszta és helyes fölfogást tudtak alkotni 
az említett tudományos kérdésekről, mindig fognak e könyvben 
íalálni új gondolatot s különösen újabb és újabb tekintélyi 
érveket; s ez kell is, mert — sajnos, de úgy van — hogy 
nagyon kevesen akarunk a saját eszünkkel okoskodni — bár-
mennyire állítjuk is — és a legtöbbször a nagyszellemek hatása 
alatt állunk. Különösen hatásosak az olyan idézetei, ahol az 
ellenfél — sokszor saját ellőbbi állításaival szemben is — kény-
telen megvallani, hogy hisz Istenben (pl. 148. 1.). 

Sajtóhibát alig vettem észre ' (30. 1. minél mivel helyett 
74. 1. klfáradás kifáradás helyett). 

Az egész munkán észre lehet venni — mint a szerző is 
állítja — hogy nem egyszerre készült. Néhol ismétlések fordul-
nak elő, de ez oly fontos tételek tárgyalásánál nem árt. Ezért 
nincs meg az egész munkában az egységesség, de hiszen ezt a 
cím már előre is jelzi. Mindezen lehetne azonban segíteni, ha 
több apróbb fejezetre osztódnék a tárgyalás s az egyes fejezetek 
megfelelő helyre kerülnének. A végén pedig mindenképen kérünk 
tárgymutatót; a könyv használatát ez igen megkönnyítené. 

Egyébként a munkát mind tudományos, mind apologiai 
szempontból legnagyobb dicséret pálmája illeti meg. 

Esztergom. Dr. Mattyasóvszky Kasszián_ 
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Egy kis fehér virág tavaszának története. Terézia kármelita 
apácának önéletrajza. A Szent-István-Társulat kiadása. Nagy 8 r. 
276 old. Sok szép képpel. 1916. Ára 4 korona. 

A kézirat, melynek homlokán ez a cím szerénykedik, élő 
bizonyság azok ellen, akiknek hangos frázisuk, hogy manapság 
nem születnek szentek. 

írója a lisieuxi kármelita kolostor szentje, aki Alençonban 
született 1873-ban jan. 2-án, tél kellő közepén, Martin Lajostól 
és Guérin Zéliától, hófehér lelkű szent szülőktől. Ő a családnak 
kilencedik s utolsó gyermeke. Őt épen úgy, mint az előbbi 
nyolcat, Istennek szentelte az az anya, aki négy gyermeke halála 
után mélységes katholikus érzéssel irja levelében: «Négy gyer-
mekemet már jól elhelyeztem és a többi, igen a többiek is a 
mennyei városba fognak költözni, csak hogy érdemmel gazda-
gabban, mert többet fognak szenvedni, többet küzdeni». Az 
anya követte négy gyermekét s már az égben érezhette férjének 
boldogságát, aki 1888-ban Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, 
melyet március 25-ről a nagyhét miatt április 9-re tettek át, 
harmadik leánykáját vitte be a lisieux-i kármelita kolostorba 
Krisztus jegyesének. 

A mű maga, amely a kéziratot magában foglalja, eltekintve 
a szentéletű Teréz lelki vezetői tanácsait, imádságait, himnuszait, 
közbenjárására történt csodás eseményeket s boldoggá avatásá-
nak jelen állapotát tartalmazó függeléktől, 12 fejezetre oszlik. 
Tizenegyet Teréz írt, a 12. nénjének, Paulának tollából került 
ki, aki Ágnes néven 3 évig volt főnöknője szent húgának. 

Ezt az önéletrajzot engedelmességből írta, hiszen szerény-
sége szóhoz sem juttatta. «Nem kutatom, mi haszna, mi célja 
van ennek a kis kéziratnak — mondja — sőt bevallom, hogy 
csöppet sem fájna, ha szemem láttára tennéd a lángok martaléhává». 
De a parancsra nincs egy szava sem, mellyel ellenkeznék. Gyön-
géden mondja nénjének, főnöknőjének: «Néked súgom meg 
bizalmasan lelkem történetét... Megkezdem zengeni azt a dalt, 
mely az egész boldog örökkévalóságon át fog hangzani : Az Úr 
nagy irgalmát akarom magasztalni». 

Ettől fogva két nagyobb részre osztható 11 fejezeten át 
zengi Krisztus szeretetének lángjában emésztődő életét: «Isten 
kis virágjának történetét». 

Az első részben isteni szeretettől át és átjárt gyermeki 
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szeretetének himnuszát zengi. Epizódokkal ragadja bámulatra 
lelkünket. Őszintén mutatja meg, hogyan győzte le egymás 
után apró hibáit: az önzést, a makacsságot. Övéi gyöngéd sze-
retetükben fürösztik. De mégis hamar megkezdi küldetését, a 
szenvedést: elveszti édesanyját. Négy és fél éves csupán és 
máris mily komolyak anyja koporsójának szemléleténél fogant 
gondolatai: «Bár még sohasem láttam koporsót, mégis megér-
tettem, hogy mit jelent. Akkor még oly pici voltam és föl kel-
lett emelnem fejemet, hogy végig nézhessem ; ó mily nagynak 
és végtelenül szomorúnak találtam!» 

Ezzel megkezdődik magasabb lelki étete. Első szentgyóná-
sánál kedvesebb alig olvasható a szentek életében. 

Paula nővérének a Kármel-be lépése után ellenállhatatlan 
vágyat érez a szerzetesi életre. Nővérének beöltözése után halá-
los beteggé teszi ez a vágy, melyből a «rámosolygó Szűzanya» 
gyógyítja ki testét, lelkét, azonban valósággal gyötri a szenvedés, 
hogy ifjúkora a Kármeltől oly sokáig visszatartja. Szenvedése 
rövid időre csak akkor szűnik, mikor az első szentáldozásra 
való előkészület idejét a Kármelben töltheti. Azt a boldogságot, 
amelyet az első szentáldozás pillanatában érzett, idegen toll le 
nem írhatja. Mikor másik nővére, Mária is kármelita lesz, ő is 
mindenáron kármelita akar lenni. Szentéletű édesatyja beleegye-
zését nem nehéz megnyernie, de az elöljárók a szabályok értel-
mében visszautasítják. Kihallgatáson jelenik meg Hugonin 
bayeux-i püspöknél, de eredménytelenül. 

Utolsó reménye a Szentatyában van. A zarándoksereggel 
XIII. Leó pápához megy s tőle külön kihallgatáson kér enge-
délyt, hogy ifjú korát ne tekintse akadálynak szive vágya telje-
sülése előtt. Az engedélyt föltételesen megkapja. 

Az első kereszténység vérétől és buzgalmától ihletett Róma 
csak növeli vágyát a Kármel után. 

Végre 1888. ápr. 9-én Gyümölcsoltó Boldogasszony napján 
a párisi «Győzelmes Szűzanya» pártfogásával álmainak álma 
teljesül: belép a Kármelbe és ezzel életének második részébe. 

A szerzetesi élet gyönge testével, az Üdvözítőért égő szi-
vével, határtalanul érzékeny finom lelkével keresztutat járat. Úgy 
vágyik szenvedni, hogy "szomorkodik, ha nem szenved. Közben 
atyja, akit a szélütések egész sora tett tehetetlenné, meghal 
szentül. Úgy, ahogy élt. Céline nővére, ki atyja haláláig halasz-
totta Kármel után való vágyának teljesülését, belép a lisieux-i 
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kolostorba. Ezután Terézt mi sem köti már a földhöz. Vágyik, 
szeret, szenved s énekli gyönyörű dalait a szenvedések szerete-
téről, míg végre 1897. szept. 30-án a «vágyak mártírjává» lesz. 

Egész szenvedését azért ajánlotta föl, hogy az Úr papjaiért 
imádkozzék. 

A lelkület, amellyel hozzáfogtam e könyv olvasásához, 
kritizáló lelkület volt. De néhány lap részrehajlóvá tett. Ebből 
az önéletírásból— mely az Úr Istennek valóságos külső kegyelme 
volt nekem — özönével áradt lelkemre az isteni kegyelem. 
Alig vártam, hogy szabad időhöz jussam, kezembe vettem e 
könyvet és égett a lelkem attól az átható Krisztus-szeretettől, 
mely minden gondolatát forróvá teszi; a szenvedésektől való 
félelem pedig vággyá vált bennem. 

Ennek a szent életnek legnagyobb külső érdeme, hogy a 
mindennapi élet legkisebb erényeinek gyakorlására mutat utat. 
Kedvesen, közvetlenül valósítja meg szent Pál tanácsait: «Akár 
esztek, akár isztok, akár mi mást tesztek, mindent Isten dicső-
ségére cselekedjetek». 

A műnek értékét abból ítéljük meg, hogy elérte-e célját, 
vagy sem. Ez az életrajz — legalább rám — elhatározásokra 
késztető hatással van. 

A fordítónak, hálás köszönettel tartozik a lelki életet élő, 
hogy az idegen nyelvben járatlanok előtt fölfedte e kincset. 
A kiadónak hála a már külsőleg is tetszetős kiállításért és olcsó-
ságért, mely nálunk most sem utolsó kelléke a könyvterjedésnek. 

Szatmár-Németi. 
Pakocs Károly. 



III. V E G Y E S E K 

ó s z ö v e t s é g i b i b l i k u s s z a k s z e m l e . 

A) Önálló munkák. 

1 . — E I C H R O D T W A L T H E R , Die Quellen der Genesis von 
neuem, untersucht. Giessen, 1916. III és 156 1. 8-40 kor. 

Eichrodt könyve elsősorban vitairat a Ieydeni Eerdmans 
ellen, ki «Alttestamentliche Studien» cím alatt megjelent kötetei-
ben erősen állást foglalt a Wellhausen-féle forrásmüelmélettel 
szemben és ezenkívül Mózes első könyvében polytheista eleme-
ket is fölfedezhetni vélt. Eichrodt határozottan tagadja, hogy a 
Genesisben polytheista elemek volnának és kimutatja, hogy 
Eerdmans hypothesisei belső ellentmondásokban szenvednek. De 
Eichrodt sem tartja a Papi kódexet egységes munkának, bár 
bizonyos alapalakját felismerhetőnek mondja és azt állítja, hogy 
abban igen régi részletek is előfordulhatnak. Idegen, újabb ele-
meknek tartja a Genesisben a Papi kódex következő részeit: 
2, 4a; 5, la; 6, 9a; 10, la; 11, 10a. 27a; 25, 12. 19; 36, 1—5. 
9—43; 37, 2a; 46, 8—27. Az alapiratnál régibb részletek Eich-
rodt szerint: 17, 12b. 13a. 23—27. és 23., továbbá a 23. fejezet-
tel kapcsolatos betoldások: 25, 9. 10; 49, 29b—32; 50, 13. Belső 
okok miatt a Papi kódexből kiszakítja 9, 4—6; 35, 14; 47, 7—10. 
verseket. 

A Jahvista részekre vonatkozólag Eichrodt elfogadja Smend 
véleményét, ki két Jahvistát (J, és J2) ismer el. Eichrodt azonban 
hangsúlyozza, hogy a Genesisnek egyes forrásmunkái nem vélet-
lenül és tervszerűtlenül összetákolt töredékhalmazok, hanem egy-
séges terv szerint dolgozó szerzőknek művei. 

2 . — D R . H U B E R K A R L , Untersuchungen über den Sprach-
charakter des griechischen Leviticus. Giessen, 1916. VIII és 124 1. 
7-50 kor. 

E könyv rendszeres nyelvtana és mondattana Mózes III. 
könyvének az alexandriai görög fordításban. 

3. — C O S S M A N N W., Die Entwicklung des Gerichtsgedan-
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kens bei den alttestamentlichen Propheten. Giessen, 1915. VIII 
és 231 1. 10-50 kor. 

Cossmann munkája két főrészre oszlik. Az analytikai rész-
ben (3—148. 1.) szerzőnk sorra veszi egyes próféták könyveiben 
az Ítéletre vonatkozó helyeket, melyeket kritikai méltatásban is 
részesít. A könyv második része (149—231. 1.) a prófétai ítélet-
fogalomnak történeti fejlődését nyújtja. 

A szerző a kritikai kérdésekben néha túlzó; számos vers-
nek hiteles voltát talán indokolatlanul vitatja el a hagyományos 
szerzőktől. 

Az itélet eszméjének fejlődésére vonatkozó főbb gondolatai 
a következők: 

A VIII. században felvirágzó prófétaság az itélet gondola-
tát igen szorosan összeköti az erkölcsi világrenddel. Az isteni 
itélet nemcsak meg fogja tisztítani a népet, hanem a bűnös nem-
zetet mint ilyent meg is fogja semmisíteni. Az isteni itélet egész 
világitéletté lesz és ez az itélet Jahvenak végleges megdicsőité-
sére fog szolgálni. De a büntető isteni itélet mellet Hoseac a 
megváltást előkészítő nevelő ítéletről is beszél. 

A VII. század közepétől fogva egyre jobban előtérbe nyo-
mul a pogány nemzeteket sújtó isteni itélet gondolata s ez az 
isteni itélet fogalmának bizonyos zsidó nemzeti jelleget köl-
csönöz. 

Míg a babyloni fogságot megelőző időben az Ítéletben 
az erkölcsi indítóok volt az uralkodó, a fogságban és a fogság 
után ez az erkölcsi elem némileg háttérbe szorul, vagy helye-
sebben uralkodóvá lesz a zsidó nemzeti szempont. Az ekkor 
működő próféták inkább a pogányok megítélését hangsúlyoz-
zák, aszerint, hogy ezek Jahveval és népével szemben milyen 
állást foglaltak el. Jahve meg fogja Ítélni a pogányokat, mert 
ezek népét sanyargatták. Ezekiellel előtérbe lép az Ítéletnek 
egyéni jellege: Isten nemcsak a népet itéli meg a maga egészé-
ben, hanem az egyes embereket is. Ugyancsak Ezekiellel kez-
dődik az eschatologikus itélet, míg a régibb próféták az itélet 
végső mozzanatát többnyire a babyloni fogságban látták. Izaiás 
könyvének második részében az itélet a pogányokat nem sem-
misíti meg, hanem megtisztítja, hogy a zsidókhoz1 hasonlóan a 
messiási áldásnak részeseivé lehessenek. A zsidók megítéléséről 
az ebben a korban élő próféták aránylag keveset beszélnek. 

A babyloni fogságot követő időben egyre jobban kidom-
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borodik az isteni Ítéletnek mindent átfogó, transcendentális jel-
lege. Az isteni itélet világitéletté lesz, de egyszersmind minden 
egyes ember rögtön halála után alá van vetve az isteni ítélet-
nek. Egyes próféták (pl. Dániel) az Ítélettel összekötik a test föl-
támadását is. Az itéletnèk főcélja: a zsidó nép boldogítása. 
Némely próféták a nemzeti szempontot hangsúlyozzák erőseb-
ben, mások az erkölcsi szempontot. Az elnyomott zsidó nép 
érdeke minden dolognak mérővesszejévé és középpontjává lesz. 

Dániellel kezdetét veszi a szorosan vett zsidó apokalyp-
tika; megtörténik a szigorú különválasztás a jelen és a jövő 
világ rendje között, a régi világ az ítéletben megsemmisíttetik 
és a Messiás veszi át az uralmat minden dolog fölött. 

Fontos jelenség, hogy az egyéni megítélés gondolata egyre 
jobban tért hódít. 

Az itélet tanába Cossmann szerint perzsa elemek is jutot-
tak, de ezeket a zsidó felfogás egészen magáévá tette. A világ 
megítélése az összes próféták szerint szigorúan az erkölcsi 
világrend törvényei alapján fog végbemenni. Figyelemreméltó, 
hogy Jahve a prófétáknál sohasem kizárólag Izrael népének 
nemzeti Istene, hanem emellett mindenkor az egész világnak 
mindenható ura és királya. 

4 . — D R . F R I E D R I C H N Ö T S C H E R , Úie Gerechtigkeit Gottes 
bei den vorexilischsn Propheten. Münster i. W., 1915. VI és 
122 1. 5-40 kor. (Alttestamentliche Abhandlungen. VI. Band. 
1. Heft.) 

A szerző (hassfurti katholikus káplán) mindenekelőtt az 
«igazságosság» fogalmát akarja tisztába hozni s ezért a p i s és 
íísö'o szók jelentéseit taglalja ; majd Istennek itélő, megfizető és 
segítő igazságosságáról beszél. Ezután áttér Jahvera mint tör-
vényhozóra és biróra, ki a tőle elszakadt és erkölcsileg meg-
romlott nép fölött Ítéletet mond. Ez Ítéletnek alapjai : Jahvenak 
népével kötött szövetsége és a Thóra. Az isteni itélet nem csu-
pán a népet, hanem az egyes embereket is éri és nemcsak a 
bűnös Izraelt, hanem a pogány világot is sújtja. Végül a szerző 
az itélet fogalmát Isten haragjának, szentségének és kegyelmé-
nek szempontjából tárgyalja. 

Fontosabb állításai a következők: 
A fogság előtt élő prófétáknál Isten igazságossága nem 

annyira elvont tulajdonság, mint inkább cselekvő tevékenység 
és többet mond, mint amit mi az «igazságosság» szóval kifeje-
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zunK. Isten igazságossága többnyire büntetéseiben nyilvánul 
meg, de csak a szándékos bűnt torolja meg, az erkölcsi világ-
rend törvényeinek szellemében. Isten megítéli úgy a népeket, 
mint az egyéneket; zsidók és pogányok megítélésében nincs 
elvi különbség. Isten igazságosságának erkölcsi jellege bizonyí-
téka a próféták magasztos fogalmának, mellyel Istenről bírtak. 
Isten irgalmát nem lehet szigorúan elválasztani többi tulajdon-
ságaitól, főleg igazságosságától. 

5. -— M E S S E L N . Die Einheitlichkeit der jüdischen Eschatologie. 
Giessen, 1915. IV. és 188 1. 975 kor. 

Szerző a zsidó apokalyptikának összes elemeit vizsgálat 
"tárgyává teszi. Szemünk előtt elvonulnak az eschatologikus csa-
pások, az új ég és föld, a világ megváltozása, a különböző nbi y-ok, 
a világ vége, a messiási üdvnek színterei: az ég, a paradicsom, 
a mennyei Jeruzsálem, a chiliasmus, az örök élet, a halál meg-
semmisítése, az angyalokkal való hasonlóság, a jámborok átvál-
tozása, a démonok, a sátán és a végső nagy ítélet. 

Messel tagadja a zsidó apokalyptikának egyetemes (univer-
salis) és túlvilági (transcendentalis) jellegét. Szerinte mindaz, 
amit a kutatók legnagyobb része a zsidó apokalyptikában egye-
temes és túlvilági jellemző vonásnak gondol, nem egyéb, mint a 
régi zsidó nemzeti, függetlenségi vágyaknak igen merész képek-
ben való leírása. E képeknek csak nemzeti és politikai, de nem 
transcendentalis jellegük van. A félreértésnek oka: a keresztény 
eschatologia ugyanezen képeinek helytelen visszaalkalmazása a 
zsidó eschatologiára. Hogy Messel szavaival éljünk: a keresz-
tény eschatologia zsidó kövekből készült; alapja a földön, még 
pedig palesztinai földön nyugodott, de az épület az égbe nyúlt. 
Nem a zsidóság, hanem a kereszténység ismerte föl a túlvilági, 
transcendentalis mennyei boldogságot és használta a túlvilági 
boldogság festésére a zsidóságtól átvett képeket. 

Messel a Tizenkét patriárka végrendelete ci mű apokrifnak 
eschatologikus részeit keresztény betoldásoknak tartja. A szláv 
Henoch-könyvről is azt hiszi, hogy keresztény átdolgozáson 
ment keresztül. 

6. _ K I T T E L R. Die Psalmen Israels. VIII. és 227. 1. 
Leipzig, 1915. 3-80 kor. 

E kis könyv a héber zsoltárkönyvnek német fordítása, 
magyarázó jegyzetek nélkül. A fordítás híven iparkodik követni 
az eredeti szövegnek strófáit és rhythmusát. 
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7 . — D R . A N D R E A S E B E R H A R T E R , Das Ehe und. Familienrecht 
der Hebräer, mit Rücksicht auf die ethnologische Forschung 
dargestellt. Münster i. W. 1914. X. és 205 1. 8*85 kor. (Alttesta-
mentliche Abhandlungen. V. Band. 1/2. Heft.) 

E könyvnek szerzője a németországi salzburgi egyetemen 
a hittudományi karnak tagja. Mint munkájának előszavában 
mondja, tanulmányának megírására Th. Engertnek 1905-ben 
Münchenben megjelent könyve: «Ehe und Familienrecht der 
Hebräer» adott alkalmat. Engert is ethnologiai szempontból 
tárgyalta a fölvetett kérdéseket, de a túlzó fejlődési elméletet 
valló irányzat szempontjából. Dr. Eberhartnak célja: kimutatni, 
hogy Engert álláspontja tarthatatlan. 

Szerzőnk sorra veszi a házasságnak és családi életnek külön-
böző alakjait (polyandria, matriarchatus, többnejűség, egynejű-
ség), a házasság megkötésének különféle módjait, a házassági 
akadályokat, a menyasszonyválasztást, a házasság megkötését 
és fölbontását és a házasságból eredő jogi viszonyokat az egyes 
családtagok között. Mindezen kérdésekben céljának megfelelően 
nemcsak a zsidó népet veszi tekintetbe, hanem könyve kimerítő 
ethnologiai tanulmánynak mondható. 

8 . — J E R E M I A S A L F R E D , Das Alte Testament im Lichte des 
Alten Orients. III. kiadás. Leipzig, 1916. XVI és 712 1. 1 tér-
képpel. 27-50 kor. 

Hasonló cím alatt a szerző 1906-ban bocsátotta nyilvános-
ságra munkájának II. kiadását. Ez új kiadás azonban teljes át-
dolgozása az eddig megjelenteknek. Az előző kiadások 1. és 2. 
fejezete 1913-ban «Handbuch der altorientalischen Geisteskul-
tur» cím alatt mint külön könyv került ki (Lipcsében) a sajtó 
alól s így a most megjelent új kiadás kizárólag az ószövetségi 
irodalommal foglalkozik, a régi kelet nyújtotta adatok megvilá-
gításában. Iránya ugyanaz, mint Jeremiás többi munkájáé: a 
sokszor túlzott panbabylonismus. 

9. — A lipcsei Hinrichs-cég 1916. évi októberi jegyzéké-
ben a következő legújabban megjelent vagy legközelebb megje-
lenő ószövetségi tárgyú könyveket sorolja föl: 

Akmar E. Le papyrus magique Harris. 
Dr. Baehrens W. A. Überlieferung und Textgeschichte der 

lateinisch erhaltenen Origenes-Homilien zum Alten Testament. 
Dr. Eissfeldt O. Erstlinge und Zehnten im Alten Te-

stament. 
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Forrer E. Zur Chronologie der neuassyrischen Zeit. 
Dr. Landersdorfer S. Sumerisches Sprachgut im Alten 

Testament. 
Schroeder O. Altbabylonische Briefe. 
Weidner E. F. Studien zur hethitischen Sprachwissenschaft. 
Festschrift für Professor Dr. Fritz Hőmmel. (Tizenhat 

ószövetségi tárgyú értekezés.) 
Ezen munkákra alkalomadtán majd visszatérünk, amennyire 

a körülmények megengedik. 

B) Folyóiratok szemléje. 
I. Biblische Zeitschrift, 1916. évfolyam. 

1. — D R . P E T E R S N O R B E R T , Ein hebräischer alphabetischer 
Psalm in der Weisheit Salomons Kap. 9. (1—14.) A kiváló exe-
geta ez érdekes cikkben azon meggyőződésének ad kifejezést, 
hogy a Bölcseség könyvének 9. fejezetében «Salamonnak» szép 
könyörgése, melyben Istentől a bölcseség ajándékát kéri, erede-
tileg héber nyelven megírt alphabetikus zsoltár, melyet a könyv-
nek végleges összeállítója az 1—5. fejezetekkel együtt többé-
kevésbbé szabadon görögre fordított. Értekezésében vissza is 
fordítja héberre a szóban forgó fejezetet. Hogy az 1—5. fejeze-
tek eredetileg héber nyelvű önálló iratot képeztek volna, nem 
merném állítani; de minden nehézség nélkül megengedhetjük, 
hogy a 9. fejezet mint külön héber imádság már régebben léte-
zett s ezt a Bölcseség könyvének szerzője — talán némi módo-
sításokkal — görög fordításban könyvébe illesztette. 

2 . — D R . H E H N J Á N O S D - ^ O IS. 6 , 1 = Schleppen? Die Be-
deutung von BLBTD und D I B I » . ( 1 5 — 2 4 . ) Azon újabb fordítások, 
melyek a mazoretikus szöveget követik, a n ^ O szót «uszály» 
vagy «szegély» szóval szokták visszaadni. A régi fordítások azon-
ban semmit sem tudnak Jahve «uszályáról», hanem általában 
alsó részről, padlóról, Jahve lábairól beszélnek, nibl® szónak pon-
tos értelme a bibliai helyekből nem vehető ki; a Talmudban 
jelentése Buxtorf szerint: fundum, imum rei. Hehn e jelentést 
elfogadja a crbrö szó alapjelentésének. Etymologikus szempont-
ból Dibi»-ot összefüggésbe hozza a szír sbisra-vel (v. ö. Iz. 47, 
2: bair és az assyrbabylon suplu-mélység), amivel a Pesittha 
Izaiás 6, l-ben nibi» szót visszaadja. Végül pedig e gyökből 
származtatja a bixu? (alvilág) szót is. 
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Az 1916. évfolyam I. füzetének 62—96. lapjain terjedelmes 
ószövetségi irodalmi jegyzéket találunk, mely főleg 1915-ben 
megjelent munkákat sorol föl. 

Ez első füzeten kívül más füzet a jelen évben mindeddigi 
még nem jelent meg. 

II. Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. 1916. év-
folyam. 

1. — B U D D E I<- Noch einmal «.Ellä toledoth» (1—7.). Ezen 
értekezés Eichrodt-tal vitázik, ki «Die Priesterschrift in der 
Qenesis» címen 1915-ben megjelent értekezésében némely 
helyen állítólag félreértette Buddenak régebbi dolgozatát: Ellä 
toledoth, mely a Zeitschrift für die alttestamentliche Wissen-
schaft 1914. évfolyamának 241 skk. lapjain jelent meg. 

2 . — D R . P R A E T O R I U S F . «Bemerkungen zu den Gedichten 
vom Knechte Jahwes» (8—20.) cím alatt legnagyobbrészt szöveg-
kritikai megjegyzéseket közöl az 'Ebed Jahve költeményekhez. 
Mint értekezésének bevezetésében maga is hangsúlyozza, csak 
ritkán volt alkalma e megjegyzések keretén belül tartalmi magya-
rázatokat is nyújtani; de Jahve szolgáját (közelebbről meg nem 
határozott) egyénnek tartja. 

3 . — D R . K Ö H L E R L . «Archäologisches. Nr. 11—15» cím 
alatt ( 2 1 — 2 8 . ) folytatja az ezen folyóirat 1 9 1 4 . évfolyamában 
( 1 4 6 — 1 4 9 . 1.) megkezdett sorozatot. Az újabb sorozat a követ-
kező témákról közöl rövid megjegyzéseket. Egyes bibliai helyek-
ből, mint Sám. I. 19, 10. sk; II. 15, 16. Bir. 16, 2; Gen. 39, 14, 
18. az a szokás látszik, hogy nőknek jelenléte valamely házban 
az illető helynek sérthetetlenséget biztosított még az üldöző 
ellenség részéről is. Az ószövetségi szentírásban 1464 személy-
név fordul elő, melyeket összesen körülhelíil 2 1 6 3 — 2 4 0 0 sze-
mély viselt. Jeremiás könyvében 129 tulajdonnév szerepel. Szent 
helyekre egész Keleten csakis az léphetett, aki előzetesen tartóz-
kodott a nemi érintkezéstől. Egy Kr. e. IV. századbeli görög 
fölirat is tanúskodik erről a M^xrjp TaXXíjaía templomán Lydiában. 
A bibliában többször előforduló "O'n&ira mint a párbeszédet beve-
zető hiányos szólásmód valószínűleg így egészítendő ki: «Reám 
jöjjön Uram mindaz a rossz, ami téged fenyeget.» A mpi és 

1 1916. november 23. 
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y^Mial összetett theophorikus nevek valószínűleg arra a jogi 
szokásra céloznak, hogy a törvényszék előtt a vádlott arcra 
borult és csak a bírónak fölmentő ítéletére állhatott föl. ff>p>*n 
és hasonló nevek tehát azt jelentik, hogy Isten a névnek vise-
lőjét bűntől mentesnek nyilvánítja. Ez a vélemény találó magya-
rázatot ad az 1. zsoltár 5. verséhez. 

4 . — M I C H A L S K I Á B R A H Á M recklinghauseni rabbi az 1 9 1 6 . 

évfolyam 2 9 — 6 3 . lapjain befejezi az 1 9 1 5 . évfolyam 2 1 8 — 2 4 5 . 

lapjain megkezdett értekezését: Raschis Einflusz auf Nicolaus 
von Lyra in der Auslegung der Bücher Leviticus, Numeri und 
Deuteronomium. Az értekezés szakaszról-szakaszra haladva egymás 
mellé állítja Nicolaus Lyranusnak és Rabbi Selomo Jishagnak 
magyarázatait, ahol Nicolaus a legtöbbször kifejezetten is hivat-
kozik a hires középkori zsidó exegetára. 

5 . — D R . B Ö H L F . M. T H . Die Könige von Genesis 14. 
( 6 5 — 7 3 . ) a Pentateuchusnak egyik legvitatottabb epizódját tár-
gyalja. Szerző azt hiszi, hogy a bibliai Amraphelnek Hammu-
rabbival való azonosítása elhibázott dolog. Véleménye szerint az 
epizód az Amarna és Boghaz-köi korszakba, a Kr. e. II. évezred 
második felében esik. Ugyanis byrn-nak a Genesis 14. fejezeté-
ben említett negyedik királynak neve megegyezést mutat a 
hetita Du-ud-ha-li-ia névvel, ki II. Ramses pharaonak volt kor-
társa. Amraphel nem Babyloniának, hanem iy?tó-nak királya, már 
pedig a két országnak azonossága nem áll minden vitán felül. 
A bibliai eseménynek kora: vagy az első babylon dynastia ural-
mának kezdete vagy valószínűbben a kassi dynastia uralkodásá-
nak vége, midőn Elam és Assur versengtek a főhatalomért a 
gyönge Babylonia fölött. Ez az idő tényleg összeesik II. Ramses 
korával, a Kr. e. XIII. évszázad közepével. Böhl szerint a Mel-
chidezek-epizód is az eredeti bibliai elbeszéléshez tartozik és -
nem későbbi betoldás. 

6 . — D R . L Ö H R M. Jesaias-Studien / . ( 7 4 — 8 0 . ) Kritikai, 
főleg a strófák szerkezetére vonatkozó megjegyzések, Izaiás 2. 
3. és 5. fejezetének egyes részleteihez. A tanulmányt a folyóirat 
következő számai folytatni fogják. 

7 . — Igen élvezetes olvasmányt képez D R . M U U S S R . cikke 
Der Jahwetempel in Elephantine. ( 8 1 — 1 0 7 . ) 

Az 1906-ban napfényre került elephantinei papyrusok nyo-
mán mindenekelőtt behatóan ismerteti az elephantinei hitközség-
nek vallási életét, főleg templomát, isteni tiszteletét, a tisztulási 



144 VEGYESEK 

esküt az Ítélkezésben, azt a kérdést, hogy ím Isten mellett tisz-
teltek-e más isteneket is :b»rvo owa-t és barra roy-t? (Jellemző, 
hogy Bir. 3, 31-ben Samgar bíró riïjrj? Anath fia.) Muuss sze-
rint n:5> a szemitáknak harcias istennője, kit már régen imádtak 
Palesztinában, mielőtt a zsidóság oda beköltözött volna. Józsue 
l i , 38; 15, 59; Bir. 1, 33-ban n m r a = eAnath szentélye, dû» 
neve előfordul Ámosz 8, 14-ben, hol a próféta a szamaritánusok 
isteni tiszteletét korholja, kiknek ifjai és leányai fnttitf naräo 
esküsznek. Egyébként e névnek viselői ismeretlen istenség. Muuss 
szerint azon korban, melyből papyrusaink valók, ezen két isten-
séget már régen nem tekintették önálló, felsőbb lényeknek, nevük 
azonban fenntartotta magát. Az ószövetség nagyobb vallási syn-
kretismusra is tud példákat. (Kir. IV. 23; Ezekiel 8.) 

Értekezésünk kimerítően beszél az elephantinei áldozatok-
ról és ünnepekről. Sajátságos, hogy a n[:]iab nn?« és mel-
lett nincs szó vétek és bűnáldozatokról, de nem kevésbbé fon-
tos az a körülmény, hogy Elephantineben mit sem tudnak a 
Deuteronomium vagy épen a Papi kódex intézkedéseiről, melyek 
szerint csak a jeruzsálemi templomban szabad áldozatot bemu-
tatni. Az ünnepek közül szó van a húsvétról. Az erről szóló, 
erősen töredékes papyrus csak a rnsia-evés parancsát és a munka-
szünetet hangsúlyozza. 

Mikor keletkezett az elephantinei zsidó hitközség és mikor 
épült föl temploma? Muuss azt hiszi, hogy az elephantinei 
katonai telepet II. Psammetich pharao létesítette (594—588.) és 
a zsidók valószínűleg már kezdet óta tagjai voltak e kolóniá-
nak. Sőt talán már a VII. század második felében is laktak zsi-
dók Jebben. A templom az első papyrus tanúsága szerint biz-
tosan megvolt már 525 előtt, midőn Kambyses perzsa király ott 
járt. Mivel a Deuteronomium rendelkezései magában Palesztiná-
ban sem léphettek rögtön életbe 622 után, nem csodálkozhatunk 
azon, hogy rendelkezései Egyptom legdélibb határán ismeret-
lenek maradtak, vagy legalább is nem voltak hatással az ottani 
zsidóság életére. 

8. — A rövidebb megjegyzésekben (Miscellen) DR. AL-
B R E C H T K. Ki(laini) VIII, 5 címen (64.) azt állítja, ho;;y a Jób 
könyvében 5, 23. említett niisn isa«, helyesebben: 
nem törpéket jelent, mint Beer mondta ezen folyóirat 1915. év-
folyamának 63 sk. lapjain, hanem nagyobb, emberszabású maj-
mokat. (Orang-Utan is «erdei embert» jelent.) — M E I N H O L D 
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Zur Sabbatfrage ( 1 0 8 — 1 1 0 . ) a zsidó szombathoz egyes nyugat-
afrikai népek szokásaiból hoz föl párhuzamokat. — B Ö H L , Die 
Etymologie von «Babel», Genesis XI, 9. ( 1 1 0 — 1 1 3 . ) , azt hiszi, 
hogy a bibliai elbeszélés szerzője az assyr-babylon bm (bm) 
igét, melynek jelentése: szétszórni, — és amelytől Babylonia 
neve is ered (?) — a héberben is szójátékkal akarta visszaadni 
és mivel hasonló héber igét nem ismert, kevésbbé szerencsés 
etymologiai érzékkel bbn igétől származtatta Babel nevét. — 
K Ö N I G E D . ZU I. Sam. 15, 22. ( 1 1 3 — 1 1 7 . ) ezen helynek authen-
tiáját bizonyítja. — B U H L F . Zu Yes. 7 , 5 . ( 1 1 7 . ) szerint e helyen 
n'a by nem annyit jelent: miért? hanem «mire». — B A R T H J. rasan 
Sack. 11, 16. ( 1 1 7 — 1 1 9 . ) : niïîpn szónak jelentése «nyomorúságos, 
tönkrement, beteg». — P O Z N A N S K I S. Zu qt?» üíü ( 1 1 9 — 1 2 0 . ) 

Izaiás 28, 15. 19-ban e szóknak jelentése: áradó folyam. — 
F R A N C K H nn címen ( 1 2 1 . ) a hetitákról ír néhány sort. Véleménye 
szerint Het vagy Hattu eredetileg talán a napistent jelentette. 

A 122—128. lapokon bibliographiát olvasunk, mely azon-
ban csak az újabban megjelent könyvek és cikkek "címét tartal-
mazza, minden ismertetés nélkül. 

A Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschafí-nak 
folyó évi 3. és 4. számában a következő cikkeket olvassuk: 

D R . B E T H K Á R O L Y bécsi tanár El und Neter című, hosszú 
értekezésében (129—186.) azt állítja, hogy a héber bs istennév, 
ép úgy, mint az egyptomi «neter» szó, elsősorban a lét fogal-
mát domborítja ki. 

B U D D E K Á R O L Y Dtn 13,10. und was daran hängt ( 1 9 7 — 1 9 7 . ) 

a Deuteronomium említett versében a LXX. görög fordítás alap-
ján olyan szövegjavítást ajánl, mely a nehéz helynek pompás 
értelmet ad. issnnn sin (ölve öld meg őt) helyett is-pan nan-t 
(feljelentvén jelentsd föl őt) ajánl. Emellett szól az alexandriai 
fordítás : àvayyéXXwv àvayyeXerç Ttepî aùxoO. 

Ugyancsak Buddetól való a következő értekezés is: Zum 
vierten Schöpfungstag (Gen. 1, 14—19.) (198—200.) A 14. vers-
ben D ? A » N szavakat mint glosszát törli. 

L Ö H R M . folytatja szövegkritikai tanulmányait: Jesaias-
Studien II. (201—217.) 

P E I S E R F . E. ^ B D">fiSi2? (218—224.). E szavak Ámosz 
könyvének címiratában (1, 1.) szerepelnek mint a próféta fel-
lépésének időmeghatározása; Peiser szerint azonban ezek Joel 
egyes szavainak elírásából származott glosszát képeznek. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 10 
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L Ö H R M., Psalm 7, 9. 10. (225—237.) A 7. zsoltár három 
elemből összetett költemény, első része egy egyednek könyör-
gése, hogy ellenségétől megszabaduljon, összekötve az imádkozó 
saját ártatlanságának hangsúlyozásával. Második része: általános 
kiáltás igazságosságért, qina-versben. Harmadik része: a gonosz 
ember eljárása és sorsa. Mindezekhez hymnusszerű befejezés 
járul. A 9. és 10. zsoltár a 7. zsoltár gondolatainak kifejezését 
képezi. E két zsoltár eredetileg nem alkotott egységes költe-
ményt; Icésőbbi összeköttetésük liturgikus okokból történt. 

Miszellen cím alatt (238—246.) nyolc rövid cikket olvasunk. 
M O W I N C K E L szerint -IBD gyöknek jelentése : melegnek lenni ; 

a 'n tö (pogány) pap az istenséggel való érintkezés folytán ön-
kívületi állapotba jutott lény. SEYBOLD C. F. Gen. 13, 9-et magya-
rázza, L U C I E N G A U T I E R ethiops párhuzamot közöl a Sámuel 
I. 10, 12-ben olvasható D S T S $ megvető kérdéshez. K I T T E L R. 
Sám. I. 21, 5 skk.-hez, H E R M A N N J . IZ. 27, 8. és Ezek. 39, 2-hez, 
C Q R N I L L C . H . IZ. 53, 12-höz, M A R T I K . pedig a 9. zsoltár 14. 
verséhez fűznek rövid magyarázatot, míg ugyancsak Marti a 

13 ószövetségi kifejezéshez mohamedán párhuzamot talált a 
-- - - ) j j 

liílxi («legyek én váltságpénzed» = áldozhassam föl ma-

gamat éretted) kifejezésben. 
Az újabban megjelent ószövetségi tárgyú könyvek és egyéb 

tanulmányok felsorolása zárja be a füzetet. Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

a z a q u i n ó i s z e n t - t a m á s - t á r s a s á g b ó l 

Felolvasó ülés 1916. október 30-án. 

Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság a Szent-Domonkos-rend 
hétszázados fönnállásának ünneplésére 1916. október 30-án dél-
után fél 6 órakor a központi papnevelő-intézet dísztermében lá-
togatott felolvasó-ülést tartott, melyet dr. Kiss János alelnök len-
dületes szavakkal vezetett be. Utána dr. Horváth Sándor O. P. 
főiskolai tanár széles látókörű tartalmas fölolvasást tartott e 
cimen: A Szent-Domonkos-rend szerepe a keresztény bölcselet 
megalapozásában. 

A XIII. század a forrongások kora. A szociális problémá-
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nak eretnekség alakjában való megnyilatkozása létrehozza az igazi 
katholikus szegények társulatait, Szent-Ferenc és Szent-Domonkos 
rendjét. Az utóbbi, mivel a tudományok hivatásszerű művelését 
teszi egyik főcéljának, nagy szerepet tölt be művelődéstörténeti 
szempontból s nagy szerepet játszik abban a hatalmas mozga-
lomban, amelyben a legheterogénebb elemek ütköznek össze s 
az egyik végül is győz, amely épen a Szent-Domonkos-rendben 
születik meg s innen indul világhódító útjára. A rend egész 
dicsősége két tagjára, Nagy Albertre és aquinói Szent-Tamásra 
hárul, akiknek rendtársaikkal való vállvetett munkája alapozza 
meg a keresztény bölcseletet. Megszüntetik ugyanis egyrészt a 
századokon keresztül uralkodó természetellenes állapotokat, amely 
a hit és tudomány viszonyát feltétlenül ellenséges értelemben 
állapítja meg. 

Szakítanak továbbá azzal a bölcseleti iránnyal, amelynek 
zászlójára nagynevű férfiak neve volt ugyan írva, elvileg szilárd 
és teljesen kifogástalan nézőpontokat azonban nem nyújtott. 
Végül legyűrik elvi álláspontjuk legnagyobb ellenségeit, az aris-
totelismus elferdítőit. A rend magáévá teszi két legjelesebb tag-
jának minden törekvését s mikor végeredményképen kikristályo-
sodott az, amit ma keresztény filozófiának nevezünk, akkor hi-
vatalos tanává teszi Albert és Tamás tudományos kutatásának 
eredményeit s az egész világon szétszórt tagjai révén lényegesen 
hozzájárul ahhoz, hogy ez a filozofia minél előbb az egész ke-
reszténység közkincsévé legyen. 

Az előadáshoz hozzászóltak : 
Dr. Huszár Elemér azt gondolja, hogy a fölolvasás hozzá-

szólást alig igényel, mert a domonkosrend 700 éves jubileumát az 
Aquinói-Szent-Tamás-Társaság méltóbban nem ünnepelhette volna 
meg, mint ezzel a felolvasással, mely oly gyönyörűen jellemezte 
a rend működését a keresztény misztika terén. 

Felszólaló e mellett a keresztény bölcselet szerepére akar 
rámutatni a domonkosrend kebelében. 

Minden szerzetesrendnek lényege az evangéliumi tanácsok 
követése; mégis mindegyiknek van ezen kívül egy jellegzetes 
vonása is; a domonkosoknál ez a bölcselet művelése, mint a 
rendi élet egyik lényeges eleme. Siénai szent Katalin, egyike a 
legkiválóbb dominikánus misztikusoknak különböző hajócskákban 
látta a szerzetesrendeket; a szent Domonkos hajójának kormá-
nyosa a tudomány világossága volt. A bölcselet ott van már a 

10* 
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rend keletkezésénél is: Don Diego püspök és Domonkos kano-
nok Toulouseban megszállnak s észreveszik, hogy házigazdájuk 
eretnek; Domonkos rögtön vitába bocsátkozik vele, meggyőzi s 
ekkor fogamzik meg benne a gondolat, hogy szerzetesrendet 
alapít az evangélium terjesztésére s a lelkek üdvére. 

Ennek a bölcselkedő szellemnek megtestesülése veronai Péter, 
aki önvérével írta le utolsó szavát : Credo. Ez a szellem élt cremonai 
Lórántban, aki, midőn meghallotta, hogy Bresciában egy vitát nem 
tudnak eldönteni, rögtön nyergel, Bresciába siet és vitatkozik. 

A domonkosrend feladata: contemplare et contemplata 
aliis tradere, tanulmányainak és elmélkedéseinek gyümölcseit 
közölni másokkal. Ezért kereste fel szent Domonkos lakhelyéül 
a városokat, ahol az egyetemek virágzanak. Aquinói szent 
Tamásnak is a tudomány művelése az alapelve, maius est con-
templata aliis tradere, quam solum contemplare. Jelszava a Veritas, 
életideálja elmélyedni az igazságban és tanítani az igazságot. 
A legszebb harmóniában van itt összekötve az intellectualismus 
és a Voluntarismus, a vallásos igazságokban való elmélyedés és 
az Istennel való eleven kapcsolat. A dominikánus bölcselet tehát 
se nem puszta intellectualismus, mely öl, sem puszta Voluntaris-
mus, hanem a vatikáni zsinat szavával élve, intellectus et volun-
tatis obsequium. 

Dr. Trikál József kiegészíti az elhangzott hozzászólást azzal, 
hogy a domonkosok jelszava volt, verbo et exemplo, a francis-
kánusoké pedig, plus verbo quam exemplo. Azután a domonkos-
rend bölcseleti jelentőségét tovább méltatva rámutat arra, hogy 
ami az arab és zsidó bölcselőknek nem sikerült, azt a domon-
kosok bölcselői keresztülvitték, t. i. a hitet megegyeztették a tudo-
mánnyal. A domonkosok másik érdeme meg az, hogy Arisztote-
lészt belevitték a keresztény bölcseletbe. Ez annál nagyobb ne-
hézségbe ütközött, mert az egyház élénken tiltakozott az újpla-
tonikus elemekkel meghamisított arisztotelészi művek használata 
ellen. Szent Tamás azonban Meulbreuck-el együtt lefordította az 
eredeti, tiszta Arisztotelészt és olyan kommentárt írt hozzá, mely 
még ma is elsőrangú. Szent Tamás nagy filozófiai értékét mutatja 
az is, hogy míg ellenfele a materialista Siège de Brabant tanának 
költői feldolgozása, Jean de Meux Roman de la rose-a csak 
három századig virágzott, addig szent Tamás hittudományából 
és bölcseletéből a halhatatlan Dante költői remekalkotása nőtt ki. 
«Gyümölcseikből ismeritek meg őket.» 
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Dr. Kiss János a mult ülés tárgyának azt a részét, mely a 
magyar nyelvről szólt, röviden megismétli, a hozzáfűzött észre-
vételeket összegezi és a feleletet reájuk a következőkben adja meg : 

/. észrevétel: A nemek hiánya egyes esetekben hátrányos. 
Felelet: Olyan hiány ez, melyre büszkék lehetünk, annyival is 
inkább, mert más nyelvek viszont szabadulni szeretnének a ne-
mektől. 

2. észrevétel: Mi a tudósok számára is írunk, azért átmene-
tileg az . idegen műszókat is alkalmaznunk kell. Felelet: Ezt meg 
lehet tenni a magyar műszók alkalmazása mellett, csak a magyar 
nyelvnek e tekintetben való lekicsinylését kell gyűlölettel ül-
döznünk. 

3. észrevétel: A magyar szóknak még nincs eszmetársító és 
érzelemgerjesztő erejük. Felelet: Ha használatba vesszük őket, 
megkapják. 

4. észrevétel: Vegyünk buzdítást a magyar szépirodalom 
művelőitől. Felelet: Ezt örömmel kell helyeselnünk. 

5. észrevétel: Az idegen terminológia a tudományt nem-
zetközivé teszi. Felelet: a) Ez nem kíván mást, mint hogy az ide-
gen műszókat is ismerjük, b) magyar szövegben csak magyarul 
tudó emberekhez szólunk, c) nemcsak a szű£-fogalmakról van 
szó, hanem mindennemű idegen szó kerüléséről. 

6. észrevétel: Az idegen szók kiküszöbölésével sok mindent 
nélkülöznünk kellene, mert már sok idegen szót fogadtunk el. 
Felelet: Idegen szó az, mely a mi nyelvünkben polgárjogot nem 
nyert. Erre ugyan azt lehetne felelni, hogy adjunk ezeknek is 
polgárjogot, ezt azonban tudatosan s főkép magyar öntudattal 
tenni nem szabad. Máskülönben a hozzászólásokat köszöni és a 
vitát egyidőre ismét befejezettnek jelentvén ki, az ülést bezárja. 

Jelen voltak: dr. Mihályfi Ákos a budapesti tud. egyetem 
rektora, dr. Rott Nándor szem. kormányzó, dr. Kiss János, dr. 
Trikál József, dr. Pataky Arnold egy. tanárok, dr. Breyer István min. 
osztálytanácsos, Paluscsák Pál, Bőle Kornél, dr. Horváth Sándor, 
P. Badalik B. dominikánusok, dr. Walter János, dr. Sebes Ferenc, 
Zimányi Gyula, dr. Schütz Antal piaristák, dr. Baranyai Jusztin, 
dr. Várkonyi Fidél, dr. Varga D. ciszterciták, Kocsis Julián, Bod-
nár Rémig premontreiek, Túri Béla, dr. Martin Aurél, dr. Saly 
László, dr. Pfeiffer Miklós, dr. Huszár Elemér, Fehér Ilona, Csi-
kász Vilma, Kemény Hugó, Schmil Gyula, Otáhal Lipót, Kan-
csinszky Szilveszter, Jurkasich Philemon, Bányász József. 
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Felolvasó ülés 1916. november 29-én. 
Az Aquinói-Szt.-Tamás-Társaság 1916. november hó 29-én 

d. u. 1 / 2 6 - k o r , Shakespere halálának háromszázados évfordulója 
alkalmából, a budapesti központi papnevelő intézet dísztermében 
felolvasó ülést tartott, melyben a napirend előtt dr. Székely István 
elnök Istenben boldogult I. Ferenc József apostoli királyunkról a 
következő szavakkal emlékezett meg: 

Tisztelt Társaság! A mai napra hirdetett felolvasó ülésünk 
hangulatába országos gyász vegyült. Meghalt a mi szeretett kirá-
lyunk I. Ferenc József, kire hosszú élete alatt megszoktuk már 
nem is mint halandó emberre, hanem mint fogalomra, mint a 
nemzet és állam megtestesülésére tekinteni ; aki iránt érzett alatt-
valói hódolatunk annál jobban átváltozott gyermeki tiszteletre, 
szeretetre és kegyeletre, minél inkább haladt ő korban előre a 
pátriárkák kora felé. 

Élete egy nagy darab világtörténet és magyar történet, 
mely egyszersmind összeesik a művelődéstörténet azon korszaká-
val, melynél gazdagabb és fontosabb az emberiség és hazánk tör-
ténetében nem volt. Soha még az eszmék egy emberöltő alatt 
úgy át nem alakultak, a művelődés egy ember életében oly óriási 
haladást nem tett, mint az ő uralkodása alatt. Még azok a jó és 
rossz eszmék is, melyek a megelőző korban termettek, a boldo-
gult nagy király életében fejlődtek ki és értek meg s mentek át 
a gyakorlati életbe. 

Különösen nálunk Magyarországban úgyszólván egész mo-
dern szellemi életünk és műveltségünk az ő uralkodása alatt szü-
letett vagy nőtt nagyra. Legtöbb tudományos és kulturális intéz-
ményünk az ő direkt vagy indirekt támogatása és védelme alatt 
keletkezett vagy ekkor éreztette áldásos befolyását, mint a szerves 
élet a nap fényét és melegét. Minden igyekezete arra irányulj 
hogy a békét, mely a tudománynak, művészetnek és művelődés-
nek éltető eleme, amíg csak lehetett fenntartsa; s bizonyára ő 
fájlalta legjobban, hogy az tovább lehetséges nem volt. 

Vallásossága, a szenvedésekben tanúsított lelkiereje, lelki-
ismeretes kötelességteljesítése, a sír széléig kitartó fáradhatatlan 
munkássága miként életében például szolgált alattvalóinak, úgy 
holta után is örökös hirdetője lett azoknak a nagy igazságoknak, 
hogy mindnyájan Isten alattvalói vagyunk s neki felelősséggel 
tartozunk, hogy még a trónok magasságában is csak a vallás az, 
ami boldogítani és vigasztalni tud, hogy a társadalom jóléte a 
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kötelességteljesítésen alapszik s hogy az emberiség igazi hala-
dása és boldogsága csak a munkán épülhet fel. Defunctus adhuc-
loquitur. 

Gyászoljuk meg nagy királyunkat, őrizzük meg életének 
emlékét kegyelettel! S akkor lesz gyászunk hozzá méltó, akkor 
lesz kegyeletünk neki legkedvesebb, ha követni fogjuk életének 
példáját és tanulságait. Indítványozom, hogy társulatunk gyászá-
nak és kegyeletének a mai ülés jegyzőkönyvében adjon kifejezést. 

Az elnök szavait a Társaság tagjai állva és megindultsággal 
hallgatták s elhatározták, hogy gyászuknak jegyzőkönyvben kife-
jezést adnak. 

Majd jelentette az elnök, hogy Bősz Emil jobbágyi esperes-
plébános 100 korona lefizetésével az alapító tagok sorába lépett. 

Dr. Trikál József egyetemi tanár, rendes tag felolvasást tar-
tott: A Shakespere műveiben megnyilvánuló bölcselkedésről. 
Értekezése első részében a kapcsolatot kereste Shakespere és 
korának bölcseleti nézetei között. Kereste a nagy költő gondol-
kodásának logikai, lélektani és erkölcsbölcseleti elemeit. A má-
sodik részben rávilágított Shakespere történelem- és társadalom-
bölcseletére. Feltüntette pessimismusának okait és optimismusá-
nak forrásait. Végül feltárta a jövendőnek azt a ragyogó képét( 
amely felé az emberiség halad. 

A nagy tetszéssel fogadott felolvasásért az elnök köszönetet 
mondott. 

A második felolvasó dr. Kiss János egyetemi tanár, alelnök 
volt, aki a kételkedésről és bizonyosságról értekezett. Miután a 
bizonyosság ismertetőjelét és biztosítékát : a tárgyi szembeszökő-
séget közvetetlenre és közvetettre megkülönböztette, ecsetelte azt 
az utat-módot, amelyen a bölcseleti bizonyosságra eljuthatunk. 

* Mindenekelőtt szemlét kell tartanunk ismeretkészle'tünk felett s 
amely ismereteinket közvetetlenül önmagukban nyilvánvalóknak 
találjuk, azokban megnyugszunk, azokról nem kételkedünk s azo-
kat bizonyítani nem igyekszünk, mert nem kell, de nem is lehet. 
A közvetve nyilvánvalókkal, vagyis bebizonyítottakkal szemben 
módszeres kételkedést alkalmazhatunk, melynek nagy mesterei 
voltak Sokrates, Plátó, Aristoteles, Aquinói Tamás. Descartes 
módszeres kételkedése helytelen, 1. mert általános, 2. mert gon-
dolatmenetében meg nem okolt átmeneteket, igazi halálos ugrá-
sokat enged meg magának. A felolvasó a Tongiorgi-féle három 
alapvető igazság tanát sem fogadja el a maga merevségében. 
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Az ülés elhatározta, hogy dr. Kiss által előadottak megvita-
tását az idő előhaladottsága miatt valamely közeli ülésre hagyja. 

Jelen voltak: dr. Székely István, dr. Kiss János, Molnár 
János prelátus, dr. Rott Nándor, Kayser Lajos prépost, Lampel 
Vilmos min. tanácsos, dr. Hanuy Ferenc, dr. Trikál József, dr. Pa-
taky Arnold, dr. Schütz Antal, dr. Babura László, dr. Martin 
Aurél, dr. Garda Samu, dr. Mester János, dr. Zimányi Gyula, 
dr. Sebes Ferenc, Polgár Pál és számos egyetemi hallgató. 

Felolvasó ülés 1916. december 20-án. 

Idő: Este V2Ö-kor. Színtér: A központi papnevelőintézet 
díszterme. 

Az elnöklő dr. Székely István pápai prelátus, nagyváradi 
kanonok bejelentette, hogy Soltész Imre volt kálmándi plébános 
egy 100 koronás hadikölcsön-kötvényt hagyományozott a Társa-
ságra, amiért a Társaság háláját fejezi ki. 

Azután Konwcsy István pécsi fiúnevelő-intézeti igazgató 
olvasott fel e cimen : Tömegben végrehajtott cselekedetek és 
erkölcsi felelősség. 

Az előadó szerint társadalmi fejlődésünk mindinkább a 
tömegérvényesülések irányában halad. A régi, zsarnoki elvvel 
szemben előbb az egyén megbecsülése, majd a szabad önjogú 
egyének összességének érvényesülése lesz az uralkodó elv. Ez 
válik intézményessé a parlamentarismusban és a Különféle ön-
kormányzatokban. A többségi elv a jogszolgáltatás, sőt az erkölcs 
területeit is alámossa. Az esküdtszékek a társadalom erkölcsi és 
jogi felfogásának parlamentarismusa. A klasszikus büntetőjogi 
iskola elfogadta ugyan a személyes felelősséget, de a büntettet 
elválasztotta a személytől. Ujabban a tettet az egyén múltjának 
és jelenének szerves fejleményének tekintjük és így bíráljuk. 
Ezen beállításban szabad és kell a törvényben végrehajtott cse-
lekményeket is bírálnunk, úgy azonban, hogy ezen bírálatnak az 
elszigetelt egyén cselekedeteivel azonos alapon kell történnie. 
Tehát a törvény, a lelkiismeret (megismerés) és a körülmények 
értéklésével. A tömeghatás a megismerést korlátozó körülményei-
vel akárhányszor lehetetleníti — azért lehetnek adott esetek, mi-
kor a tömegben végrehajtott cselekedetükért nem vagyunk fele-
lősek. — Az előadást a következő hozzászólások követték: 

Hanuy Eerenc dr. úgy értette a felolvasót, mintha az álla-
mot individuumok egyszerű összegének mondotta volna ; ez nem 
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helyes, mert az állam nem atomistikus, hanem organikus közület. 
A felolvasónak azt a véleményét sem fogadja el, hogy az elő-
készített tömeg cselekedetei mind tömegcselekedetek; ezen fel-
fogás mellett egyéni cselekedet nem is léteznék, mert mindenki 
valamilyen kaszthoz tartozik. Tömegcselekedetekről csak az elő 
nem készített tömegeknél van szó, ellenben, ha pl. egy pap vala-
mit a papi hagyományok alapján tesz, arra nem lehet mondani, 
hogy az tömegcselekedet. Igaz, hogy az osztály rányomja az em-
berre a jellegét, de az csak motívum gyanánt folyhat be. Végül 
az «infectio» és «suggestio» közötti különbségről szeretne fel-
világosítást. 

Dr. Nemes Imre szerint tömegelnevezés csak élettelen tár-
gyakra vonatkoztatható. Átvitt értelemben lehet ugyan emberekre 
is alkalmazni, de logikai állásponton nem, mert csak az egyén 
létezik, minden egyéb' elvont fogalom. Ami pedig a tömegben 
cselekvő ember szabadságát illeti, véleménye szerint, bármeny-
nyire áll ilyenkor az egyén a félelem és más kedélyhangulatok 
befolyása alatt, szabadságát mégis bárhol érvényesítheti. 

Dr. Komócsy István a felszólalóknak adott válaszában ki-
fejti, hogy ő is az organikus államszervezet alapján áll. Nem-
különben az egyéni cselekedetek felelősségét is megengedi az 
előkészített tömegben, ha az egyén nem válik a tömeg szerves 
részesévé. Azt is megengedi, hogy az osztályok tagjaiként sze-
replő az egyéni szabadság minden velejáróval rendelkezik. De 
megfordítva áll az is, hogy mi is a kaszt hatása alatt állunk. 
Különösen az átlagemberek olvadnak fel a hozzátartozók érzés-
világában, s ilyen esetekben az egyéni cselekedet eltompul. Az 
infectio és suggestio között az a különbség, ami az indítás és 
eredmény között. Ha mások gondolata, érzése bennem akarati 
indulásokat, érzéseket kelt fel, előáll az infectio, ha ez most az 
én eszmetartalmammal egyesülve bennem egy új állapotot létesít, 
keletkezik a suggestio. — A másik felszólalónak azt válaszolja, 
hogy a «tömeg» kifejezés már általánosan el van fogadva. Ami 
pedig a szabadságot illeti, az nem is képezte felolvasása tárgyát. 

Dr. Székely István köszöni az érdekes, korszerű és szépen 
előadott felolvasást. Néhány megvilágító megjegyzést tesz még 
a tömeg fogalmára s a suggestio mibenlétére vonatkozólag, végül 
pedig az ülést bezárja. 

Az ülésen jelen voltak: dr. Székely István udv. tanácsos, 
egy. tanár, elnök, dr. Giesswein Sándor, dr. Kiss János, dr. Hanuy 
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Ferenc, dr. Pataky Arnold, dr. Schütz Antal egyetemi tanárok, 
dr. Komócsy István, dr. Saly László, Nemes Imre, dr. Martin 
Aurél, dr. Szegedy Rezső egy. tanár, Sárospataky József főügyész-
helyettes, Székely János, Komócsy őrnagyné, Komócsy Katinka, 
Komócsy Andorné, Komócsy Andor, Kálmán Zoltán, Zimányi 
Gyula, több egyetemi hallgató, özv. Ebassy Imréné, Kőszegi 
László, dr. Miklós Ferenc, Szűcs Lajos, Kerkác József, Hrajnyák 
Gábor, Polgár Pál. 

Felolvasóülés 1917 január 24-én. 

Szintér a Központi papnevelő intézet díszterme. Kezdete 
1/26 órakor. 

Elnök: dr. Székely István prelátus, nagyváradi kanonok. 
Az ülés első tárgya Velles László S. J. rendes tag felolva-

sása volt «a rajz- és színhatások versenyéről, különösen a réz-
és aranykarcokon». Előadó a bevezető részben kifejtette, hogy 
tudomány és művészet az idők folyásához mérik alkotásaikat. 
Verőfényes, békés idők nagyszabású, nagy erőkifejtéssel, magas 
pénzáldozatokkal járó művekkel dicsekszenek; viharos évek ellen-
ben könnyebb termeléssel is beérik. Ezt látjuk a filozófiának s 
annak egyik kedves mellékágának, a szépészetnek, az esztétiká-
nak szinterén is. Velics felolvasásában a rajz- és szinhatásokról, 
vagyis a rajzbeli és a festői kvalitásokról szólt; azokat az épí-
tészet és szobrászat terén futólag kiemelte, áttért azután, hogy 
tárgyát kézzelfoghatólag kimagyarázza, a rajzoló és festőművészet 
egyik könnyen kezelhető, könnyen szállítható műágára, a réz- és 
aranykarcok bűvös-bájos világába s múzeumának néhány kisze-
melt példányán a festői elemnek csodálatraméltó kifejlődését 
mutatta elő. 

Az ülés második tárgya eszmecsere volt a kételkedés és 
bizonyosság alapjáról és módszeréről. Dr. Kiss János, aki e 
tárgyról 1916 november 29-én értekezett, most röviden meg-
ismételte előadását, melyet azután a következő eszmecsere 
követett : 

Dr. Schütz Antal köszönetet mond a szines előadás össze-
foglalásáért, amely meg nem zavarva utal arra, hogy a bizonyos-
ság végső alapjául a tárgyi közvetetlen nyilvánvalóságot valljuk. 
E nyilvánvalóságot a dolog szabatos kiélesítése végett csak az 
ítéletekre alkalmazza, itéletalanyok azután lehetnek tények, fogal-
mak (mint az én létezésem ; változás, különbözőség stb.). 
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Descartes elméletének egyik sarkalatos hibáját abban az 
alanyelvűségben találja, mely az igazság kritériumául alanyi nyil-
vánvalóságot állít föl: clara et distincta perceptio. 

Tongiorgi álláspontjának bírálatához a következőket fűzi : 
A primum factum feltevése az ontologiai és logikai rend össze-
zavarásán alapul ; a logika az igazságok tárgyalásánál nem törő-
dik azzal, hogy van-e gondolkodó ész vagy sem. Helyteleníti az 
ellenmondás elvének előnyben való részesítését. Az elmélet 
főhibáját az ismeretkritika problémájának félreismerésében látja, 
amellyel Tongiorgi a kérdésbe tett igazságokat állítja oda alap-
elvekül. 

Dr. Székely István hangsúlyozza az ismeretek végső onto-
logiai okának fontosságát: a noetika nem lehet közömbös az 
ismerő alannyal szemben. Védi Tongiorgi álláspontját, aki három 
elvre akarta visszavezetni az ismerés feltételeit, amelyek nélkül 
ismeret és bizonyítás nem történhetik. Az ellenmondás elvében 
bennfoglaltatik a másik két alapelv. 

Dr. Schütz Antal a vita folyamán az ismeretkritika tárgyi-
lagosságát emeli ki, amelyben csak módszeres kételkedésnek 
van helye. 

P. Velics László S. J. a tárgyi nyilvánvalóságot abban találja, 
hogy a tárgy is és a megismerő tevékenység is visszatükröző-
dik a reflektáló lélekben. 

Dr. Kiss János az alanytól különböző valóság kérdésében 
a főnehézséget a wç-ban, a minőség megtalálásában látja. Sze-
rinte a nyilvánvalóság kezdődőleg már bennrejlik a fogalmak-
ban, az ítéletekben pedig befejezést nyer. Tongiorgi elméletében 
a főhibát az elvek kis számában és a harmadik elv soványságá-
ban találja. 

Az elnök hozzászólásával a vita az idő előrehaladottsága 
miatt befejezést nyert. 

Az ülésen előkelő és nagyszámú közönség volt jelen; a kö-
vetkezők neveit sikerült feljegyezni: dr. Székely István, báró 
Forster Gyula, dr. Majovszky Pál min. tanácsos, dr. Kiss János, 
dr. Schütz Antal és dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, dr. Auer 
Jenő, dr. Martin Aurél, Duschek Aurél, dr. Dőry Ferenc, dr. Bo-
zsik Pál, dr. lovag Fuchs Károly, Kőszegi László, Utassy Adrienne, 
Knapp Nándor, dr. Kacziány Géza, Kacziány Aladár festő, Len-
ner József, Bernhard Zsigmond S. J. és számos egyetemi hallgató. 
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s z a b á l y r e n d e l e t k ü l f ö l d ö n s z e r z e t t h i t -

t u d o m á n y i d o k t o r i o k l e v e l e k h o n o s í t á s a 

t á r g y á b a n , i 

Kiadatott a vallás- és közoktotásiigyi m. kir. miniszternek 1916. 
évi 28.170. sz. a. a budapesti tud. egyetem tanácsához intézett 

rendeletével. 

1. §. Külföldön szerzett hittudományi doktori oklevél csak 
abban az esetben honosítható, ha birtokosa magyar állampolgár 
és az egyetem hittudományi karán megkívánt érettségi bizonyít-
ványa van. 

2. §. Minthogy az avatás jogával felruházott külföldi hit-
tudományi főiskolák tanulmányi rendje országonként különböző, 
a honosítási eljárásnál figyelembe veendő a honosítandó oklevél 
eredete a következő elvek alapján: 

I. A római hittudományi főiskoláknál: 
a) Csak az olyan hittudományi doktori oklevél honosít-

ható, melyet az avatás jogával a pápától felruházott intézet állít 
ki s amelynek bizonyítványait a kar szigorlatokhoz elfogadhatja. 

b) A honosítást kérelmezőnek ki kell mutatnia, hogy a hit-
tudományt, illetve a budapesti kir. magyar tudományegyetem 
hittudományi karán előadott tárgyakat akár szorosan vett hittudo-
mányi főiskolán, akár más rokonintézetben összesen 10 féléven 
át hallgatta. 

c) Ki kell mutatnia továbbá a hittudományi karon előadott 
rendes tárgyak kellő óraszámban való hallgatását is. A hallgatás 
mértéke a kar mérlegelése alá tartozik. Az egyes tárgyaknál 
észlelhető hiányok másutt mutatkozó többletek által pótoltaknak 
vehetők. Ha azonban a kar kellő mérlegelés után azt találná, 
hogy valamely rendes tárgynál észlelhető hiányra sehol pótlás 
nem akad, a honosítást kérelmezőt e tárgyból teendő pótszigor-
latra utasíthatja. 

d) Az egyházjog és egyháztörténet magyar vonatkozású 
részeiből minden esetben egy órás pótszigorlat teendő. 

1 Többek kívánságára közlöm, hogy megőrzésre szánt folyóiratomban 
bárki könnyen megtalálhassa. A szerkesztő. 
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e) A honosításért folyamodó azonkívül köteles a nálunk 
szokásos terjedelemben nyomtatott értekezést benyújtani, mely-
nek tárgyát a dékán a szaktanárral egyetértően állapítja meg. 

E két utóbbi d), e) pontban felsorolt követelményeket a kar 
indokolt esetekben a honosítást kérelmezőnek tudományos és 
irodalmi munkálkodása alapján elengedheti. 

II. Az osztrák egyetemeknél. 
Minden további eljárás mellőzésével honosíthatok mindazok 

az osztrák hittudományi doktori oklevelek, amelyeknek birtokosai 
az osztrák vallás- és közoktatásügyi miniszter által Őfelsége 1914 
január 26-iki legfelsőbb elhatározása alapján 1914 február 11-én 
kibocsátott rendeletben (lásd m. kir. v. k. m. 1914 május 16-iki 
82.843. számot) megadott engedély alapján doktori értekezésük 
szakcsoportjából osztrák egyetemen negyedik szigorlatot tettek-
Más esetben honosításnak csak a hiányzó negyedik szigorlat lete-
vése után van helye ; köteles tehát szóbeli szigorlatot tenni abból 
a szakcsoportból, amelyből értekezése tárgyát merítette. 

Ez utóbbit a kar doktori értekezésnek elfogadja s annak 
nyomtatásban való közzétételét nem kívánja. 

III. Egyéb külföldi egyelemeknel. 
A nem római és nem osztrák egyetemeken szerzett hit-

tudományi doktori oklevelek honosítása a római diplomákra 
nézve b), c), d) pontok alatt felállított elvek szerint bírálandó el. 
Az illető egyetemek hittudományi karainál nyomtatásban be-
nyújtott és elfogadott doktori értekezéseket a kar elfogadja. 
Nyomtatott értekezés hiányában a római diplomákra vonatkozó 
határozat e) pontja mérvadó, indokolt esetekben e kívánalom alól 
a kar felmentést adhat. 

3. §. A honosítás díja 17 cs. és kir. arany és 23 korona, 
mely összegből 7 arany és 23 korona az egyetemi rektori hiva-
talba küldendő, ebből 2 arany a rektort, 2 arany a hittudományi 
kari dékánt, a többi 3 arany a társkarok dékánjait illeti, 20 ko-
rona az egyetemi rektori hivatalnak jár, 3 korona pedig bélyeg-
illeték. Ha azonban a honosítást szigorlat vagy értekezés benyújtása 
előzi meg, a szokásos szigorlati és bírálati dijak is lefizetendők. 

4. §. A honosítási eljárás. Minden honosítási esetről a kar 
rendes vagy rendkívüli ülésben határoz és határozatát jóváhagyás 
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végett a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez terjeszti 
fel. A miniszteri jóváhagyás megtörténte után a honosítandó az 
egyetemi tanács előtt honosítási esküt tesz. (Itt következik a 
honosítási eskü szövege.) 

Budapest, 1916. június 28. 
A m. kir. vallás- és. közoktatásügyi miniszter. 

p á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

A budapesti kir. magy. tudományegyetem hittudományi 
kara 1917. január 31-én tartott IV. rendes ülésében a Horváth-
alapból pályázatot hirdet a következő két tételre: 

1. Az Újszövetségből: «A magyar bibliafordítások története 
és bjrálata.» A történeti résznek fel kell ölelni a fordítások ere-
detét, kódexeit és kiadásait, sorsát és más fordításokhoz való 
viszonyát; a biráló résznek ki kell terjeszkedni az összes her-
meneutikai és nyelvi szempontokra. 

2. Az alapvető hittanból: «Az egyházról szóló kath. tan 
alapjait képező evangéliumi helyek (Mt. 16, 18 k; 18, 17 k; 28, 
18; Lc. 22, 31 k; Jo. 21, 15 kk. stb.) hitelességének védelme az 
ujabb felfogásokkal szemben/; 

A munkák a művelt közönség igényeinek megfelelő iro-
dalmi értékű, magyar nyelven Írottak és 15 nyomtatott ívnyi 
terjedelműek legyenek. Az idegen kézzel vagy gépírással írt 
pályamüvek a szerző nevét rejtő, zárt, jeligés levélkével 1918. 
május hó l-ig a Hittudományi Kar Dékáni Hivatalánál nyúj-
tandók be. 

Jutalmuk egyenként 1200 korona. 
A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban, külön könyv-

alakban vagy folyóiratban közzétenni. 
Budapest, 1917. február hó 9. 

Zubriczky Aladár dr. s. k., 
hittudománykari dékán. 
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Fizetések nyugtatása. 
1916-ra fizettek 12 koronát : Báthy Lajos, dr. Bran Felicián, Fábián 

János, Jaross Béla, Kovács Antal, Lex János, Palyó Mihály, dr. Porubszky 
Géza, Roska Jenő, dr. Szentgyörgyi Jordán Károly. 6 koronát : Demján Ákos. 
4 koronát : Czeizel Rezső. 

igiy-re fizettek. 64 koronát : Központi papnevelő-intézet Budapest. 48 
koronát : Papnevelő-intézet Eger. 20 koronát-: Szervita-rendház Budapest, 
dr. Szende Aristid. 16 koronát : dr. Babura László, B. Boér Géza, dr. Boromissza 
Tibor, dr. Dunay Alajos, Druga László, dr. Franciscy Lajos, dr. Gere Gábor, 
Krssák József, Papnevelő-intézet Szatmár-Németi, Szombathely, dr. Szánthó 
Géza, Szmieskó Gergely, gróf Üchtritz-Amade Emiiné, Zimányi Mihály. 15 
koronát : Püspöki főgimnázium Szilágysomlyó. 12 koronát : Ádám Iván, dr. Altor-
jay Sándor, Arnbach Mihály Andruscsakevics Henrik, dr. Bartalos Gyula, Báthy 
Gyula, Begovcsevics Róbert, Bencés főgimnázium tanári könyvtára Győr, 
Bemardinum Budapest, Bernátsky Ferenc, Bogisich Mihály, Bognár Károly, 
Bohárcsik Sándor, Bilkei Ferenc, Csernik Alajos, dr. Cservenka Béla, Czindery 
Endre, Cisztercita rendház Baja, Cisztercita főgimnázium tanári kara Székes-
fehérvár, dr. Dőry Ferenc, Elszner József, Erdélyi József, Eöri János, s^ent 
Ferencrendiek háza Budapest (Belváros), Dés, Eger, Medgyes, Mohács, Pozsony, 
szent Ferencrendi hittanhallgatók Pozsony, dr. Fibiger Sándor, Finta Antal, 
Főgimnázium Fiume, Keszthely, Székelyudvarhely, Fővárosi Könyvtár Buda-
pest, Gerbery Elemér, Gojdics István, Gálfy Sándor, dr. Hackenberger Konrád, 
dr. Hanuy Ferenc, Hehelein Károly, dr. Hindy Zoltán, dr. Horváth Ferencné, 
dr. Horváth Ferenc, dr. Horváth Károly, Huber Lipót, Hulenic János, Hradek 
Károly, Janics Ferenc, Jaross Béla, Jedlicska Pál, Jekelfalussy Viktor, Jezsuita-
rendház Pozsony, dr. Ivánovich Emil, Kalazantinum Budapest, Kármeliták 
Budapest, Kath. tanítóképző Pécs, dr. Király János, Kleiner Lajos, Komócsy 
István, Kongregáció Major Kalocsa, dr. Láng Imre, Lazarista missióház Buda-
pest, Leitgeb József, Lencsér Péter, Lerch István, Növendékpapság iskolája 
Eger, Ungvár, Magyar Zsigmond, Márton Mátyás, Majthán Károly, Makár 
Sándor, Marszina Alajos, Máthé József, Medveczky Ede, Melles Géza, dr. Mes-
ter János, Mezgár Lajos, dr. Mihalovics Ede, Mikes Lajos, dr. Molnár János, 
Nagy József, Néger Ágoston, dr. Nékám Lajos, Növendékpapság Pázmány-
Köre Veszprém, Országos Katholikus Szövetség Budapest, Papnevelő-intézet 
Beszterczebánya, Rozsnyó, Pintér Imre, Plébánia Galgócz, Kondorostanya, 
Nagyperkáta, Nyitraeperjes, Szentetornya, Tenkegörbed, Pokorny István, 
Polák István, Prause József, dr. Ráday Sebestyén, dr. Simon György, dr. Skrá-
bik András, dr. Schermann Egyed, dr. Schütz Balázs, Szemnecz Emil, Szent 
Ágoston-egylet Kalocsa, Szent Imre-Kollégium Budapest I., dr. Sztollár Tamás, 
Szuhán István, Terlandy Rudolf, Toldi Lajos, dr. Tóth József, dr. Török Mihály, 
dr. Vajó József, dr. Virág Ferenc, dr. Wéber Pál, dr. Zsembery István. 10 korona 
80 fillért : Róm. kath. főgimnázium Marosvásárhely, Ungvár. 10 korona 50 
fillért : Kegyesrendi főgimnázium Szeged. 8 koronát : Hodács Ágost, Károly 
Alajos, Mitnyákovits János, dr. Nagy János, Traum Péter. 7 koronát : Páz-
mánykör Innsbruck. 6 koronát : Bárány József, Biró Miklós, Boksay János, 
dr. Boroviczény Nándor, Demján Ákos, Evetovics János, Lazaristák Pilis-
csaba, Nyáry József, Plébániahivatal Váradszentmárton, Scheid Henriette, 
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Scholaster István, Szémán Endre, Tódor László. 5 korona 40 fillért : Katholikus 
Kör Vácz. A már küldött 28 koronához 4 koronát.: Debreczeni János. 3 koronát : 
Kerekes Béla. 2 korona 70 fillért : Premontrei kanonok-rendház Kassa. 

1918-ra fizetett 8 koronát: Czeizel Rezső. 

A nyugtatást február 10-én zártam le. 
Megrendelőimet, a hátralékosokat is, kérem, sziveskedjenek 

a megrendelési díjat a decemberi füzethez mellékelt befizetési 
lapon beküldeni. 

Bár a könyvnyomtató intézet a háború alatt már négyszer 
emelte a «Religio» nyomtatási díját, folyóiratom díját kötelező-
leg nem emelem, marad egy évre 12 korona, de nagy köszö-
nettel veszem, ha a tisztelt megrendelők, kiknek körülményei 
javalják, 16 koronát küldenek. 

Nagyon kérem a megrendelőket, sziveskedjenek a címükben, 
kivált lakásukban beálló változást'azonnal tudomásomra adni. 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Dr. Katschthaler János salzburgi bíboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) című remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar ; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos! 
Hat nagy kötet, igen finom papíron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 



Dr. Tóth János: Az egyház Észak-Amerikában. Ára 2 korona 
40 fillér. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta : Joyau Károly Anatolios 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrétalak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Kiss János. A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
20 fillér. 

LIBAL és MARZ 
BUDAPEST. 

FÖÜZLET : VI., Teréz-körút 
54. Nyugoti pályaudvarral 
szemben. — FIÓKÜZLET: 
VIII, József-körút 77-79. 
üllői uti sarokház mellett. 
Szemüvegek. Orrcsiptetrik. Táv-
csövek. Látcsövek. Különféle 
hőmérők. Bor- és mustmérők. 
Fényképésze t i c ikkek á s 
kel lékek, v v v v v v v v v 

* MŰ1NTÉZET. * 

RIEGER OTTO 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é „ R i r > u d v a r i S Z Á m t ó . a 

F e r e n c Józse f -rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállit 
40 év óta több mint 2000 orgonát — kőztök 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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Irodalmi újdonság! 
A lisieuxi ш 
kis Teréz élete 
A lisieuxi zárda által egyedül jogosított és engedélyezett 

magyar kiadás. 
Megjelent albumalakban 276 oldalon és 24 múmelléklettel, 

disz es kiál l í tásban 

Ezen, a maga nemében páratlanul bájos, felemelő és megindító 

önéletleirást S. NAGYFEJEÖ GABRIELLA angolkisasszony for-

dította s PISZTER IMRE cisztercita perjel rendezte sajtó alá. 

Ezen munka a háborús drágaság dacára az e célra 
adott jótékony hozzájárulás következtében 

páratlanul olcsó áron került forga-

lomba és pedig: bolti ára 4'— korona. 

KAPHATÓ 

A SZENT-ISTVÂN-TÀRSULATBAN 
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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1. é r t e k e z é s e k 

i s m e r e t e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i i d e a l i z m u s . 

Dr. Prohászka Ottokár püspök bevezető beszéde az Aquinói Szent Tamás-
társaság 1917. március 7-én tartott közgyűlésén. 

A H Á B O R Ú benyomásai elől nem zárkózhatik el senki ; meg-
érzi annak megpróbáltatásait egész valónk s a gondolko-

zás is belőle veszi problémáit. Van is ezekből elég, akár azok-
ról a lehetőségekről filozofáljunk, melyek a háború nyomában 
az emberiség fejlődésének megnyílnak, akár pedig azokról az 
elváltozásokról, melyeket a most élő nemzedék fölfogása s 
érzése mutat. Egy ily problémának föltárásával akarom én is 
Társulatunk e közgyűlését megnyitni. 

A filozófiában jobban győzzük idealizmussal, mint az élet-
ben. Nem is csoda; hiszen a filozófiában inkább a transcenden-
tális idealizmus körül forog a beszéd, míg az élet a gyakorlati 
értelem idealizmusán, a cselekvésünket s érzületünket befolyá-
soló, vallási, erkölcsi s kulturális eszményeken s azok érvénye-
sülésén vagy gyöngülésén fordul. Hogy a transcendentális idea-
lizmus mily nagy hatalom a filozófiában, annak megvilágításául 
elég Kantra rámutatnom. A mi ismeretelméletünkben is van helye 
az idealizmusnak, amennyiben valljuk, hogy ismeretünkben 
okvetlenül érvényesül az ismerő alany, a subjectum befolyása s 
rajta van fogalmainkon az emberi ismerő tehetségnek a keze-
fogása s ujjlenyomata s hogy benne is érvényesül a régi latin 
adagium : quidquid recipitur, per modum recipientis recipitur. 
Ez a «modus» a fölismerő alanyból s nem a tárgyból való, de 
magában az ismeretben elválaszthatatlan a tárgytól. így tehát az 
alany a magáéból juttat valamit a tárgyhoz, minek következté-
ben az ő tárgya mindig valamiképen subjectiv színezésben s 
alakításban fogható csak meg s csak így kezelhető. Ily subjectiv, 
nem reális s ily értelemben tulajdonképen idealista elemek nél-
kül nincs ismeret; ezt tudjuk és valljuk. Ezzel azonban még 
nagyon is távol vagyunk attól az idealizmustól, mely a «Ding 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 11 
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an sich» valóságát ugyan elismeri, de különben az egész értelmi 
ismeretet subjectiv kategóriák keretében építi föl, annyira, hogy 
az okság realitásának el nem ismerésével voltaképen teljesen 
elvágja a kapcsolatot a «Ding an sich» s az ismerő alany közt 
s senki nem tudja megérteni, hogy mint váltja ki hát a «Ding 
an sich» a kategóriáknak azután magától kattogó gépezetét. Ez 
bizonyára túlzás s e túlzással szemben a mi ismeretelméleti 
idealizmusunk azt tartja szem előtt, hogy «ne peccet per exces-
sum» s megtartja a kellő mértéket. 

Azonban az ellenkezőt kell mondanom a gyakorlati élet 
idealizmusáról: itt nem a túlzás a veszedelem, hanem a hiány s 
ez a hiány a mai világban sok helyütt oly ijesztő, hogy a val-
lási, erkölcsi s kulturális eszményiség szinte problémává vagyis 
kínzó s gyötrő gondolattá s aggodalommá válik s sokan föl-
vetik magukban a kérdést: van-e hát igazán helye a világban 
az eszményiség hitének s kultuszának? Helyesen foglaljuk-e 
össze s állítjuk eszményeink sugárzatába az életet? Eszmények 
irányítják-e a világ fejlődését s azok igazítják-e el beláthatatlan, 
kanyargós útjait ? Nem balhiedelem-e, nem rajongás-e világmoz-
gató s világmegújító hatalomnak tartani az eszményi világot, 
mikor oly kimondhatatlanul távol esik tőle a valóság?! 

Ezt a szkeptikus s ugyancsak nem idealista lelkületet a 
világháború neveli s terjeszti. S mi, akik itt s most mint az ese-
mények szemtanúi élünk, az érzület térfoglalásán nem csodál-
kozunk. Nem csodálkozunk azon, hogy most, mikor az ősi bar-
bárság örvényei nyílnak körülöttünk s az erőszak vassarokkal 
tapos le virágot s imádkozó ajkakat egyaránt, mikor a szenve-
désnek perzselő heve mint lávafolyam, mint csúszó-mászó, tüzes 
enyészet ömlik el a kultura olajfás s babéros virányain, mikor 
óriási menetben véres zászlók alatt, füstölgő romok közt vonul 
föl a rossznak hatalma, hogy szinte tüntessen az észszerűség s 
az erény tehetetlensége s az ősi bête-humaine változatlansága 
mellett, nem csodálkozunk — mondom — hogy ilyenkor meg-
rendül sokakban a ráció is s hogy átesnek az eszményeket valló 
s a jobbra méltó emberiségnek lelki kínjain. E kínok a kétely, 
a bizalomvesztés, a nagy hivatásban való megrendülés s akik e 
kínokat szenvedik, azok érzik meg legjobban a kornak legmé-
lyebb értelmét s legkeservesebb mivoltát. Nem a hősök, a sebe-
sültek — tisztelet, becsület nekik — nem is az özvegyek s árvák, 
kik ugyancsak sokat vesztettek, szenvedik át a léleknek tulaj-
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donképeni időszerű kínját, hanem azok, kik lelkükben rendülnek 
meg s kik elvesztik az eszményi tájékozást a barbár sötétségben 
s abban a világrengésben, melytől a lelkek rengnek. Most reng 
a lelkivilág földje s akik ettől rendülnek meg, azok szenvednek 
legérzékenyebben. A történelemnek is vannak seismografjai s 
azok is nem a piacokon, hanem a mélységekben vannak el-
helyezve; mert valamint a föld rengéseit a föld méhében, úgy 
a psziché rengéseit s katasztrófáit a lélek mélyében, önmagunkba 
fordulva érezhetjük csak meg. Ott értjük meg a történést, mikor 
azt leplezetlenül mint ösztönös vadságot s eszménytelen erősza-
kot ismerjük föl s az emberiség e viselkedésében nem látunk 
egyebet, mint lelépést kulturális piedesztáljáról s kivetköződést 
igaz s nemes érzelmeiből. 

Ilyen s hasonló reflexióktól elborul a gyakorlati idealiz-
musnak csillagos ege s szenvedéssé s mondhatom, további fej-
lődésében sokaknál beteges érzületté válik, mely elfordul a 
világtörténeti chaosztól, a szennytől s alávalóságtól s mindenek-
előtt a frivol s blazirt emberbaromtól. Vannak, akik kioltják az 
eszmények szövétnekét s azt mondják, hogy világosságuk nem 
igazság, hanem csak látszat, nem napsugár, hanem csak lidérc-
fény volt s hogy az eszményiség egyáltalában békétlenkedő, 
bennünk motoszkáló s minket haszontalan tépelődésekbe ker-
gető irányzat, mely rajongókat szül s hiú, subjectiv világok s 
gondolatok útvesztőibe vezeti az emberiséget. Mit használ — 
mondják az ilyenek elkeseredésükben — ha szövőszékek mögött 
ülő, szegény vézna takácsok s susztertriposzokon szavaló Hans-
Sachsok — s ilyenek vagyunk e részben mindnyájan — fejüket 
törik az élet örvényes kérdései fölött? Nem volna-e jobb nekik 
s nekünk, ha eszményeinket szegre akasztanák s nem azok 
presztízsén át, mely téveszt, hanem a józanság januári kristály-
levegőjén át néznék s tisztán ismernék föl a valóságot? Vannak, 
kik mint szárnyanyirott sasok, mint lélekben megtört emberek 
«végeztek» a világgal s szivesen bújnak el macskazúgos ottho-
nukba s nem várnak a végzettől egyebet, mint tűrhető életet és 
halált. Ezeknek bizony kifogyott az olajuk ; üresek lettek maguk 
s nincs mit adniok. 

Már most mi legyen az igazi gyakorlati idealizmus tájé-
kozódása s mi legyen ez ellentétek, e hajótörések s lemondások 
közt a helyes állásfoglalás?! 

Válaszom az, hogy a gyakorlati idealizmusnak csak az 
11* 
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lehet helyes állásfoglalása, ha az egyensúlyt megteremti a világ 
és ember, az irrationale s a rationale közt, ha fölismeri, hogy 
ez a két elem valóság, még pedig kipusztíthatatlan valóság s ha 
e kettő közt a helyes kapcsolatot s a harmóniát megteremti. 
A helyes állásfoglalás az lesz, ha meglátjuk a világ tökéletlen 
oldalait, de nem ignoráljuk jó oldalait sem, ha látjuk a káoszt, 
de konstatáljuk továbbfejleszthető képességét is, ha rögzítjük a 
sötétséget, de tudjuk azt is, hogy a sötétség fölött is ragyogó 
napok izzanak s hogy a sötétben is villog az Isten világossága. 

Ez értelmi elhelyezkedésre főleg az a filozofiai belátás 
segít majd rá, mely szerint tudatában leszünk mindig annak, 
hogy a logikus s az ontologikus rend közt — mondjuk — az 
emberi s a természeti világ közt mindig lesz valamiféle inkom-
patibilitás, hogy meg lesz az, hogy nem illenek egymásra egé-
szen, tehát hogy nem födik egymást. Ennek következtében meg 
lesz bennünk azután az a szerénység, amely igazság, hogy érde-
münk hivatásának fölbecsülésében eltaláljuk azt a juste-milieut, 
mely szerint a mi értelmünk nem arra való, hogy a világot 
bevilágítsa, hanem arra, hogy nekünk világítson. Bármennyire 
haladjon is tehát ez az értelem s bármily bravúros összefogla-
lásokat eszközöljön is, azért mindig tudatában legyen annak, 
hogy csak valamit ért, valamit, ami neki való. A legkiterjedtebb 
ismeretünknek az a mértéke is, meg jellege is, hogy a relativ, 
emberi létnek funkciója s következőleg, hogy a legnagyobb böl-
cseség a savoir-vivre s hogy összes tudományosságunk fölé azt 
lehet írni: «in usum delphini», a dauphin-ember használatára! 

Ebből egyrészt nem az következik, hogy tehát fordítsunk 
hátat a világnak s akasszuk szegre törekvéseinket, másrészt azon-
ban az sem, hogy túlzó idealizmusnak hódoljunk s haladásról s 
fejlődésről álmodozzunk, amelyben majd az ember valahogy 
ember- s világfölényessé válhatnék s önmaga természetének 
kereteiből kiléphetne. 

Ami az elsőt illeti, világos előttünk, hogy a világtól oly 
kevéssé lehet és szabad elfordulnunk, mint ahogy a tehetség, 
mondjuk, a subjectum nem fordulhat el az objectumtól. Erősek 
s egészek csakis az erős lét objektiv keretében s kapcsai közt 
lehetünk. Az emberi gondolat elgyöngül s kimerül s képtelen 
agyficamokra vetemedik, ha túlságos szubjektivizmusát követi s 
az objektiv világ termékenyítő s ellensúlyozó befolyása alól ki-
oson; példa erre sok filozófiai rendszer, melynek kategóriái s 
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következtetései az «ens rationis» öröklött vérszegénységében 
szenvednek. Aki e világban, ahol született, idegen, hol legyen az 
otthon természetadta tehetségeit s feladatait véve ? Ha pedig a 
gyakran csalódott idealizmus tényleg ily hajlandóságokat mutatna, 
akkor már nemcsak szenvedne, hanem nagybeteg is lenne! 

De ugyancsak tévedés volna a másik állásfoglalás, melyről 
a túlzó idealizmus álmodozik, hogy a haladás és fejlődés által 
sikerül majd a természetet végleg legyűrnünk s a világ s a lét 
kegyetlenségeit egészen száműznünk. Ez teljesen megokolatlan 
állítás. Már csak nem száműzhetjük a világot a világból, nem-
különben az irracionálét a ráció mellől ! Egyáltalában nem 
hihető, hogy az ember úgy megküzdhet az irracionális hatal-
makkal, hogy azokat végleg leigázza s hogy azok többé kínt, 
hanyatlást, bánatot s szenvedést ne hozhassanak reá! Ne akar-
junk tehát többet, mint akarnunk lehet s ha már mondjuk is 
magunkat a világ urainak, de ne felejtsük el, hogy époly igaz 
értelemben a világ függvényei, mert részei vagyunk. E beállítás-
ban az eszmények arra valók lesznek, hogy vezessenek—hogy 
vezessenek egyre feljebb, fel a magasba, de nem arra, hogy itt 
lent öltsenek testet. Eszményeinknek mindig az lesz a hivatása, 
hogy belevilágítsanak a világ örvényeibe, de nem az, hogy be-
temessék azokat s paradicsomkertet varázsoljanak föléjük. Vilá-
gítsanak, vezessenek, emeljenek, d e — n e felejtessék velünk el egy 
percre sem azt, hogy kik vagyunk, sem azt, hogy hol vagyunk. Így 
tesz a csillagfény, így a napsugár is : ragyog, világít, melegít sáros, 
poros, fagyos utakon egyaránt. Amely eszményiség az emberi 
relativitás letörhetetlen korlátairól megfeledkezik, az nem találja 
meg a helyes mértéket s nem teremtheti meg a lélek egyensúlyát. 

Ez értelmi elhelyezkedés által legyőzzük azt a dualizmust, 
mely mint pesszimizmus ékeli magát Isten s a világ közé, úgy-
szintén megértjük azt is, hogy miért elengedhetetlen vonása az 
emberi idealizmusnak a tragikum. A történelem tanúskodik az 
emberi psziché tragikumáról, mely abban áll, hogy akarnia kell 
a fölségest, melyet nem bir elérni — hogy folyton kinő önma-
gából s kigravitál saját világából hogy idézi az eszményiség 
szellemeit, mialatt a nyomorúság s a gyarlóság lépten-nyomon 
lehúzza őt a magas szférákból, hogy lelki finomodásról beszél, 
mialatt az emberölés minden mértéket meghaladó mesterségét, 
állítólag az eszményiségért, űzi s az ősi barbárságot épen finomult 
kedélyvilágának révén kétszeres kínná s szörnyűséggé növeszti. 
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Tehát finomabbak lettünk az érzésben, de vadállatoknak kell len-
nünk a gyakorlatban s ezen a kategórián legalább eddig túl nem 
adhattunk; ez bizonyára kínos tragikus vonása az idealizmusnak! 

A tragikum tehát folyik az ember s a világ közt fönnálló 
sokféle ellentmondásból, de abból folyik a szkepszis s a cinis-
mus is. Aki pedig ezt az ellentmondást legyőzi, az a tragikum-
ban is az eszmények fölségét látja meg s hódol nekik, míg 
ellenben aki erre nem képes, az legyőzetik az ellentmondás által 
s ugyanakkor lelkileg megbénul s szélütötté lesz. A hadak útját 
a szkepszis s a cinismus e koldusai szegélyzik. 

Ezek ugyancsak nem vonzhatnak minket, bármennyien 
legyenek, sőt ellenkezőleg ők maguk lesznek eligazítóink s út-
mutatóink, amennyiben ép az ellenkező iránynak helyességéről 
tanúskodnak. Az ellenkező irány pedig az, hogy az eszményeket 
föltétlenül tiszteljük, azokat magunk számára lefoglaljuk, azután 
pedig ideálokkal telített lelkülettel lépjünk a küzködő, durva 
világba, miután megéreztük, hogy csak a felsőbbnek lehet 
missziója az alsóbbhoz s a formáló elemnek a káoszhoz. Emisszió 
teljesítésében mindig lesznek megrendüléseink is, hiszen a fejlő-
dés beláthatlanul hosszú utón van s az ideál majd győz, majd 
hátrál, hogy hátrálása s visszaszorulása ismét váltakozzék újabb 
térfoglalással ; de azért mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy 
mindezen megrendülések közt is biztosíthatjuk magunknak azt, 
ami a legfőbb s legfontosabb, az értelmi s kedélyi egyensúlyt s 
ezzel elbírjuk további harcainkat, elvégezzük munkánkat s győz-
zük az utat. Az bizonyos, hogy gyakorlati idealizmust, tehát a 
világfölényes lelket emelkedésének minden fokozatán az Isten s 
a világ közti, az eszmény s a valóság közti ellentétnek új át-
hidalása jellemzi. Ez az ellentét sohasem fog megszűnni. Aki a 
kiegyenlítést az eszmény s valóság közt már itt a világon várná, 
annak idealizmusa hibásan van beállítva, míg ellenben az igazi 
idealizmus mindig képes lesz e folytonos ellentét kiegyenlítésére. 
Az idealizmus tehát győzelmes erő, de fejét nem az egyeduralom 
koronája, hanem a világfölényes tragikum töviskoszorúja díszíti. 
Ezt a programmot a töviskoszorús Istenember 1900 év előtt 
teljesen tettre váltotta. Neki hódol filozófiánk s mikor így gon-
dolkozik, akár csak róla elmélkednék s biztatásul maga is azt 
hallaná, amit dicső védszentünk hallott egyszer tőle : «bene de me 
scripsisti». Most már csak az kell, kell főleg ily nehéz időkben, 
hogy amit helyesen irunk, azt a valóságban bravúrosan átéljük. 
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A R E L I G I O legutóbbi számában dr. Kováts Sándor foglalkozott 
ezzel a kérdéssel. Mivel dr. Kováts fölfogásával egyet nem 

érthetek, jónak látom a kérdéshez magam is hozzászólni. Józsue 
sírjának kérdése rendkívül érdekes fejezet a praehisztorikus 
archeologia történetében. Az európai tudomány nem elégedett 
meg földrészünk történelemelőtti korszakának földerítésével, 
hanem figyelmét Keletre is kiterjesztette. Hedenborg, Botta, Luy-
nes és Tristram voltak az elsők, akik az ősember nyomait Szí-
riában és Palesztinában is kezdték keresni. Moretain abbé, a 
jeruzsálemi latin patriarchátus papja, a Betlehem melletti Bét 
Sahur curé-je, számos kőkorszakbeli szerszámot talált plébániája 
környékén és ezekből egy kis gyűjteményt állított össze a múlt 
század hatvanas éveiben. 1863-ba esik Józsue sírjának fölfede-
zése, amelyet három évvel később Saulcy tüzetesen megvizsgált. 
A benne talált kőkésekre azonban különösen Richard abbé lett 
figyelmessé 1870-ben és azokból a túlzó és könnyen hevülő 
francia papok bevett módszere szerint oly messzemenő következ-
tetéseket vont, amelyek az egész vonalon ellentmondtak a prae-
historikus archaeologia összes eddigi vívmányainak. E derék, 
naiv ember túlbecsülte a LXX azokat a bizonyos betoldásait, 
melyeket olvasóink Kováts dolgozata révén már ismernek (Jó-
zsue 2142 és 2430); abban a meggyőződésben, hogy a kőkések 
használata isteni parancsból folyó zsidó találmány volna, hadat 
üzent a praehistorikus archaeologia összes eddigi tanításainak és 
arra a merész állításra ragadtatta magát, hogy mindazok a réte-
gek, amelyekben kőszerszámok kerülnek elő, ha másutt talán 
nem is, de mindenesetre a Szentföldön, a történeti időkből valók, 
még pedig a zsidók bevándorlását követő korokból. Hiába 
beszélt a lelkére Lartet, Richard abbé nem tágított lehetetlen 
álláspontjából. Állásfoglalását magáévá tette Vigouroux is. 

Richard megállapításait ugyanis megingatják a következő 
tények : 
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1. Az állítólagos Józsue-sírban nem csak kőkések kerültek 
elő, hanem egyéb szerszámok is: fűrészek és árak, mind olyan 
eszközök, amelyeket a körülmetélést végző môhël tudvalevőleg 
nem szokott igénybe venni. 2. Kőszerszámok akadnak egész 
Palesztinában mindenfelé. A N. D. de Sión, az asszumptionisták 
vezetése alatt álló francia zarándokház múzeumában P. Germer-
Durand 1907-ig vagy 6000 darabot halmozott föl belőlük. Mi 
lett e párját ritkító szép gyűjteményből, nem tudom. A zarándok-
házban jelenleg a jeruzsálemi térparancsnokság székel ; a 
cellákban török tisztek családjait helyezték el. Aránylag kisebb, 
de szintén igen értékes a Dormitióval kapcsolatos német bencé-
sek rendházának gyűjteménye is, amelynek létesülése P. Hein-
rich érdeme. E kőszerszámok az európai kontinensen élő ős-
emberiség hasonló eszközeinek összes jellegzetes tulajdonságait 
mutatják, úgy hogy Richard abbé apologetikus kapálódzása a 
tények özönével szemben Don Quichote hadakozására emlékez-
tet, amikor a szélmalomnak ment neki. 3. A leirás után ítélve 
az állítólagos Józsue-sír korántsem oly régi, amint azt a 70-es 
években vélték, amikor a régi zsidók temetkezési módjait sűrű 
homály borította. Mai nap tudjuk, hogy azon időtájt, amikor a 
zsidók Palesztinába bevándoroltak, a lakosság vagy természe-
tes barlangokba temette hozzátartozóit, gondosan elreteszelve be-
járatát, vagy 2—3 méter mély aknát fúrt a földbe, amelynek 
fenekén szűk nyílás vezetett a föld mélyében levő tulajdonké-
peni sírkamrába.1 Előudvarral, oszlopos pitvarral ellátott sírok 
mostani tudásunk szerint jóval későbbiek. A Józsue-sír pitvará-
ban levő kis fülkék értelmezése sem meggyőző. A régi korban 
a sírokba különböző edényeken kívül lámpákat is helyeztek,2 

de hogy a halottak elhalálozásának évnapján a sírokat kivilágí-
tották volna, arról a régibb kor emlékei mit sem tudnak. Hivat-
kozhatnánk ugyan az elvirai zsinat 34. kánonjára, amely ki-
mondta: cereos per die m piacúit in coemeterio non incendi, 
inquietandi enim sanctorum spiritus non sunt,3 valamint a későbbi 
zsidók arra a Grüneisen által említett állítólagos szokására,4 

miszerint újév táján temetőiket, helyesebben halottaik sírjait, ki 

1 Vincent, Canaan 207. köv. 11. 
2 Vincent, i. m. 289. köv. 11. 
3 Hefele, Conciliengeschichte, I. 169. 
4 Der Ahnenkultus und die Urreligon Israels, Halle a S., 1900. 190 I. 
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szokták világítani, de ezek mind sokkal újabb dolgok, mintsem 
azokból érvet lehetne kovácsolni. 

Azután azt sem szabad felednünk, hogy a zsidó honfogla-
lás sírját illetőleg két hagyomány van : az egyik, amelynek már 
Eusebius Onomasticonában vannak határozott nyomai, Thamnae-t 
azonosította Timnath-serah városával. A másik a szamaritánok 
hagyománya, akik Timnath-serah helyét Kafr Hâsir közelében 
keresték.1 Ez magában véve nem jelent sokat, mert nyilvánvaló, 
hogy Thamnae a mai Tibneh-nek felel meg, ahol már Eusebius 
korában mutogatták Józsue sírját, úgy hogy tekintettel a LXX 
közbeszúrásaira, bátran konstatáthatjuk, hogy a Kr. e. II. század-
tól fogva a zsidó hagyomány alkalmasint a Guerin által fölfe-
dezett föltűnő sírt tekintette Józsue nyugvóhelyének. Kérdés 
azonban: mi lehet a LXX interpolatióinak eredete? 

Szerény nézetem szerint a kérdéses sír eredetileg egy prae-
historikus műhely avagy raktár lehetett, amelyben ilyen késeket 
állítottak elő, avagy raktároztak el. Utóbb a raktár céljaira szol-
gáló barlangszerű helyiséget temetkezési célokra sajátították ki, 
anélkül azonban, hogy a hátulsó fülkében levő kőkésekhez és 
egyéb szerszámokhoz hozzá mertek volna nyúlni. A görög for-
dító nyilván tudott létezésükről és így magyarázatot keresett a 
feltűnő tényhez. A magyarázat pedig egyszerűen az volt, hogy 
a zsidók a gilgali tömeges circumcisio emlékére az e célra 
használt kőkéseket Józsue sirjába helyezték. Eszerint a görög 
fordítás interpolatiói nem egyebek amolyan teleologikus my-
thosnál.2 

* * * 

Van azonban a Józsue-sír kérdésének más, sokkal érdeke-
sebb oldala, amely ha nem is szorosan vett hittudományi 
kérdés, oly közérdekű, hogy azt hallgatással mellőzni súlyos 
mulasztás volna. 

Richard abbé ugyanis Jerichótól nem messze, a régi Gilgal, 
a zsidók első táborhelyének vidékén nagyszámú praehisztorikus 
silexre akadt. Sajnos, a rendelkezésemre álló adatokból nem 
tudom kihámozni, miféle kőszerszámokról van tulajdonképen 
szó: neo- avagy palaeolithikus holmikról-e. Vincent a palesztinai 

1 Ebers & Guthe, Palästina in Bild und Wort, Leipzig, 1882. 243 1.; 
Masterman-Huber, Durch's Heilige Land. Triér-Miinchen, 1913, 389 1. 

2 A többi szövegekben nincs nyoma. 
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kőszerszámok lelőhelyeit külön diagrammon tünteti föl és Qilgal 
helyén csakis neolithikus eszközök jelenlétét jelzi, de azt is meg-
jegyzi, hogy noha a Ghor vidéken, vagyis a Jordán széles völ-
gyében, a palaeolithikus szerszámok aránylag ritkák, mind a mel-
lett előkerülnek ilyenek is.1 Ugyanazt mondta nekem a múlt 
év tavaszán P. Heinrich, aki — mint említém — a Dormitióhoz 
tartozó bencések tudományos gyűjteményét rendezi és kezeli. 

Ha ezek az adatok helyeseknek bizonyulnak és Palesztina 
rendszeres fölkutatása révén gyarapodnak, okvetlenül föl fog 
merülni az a kérdés, vájjon a régibb geologusok elméletei a 
diluviális idők athmoszferikus viszonyait illetőleg Palesztinára 
és általában Előázsiára nézve helytállók-e vagy sem. A múlt 
évben tett keleti tanulmányutam alkalmával, amennyire a háborús 
viszonyok megengedték, e kérdésre is kiterjesztettem figyelme-
met. Legyen most már szabad ez irányban tett megfigyeléseim 
és tudakozódásaim eredményét a Józsue-sír kérdésével kapcso-
latban előadnom. 

A dolog t. i. így áll : A múlt század második felének geo-
lógusai Egyptomban, a Szinai tövében, a Libanon vidékén és 
általában egész Előázsiában a diluviális kor ép oly maradvá-
nyaira véltek ráismerni, amilyenek Középeurópában oly gyak-
ran konstatálhatok. E jelek alapján azt következtették, hogy 
Előázsia klimája valaha sokkal nedvesebb volt, mint mai napság ; 
a csapadék dús voltának egészen más, a mainál sokkal bővebb 
vegetáció és kedvezőbb megélhetési viszonyok feleltek meg. 
Az ázsiai kontinens fokozatos száradásának, desiccatiójának tulaj-
donították azokat a népvándorlási mozgalmakat is, amelyek 
előbb a sémi, utóbb a turáni népek megmozdulását eredményez-
ték. Ez a probléma egyik, mondhatnám közérdekű oldala. * 

A másik az a kérdés, milyen volt Palesztina földrajzi tago-
sultsága a palaeolithikus korban, az ember első megjelenése 
idejében, illetve a palaeolithikus korszakkal egyidős jégkorszak 
napjaiban? 

A geologusok — mint említém — az Egyptomban és 
Szyriában talált állítólagos gleccsermaradványokból természete-
sen nem következtethettek egyebet, mint azt, hogy e területek 
klimatikus viszonyai a mostaniaktól lényegesen különböztek, 
hogy a Jordán jóval több vizet szállított abba a harmadkori 

i 1. m. 393. 
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hasadékba, amelynek alsó részében mai nap a Holt-tenger fog-
lal helyet; mivel pedig a hőmérséklet alacsonyabb voltánál 
fogva a párolgás jóval csekélyebb lett volna, mint jelenleg, ki-
mondották, hogy a Holt-tenger régi vízszintje a mainál jóval 
magasabban állott. 

Ezen elmélet fő képviselőjének Blanckenhorn-t, az egyptomi 
kormány volt országos geologusát tekinthetjük, aki a Holt-ten-
gerre vonatkozó kutatásait Das Tote Meer und der Untergang 
von Sodoma und Qomorha c. füzetében foglalta össze. 

Blanckenhorn szerint a jégkorszakban a Holt-tenger ere-
detileg édesvizű tó volt, amely a Hűleh-tótól egészen az aqabah-i 
völgyben levő Hor hegyének tövéig terjedt, nem 73 km. hosz-
szúságban, mint most, hanem mintegy 21/2 földrajzi fok kiter-
jedésben. E nagy tó bepárolgásából származtatja a Holt-tenger 
rendkívüli koncentrációját, amely a vízaknai «Thökölyi-tó» só-
tartalmát is jelentékenyen meghaladja. 

Szerinte azonban a jégkorszak csapadékviszonyai nem vol-
tak állandóak. A legnedvesebb volt a jégkorszak első fázisa, 
amidőn a Holt-tengert képviselő édesvizű tó tükre a tenger szí-
nénél is magasabban állott. E nedves fázisra következett egy 
száraz időszak, amikor a tó szintje erősen leszállt, de még min-
dig mintegy 100 méterrel magasabb volt a mostaninál. E szá-
raz időszak alatt keletkezett a Holt-tenger délnyugati partja 
fölött emelkedő sóhegy, a mai Gebei Usdum. A száraz időt 
ismét csapadékdús korszak váltotta föl, amely alatt a tó vize 
újból emelkedni kezdett, de régi szintjét többé nem érte el. 
A hegyek lejtőin gypsz- és krétatömegek váltak le s azok helyét 
törmelékkőzet foglalta el. E fázist a vulkánok intenzív működése 
és hatalmas melegforrások előbugyogása jellemzi. Ez volt az 
utolsó változás Előázsia éghajlatában ; elmúlását követi a törté-
neti kor kezdete. 

A gilgali és más, a Ghőr mély völgyében talált palaeoli-
thikus leletek révén már most fölmerül a már megpendített kér-
dés: hogy ha a durva kőkorszak és a diluviális idők, legalább 
részben, összeesnek, hogyan magyarázzuk az ember jelenlétét 
oly helyeken, ahol Blanckenhorn elmélete értelmében a talaj 
víz alatt állott? Igaz ugyan, hogy e fogas kérdésre azzal a ki-
fogással lehetne válaszolni, hogy az interglaciális fázisok alatt 
az ilyen helyek szárazan állhattak, csak hogy figyelembe kell 
vennünk több újabban konstatált jelenséget is, amelyek erősen 
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amellett szólnak, hogy az Előázsiában konstatálni vélt jégkor-
szak nyomai mind nagyon bizonytalanok, és előbb-utóbb be 
kell ismernünk, hogy azok a megfigyelések, amelyeket a jég-
korszak eseményeire vonatkozólag Európába tettek, Előázsiára 
egyáltalában ki nem terjeszthetők, nem alkalmazhatók és hogy 
e kérdés minden tudományos előítélettől függetlenül kezelendő. 

Mint már egy ízben e becses lapok hasábjain említettem, 
Walther János volt az elsők egyike, aki Afrikában végzett kuta-
tásai alapján kimutatta, hogy az Egyptomban konstatálni vélt 
morenák nem jégkorszakbeli gleccserek maradványai, hanem 
egészen friss iszapmorénák, amelyek nagy felhőszakadásoknak 
(arabul sajl) köszönik keletkezésüket. Ugyancsak Walther utalt 
arra is, hogy a jégkorszakban a Nilus nem volt oly vízbő, mint 
manap, hogy a Földközi-tengert el sem érte, hanem egy tóban 
rekedt, amely Középegyptom egy részét foglalta magában. Ha 
azonban Walther ez a tanítása beválik, hogyan képzelhető, 
hogy a szomszédos Palesztinának lényegesen más éghajlata 
lett volna? 

Ugyanúgy vagyunk a szomszédos vidékek elgleccseredé-
sének egyéb állítólagos nyomaival is. A Baedeker legújabb ki-
adásában még mindig bentrekedt az az állítás, hogy a halom, 
amelyen a híres cédrusliget emelkedik 1925 m. magasságban a 
Dahr-el-Qodíb és a Fum-el-Mizâb csúcsai között, régi gleccser-
moréna volna.1 Werth pedig még 1909-ben állította,2 hogy a 
Libanonban már 1200 méter magasságban akadnak morénák. 
Újabb kutatások azonban az ilyen állításokat mind megdöntöt-
ték. Az egész Libanoni hegységben egyetlen egy esetben sem 
sikerült morénák hatázozott nyomait konstatálni. 

Midőn a múlt nyáron Szyriában utaztam, váltig meresztet-
tem szemeimet, hátha találok valami V-völgyet, morénát, vagy 
más gleccsernyomot. Hiába való volt minden fáradságom. Pedig 
Bozantiból Tarszuszba utazva, több mint 1300 méter magasság-
ban kocsikáztam pompás tavaszi időben, hatalmas alpesi hegyek 
között. Nem láttam semmit. Szép tiszta időben kocsiztam Osz-
manije-től Iszlahijéig az Amanus vadregényes hegyei között, 
több mint 1100 méter magasságban. Ha a délebbre fekvő Liba-
nonban 1200 méter magasságban akadnának morénák, az Ama-

1 Palestina and Syria5 Leipzig, 1912. 333 1. 
2 Das Eiszeitalter, Leipzig, 1909. 69 1. 
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nusban a gleccsereknek még mélyebbre kellett volna érniök. 
De biz azoknak halvány nyomát sem láttam sehol. Megfigyelé-
sem helyes voltában kételkedve, több német mérnökhöz fordul-
tam, akik az épülőben levő bagdadi vasút munkálatait vezet-
ték és nem egy kirándulást tettek az Amanus pompás bércei 
közé, azzal a kérdéssel: láttak-e valaha azon a vidéken bármi 
néven nevezhető gleccsermaradványokat? A válasz mindenkor 
határozottan tagadó volt. 

Megfigyeléseimet hazautaztamban meg akartam ismételni, 
de ez alkalommal nem volt szerencsém. Az Amanuson át éjjel 
kellett átutaznom rémes porviharban, amelytől nem lehetett látni 
semmit. A jaile-nek nevezett parasztszekér fenekére bújva a por 
és hideg elől, csepp kedvem sem volt geologiai megfigyelésekre 
gondolni. A Tauruson át nehéz német teherautomobil ponyvái 
között kellett gubbasztanom ládák, kosarak és más cókmókok 
tornyai között, szörnyű hőségben és még nagyobb porban. 
Bozantiban azonban szerencsém volt. Az ottani préfet de la 
sureté publique-kel vitázva (ok nélkül le akart tartóztatni a jó 
ember) megismerkedtem Köppel-lel, a bagdadi vasút egyik fő-
mérnökével, akit szintén hasonló sors fenyegetett, és vele utaz-
tam egészen Haidar Pasáig, a bagdadi vasút konstantinápolyi 
végállomásáig. Köppel svájci ember és az Amanus hegyei között 
lakik vagy 1200 méter magasságban, nem messze Sehlé-től, a 
trappisták föloszlatott rendházától. Nagy vadász és sokat kódo-
rog a hegyek között. Mint svájci, legkompetensebb annak meg-
ítélésében, mit lehet gleccserképződésnek tartani. De ettől az 
úrtól is csak azt a fölvilágosítást kaptam, hogy sehol az egész 
hegységben gleccsermaradványok nem konstatálhatók. Kérésemre 
megtette azt is, hogy tudakozódott a bozantii mérnököknél a 
Taurus viszonyait illetőleg is; a válasz ez esetben is tagadó volt. 

Én bizony ilyen tapasztalatok után föltettem magamban, 
hogy ezentúl az efajta geologiai elméletekkel szemben jóval 
szkeptikusabb leszek és nem adok hitelt olyan emberektől szár-
mazó állításoknak, akik soha a helyszínén nem fordultak meg 
és íróasztal mellett csinálják a geologiai elméleteket. Abból 
sem csinálok titkot, hogy a Holt-tenger diluviális kiterjedésé-
ben sem hiszek többé. Soha sem tudtam belátni, miért, hogyan 
létesülhetett a Gebei Usdum sóhegye egyetlen egy helyen, 
épen a tó délnyugati részén. Ha e sótömeg tisztára a víz le-
párolgása útján keletkezett volna, ilyen sóhegyeknek másutt is 
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kellene akadniok, azonfölül az ember nem érti, hogyan marad-
hat meg az ilyen laza, gyenge kőzet a nap insolációja, a szél 
deflációja s a víz erosiója dacára, amikor azok hatása alatt még 
a legkeményebb kőzetek is elpusztulnak? 

A Gebei Usdum aligha bizonyítja a tó egykori vízszintjé-
nek magasságát. Ki tudja, nem úgy keletkezett-e, hogy eredeti 
kőzetét oly porózus anyag képezi, amely a tó vizébe mártva, 
mint valami szivacs, sós vizét magába szívja s ez a felületen 
elpárologva tiszta sót hagy maga után? Csak így lehet megér-
teni azoknak a sóbálványoknak szeszélyes váltakozását, eltűné-
sét és új képződését, amelyeket még a mai arabok is Lót lányai-
val hoznak összefüggésbe. Céhbeli geológus nem vagyok és 
így e nehéz, bonyolult kérdésben véleményt kockáztatni nem 
merek. Azonban mind úgy látszik, hogy úgy a desiccatiós elmé-
let, valamint a jégkorszak klímaváltozásainak kiterjesztése Elő-
ázsia országaira merőben légből kapott föltevés. 

Budapest. 
Dr. Kmoskó Mihály. 
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v a l l á s l é l e k t a n . 

AH I T VILÁGA telve van titkokkal. A vallásosság rendes meg-
nyilatkozásai nem vezethetők le sem a tapasztalati, sem a 

rationalis lélektan általános törvényeiből. A vallásos tudatot jel-
lemző feltétlen bizonyosság érzete, a hit mint állapot, sok oly 
elemet tartalmaz, mely a tapasztalat körét meghaladja. 

Még inkább titkokkal teljesek a rendkívüli vallásjelenségek. 
A tudat tényeire, a tudomány és értelmi kategóriák adataira 
vissza nem vezethető elemeket tartalmaznak a lassú és hirtelen 
megtérések, a szentség állapota, a misztikus tapasztalatok, láto-
mások. 

A psychologus e jelenségeket vizsgálja s törekszik meg-
magyarázni. Amennyiben lehetséges, lélektani alapjaikra rámutat. 
Lesznek psychologusok, kik készségesen elismerik, hogy a hit 
világa természetfeletti világ, hol természetfeletti erők dolgoz-
nak. De lesznek olyanok is, kik a természetfelettit tagadják, kik 
a vallás tárgyi jellegétől eltekintve, merőben biologiai functiót 
látnak benne s természetfeletti vonatkozások nélkül, tisztán a 
tapasztalat határai között akarják e jelenségek lélektanát meg-
alkotni. 

S az utóbbi törekvésnek kapóra jött az újabb lélektani vizs-
gálatoknak tagadhatatlanul érdekfeszítő s kíváncsiságunkat ingerlő, 
de ki nem elégítő fejezete: a tudatalatti lélektan. Valóságos 
forradalmat idézett elő ez az új szó s bűvös légkörében keres 
menedéket a lélektan sok, eddig megoldatlan problémája. Itt 
adnak egymásnak találkát a pathologus, a psychologus, a misz-
tikus s a valláslélektan számtalan képviselője. William. James, 
Leuba, Myers, Flournoy a tudatalatti jelenségek alapján akarnak 
fényt deríteni a vallás mivoltára, Vorbrodt a vallásos jelensége-
ket a tudatalatti typikus formáinak tartja, melyek a többi terüle-
tekre is fényt derítenek. Starbuck valláspsychologiájának központját 
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a tudattalan megtérések képezik. Az intuitiv filozófia Bergson 
alapján a lélek ködszerű világában véli feltalálni a misztikus 
intuitiók forrását! 

A psychologia két lényegesen különböző értelemben beszél 
«tudatalatti» jelenségekről. 

1. Tudatalatti alatt elsősorban a tudattalant, nem tudatosat, 
a tudat, észrevevés határain kívül esőt értjük. A tudat határán 
kívül esnek a lelki jelenségek fiziológiai elváltozásai. Ily érte-
lemben beszélhetünk fiziológiailag tudattalanról. Akiknek szemé-
ben a lélek és öntudat azonos, azok csak fiziológiailag tudatta-
lanról beszélnek. így Ziehen, Münsterberg, Jodl, Rchtnkc.1 

Mások ellenkezőleg psychikailag tudattalan, azaz a tudaton 
kívül eső lelkifolyamatokról beszélnek. Szerintük vannak érzetek, 
képzetek, gondolatok, vágyak, melyek jóllehet a tudatban nin-
csenek, a tudaton kívül, azaz alul tovább élnek mint emlékek, 
készségek, elfojtott vágyak s idővel ismét visszakerülnek a tu-
datba. Szent Tamás is elfogad ilyeneket: Species intelligibiles 
remanent post actualem considerationem et harum ordinatio est 
habitus scientiarum.2 

Ily értelemben használják a szót Geyser,3 GutberletA Mer-
cier erre az eredményre jut: A tudattalan vagy homályosan tu-
datos benyomások életünkben nagy szerepet játszanak. Vágyakat, 
hajlamokat, idegenkedést szülnek bennünk, melyek tudatunk és 
akaratunk ellenére erősen befolyásolják tényleges állapotunkat, 
jó és rossz hangulatainkat, temperamentumunkat, jellemünket. 
A nevelés szempontjából is fontos e megállapítás, mert azt je-
lenti, hogy tekintetbe kell vennünk s számolnunk kell az ifjú-
korban szerzett benyomásokkal, melyek habitualiter tovább 
hatnak.5 

A tudattalan Wundt s z e m é b e n ^ annyit jelent, mint a tudat 
világos látásán kívül eső. Az ő nyomán beszél a lélektan tudat-
mezőről (Blickfeld), mely alatt egy adott pillanatban jelentkező 
észrevételt értünk. A tudatmezőben foglal helyet a tudat világos 
pontja (Blickpunkt), mely alatt azt a tudatelemet értjük, melyre 

1 Lehrbuch der alig. Psychologie. 1905. 55. o. 
2 De veritate a. 2. 
3 Lehrbuch der alig. Psychologie. Münster, 1908. 75. o. 
4 Psychologie. 4. Aufl. 1904. 
5 Psychologie. Louvain, 1908. I. 205. o. 
6 Fisiologische Psychologie II. 206. o. 
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a figyelem ráirányul. Ez az u. n. apperceptio. A tudatmezőn 
kívül eső képzetek tudatalattiak. 

Fent említett értelemben mi is elfogadjuk a tudatalatti lelki 
jelenségek létezését. Elég bizonyítékot szolgáltat e tekintetben a 
közönséges önmegfigyelés. így pl. a tudat alatt lappang az a 
név, mely «a nyelvünkön van», de kimondani nem tudjuk. Egy-
szerre azonban, mikor nem is gondolunk rá, hirtelen eszünkbe 
jut. A tudat alatt lappang az olyan érzelem, mely rossz hangu-
latainkat okozza. Sokszor nem tudünk számot adni hangulataink-
ról. Itt is a tudatalatti érzetek és képzetek, elfojtott vágyak sze-
repelnek. 

Tapasztalataink elemei mint a száraz csontváz a tudat alá 
szállnak; Ribot ezt statikus tudatalattinak nevezi. Az érzés te-
remtő működése új képzettársulásokat létesít, melyek időnkint a 
tudatba jutnak. Ez a dinamikus tudatalatti. 

A tudatalattit azonban csakis úgy fogjuk fel, mint az egy-
séges léleknek a tudat határán kívül eső részét. A lélek olyan, 
mint a folyó vize. A víz tükre a tudat, mely alatt hatalmas hul-
lámokban lüktet a lélek irrationalis világa, az érzések, meglátá-
sok, költői és művészi inspiratiók gazdag világa. 

Ily értelemben nem tagadhatjuk a tudatalatti jelentőségét a 
hit szempontjából. Gondoljunk csak a hivő bizalmas, imádságos 
lelkületére, egy hatalmas szónoklatra, a lelki magány, a szent-
gyakorlatok, a szentgyónás és áldozás idejére; hogy borul fel a 
lélek s merülnek fel a tüzes érzések s elmúlt régi jó gondola-
tok. Ellenkező képzetek által kiszorítva, a tudat alá kerül s ott 
tovább szunnyad a tökéletesebb élet vágya. Mikor azonban a 
régi képzeteket egy rokon képzet vagy érzelem megragadja, a 
régi elemek erőre kapnak s felszínre jutnak. Nem mintha a hit-
beli ismeret tárgya a tudat alól jönne; kívülről tekintély, kinyi-
latkoztatás, észbeli belátás utján szerezzük azt; hanem inkább 
úgy gondoljuk a dolgot, hogy a hit állapota, mint odaadás, ra-
gaszkodás, hódolat és szeretet, főként pedig a hit rendkívüli 
jelenségei: a megtérések, misztikus tapasztalatok, nem pusztán a 
tudat intellectualis vagy érzelmi adatai, hanem át vannak szőve 
a tudat alól feltörő érzésekkel és meglátásokkal. A megtérés 
lélektana mutatja, hogy a megtérő lélek küzdelmek tanyája, me-
lyeknek okát adni nem tudja. Hirtelen elfordulása a régi élettől, 
örökös nyugtalansága, melyben megtérése előtt él (gondoljunk 
szent Ágostonra), a léleknek megkettőződése s az ebből szár-

Religia, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 2 
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mazó bizonytalanság és nyugtalanság arra engednek következ-
tetni, hogy itt a tudat idegen elemekkel és hatalmakkal küzd, 
melyek között a theologus első sorban az isteni kegyelmet véli 
föltalálni, míg a psychologus tudatalatti elemek létezését is meg-
fogja állapítani. 

A tudatalatti élet erőit nem ismerjük, de hatásaikban előt-
tünk állanak s azt mutatják, hogy olykor egészen hatalmukba 
kerülünk. Valamiféle erők vezetnek minket, melyeknek ellentállni 
nem tudunk. Régi képzeteink ellanyhulnak s helyet adnak új 
tüzes érzéseknek és gondolatoknak. 

Jellemzők e tekintetben Newman önéletrajzának következő 
szavai: «Követtem hazavágyódásomnak gondolatait. Be kell val-
lanom — bármint vélekednek is mások — hogy évek óta öntu-
datlanul és alig észrevehetően mélységes vágy lappangott ben-
nem, mely megrendítette régi meggyőződésemet. Éreztem, hogy 
lelkem a kívánt nyugalmat nem találta meg s mindég csak 
útban van. Ha visszagondolok ama napokra, eszembe jut egy 
1829. szeptember 7-én írt levelem; ismét az Oriel-College-ben 
lakom s lassan tovább haladok — vakon vezettetem Istentől s 
nem tudom honnan, hová. Ezen előérzetem sem volt elég biz-
tosíték számomra ama rettentő benyomás után, melyben része-
sültem. (E mondat csengett fülébe: Securus iudicabit orbis ter-
rarum s felborította lelkét.) Világosság után vágytam és senki 
sem tudta azt megadni. Eltökéltem, hogy nem érzések, hanem 
észérvek által vezettetem magam. Ha nem így tettem volna, már 
előbb katholikus lettem volna. Másrészt azonban kétely támadt 
bennem, vájjon e suggestiv érzések nem a lélek homályos mé-
lyéből valók? ezért így szóltam magamban: Csak az idő old-
hatja meg a kérdést». Régi gondolatai hidegek és erőtlenek. Uj 
meglátásai forrók, de bizonytalanok. Olyannak tünt fel önmaga 
előtt, mint Sámuel az Úr sátra előtt: hangokat hallott, de nem 
tudta, honnan jönnek.1 

«Mindég fülembe hangzik szent Ambrus szava : «Non in 
dialectica complacuit Deo salvum facere populuna suum», nem 
dialektika által akarta Isten üdvözíteni az ő népét. A papiros-
logikát szívből nem szerettem. A logika nem vitt előbbre, mint 
ahogyan az időt sem változtatja meg a barometer higanyja. Az 
értelem munkája, a személyes lény ténye. Évek múlnak s velük 

1 1. m. 126—: 7. o. 
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elváltozik az egyén. Miért? Mert az egész ember mozog, a lo-
gikai formák csak lezárják e mozgást, csak kifejezői annak».1 

Weingärtner a tudatalattiról írt alapos tanulmányában2 ne-
gativ eredményre jut. A tudatalatti szerinte a valláslélektanban 
nem alkalmazható. Teszi ezt főként azért, mert e szónak sok ön-
kényes s nem igazolható jelentése van. «Die Untersuchungen 
in denen es einen objektiv richtigen Sinn hat, hätten vielfach 
einen höheren Wert, wenn es ein klares Wort in seiner Stelle 
stünde.» Aggodalma azonban túlzott, mert nem szavakon, de 
tényeken fordul meg a dolog; a tény pedig az, hogy a hit tu-
dattalan elemei igenis kimutathatók. A tudatalatti nem lényeges 
és föltétlen eleme a hit lélektanának, de a tapasztalat szerint 
sokszor közbejátszik. A katholikus theologus szemében a meg-
térés amúgy is a tudat körén kívül eső, tapasztalatunkat felül-
múló kegyelmi behatások eredménye. A hit át van szőve kegye-
lemmel s vájjon nem gondolható-e, hogy Isten éppen azokban 
a régiókban indít, melyek a logikai ismeret számára csukva 
vannak. Deus est in nobis sine nobis. Isten az öntudat alatt 
indít minket. A kegyelem nem rontja le a természetet s azért 
öntudatalattinak a hit lélektanában való érvényesítése a hit ter-
mészetfölötti oldalát nem érinti. 

Egészen más értelemben használják a tudatalattit William 
James,3 Starbuck, Leuba, Delacroix s általában a francia és ame-
rikai valláspsychologusok. Náluk a szó transcendentalis értelmű, 
kozmikus tudattá bővül, a léleknek egy második tudatát jelenti, 
egy titokzatos világnak színterét. James szemében a tudatalatti 
misztikus tapasztalatok székhelye, hol Isten és a lélek közvetle-
nül érintkeznek, benső egységbe jutnak. A lélek két különböző 
világ részese. A tudat zárt kapuin nem képes behatolni az isteni, 
de az öntudatlan nyilt kapuján ölelkezik a lélekkel, sőt azonos 
vele. A lélek tudatalatti régiója a végtelenség sensoriuma, 
mely ha úgy akarjuk, maga az Isten, melynek tudatbatörése a 
kinyilatkoztatás, a megtérés. A tudatalatti ily értelemben a val-
lásos jelenségek magyarázatának központi gondolata lett. 

Myers művében4 a tudatalattit kozmikus erővé avatja s a 
misztériumok hazáját pillantja meg benne. 

1 I. m. 189. o. 
2 Das Unterbewusstsein. Mainz, 1911. 154. o. 
3 Die religiöse Erfahrung in ihre/ Mannigfaltigkeit. Ford. Wobbermin. 
* Human Personality and its survival from bodily deast. 2 vol. 

12* 
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Minden ember szellemi lény s az öntudat csak parányi 
része a szellemi valóságnak, mely a létért való küzdelemben 
öntudatra tört. Mint ahogy a színkép csak egyik látható része 
a kisugárzásnak s az ultraviola és ultrapiros színek mögött is 
folytatódik, úgy a mi supraliminalis tudásunk is csak parányi 
része a subliminalis életnek. A mi teljes egyéniségünk, a való-
ságos élet és lélek a tapasztalati én mögött rejtőzik s egyrészről 
a szervezet, énünk homályos részeibe mélyül el, másrészről 
részesedik egy magasabbrendű (metetherikus) valóságban, mely 
csupa szellem és élet. 

A két világ, a tudatos és tudattalan világ között örökös hul-
lámzás és küzdelem van, határuk nem áthatolhatatlan, hanem el-
lenkezőleg egymást áthathatják, egyik betör a másik területére, 
mint a különböző sűrűségű folyadékok, ha egy üvegben meg-
rázzuk őket. A transcendentalis élet nyújtózik s feszül a tudat 
alatt s mint ahogy a föld kérgét időnkint megrepesztik s föl-
túrják a föld gyomrában levő erők, úgy rázkódtatják meg, borít-
ják föl a tudatot, a lelkek kérges fölszinét a tudat alatt lap-
pangó erők. • 

E csodálatos erők fölszinre jutása okozza azt, mit a psycho-
logia a személyiség megkettőződésének nevez. 

Ez okozza a zsenik látásait s villámszerű megnyilatkozásait. 
Plato szerint az eszmék hazájára való visszaemlékezés szüli az isme-
retet, Myers szerint a transcendentalis tudatban való részesedés. 

Ez magyarázza álmainkat: az alvó én az anyagi korlátok-
tól megszabadult, lelkes én, mely kapcsolatba jutott a szellem 
világával. 

Ez okozza a hypnotikus állapotot, mely az alvásnak sajá-
tos alakja. Az autosuggestio is csak így magyarázható. A külső 
tárgyak hatástalanok, a hit az, mely az állapotot létrehozza. 
A hit az, mely gyógyít. Ez a hit pedig a tudatalatti kozmikus 
valóság fölszabadulása. 

A félek képes a test fölött úrrá lenni, tőle szabadon mű-
ködni, csodás hatásokat létrehozni. Kifelé fordított oldala térben 
és időben részekre esik; befelé forduló része a végtelen valóság-
nak részére. E titokzatos világ mélyében rejlik minden csodás, 
érthetetlen jelenség alapja, a lélek örök élete is. 

London. L. Flournoy «Myers et son oeuvre posthume. Archives de Psycho-
logie 1913.» 
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Ennek megértésére figyelembe kell vennünk az újabb 
lélektani vizsgálódásokat, melyek között említésre méltók azok, 
melyek bizonyos rendellenes egyénekben két személyiséget és 
két öntudatot különböztetnek meg. Pierre Janet, Bittet, Ribot 
megállapítják, hogy bizonyos egyének kezdetben egységes tuda-
tából idegizgalmak, félelem, hypnózis hatása alatt egyes képze-
tek elválnak a többitől s elszigetelten tovább is a tudatban él-
nek. A figyelem összpontosításának hiánya folytán egészen önálló 
képzetcsoportok alakulnak s mint önálló egész szerepelnek. Így 
lassan egy második tudat jelentkezik, mely oly erővel léphet 
föl, hogy az eredeti tudatot kiszorítja helyéből s így két tudat 
keletkezik, melyek folytonosan váltogatják egymást. Íme az ön-
tudat megkettőződése. (De doublement du conscience).! 

A hypnózis tünetei is a kettős öntudat mellett szólnak. 
A hypnotizált egyén az álomból való fölébredés után mitsem 
tud arról, mi álmában vele történt. A hypnózis utáni suggestió 
abban áll, hogy a hypnotizált egyén fölébredése után is a hyp-
nózis hatása alatt áll s adott időben végrehajtja az álomban 
ráerőszakolt parancsot s képes öngyilkosságra is, ha ily paran-
csot kapott. Eme jelenségek azt mutatják, hogy a hypnotizáltban 
a normális tudaton kívül egy második tudat is van, mi az első 
tudatba adott időben betör. Sőt a psychopathologia oly esete-
ket is mutat, mikor a két tudat egyszerre és egymás mellett 
lép föl. 

Ide tartoznak a telepathia, clairvoyance, second sight, a 
spiritizmus tünetei is, mely jelenségeket különösen Angliában a 
Society for Psychical Research tanulmányoz és a tudatalatti 
elmélettel törekszik magyarázni. 

A psychologusok nagy része e rendkívüli és rendellenes 
állapotok magyarázatával szemben tartózkodó állást foglal el. 
Maga Ribot is csak hypothezisnek tekinti. James, Starbuck azon-
ban a rendes életre is kiterjesztik s a vallás lélektani magyaráza-
tának kulcsát találják meg benne. Szerintük a tudatalatti én nem 
rendkívüliség, hanem inkább a legmélyebb és legegyetemesebb 
való, tengermély élet; a szellem világa ez, mely teljesen függet-
len az anyagtól és ennek törvényeitől; a végtelenségnek kapuja 
ez, melyen keresztül árad belénk a végtelen élet energiája. Szent 
Pál víziói, a nyelvek adománya, szent Bernát misztikus tapasz-

1 L. Weingärtner i. m. 410. 
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talatai, Fox mennyei hangjai, a szentek elragadtatásai s kinyi-
latkoztatásai James szemében a tudatalatti élet öntudatlan föl-
szabadulása. «A hirtelen megtérések a legszorosabb összefüg-
gésben vannak a tudatalatti régiókkal. Nevezzük a tudatot 
/1-nak, a tudatalattit B régiónak. Ez utóbbi az a távolabbi 
világ, mely szenvedélyeink és ösztöneink, szeretetünk és gyű-
löletünk, előítéleteink, álmaink, misztikus és hypnotikus álla-
potaink, fixa ideáink s egyúttal vallásos tapasztalataink forrása. 
A megtérő lélek úgy érzi, hogy rajta kívül álló erő vezeti. 
A theologia és psychologia e téren megegyezik. Mind a kettő 
oly erőkre vezeti vissza a megtérést, melyek a tudat körét 
meghaladják és szabadulást hoznak. Míg azonban a keresztény 
theologia a megtérést természetfölötti, isteni hatásokra vezeti 
vissza, James s a többiek a természetfölöttit a tudatalattival 
helyettesítik, mely «fiziológiailag meghatározott idegfolyamatok-
kal van kapcsolatban s így a vallásos megnyilvánulások nem 
véletlen s idegen tulajdonságok az emberben, hanem hozzátar-
toznak a jelenségek oly csoportjához, mely magából az emberi 
természetből következik».1 

Ami a megtérés psychologiai folyamatát illeti, James okos-
kodása a következő. A psychologia leghatalmasabb vívmánya 
az a megállapítás, hogy a szoros értelemben vett tudásszféra 
alatt egy második tudat — Myers szerint szubliminált tudat 
létezik, mely egy második tudatos lelkivilág székhelye. Ennek 
képzetei gyakran betörnek a tulajdonképeni, mondjuk első 
tudatba s anélkül, hogy e folyamatról tudomást szereznének, 
kínzó képzeteknek, hallucinatióknak okozója lesz. Az ismeret-
lent az ismertek alapján magyarázva, mindenütt, hol ily rend-
kívüli tudatállapotok jelentkeznek, tudatalatti működéseket kell 
keresnünk. Ámde a vallásos tapasztalások kisérő jelenségei meg-
egyeznek e rendellenes jelenségekkel s így tisztán psychologiai 
tekintetben egysorba helyezendők a többi lelki jelenséggel anél-
kül, hogy csodás beavatkozás föltevésére szükség volna. A tudat-
alatti motívumok lassan érnek s hogyha megvannak a kellő 
föltételek: 1. határozott érzékenység, 2 automatikus mozgásra, 
3. szuggesztív állapotra való hajlam, akkor a megtérés mathe-
matikai pontossággal következik be. «Erősen hiszem, hogy aki-
nek nincs gazdag tudatalatti világa, vagy kinek tudatát vastag 

1 James-Wobbermin i. m. 173. o. 
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kéreg borítja, mely a behatást megakadályozza, annak megtérése 
lassú lesz. Fejlett tudatalatti élet s gyönge tudatkéreg teszi 
egyedül lehetővé a hirtelen megtérést. A megtérés tehát az én 
művem, alapja bennem van adva, nem egyéb az, mint egy 
benső, természetes elváltozás, mely bennem automatikusan végbe-
megy. i 

«Ahol legnagyobb a szükség, ott van Isten a legközelebb» 
mondja az egyház. A fiziologia azonban azt feleli : Ha mindent 
megtettünk, amit tehettünk, akkor idegrendszerünk elvégzi a 
rája várakozó munkát. Ha a tudatalatti én eléggé megérett, 
akkor önmagától a felszínre tör. 

llyképen James szerint a megtérés a mi legszemélyesebb 
müvünk, a hitnek bennünk kigyúló mécsese egy tisztán alanyon 
belül végbemenő (intrasubjectiv) folyamat eredménye. Bennünk 
van az, mi hitre indít s amit hiszünk. 

3. Kritikai megjegyzéseinket három kérdés köré csoporto-
sítjuk. AJ Lehet-e az anormális jelenségek magyarázatát normá-
lis jelenségekre is alkalmazni s a hit rendkívüliségeit a rendel-
lenes lelki jelenségek alapján magyarázni? B) Mi tudományos 
értéke van a tudatalatti elméletnek. C) Megmagyarázza-e a hit 
rendkívüli jelenségeinek psychologiáját? 

AJ James szeme előtt az amerikai keresztény szekták vallá-
sos tapasztalatai lebegnek. Itt kellő ellenőrzés, egyházi tekintély, 
határozott dogmatikus tanítás híján sűrűn burjánzik a vallásos 
eltévelyedés, a fanatizmus. Könnyű itt kimutatni a pathologikus 
elemet. Vannak oly vallásos jelenségek, melyek az idegrendszer 
zavaraira vezethetők vissza s oly látomások, melyek a hisztériá-
val azonosak. 

Ám a mi szemünk előtt nem ezek, hanem az egyház tekin-
télye által védett, közismert szentek s misztikusok lebegnek. 
Igaz-e, hogy köztük és a pathologikum között csak fokozati a 
különbség? 

Mindenekelőtt tény, hogy a szentek nagy része távol áll a 
pathologikus tünetektől s nincsenek rendkívüli vallásos tapasz-
talataik. Nem minden szent misztikus. 

Másrészről tény az is, hogy nem minden misztikus szent. 
Vannak egészen természetes okokból származó, vallásos jellegű 
tapasztalatok. Ezeknek a pathologia szempontjából van értékük, 

1 I. m. 196. o. 
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a valláspsychológust nem érdeklik. Ellentmondásokat tartalmazó, 
dogmatikailag lehetetlen, mesterségesen előkészített s idegbajok-
ból származó látomások nem tarthatnak igényt arra, hogy igazak 
legyenek. Aki a hitben többet lát, mint valamely határozatlan 
érzelmet s a hit tárgyát reálisnak fogja föl, nem állíthatja egy 
sorba a hasisélvezet, intoxatio, ópiumélvezet okozta látomásokat 
a szentek vallásos tapasztalataival. 

A tudatalatti jelenléte csak hisztérikus, hipnotizált egyének-
nél állapítható meg. Szabad-e ebből általános következtetést 
vonni? Szabad-e azt állítani,hogy a normális jelenségek az anor-
mális jelenségekből levezethetők? 

Ily eljárás semmiképen sem jogosult. A hisztéria ugyanis 
betegség; nem pillanatnyi zavar, hanem sajnálatra méltó állandó 
rendellenesség. Pierre Janet leírja tüneteit. Míg a rendes és 
egészséges szervezetet jellemzi a tehetségek fokozatos fejlődése 
és harmóniája, a beteges állapotot — melynek a hisztéria kiváló 
esete — a tehetségek és erők bomlása és szétszórtsága jellemzi. 
Szervezeti hibák folytán benső élete minden rendszert nélkülöz. 
Akarata nem tudja követni gondolatait s suggestiók hatása alatt 
áll. Ereje megbénul s képtelen minden cselekvésre. Tudna tenni, 
de azt hiszi, hogy semmire sem képes. Képzelődésének rabja. 
Rögeszmék gyötrik, a kettős öntudat jelei mutatkoznak rajta. 
Küzdelmében makacsság, tettetés, ravaszság jellemzik.i 

A szentek lélektana egészen más. Az ő életükben is elő-
fordulnak beteges tünetek, de ők győzelmesen kerülnek ki belő-
lük erős akaratuk, kötelességérzetük, önuralmuk által. Nagy 
kríziseken mennek keresztül, de olyan magatartást tanúsítanak, 
mely a hisztériával ellenkező. Nem letörve, hanem testileg-lel-
kileg újjászületve kerülnek ki a küzdelemből. Isten gondja s 
gondolatja fogja le őket, bűnösöket térítenek, lelkeket vezetnek, 
rendházakat alapítanak, egyházakat kormányoznak, reformterve-
ken dolgoznak. Szent Teréz szavai szerint Mária és Mártha nem 
akarja ketté bontani a lelket. Cselekvő és kontemplativ lelkek. 
A szentek vízióikból, elragadtatásaikból újjászületve kerülnek 
ki s örök példái a harmonikus egyéniségnek. Ők maguk azok, 
kik elitélik a hamis víziókat, fölismerik az idegrendszer gyön-
geségeit s gyógyítják azt. A rendkívüli tapasztalatok részesei, 

1 Etat mental des hysteriques. L. Joly. Psychologie des Saints. 14-ik 
kiadás. 112. o. 
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mint pl. Keresztes János és szalézi Szent Ferenc figyelmeztetnek, 
hogy vannak kétes értelmű, hamis tapasztalatok s szent Ferenc 
inti egyik ismerősét, «ne törődjék képzelődéseivel s haladjon a 
vallásos élet tökéletes és biztos útjain, a hit egyszerűségében, 
mely a szentek iskolája, kik a Szentírás és az apostoli egyház 
talaján nőttek naggyás.1 

Nem, a szentség nem fokozza le a szellemi erőket, mint a 
hisztéria. A tudat szűküléséről, kettős öntudatról, hypnotikus 
állapotról szó sem lehet. A szentség fölszabadítja a lelket az 
érzések és illúziók hatalmából s a több élet perspektíváit nyújtja. 
Ha a szentek életében csodás jelenségekkel, kinyilatkoztatások-
kal, elragadtatásokkal találkozunk, e jelenségek értékét mindig a 
szentség maga s a lélek tettereje adja meg. Ha tagadásba vennők 
is ezen állapotok természetfölöttiségét s a lélek erejének természe-
tes kibontakozását szemléinők benne, mint James, akkor sem 
szabad pathologikus tünetekre gondolnunk s a világfölényes 
lelkiséget idegbajokból levezetni, mint ezt James teszi. Idézzük 
Joly szavait: Si vouz croyez que le Saint attribue bénévolem-
ment á une grace d'en haut ce qui n'est que l'expression de 
la generosité de sa propre nature, ne dites plus que c'est une 
maladie qui fait les visions des saints qui les constitute on qui 
les achéve; on bien expliquez comment un fond de santé 
spirituelle renfermant de si grands biens s'accomoderait avec un 
état digne d'étre qualifié d'hallucinatoir et de maladif!»2 

A hiszterikusok vízióinak oka a szervezet betegsége. A szen-
tek vizióit Isten hozza létre. A priori ez nem tagadható. Psycho-
Iogiai alapja azon tény, hogy a lélek képes szellemi behatások 
befogadására. A test és lélek közötti szoros kapcsolatnál fogva 
pedig a testszervezeti elváltozások önkényt érthetők. A termé-
szetfölötti extázis a szellem erőit a legmagasabb fokra emeli s 
így a szervezet nem maradhat érintetlen. A lélek kiverődik a 
testen s így rendkívüli lelki állapotok rendkívüli testi állapotokat 
hoznak létre.3 

• ;L Joly i. m. 83. o. 
2 Joly i. m. 109. o. 
3 L Schanz értekezését a Kirchenlexikon-ban e címen : Verzuckung: 

Darnach sind für den Körper der Verzückten je nach dem Orade der Ver-
zuckung alle Zustande möglich von der Starre des Todes bis zur Verklarung 
in der Auferstehung. Die körperlichen Funktionen, Athemholen, Blutumlauf, 
Stoffassimilation werden auf das nöthigste beschrankt sein,. der Körper wird 
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B) A tudatalatti elméletet a mondottak alapján a vallás-
lélektan magyarázó elvéül el nem fogadhatjuk. Binet, Janei meg-
állapításai beteges személyekre vonatkoznak, tényekre támasz-
kodnak. James azonban elhagyja a tapasztalat határát, metafizikai 
álláspontra helyezkedik. O pantheista s azért keres természetes 
magyarázatot; azért erőszakolja a tudatalattit, melybe mint valami 
bűvészsipkába, mindent lesülyeszt s aztán kényelmesen húzza ki 
belőle a kényelmes magyarázatokat, csak hogy ne kelljen el-
ismernie természetfölötti hatóokok működését. A külső hasonló-
ságból benső hasonlóságra, sőt azonosságra következtet s külö-
nösen igazságtalan, mikor elmellőzi a hit normális jelenségeinek 
vizsgálatait s előszeretettel a pathologikummal foglalkozik. 

Igen előkelő tekintélyek tiltakoznak ily eljárás ellen, mely 
meglehetősen a zavarosban halász és úgy magyaráz, hogy az 
ismeretlent még ismeretlenebből vezeti le. Wundt már 1893-ban 
óva intett minden elhamarkodottságtól. Ez az elmélet — mondja — 
klasszikus példája azon psychologiai szemfényvesztésnek, mely 
magyarázatul szavakhoz folyamodik s minden kérdésre oly fele-
lettel válaszol, mely nem nyújt megoldást, mert csak homályos 
szavak mögé rejti a megoldandó kérdést.1 A VI. Congrés inter-
nationale de Psychologie kényelmes hypothesisnek, asylum 
ignorantiae-n&k, ismeretlen tények kényelmes takarójának nevezi, 
mely oly sokat jelent, hogy végre semmit sem jelent, álkulcs, 
mely minden zárat fölnyit.2 

Nem tartozik a vallásos psychologia körébe a vallás egyes 
igazságainak, a különböző vallásrendszereknek tárgyi értékelése. 
A vallásos jelenségek befolyását és összefüggését tartja szem előtt. 

De a valláspsychologiának tisztában kell lennie azzal, mit 
értünk szorosan vett vallási jelenségek alatt? S e tekintetben a 
modern valláspsychologusok nagy tévedése abban áll, hogy 
szakítva a vallásnak történetileg megállapított s általánosan el-
fogadott fogalmával, minden oly jelenséget vallásosnak minő-
sítenek, mely jobbá tehet, mely az egyén erkölcsi életét előse-
gíti s minden tapasztalatot, mely a vallás tárgyára vonatkozik, 
egyformán értékesnek tartanak. 

über die Qesetze des Raumes und der Zeit erhoben. Die Organe, die Muskel, 
die Sinne werden ihrer Funktion enthoben, damit die Seele durch ihre inneren 
Kráfte freudig den entzückenden Gegenstand umfassen kann». 

1 Philosophische Sludien Bd. VIII. 270. o. 
2 Weingártner «Unterbewusstsein». 98. o. 
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A vallás szoros értelemben természetünket meghaladó 
lénnyel való kapcsolat; a vallásos tudat egy transcendentalis 
lényről való tudat. A vallásosság a földi hiányérzetből fakadó 
vágy egy magasabb valóság után ; az öntudatnak magasabb 
öntudathoz való viszonya. A vallás tárgyát a keresztény ember a 
személyes Istenben látja. 

A vallás továbbá specifikusan természetfölötti jellegű s nem 
csupán biológiai funkció. A lelki életet nem lehet a szervezet-
ből levezetni s tartalma több, mint amit a természet szükségletei 
magukban foglalnak. Nem a világegyetemben való elhelyezke-
dés és kielégülés vágya csupán, hanem ellenkezőleg a világ 
fölé elmélkedés vágya teremti a vallást. 

Ám a tudatalatti vallás nem emel a világ fölé. Ha a vallá-
sos jelenségek okai a tudatalatti élettel azonosíttatnak, akkor a 
vallás nem emel a világ fölé, akkor hiába várjuk tőle a szaba-
dulást. Az embert saját erői nem teszik többé, mint amennyi 
valóságban. A tudat alatt lappangó energia, ha az az univer-
summal azonosíttatik, lényegében nem különbözik a természet 
erőitől s így a vallás nem volna egyéb, mint a természet erejébe 
vetett szabadító hit. A vallásos jelenségek jelentősége nem 
különbözik az emésztés folyamatától, mely természetes szükség-
leteinket van hivatva kielégíteni. 

A vallás ily értelemben egy vitális folyamat, mely az 
emberi természetből fakad s arra vezethető vissza. A hivők mil-
lióinak a szentek vallásos tudata illúzió. A vallás ép úgy, mint 
a szervezet élete, biologiai funkció s az öntudatlan élet ener-
giáinak fölszabadulása. Tudomány, művészet, sport, táplálkozás, 
alvás, mozgás és vallás egy sorba helyeztetnek. A vallásos igaz-
ságok, Isten léte, elvesztik értéküket. A vallás az emberiségnek 
egy fogása csupán, symbolum, mely arra való, hogy ismeretlen 
énünket kivetítsük térbe és időbe s bizonyos szavakba foglalva, 
Istennek, örökkévalóságnak nevezzük. 

íme ide vezet a tudatalatti valláspsychologia. Nem hogy 
megmagyarázná a vallás sajátos jelenségeit, hanem ellenkezőleg, 
erőszakot követ el a lelken s a vallástalanságnak szolgál alapul. 

A vallást nem lehet tisztán psychologiai alapokra fektetni. 
Nemcsak a logika s a filozofia, de a vallás is a psychologiától 
független, neologikus elemeket, ismereteket tételez föl, melyek a 
lélek önkényes járásának irányt szabnak. 

A tudatalatti elmélet ama helytelen törekvés gyümölcse, 
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mely a hit összes jelenségeit tisztán lélektani törvényekre akarja 
visszavezetni s ez által a természeti törvényszerűség kategóriáiba 
beilleszteni. Ám ez sohasem fog sikerülni. A hit világa több, 
mint amit a psychologia mutat.1 Pacheu tudományellenes törek-
vésnek mondja az olyat, mely hypotheziseket, kísérletezéseket 
dogmatikus mezbe öltöztet. 

A tudatalatti lélektan, mely a normális tudat lélektanán 
kívül egy második lélektant akar jelenteni, nem igazolható és 
sem a tudomány, sem a vallás magyarázó elvének el nem fogad-
ható. A beteges psychozis oka kimutatható, a tudat elváltozásai 
idegbajokra visszavezethetők. Ellenben a vallásos tapasztalatok 
részeseinél nem lehet szó pathologikumról s így egy második 
tudatról sem. 

C) Lehet-e a rendkívül vallásos tapasztalatokat, a megtérést a 
tudatalatti elmélet alapján tisztán mechanikus módon megfejteni. 
Ki lehet-e kapcsolni a kegyelem hatóerejét? 

Megtérés alatt Jamesszel és Starbuckkel ellentétben szigo-
rúan vallásos jelenségeket értünk. Nem minden megbékülés s 
kiengesztelődés vallásos jellegű. A megtérő Istenhez tér s benne 
életének értelmét pillantja meg. A hitetlenség állapotából a hit 
állapotába jutni vagy ha ez meg van, bűnös állapotból a bűnte-
lenségbe jutni, ez a megtérés vallásos értelemben. 

A megtérés lehet lassú, mint pl. szent Ágostoné, vagy 
gyors, mint szent Pálé, Alfonz Ratisbonné. Mindkettőt a tudat 
hirtelen elváltozása s a lélek természetfölötti nyugalma jellemzi. 
Az előbbinél a megtérést hosszas küzdelem előzi meg, tudata 
mintegy megkettőződik, két akarat küzd benne s a régi meg-
győződések lassan elvesztik erejüket. Az utóbbi esetben e küz-
delem nem mutatható ki, a megtérés villámszerű. Mindkét eset-
ben azcnban a megtérő nem találja önmagában a kellő magya-
rázatot s Istennek tulajdonítja lényének gyökeres elváltozását. 

Halljuk, miként írja 1t szent Ágoston megtérése küzdelmét: 
elgy szenvedtem, gyötrődtem a szokottnál keserűbben 

vádolva magam; hánykolódtam bilincseim között, míg le nem 
hullott az egész, mert bár csak kevéssé, de azért fogva tartott 
mégis. 

Te sürgettél rejtekemben Uram, mint kemény könyörület, 
a félelem és szégyenérzet ostorával sújtva, hogy a küzdelmet 

1 L'experience mytique 303. o. 
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abba ne hagyjam újra; hogy szakadjon el ez a csekély gyönge 
kapocs is, ami még megmaradt, hogy meg ne erősödjön ismét 
és még szorosabban ne tartson. 

Valóban így szóltam magamban: 
Na most, na most! És látszólag már hajlottam szavadra. 

Már majdnem megtettem a döntő lépést és mégsem tettem meg, 
de azért az előbbiekben sem estem vissza, hanem ott álltam 
egész közel Hozzád. 

Újból megpróbáltam egész közel jutni hozzá, már-már el-
értem, megfogtam és mégsem voltam ott, nem értem el, nem 
fogtam meg, mert haboztam meghalni a halálnak s élni az élet-
nek: erősebb volt bennem a meggyökeresedett rossz, mint a 
szokatlan jó. 

Mennél közelebb volt az a pillanat, melyben megújultam, 
annál nagyobb borzalommal teltem el a bizonytalanságban, de 
nem vert vissza, nem térített el, csak megakasztott. 

Visszatartottak a léhaságok, hiúságok — régi kedveseim — 
fölébresztették bennem újból a testet és így susogtak bennem: 
Mit! te elhagysz minket? s e perctől kezdve nem leszünk veled 
többé soha? és neked e pillanattól kezdve ezt meg azt meg-
tenni nem szabad többé soha? 

És mit össze nem hordtak én Istenem, régi emlékeim, 
hogy mit össze nem hordtak? Távoztassa el mindezt szolgád 
lelkétől irgalmad! Mennyi szennyet halmoztak föl, mennyi aljas-
ságot? (Már félig sem hallgattam rájuk, még úgy sem, mint 
az ellenmondókra, kikkel önként szembe állok.) Már csak úgy 
figyeltem rájuk, mint a hátam mögött sugdosókra, s azokra kik 
loppal csipkednek, mikor távozom, hogy visszaforduljak. 

Mégis visszatartottak, hogy csak ingadozva szakadjak el 
tőlük, rázzam le őket magamról s átmenjek oda, ahová hívnak, 
mert így szólt hozzám eddigi természetellenes életmódom: azt 
hiszed, ezek nélkül ellehetsz? 

De ez már igen gyöngén hangzott. 
Mert már föltárult előttem onnan, ahová fordultam, ahová 

habozva igyekeztem az önmegtartóztatás igazi nagysága; derült, 
de nem könnyelmű vidámsággal, tisztességgel édesgetve, hogy 
jöjjek, ne szálljon meg kétség s fogadásomra felém tártja ölelő 
karját, magasztos példákat tartva szemem elé. 

Ó, mennyi ott a gyermek, a lányka, az ifjúság dísze-virága, 
minden korúak, nehéz helyzetű özvegyek, elaggott szüzek és 
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mindegyikben ugyanaz a megtartóztatás, de nem meddő ám 
hanem általad Uram az igaz örömek termékeny szülője. 

Lelket öntve belém, mosolygó arcát felém tárta, mintha 
csak azt mondaná: Te nem teheted meg azt, amit ezek meg 
ezek? Vagy azok önmaguktól s nem Uruk és Istenük által 
képesek arra? 

Az Úr, az ő Istenük adott engem nekik. 
Mit állsz itt magadban, tétovázva? Vesd magadat karjai 

közé; ne félj, nem vonul vissza, hogy a földre ess. Vesd maga-
dat bátran, fölfog és meggyógyít téged. 

Nagyon szégyeltem magam, mert ama léhaságok zaját még 
mindig hallottam s haboztam. 

És ismét megszólalt az a hang: 
Ama tisztátalan tagjaidra ne hallgass, amíg élsz, hogy meg-

tisztuljanak. «Hiúságokat beszéltek nekem a gonoszok, de nem 
mint a te törvényed». (Ps. 118, 85.) 

Ez a meghasonlás szivemben csupán önmagamtól támadt 
önmagam ellen. 

Mellettem pedig Alipius hallgatagon várta szokatlan lelki 
küzdelmem kimenetelét.1 

A megtérés lélektani magyarázata nehéz. Egy azonban 
bizonyos, hogy t. i. a tisztán psychologiai magyarázat nem ki-
elégítő. 

A megtérést megelőző küzdelem úgy fogható föl, mint a 
tudat és tudatalatt képzeteinek harca. James helyes megfigyelése 
szerint a lélek gondolatai különböző célok szerint csoportosul-
nak. A képzetcsoportok egyike a tudatközpontba kerül, ott gyújt, 
hevít; másika a tudat perifériáján lézeng. Ezek hidegek, ható-
erejük nincs. Már most megtörténhetik, hogy e hideg képzetek, 
melyek a tudat alatt vannak, valami oknál fogva lassan a tudat 
gyúpontjába kerülnek (lassú megtérés) vagy hirtelen fölszöknek 
(gyors megtérés). 

Ámde mi okozza azt, hogy a hideg kepzetek egyszerre a 
gyúpontba kerülnek. Ezt a megtérő sem tudja. Annyi azonban 
megfigyelhető, hogy a megtérés fönt leírt folyamatában hiány, 
törés mutatkozik; egy erő hirtelen közbelép serről a psycholo-
g y nem tud számot adni, a theologus azonban a kegyelemnek 
tulajdonítja. 

i Confess. VIII. 11. 
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Ámde James a psychologia nevében tiltakozik a kegyelmi 
behatása ellen s helyébe a tudatalatti lép. A psychologus tisz-
tába lesz vele, hogy ezen erők a tudat alatt vannak s annak 
határait át nem lépik.1 Hivatkozik a pathologiára. íme, mondja, 
nézzétek a hisztérikus, hypnotizált egyéneket! Hogy változnak el 
egy pillanat alatt! Rájuk szuggeráltak egy képzetet, melyről 
semmit sem tudtak; tehát a tudatuk alatt volt. Egyszerre csak 
összeomlik a tudat fala, a képzet fölszökik s egy új személyi-
séggel van dolgunk ! Ugyan e mintára lehet magyarázni a meg-
térést ! 

Ám könnyű dolog az ismeretlent még ismeretlenebbel 
magyarázni s álkulccsal nyitogatni a tudat ajtaját. Nem az a 
kérdés, hogy a képzet honnan pattan, hanem az, hogyan pat-
tan? Mi az, mi a képzetet pattantja? Ahol ily hatalmas mozgás 
van, ott erő működik! A hypnozisnál pathologikummal, beteges 
tudattal van dolgunk. De ahol az egyén normális, tudatának 
fala szilárd, hát ott mi omlasztja össze a tudatot? Szent Pál, a 
büszke zsidó, életerős, cselekvőképes egyén, a zsinagóga büsz-
kesége, mutat-e pathologikus jelenséget? Lehet-e őt a hiszteri-
kusokkal egy sorba állítani? Honnan itt a betörő eszmének 
csodálatos energiája, mely az akaratot egy pillanat alatt megfor-
dítja s oly világnézet hősévé avatja egy élet hosszú megpró-
báltatásai dacára, mely világnézetre ezelőtt gyűlölettel tekin-
tett. Alfonz Ratisbonnak, a hitetlen zsidónak hirtelen konver-
zióját, mely minden előkészület, sőt pozitiv ellenállás dacára 
Rómába bekövetkezett, gazdag tudatalattinak betörése okozza? 
Honnan tudjuk ezt, mikor a tapasztalat semmit sem sejtet? 
«A tudatalattinak ellenőrizhetetlen, félig-meddig, vagy egészen 
nyitva álló kapuján sok minden jöhet, mehet, de ez az ellen-
őrizhetetlen járás-kelés a tudományt is lóvá teheti.»2 

Minden elfogulatlan psychologus kénytelen bevallani, hogy 
a megtérés fogalma nem szorítható természetes magyarázat kere-
teibe, mert a psychologia nem tudja megjelölni azt a konkrét 
okot, mely itt közbejátszik. Rámutathat tudatalatti elemekre, de 
a végső szót ki nem mondhatja. 

Elvégre is a hit világa természetfölötti s a hit aktusának 
sajátos tartalma is az. A hit kapcsolat a személyes Istennel, ki 

1 I. m. 173. o. 
2 Prohászka Ottokár: A valláspsychologiáról. Religio, 1914. 168. o. 
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erő, kinek minden szív nyitva áll. Isten nem tapasztalásunk 
tárgya. Lehet, hogy a tudat alatt indít, de ezt sohasem tudjuk 
megállapítani, ez nem a lélektan, hanem a bölcselet és theologia 
körébe tartozik. Ha pedig a kegyelem járása ily ellenőrizhetet-
len, akkor le kell mondani a hit mechanikus törvényszerűségé-
nek magyarázatáról. «Spiritus ubi vult spirat, et vocem eius 
audis, sed nescis unde veniat aut quo vadat».1 

A vallásos tudat jelenségeit úgy kell vennünk, amint adva 
vannak; magyarázatuknak is ehhez kell alkalmazkodnia. A psycho-
logia tényeket magyaráz. Ha tehát egy megtérő . Istennek tulaj-
donítja megtérését, ne erőszakoljon rá oly magyarázatot, mely a 
hivő öntudattal ellenkezik. Ha ezt teszi, nem nevezhető vallás-
psychologiának. 

A theologia szerint a megtérés tudatfölötti, transcendens 
psychologia: a kegyelem hatása. Hogy ily természetfölötti hatás 
tényleg lehetséges, azt igazolja a vállásbölcselet ; hogy tényleg 
megtörtént, mutatja a vallástörténet; hogy ma is lehetséges, 
tanítja a dogmatika. Ezzel szemben a psychologus ellenérveket 
nem hozhat föl, mert nincsenek kritériumai a természetfölöttiség 
jelenléte ellen. Ezt csak mint bölcselő teheti. 

Ha elfogadjuk is a tudatalatti jelentőségét a hit világában, 
ezzel nem zárjuk ki Isten reális beavatkozását. Ez oly probléma, 
mely a lélektan kereteit messze meghaladja. 

Eger. 
Dr. Hetényi Gyula. 

1 Jo. 3, 8. 



j o s e f i n i s m u s . 

(Befejező közlemény.) 

A josefinismus szellemében tanított magyar és osztrák kano-
nisták. 

AK A N O N I S T Á K egészen a XIX. század harmincas éveibe nyuló-
lag túlnyomóan az episkopalizmus, gallikanizmus és febro-

nianizmus szellemében tanítottak. Ezt tapasztaljuk például 
Báró Droste-Hülshoff Kelemen Ágostnál, aki 1822. óta a bonni 
egyetemen volt professzor; főmunkája Grundsätze des gemeinen 
Kirchenrechts der Katholiken und Evangelischen in Deutschland. 
Münster 1828—1833. Két kötet. Ily szellemben tanított Karl 
Friedrich Eichhorn: Grundsätze des Kirchenrechtes der katholi-
schen und der evangelischen Religionspartei in Deutschland. 
Göttingen, 1831—1833. Két kötet. 

Ausztriában és Magyarországon a kanonisták a josefinismus 
szellemében voltak kénytelenek tanítani; első kanonistánk, aki e 
rendszertől eltért, Roskoványi nyitrai püspök volt, aki még egri 
kanonok korában megírt: De romano pontifice cimü munkájá-
ban támadta a josefinismus szellemét. 

A josefinismus szellemében tanított és gyakrabban idézett 
osztrák és magyar kanonistáknak jegyzékét a következő betü-
soros rendben foglalom össze: 

Brezanóczy Ádám, aki 1786. óta tanárkodott; Institutiones 
iuris ecclesiasticis, cum applicatione ad Hung, et Austriam cimű, 
1817-ben Pesten megjelent munkáját, Scherer (I. 303) a magyar 
kánonjogi forrásmunkák között említi föl. 

Johann Valentin Eybel, aki Rieggernek 1773-ban bekövet-
kezett nyugdíjazásával lett az egyházjognak rendkívüli professzora. 
Az 1777. évben jelent meg: Introductio in ius eccles:asticum 
cimű munkája, melyben a febronianismus tanai alapján az állam 
jogait kimerítően megokolva, arra a következtetésre jut, hogy az 
államnak kötelessége az egyházi hatalomnak minden túllépése 
ellen föllépni. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 3 
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Eybel alapelveit Mária Teréziának kormánya nagyon messze 
menőknek találta; és fent idézett bevezető munkáját — alig két 
évi használat után — az 1779. évi március 24-én kelt udvari 
rendelettel hatályon kívül helyezték; úgy látszik ez a kegyvesz-
tés lehetett oka annak, hogy Eybel az ő egyházjogi munkáját 
nem is fejezte be. Különben elveszítette kathedráját is a bécsi 
egyetemen, Linzbe vonult vissza s ott fejtett ki irodalmi mű-
ködést.1 

Eybelnek «Mi a pápa» cimű munkája — amely Szerencsi 
Nagy István győri református pap magyar fordításában került a 
magyar közönség kezébe — indexre lett helyezve.2 

Eybelnek kánonjogi ismereteire oly nagy súlyt fektettek, 
hogy abban a kényes kérdésben, hogy a József császár által 
tervbe vett új püspökmegyei beosztásnál mily formában kérjék 
a pápa megerősítését, a kancellária tanácsosai Eybel véleményét 
kívánták meghallgatni.3 

Franz Xaver Omeiner, gráci egyetemi professzor, aki Pehem 
fölfogása után indult s annak művei alapján dolgozott. Első 
munkája német nyelven jelent meg 1779. évben, a következő cím 
alatt : Das Kirchenrecht nach den Grundsätzen des Naturrechtes, 
der Vernunftslehre und des Staatsrechtes ; e műve után készült 
1781-ben: Institutiones iuris ecclesiastici ad principia iuris 
naturae et civitatis, methodo scientifica adornatae et Germaniae 
accomodatae című4 s latin nyelvű munkája. Tankönyvének jósá-
gáról tesz tanúságot az, hogy a német kiadás még az 1802. és 
1806. években is megjelent. 

Kollár Ádám Ferenc nem josefinistikus író ugyan, de a 
gallikanizmus elveire épített tanaival nagy befolyást gyakorolt 
Mária Terézia egyházpolitikájára.5 

A Trencsén vármegyéből (Trnovo) származó, de Bécsben 
élt, nagy történeti tudással biró, kiváló egyházjogász, a jezsuiták-
nál tanult, mely rendet korán, még ennek föloszlatása előtt ott-
hagyta, amiért is félbenmaradt jezsuitának szeretik gúnyolni. 

1 Friedberg : Die Grenzen zwischen Staat und Kirche, i. 146. és 163. 
2 Seress László: A felvilágosult absolutizmus politikai irodalma. — 

Magyar Figyelő 1913. 27. 
3 Kusej i m. 61. 
* Friedberg: Die Grenzen zw. Staat u. Kirche I. 162. 
5 Erről tett említést K. Kováts Gyula egyetemi rektor, az 1914. évi 

május 13-án tartott egyetemi ünnepen. 
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Kollár Ádámnak első egyházjogi munkája: História diplo-
matica iuris patronatus apóst, regium, a magyar királyok kegyúri 
joga, az 1762. évben jelent meg és nagy sikert aratott. Második 
munkája a magyar királyoknak az egyház körüli felségjogainak 
gyakorlásáról: De originibus et usu perpetuo potestatis legisla-
toriae circa sacra apostolicorum regum Ungariae, libellus sin-
gularis. Vindob. 1764., nagy zajt ütött ugyan, de kisebb sikerű 
volt. Ezt a munkát az apostoli szentszék, mint a febronianizmus 
eszméit terjesztő művet, indexre tette, az országgyűlés pedig 
jogos felhárodással utasította el. K. Kováts Gyula azzal okolja 
meg e munkának kisebb sikerét, mert lecsúszott a történeti alap-
ról s mert az 1764. évi országgyűlésen a rendek féltették attól 
privilégiumaikat.1 

Kollarius Ad. Fr. «De originibus et usu potestatis legisla-
toriae circa sacra» cimű művét Scherer egyházjogi munkája 
(1. 303.) a magyar egyházjogra vonatkozó forrásmunkák között 
sorolja föl. 

Lakits György Zsigmond a kánonjognak első világi pro-
fesszora (1770.) s egyetemünknek első világi rektora (1773.); 
azelőtt innsbrucki professzor volt. Amikor 1780-ban nyugalomba 
vonult, a helytartótanács tanulmányi bizottságának lett ülnöke, 
azután az egyetemi nyomda igazgatója, egyetemünk első könyv-
tárnoka, majd a királyi helytartótanácshoz tanácsossá, később 
udvari tanácsossá nevezték ki; meghalt 1819-ben, 83 éves korá-
ban. Tíz évi pesti egyetemi tanári működése alatt Van Espen 
tanár nyomán tanított s ezzel előharcosa lett annak az iskolá-
nak, mely egyfelől az egyháznak jogkörét igyekezett tiszteletben 
tartani, másfelől azonban az állam jogait kivánta érvényre-
juttatni. 

Lakitsnak két kiváló egyházjogi munkája maradt ránk; az 
egyik: Praecognita iuris eccl. univ. Vienn. 1775, a másik pedig: 
Institutiones iuris ecclesiastici. Budae 1778—1781. Ez utóbbi 
messze hazánk határain túl is hiressé lett s még 1843-ban újabb 
kiadásban jelent meg Spanyolországban.2 Lakitsnak ezt a három-
kötetes munkáját Scherer (I. 123.) is fölveszi az irodalmi mun-
kák közé. 

Markovics Mátyás Antal, korábban győri jogakadémiai 
1 Egyetemi ünnepi beszéd 1914. évi május 13-án. 
2 Pauler Tivadar: A budapesti tudományegyetem története. Bpest, 1880. 

I. 63., 90., 94., 95. és 107. 
13* 
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tanár, majd Lakitsnak nyugdíjba vonulásával, 1780. évi augusztus 
25-én egyetemi professzor: Egészben véve Riegger és Pehem 
tankönyvét követte, illetőleg e hivatalos tankönyveket követni 
kénytelen volt, egyebekben azonban a magyar egyházjognak 
alapelveit fejtette ki. 

Markovicsnak két jeles munkája : Dissert, inaug. de fonti-
bus iuris hungarici. Tyrnaviae 1776. és Principia iuris ecclesias-
tici regni Hungáriáé. Budae 1786 ; ez utóbbi művét Scherer 
(I. 303.) a magyar forrásmunkák közé veszi föl. 

A «Principia iuris ecclesiasti cimű munkájáról azt írja 
Kováts Gyula, hogy az nem kevés magyar jogtörténeti tudásról 
tanúskodik, i 

Markovicsnak tanári hirnevét legszebben hirdeti az a tény, 
hogy 1802-ben királyi megbízatást kapott egyházjogi tankönyv-
nek megírására azzal a kettős kikötéssel, hogy azt Kelemen 
Imrével, a magyar magánjog professzorával egyetértőleg dol-
dozza ki s hogy azt még kinyomatása előtt legfelsőbb helyre 
terjessze föl jóváhagyás végett. 

Markovits két izben volt egyetemünk rektora: 1790. és 
1802-ben; majd Lakits helyébe a tanulmányi bizottság ülnökévé 
s az egyetemi nyomda igazgatójává lett kinevezve.2 

Markovits Mátyás két nagynevű egyetemi professzornak 
volt — nőágon — őse; nevezetesen Terézia leányát Pauler 
Antal, Pauler Tivadar egyetemi tanár s igazságügyminiszter édes-
apja vette nőül; Hajnik Imre jogtörténeti professzorunknak pedig 
anyai ágon szépapja volt Markovits.3 

A minorita Obernettner a konstanzi herceg-püspöki semi-
nariumban volt a kánonjog professzora, ahol egyházi elöljáróinak 
engedélyével adta ki «Institutiones iuris ecclesiastici» cimű mun-
káját 1782-ben, melyből L. A. Warnkönig: «Die staatsrechtliche 
Stellung der kath. Kirche in den kath. Ländern des deutschen 
Reichs» cimű 1855. évben megjelent munkájában, az egyházi 
felségjogokra vonatkozó részt közli. (Act. I. An imperio civili 
competat ius circa sacra?)4 

1 Hajnik Imre emlékezete. Budapest, 1916. 2. 
s Pauler Tivadar: A budapesti tud.-egyet. tört. Bpest, 1880. I. 154., 158., 

227. (4. jegyz.), 342. és 387. 
3 Vécsey Tamás : Hajnik Imre emlékezete. — Századok 1903. évf. 102. 

lap. 1. jegyz. — Kováts Gyula: Hajnik Imre emlékezete. Budapest. 1916. 2. 
4 Warnkönig i. m. 239—248. 
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Obernettner tanítása szerint az egyház tisztán egyházi 
(geistige) társaság, amelynek céljait is kizárólag egyházi eszkö-
zökkel kell elérni.1 

Josef Johann Nepomuk Pehem bécsi kanonistának : Prae-
lectiones in ius eccl. universum, methodo discentium accomo-
datae cimű két kötetes munkája 1786. évben jelent meg Bécs-
ben, a tulajdonképen még megjelenése előtt, már 1784-ben, 
hivatalos tankönyvül lett elfogadva, Riegger tankönyve helyébe. 

Pehem tanításának alapelve az, hogy mindaz, ami a lelki 
üdvösségre vonatkozik — nevezetesen az Isten igéjének hirde-
tése, az isteni titkok magyarázata, a hitelvek megállapítása és a 
szentségek kezelése — az egyház kizárólagos hatáskörébe tarto-
zik; ellenben azok a világi vonatkozású dolgok, melyek nem a 
vallás fogalmából származnak, egyedül az állam hatáskörébe 
tartoznak.2 

Stefan Rautenstrauch braunaui apát, nagynevű kanonista volt, 
aki tanításaiban a szerződési elméletből, az Urvertragból (pactum 
unionis) indult ki. A theologiai fakultásnak tanulmányi rendjét 
(Studienplan), melyet még Mária Teréziának 1775. évi február 
8-án és 1776. évi aug. 21-én kelt udvari rendeletei tettek köte-
lezővé, ő dolgozta ki,3 József császár pedig az új püspök-megyei 
beosztásra vonatkozólag kérte ki véleményét, nevezetesen a pápai 
megerősítés kérdését illetőleg.4 

Rautenstrauchról nem régen Seress László emlékezett meg 
«A felvilágosult abszolutizmus politikai irodalma» cimű érteke-
zésében.5 

Rautenstrauch munkája már nagyon régen nem kapható ; 
Warnkönig is panaszkodik 1855. évben megjelent s már idézett 
munkájában, hogy nem birta azt megszerezni.6 

Georg Rechberger osztrák kanonistának : Handbuch des 
österr. Kirchenrechts cimű munkája először németül jelent meg 
Linzben, 1807-ben, két kötetben. A latin kiadás csak két évvel ké-
sőbben adatott ki: Enchiridion iuris ecclesiastici Austriaci cím alatt, 
1809-ben. A josefinismus alapelvén fölépült ez a munka 1810-től 

1 Archiv für> kath. Kirchenrecht 1906, 98. 
2 Friedberg: Die Grenzen zw. Staat u. Kirche. I. 159. 
3 Geier i. m. 84. 
4 Kusej i. m. 61. 
5 Magyar Figyelő 1913. 27. 
6 Warnkönig i. m. 39. lap, 1. jegyz. 
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1832-ig a kánonjogi előadásoknak hivatalos tankönyve volt,i 
pedig az 1820. évi január 17-én indexre került.2 

Paul Josef von Riegger der Jüngere (mely megkülönböz-
tetés azért volt szükséges, mert volt egy Paul Josef von Riegger 
der Ältere is, aki 1749. óta tanított a bécsi egyetemen s aki 
1795-ben halt meg). 

Riegger az 1753. év óta tanította a bécsi egyetemen az 
egyházjogot, melyet 1767. óta a papnövendékeknek is nála kellett 
hallgatni; addig a jezsuitáktól tanulták a kánonjogot. 

Rieggernek alkalma volt elméleti tanításait a gyakorlati élet-
ben is megvalósítani, amennyiben az 1753. év óta, tanári állása 
mellett, censor is volt, az 1764. év óta pedig a cseh-osztrák 
udvari kancelláriában tanácsos volt. 

Institutiones iuris prudentiae ecclesiasticae cimű munkáját 
az 1765—1768. években írta meg, melyet az osztrák kormány 
1776. évi október 5-én approbált, azt ugyané napon kelt udvari 
rendelettel hivatalos tankönyvül fogadta el s meghagyta, hogy 
e munkát az összes lelkészek és zárdák megszerezzék; érthető 
tehát, hogy munkája rövid idő alatt második kiadásban jelent 
meg. 

Riegger e hivatalos tankönyvében a lelkészeket mint állam-
polgárokat kezeli s a polgári forum alá helyezi ; elveti a papok 
adómentességére vonatkozó tanokat, helyesli az amortizációs 
törvényeket.3 

Rieggernek egy másik munkája: Elementa iuris ecclesias-
tici, 2 volum. Vindobona. Harmadik munkája a magyar egyház-
jogot tárgyalja;4 ennek cime: Specimen corporis iuris ecclesiastici 
inclyti regni Hungáriáé et partium ei annexarum, 2 vol. Viennae 
1768—1773., mely munkája Kollár Ádám befolyása alatt állott. 

Szvorényi Mihály (szül. 1750., megh. 1814.). előbb a pesti 
egyetemen rendkívüli, majd a zágrábi egyetemen rendes pro-
fesszor lett; bár egyháztörténelem volt tárgya, speciális magyar 
egyházjogi munkákat is írt, melyeket Scherer (I. 303.) szintén a 
magyar egyházjogi forrásmunkák között sorol föl. Két nagyobb 
kánonjogi munkájának cime : lus publicum ecclesiae Hungáriáé, 

1 Archiv für kath. Kirchenrecht. 1905. évf. 461. 
2 Scherer i. m. 1. 47. lap, 14. jegyz. 
3 Friedberg: Die Grenzen zw. Staat u. Kirche. I. 143. és 146. 
4 Erről emlékezett meg K- Kováts Gyula az egyetem 1914. évi május 

13-án tartott ünnepén. 
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Vesprimii 1804. és lus privatum ecclesiae Hungáriáé, Vesprimii 
1811—1815.1 

A josefinismus rendszere nagyon sokáig, a XIX. század 
közepéig éreztette hatását; mindenesetre jellemzi e kornak föl-
fogását, hogy amikor Ottmar Ritter von Rauscher, a későbbi 
bécsi herceg-érsek, akkor még seckaui herceg-püspök, 1855-ben 
az osztrák konkordátum ügyében Rómában tárgyalt, gyanúba 
vették, hogy a josefinismus elveit követi, «er riecht nach Josefi-
nismus». 

A jozefinizmus rendszerét követő írók tanai. 

A jozefinizmus rendszerét követő kanonisták abból indul-
nak ki, hogy az egyházi teljhatalom (plenitudo potestatis) gya-
korlása mindenesetre a pápánál van, csakhogy a közzsinat: 

1. fontos ügyekben konkurráló és 
2. visszaélések esetében korrigáló hatalommal bir; ezeken 

kívül pedig 
3. szükség esetében a legfőbb bírói hatalommal bír a 

pápa felett, 
A pápa jogkörébe utalt jogosítványokat pedig a következő 

három csoportba osztva ismertetik, úgymint: 
1. a lényeges jogok csoportja: Iura essentialia, priinigenia, 

divina, necessaria, melyek azért illetik meg a pápát, mert azok 
az egyház egységének fenntartásához szükségesek «tendunt ad 
unitatis ecclesiae conservationem» ; 

2. a nem lényeges, tehát mellékes jogok csoportja: Iura 
adventitia, accessoria, accidentalia, secundaria, melyek csak tör-
téneti fejlődés tolytán jutottak a pápa birtokába; 

3. a vitás jogok csoporja: Iura controversa. 
Az e csoportokba tartozó részleteket Pehem: Praelectiones 

in ius eccles. 1791. (I. 170. s köv. lapjain) sorolja föl, s utána a 
többi kánonisták is átveszik. 

Hinschius a fölsorolást «Das Kirchenrecht der Kath. und 
Prot, in Deutschland» cimű munkájának I. 202. lapján közli s a 
hozzá írt jegyzetben fölemlíti: «So schematisiert Pehem... die 
übrigen stimmen damit bis auf unbedeutende Abweichungen 
überein». 

1 Pauler: A budapesti tudomány-egyetem története. Bpest, 1880. 1. 157. 
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Iura essentialia : 

1. az egész egyház állapotáról jelentéseket bekövetelni (ius 
exigendi relationes in causis statum ecclesiae publicum con-
cernantibus) ; 

2. követeket küldeni és pápai helyetteseket kirendelni (mit-
tendi legatos et vicarios suae potestatis in provinciis consti-
tuendi) ; 

3. hitelvi kérdéseket eldönteni (praecipuae partes in curandis 
fidei negotiis); 

4. s azokra vonatkozó határozatokat, legalább ideiglenesen, 
kibocsátani (ius edendi décréta in iis provisoria); 

5. közzsinatokat összehívni (convocandi concilia); 
6. és azokon elnökölni (in iis praesidendi); 
7. fegyelmi kánonokat alkotni s azokat végrehajtani (ius 

vindicandi et exequendi canones); 
8. valamint azoknak szigora alól fölmentéseket adni (ius 

relaxandi canonum rigorem ad unitatis conservationem); 
9. a visszaéléseket kiirtani (eum in finem ferendi leges, uti 

etiam ad novas corruptelas extinguendas) ; 
10. a püspökök mulasztásai esetében való intézkedés, az 

átháramlás cimén (ius devolutions supremum); 
11. az elnyomott püspököknek oltalmazása (ius protections 

episcopis oppressis impertiendae). 

Iura accidentalia : 

1. a püspökök megerősítése (ius confirmandi episcopos); 
2. a postulátió (ius admittendi postulationem) ; 
3. a püspökök fölszentelése (ius consecrandi episcopos); 
4. a püspököktől az engedelmességi és a hűségi eskünek 

követelése (ius exigendi iuramentum obedientiae et fidelitatis); 
5. a püspökök áthelyezése (ius transferendi episcopos) ; 
6. a püspökök lemondásának elfogadása (ius atmittendi ces-

siones et resignationes episcoporum) ; 
7. a püspökök letétele (ius deponendi episcopos); 
8. új püspökségek alapítása (ius exigendi novos episco-

patus) ; 
9. püspökségek egyesítése és felosztása (eosdein uniendi et 

dividendi); 
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10. az üdvözültek és a szentek közé való iktatás (ius beati-
ficandi et canonisandi); 

11. a szerzetesrendek megerősítése (ius adprobandi ordines 
religiosos) ; 

12. a föloldozási és fölmentési jognak a püspökök kirekesz-
tésével való kizárólagos gyakorlása (ius absolvendi et dispen-
sandi cum episcoporum exclusione): 

13. mindennemű felebbezésnek elfogadása (ius recipiendi 
quasvis adpellationes); 

14. magasabb javadalmak adományozása Rómán kívül (ius 
conferendi bénéficia extra territórium Romani episcopatus). 

Iura controversa: 

1. a világi hatalom fölötti őrködés és birói működés az 
államhatalomnak mulasztásai és visszaélései esetében (ex capite 
protractae vei denegatae iustitiae vei manifesti abusus potestatis 
secularis resultandis); 

2. a zsinatok határozatainak megerősítési joga (ius confir-
mandi concilia); és 

3. a csalhatatlanságra való igény hitügyekben. 
Az e harmadik csoportba foglalt vitás jogok ma tárgytala-

nok lettek, még pedig annak folytán, hogy az állami souveraini-
tasnak mai értelmezése mellett teljesen kizárt dolog az egyházi 
bíráskodás világi ügyekben, és mert a vatikáni zsinatnak az in-
fallibititást kimondó dogmájánál fogva nem lehet többé kétséges 
az, hogy a pápa a zsinat fölött áll. 

A lényeges és nem lényeges jogokra való felosztást a mai 
kanonisták egyértelműleg elvetik, mert a történeti jogoknak is 
nevezett, úgynevezett nem lényeges jogok, tulajdonképen nem új 
jogok, hanem benfoglaltatnak a pápai főnökségben, csakhogy nem 
kezdettől fogva, hanem későbben vétettek gyakorlati alkalmazásba. 

Schulte az ő 1857. évben második kiadásban megjelent Kir-
chenrechtjében (190. lapon) utal arra, hogy az, vájjon valamely 
jog mindenkor, vagy sohasem lett gyakorlatba véve, elvileg azért 
nem jöhet tekintetbe, mert valamely jognak gyakorlása nem ké-
pezheti előfeltételét magának a jognak; lehet a jogot úgy ma, 
mint ezer év előtt először gyakorolni, az mindig ugyanazzal az 
erővel bír.1 

1 Scherer i. m. I. 460. lap, 24. jegyz. 
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Sclierer a lényeges és a szerzett jogok közti megkülönböz-
tetést annál is inkább elveti, mert a szerzett jogok alatt usurpált 
jogokat is lehetne érteni, amelyeket a pápától, akarata ellenére 
is, ismét el lehetne, vagy épen el kellene venni. 

A pápai jogoknak eredeti és szerzett, lényeges és esetleges 
jogokra való fölosztását különösen Theodor Pachmann bécsi 
egyetemi professor ellenezte, mert valamennyi jogosítványa egy-
formán a primátus lényegéhez tartozik: «Von einer Einteilung 
der päpstlichen Rechte in ursprüngliche und erworbene, wesent-
liche und zufällige kann, insofern eigentliche Primatialrechte 
gemeint sind, keine Rede sein ; alle sind gleich ursprünglich, 
alle gehören in gleicher Weise zum Wesen des Primates».1 

Annyit azonban Pachmann is elismer, hogy vannak a pápá-
nak oly jogosítványai is, amelyek a pápa állásával és a pápaság 
céljával nincsenek szükségszerű kapcsolatban, s amelyeknek vagy 
egyáltalában nincsenek egyházi vonatkozásai, aminők a pápának 
világi fejedelmi jogai voltak az 1870-ig fennállott egyházi állam-
ban, vagy amelyek csak másodsorban bírnak egyházi vonatko-
zással, mint például a pápának egyházi tiszteleti jogai: «Aller-
dings hat der Papst, seine jetzigen Verhältnisse angesehen, auch 
gewisse mit seiner Stellung und dem Zwecke derselben nicht 
notwendig verbundene Rechte, aber es haben dieselben entweder 
gar keine kirchliche Beziehung, wie seine Souverainitätsrechte 
über den Kirchenstaat, oder nur eine sehr sekundäre, wie z. B. 
seine kirchlichen Ehrenrechte». 

A jelen kor katholikus kanonistái is megkülönböztetik a 
pápai joghatóságban foglalt azokat a részeket, amelyek a pri-
mátus lényege alapján illetik meg a pápát s azokat, amelyek a 
történeti jog cimén járultak hozzá. 

Josephus Laurentius S. J. «Institutiones iuris ecclesiastici 
(1908) című munkájában e kérdésről (a 113. lapon) a közetkező-
képen nyilatkozik: «Si quaeritur de restrictione potestatis ponti-
ficiae, distinguenda est potestas in ipso primatu sita a iuribus 
titulo mere historico acquisitis». Az előbbieket megváltoztatni 
vagy elidegeníteni nem szabad: «Spirituális enim potestas pri-
mátus ad constitutionem Ecclesiae pertinet, quam nemo homo 
mutare valet». A történeti jog alapján megillető jogosítványokat 

1 Theodor Pachmann : Lehrbuch des Kirchenrechtes. — Zweite Auflage. 
Wien, 1851. I. 189. 
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azonban a pápa módosíthatja, vagyátengedheti: «mutari a Ponti-
fice vei cedi possunt». 

A primatusnak — nem ugyan eszméje, de gyakorlata és 
kifejlődése szerint — meg van a maga története,1 s tényleg nem 
minden tartozik a primátus lényegéhez, amit a pápa ma gyako-
rol, sőt ma több olyan jogot is gyakorol az egyetemes egyház-
ban, amit az egyháznak ókorában (a VI. századig) csak saját 
patriarchatusának területén, a nyugati egyházban gyakorolt és 
amely jogokhoz hasonló jogosítványokat a többi patriarchák is 
gyakoroltak saját patriarchatusaik területén.2 

A mai kanonisták a pápai főnökségben foglalt jogosítvá-
nyokat két csoportba foglalva ismertetik, úgymint a joghatósági 
és a tiszteletbeli jogosítványok csoportjában. 

1. A primátus iurisdictionis alapján a pápa absolut módon 
vezeti az egyháznak vallási életét, kormányozza az egyházat és 
képviseli kifelé az államkormányokkal szemben. 

E primátus iurisdictionis külön részét képezi a pápát az 
egész egyház felett megillető legfőbb adóztatási joga (Conc. Trid. 
Sess. XXI. de ref. c. 4.), mely adóztatásra az egyház kormányza-
tával járó költségek fedezése miatt van szükség, s mely adóztatási 
jog az egyházjognak úgyszólván pénzügyigazgatási részét képezi. 

2. A primátus honoris a pápa iránt megnyilatkozó enge 
delmességben és tiszteletben (obedientia et reverentia) jelent-
kezik, melynek részletei azután: a souverain fejedelmeket meg-
illető előjogok, a címek, a megtisztelő melléknevek, a megszólí-
tások, a jelvények és kitüntetések. 

Vaticanum : 

Az episkopalizmus rendszere nagyban és egészben az 1870. 
évi vatikani zsinaton hozott infallibilitasi tan kihirdetéséig ma-
radhatott hatályban, amikor azután a papaiizmus rendszere dog-
mailag fixirozva lett, s ezzel a korábbi episkopalizmus-féle rend-
szerek egyházjogi életképességüket egy és mindenkorra el-
vesztették. 

Az episkopalizmus rendszere ötszáz éven át tudta magát 
fenntartani, de mivel nem tudott az egész egyházban, hanem csak 
egyes országokban érvényesülni s mivel mellette az egyház túl-

1 Scherer i. tn. I. 460. 
2 Prinz Max: Die orientalische Kirchenfrage. 1907. 82. 
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nyomó részében mégis csak a papaiizmus rendszere maradt ural-
kodó, az episkopalismus rendszere nem volt képes a kath. egy-
ház szervezetére sem maradandó, sem átalakító hatást gyakorolni s 
legfeljebb az egyházjognak fejlődésére tudott valamelyes befolyást 
gyakorolni, mint például a «facilitâtes quinquennales» kérdésére, 
amennyiben ezek az ötévi felhatalmazásoknak ügye a papaiizmus 
és az episkopalizmus küzdelmében nagyon is előtérbe lettek tolva. 

Amióta az 1414—1418. évi konstanzi zsinat úgy nyilatko-
zott, hogy a zsinat a pápa fölött áll, nevezetesen kimondta, hogy 
a zsinat az egyetemes egyház képviselete, mely hatalmát közvet-
lenül Krisztustól birja, amelynek mindenki, bármely méltóságot 
viselő, még a pápa is engedelmeskedni tartozik: «Et primo de-
ciarat, quod ipsa in spiritu sancto legitime congregata, generale 
concilium faciens et ecclesiam catholicam militantem repraesen-
tans, potestatem a Christo immediate habuit, cui quilibet cuius-
cunque status vei dignitatis, etiamsi papalis, existât, obedire 
tenetur», azóta az eretnekség vádjának veszélye nélkül lehetett 
az episcopalizmus tanait hirdetni. 

Az 1848. évi bécsi konkordátum egyenesen biztosította is 
azt a jogot, hogy a konstanzi és baseli zsinatoknak azokat a ha-
tározatait, melyek szerint a zsinat a pápa felett áll, mindenki 
nyiltan vallhaita. 

Maga a tridenti zsinat, az akkori kiélesedett viszonyok kö-
zött, nem tartotta célszerűnek a papaiizmus rendszerét a maga 
teljes érvényében formailag is visszaállítani, hanem megelégedett 
azzal, hogy egész eljárását a papaiizmus szelleméhez idomította; 
így a legfőbb törvényhozónak a pápát ismerte el. «Végül kije-
lenti e szent zsinat, hogy az e zsinaton az erkölcsi reformokra 
és az egyházi fegyelemre vonatkozólag hozott határozatok, bár-
minő záradékokkal és szavakkal legyenek is fogalmazva, össze-
sen és egyenkint úgy lettek meghozva, hogy azokban a szent-
széknek tekintélye mindig érintetlenül bennfoglalva legyen és 
bennfoglaltnak értelmeztessék. (Conc. Trid. Sess. 25. cap. 21. de ref.) 

A gallikanismus, a febronianismus és a josefinismus kelet-
kezése, valamint I. Napoleonnak a pápa központi hatalmát kor-
látozó politikája eléggé megmutatta, mennyire lehetett menni az 
episkopalismus tanai alapján. 

A pápák ennek a korlátozási törekvésnek kívánták útját 
vágni, aminek végre az 1870. évi vatikáni zsinat tett eleget. 

Különben a XIX. század kezdetén s illetőleg annak első 
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felében megkötött konkordátumok már egészen a trienti zsinat 
által megteremtett jogviszonyok rendszerén épültek föl, ami 
mindenesetre a papalismus rendszerének győzelmét jelentette. 

Franciaországban az 1801. évi konkordátummal egyidejűleg 
kihirdetett Articles organiques igyekeztek ugyan a libertés de 
l'église gallicane-t fenntartani, a francia papság azonban már rég 
átment a pápa táborába,1 Ausztriában pedig az utolsó jozefinis-
ták is lassankint kihaltak. 

A papalismus és episcopalismus rendszere közti régi har-
cot a vatikáni zsinat az előbbi javára döntötte el s nemcsak az 
infallibilitási tant dogmatizálta, de kijelentette a pápának egye-
temes püspökségét is. 

A római pápa főnökségének (primátus) tantétele szerint: a 
pápa Péter apostolnak közvetlen jogutódja. 

Valóban senki előtt sem lehet kétséges, sőt inkább minden 
századon át közismeretű volt, hogy szent Péter, az apostolok-
fejedelme és feje, a hitnek oszlopa és a katholikus egyháznak 
alapja, a mennyek országának kulcsait a mi urunk Jézus Krisztus-
tól, az emberi nem üdvözítőjétől és megváltójától kapta, aki az 
ő utódjaiban, a római szentszék püspökeiben, vére által jelen 
időkig mindenkor él, előljár és igazságot szolgáltat. Ennélfogva 
bárki lépjen is e székben Péternek örökségébe, az magának 
Krisztusnak rendelkezése értelmében nyeri el Péternek főnöksé-
gét az egyetemes egyházban. (Cone. Vaticanum, const. De 
Ecclesia Christi cap. 2.) 

A vatikáni zsinat azután megújította a florenci zsinatnak 
«Qua credendum...» határozatát «Vaticanum innovât defini-
tionem oecumenici Concilii Florentini» (Conc. Vaticanum, Con-
stitutio Pastor aeternus c. 3. de vi et ratione primátus Romani 
Pontificis). 

És hitágazatilag kánonba formulázta, hogy az egyház-
kormányzati teljhatalom minden korlátozás nélkül ment át a 
római pápára. 

Ha valaki azt mondaná, hogy a római pápa csak a legfőbb 
felügyeleti vagy igazgatási hivatallal, de nem az egyetemes egy-
háznak úgy a hitre és erkölcsökre, mint a fegyelemre vonatkozó 
s áz egész világra kiterjedő teljes és legfőbb joghatósági hata-
lommal is bir; vagy ennek csak jelentékeny részét, nem pedig 

1 Friedberg: Lehrbuch des kath. u. ev. Kirchenrechts. 1909. 70. 
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e legfőbb hatalomnak egész teljességét birja; vagy hogy ez a 
hatalom nem volna rendes és közvetlen hatalom úgy az egész, 
mint a részszerű egyházakban, úgy az összes, mint az egyes 
pásztorokra és hivekre: az legyen átkozott. 

A pápának eme legfőbb hatalmából következik azután, 
hogy a pápa az összes híveknek, minden egyházi vonatkozású 
ügyeiben, legfőbb birája, akihez fölebbezni lehet s akinek Ítéletét 
senki újból nem tárgyalhatja; vagyis a plenitudo potestatis a 
pápánál van, még pedig úgy a potestas magisterii et ministerii, 
mint a potestas iurisdictionis. 

Tanitói hatalmánál fogva vezeti és rendezi a missió-ügyet, 
eldönti az egyházi tanok magyarázata körüli kételyeket és vitá-
kat s elbírálja a vallásra vonatkozó iratokat. 

A tévedésmentesség épen a pápa tanító hatalmára vonat-
kozik, mely szerint a pápa azzal a természetfölötti képességgel 
bir, hogy a hitügyeket tévedésmentesen eldöntheti: «... tanítjuk 
és isteni sugallatból dogmának jelentjük ki : hogy a római pápa, 
midőn a tanítói székből (ex cathedra) szól, vagyis midőn mint 
az összes keresztényeknek pásztora és tanítója működve, legfőbb 
apostoli tekintélyével a "hitnek vagy az erkölcsnek az egyetemes 
egyház által megtartandó tanait határozza meg, magának szent 
Péternek megígért isteni gyámolításnál fogva azzal a tévedés-
mentességgel bir, amellyel az isteni Megváltó az ő egyházát a 
hitre vagy az erkölcsökre vonatkozó tanok meghatározásában föl-
ruházottnak lenni akarta; ennélfogva a római pápának ily határozatai 
önmaguktól, nem pedig az egyház beleegyezésével lesznek átala-
kíthatlanok. Ha pedig valaki ennek a mi határozatunknak ellent-
mondani merészkednék, amitől Isten őrizzen, átkozott legyen. 

Az infallibilitas eszerint csak a kinyilatkoztatott hit- és 
erkölcstannak tisztán való átszármaztatására szorítkozik és nem 
terjed ki azokra a célszerűknek tartott egyházpolitikai eszkö-
zökre is, amelyekkel az egyház az őt fenyegető viharokat igye-
kezik elhárítani. 

Maga IX. Pius pápa volt az, aki az infallibilitási dogmát 
ekként értelmezte; nevezetesen egy nála kihallgatáson megjelent 
igen előkelő római irodalmi társaságnak fogadtatása alkalmával 
(1871. évi július 20-án) azt a nyilalkozatot tette, hogy ama téve-
dések között, amelyekkel a római pápának tévedésmentességét 
meghamisítani törekedtek, leggonoszabb az, amely a fejedelmek 
letételének s népeiknek a hűségi eskü alóli föloldozása kérdését 
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is ebbe az infallibilitásba akarja bevonni. Pius pápa rámutatott 
arra, hogy a pápák gyakorolták ugyan — végszükség esetében 
— a letétel jogát, csak az ilyen letételnek semmi köze sem 
lehet az infallibilitáshoz, mert a fejedelmek letételének forrása 
nem a pápa tanítóhivatalához fűződő infallibilitás, hanem az a 
magas pápai tekintély, mely az akkori keresztény népeket arra 
indította, hogy a pápában legfőbb birájukat tiszteljék.1 

Itt van például Bonomelli Jeromos cremonai püspök esete; 

aki az 1913. évi «11 Papa e l'Italia, la Chieza e l'azione politica» 
cimű pásztorlevelében — épen arra való hivatkozással, hogy az 
egyházpolitikai kérdésekben nem tévedésmentes —• azt kívánja, 
hogy az egyház és az államok között fennálló tarthatatlan hely-
zet megjavítása végett tárgyalások kezdeményeztessenek a világi 
kormányokkal. A londoni Times e pásztorlevélről azt írta, hogy 
az valószínűleg az indexre fog kerülni, mely cikkre az «Osserva-
tore Romano», a pápa félhivatalos lapja azt írta (1913. évi már-
cius 2-án megjelent számában), hogy habár világos, hogy mons. 
Bonomelli pásztorlevelének némely pontja nem helyeselhető, 

más szóval, hogy e pásztorlevél a Szentatya nem tetszésére 
talált — de azért nem lehet azt állítani, hogy valamely közle-
mény az indexre kerül, mert az egyháznak politikai kérdésekben 
való infallibilitását tagadásba veszi.2 

A vatikáni zsinatnak infallibilitási tana azonban nemcsak 
tárgyilag van korlátozva (t. i. kizárólag csak a hit és az erkölcs 
terére), hanem alanyilag is, amennyiben az a pápa személyéhez 
és a szentszék birtokához együttesen van fűzve. 

Az a tekintély ugyanis, amely a kath. egyházban tanít, nem 
személyes tekintély és a pápa nem a maga személye nevében 
beszél, hançm mint az egyháznak legfőbb tanítója konstatálja a 
hitigazságot s az általa kijelentett dogma nem egy személynek 
tekintélyén, hanem Isten tekintélyén alapszik. 

Az infallibilitas az apostoli szentszék birtokosát ugyan 
személy szerint illeti meg, csakhogy ez a privilégium magához 
a szentszékhez van kötve s attól másra át nem ruházható. 

így például hitügyekben a pápának legerősebb támaszai a 
következő két congregáció, úgymint a Congregatio sancti 
Officii és a Congregatio Indicis; e két congregációnak határo-
zatai azonban nem tarthatnak igényt tévedésmentességre.3 

1 Böckenhoff i. m. 19. 2 Religio 1913. évf. 172. 3 S. 1. Bessmer : 
Der Glaubensgehorsam. Stimmen aus Maria-Laach. 1907. LXXIII. 503. 
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Kegyosztói hatalmánál fogva a pápa az összes püspökök-
kel — ordójánál fogva — konkurráló hatósággal bir s épen a 
kegyosztás terén nyilatkozik meg az, hogy a pápa episcopus 
universalis. 

Tanítjuk továbbá és kijelentjük, hogy a római egyház Isten 
rendeléséből minden többi felett a rendes hatalom főnökségével 
bir, mely római pápai főnökségi hatalom valóban püspöki és 
közvetlen hatalom : amely iránt bármely szertartású és rendű 
pásztorok és h ivek, akár elkülönítve egyenkint, akár együttesen 
is, a hierarchiai alárendeltség kötelességénél fogva, valóban 
engedelmességgel tartoznak nemcsak a hitre és az erkölcsökre 
vonatkozó, hanem azokban az ügyekben is, amelyek a fegye-
lemre és az egész föld kerekségére kiterjedő egyházkormány-
zatra vonatkoznak. (Vatic. Sess. IV. c. 3.) 

Ebből következik, hogy közvetlenül a római pápához lehet 
fordulni, aki az eléje terjesztett ügyet vagy közvetlenül elintéz-
teti, vagy a rendes instanciás útra tereli; e tekintetben különben 
az a gyakorlat, hogy a Rómában levő kongregációk az oda-
érkezett közvetlen kérvényeket jelentéstétel végett, «ad informa-
tionem et votum» az illetékes püspöknek küldik meg.1 

A pápa kegyosztói hatalma gyakorlatilag főleg a töredel-
mezésre vonatkozó joghatóságban jelentkezik. 

Joghatósági hatalmánál fogva a pápa a legfőbb törvény-
hozó, kormányzó és biró, aki VIII. Bonifác pápának a Liber 
Sextus gyűjteményt publikáló bullájában fölvett «Licet romanus 
pontifex, qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere» 
elve szerint minden jogot keblének szekrényében őrzi; sok 
kanonista ebben a tételben látja a pápai primátus teljhatalmát 
kifejezve.2 

A joghatósági hatalomban foglalt jogosítványok között a 
törvényhozó hatalom áll első helyen, amely a legfőbb egyházi 
akaratnak kijelentése s amely teljesen souverain; már a kor-
mányzó és birói hatalom csak végrehajtó része a törvényhozó 
akaratának, a jogbiztonság fenntartása érdekében, hogy a fenn-
álló törvényt mindenki respektálja. 

Budapest. Dr. Melichár Kálmán. 
1 Scherer i. m. I. 457. lap, 12. jegyzet. 
2 Professor Gillman in Würzburg : «Romanus Pontifex iura omnia in 

crinio pectoris sui censetur habere». Archiv für kath. Kirchenrecht 1912. 3. lap. 



IL IRODALMI É 'RTESITÖ S 

Dr. Prohászka Ottokár. A háború lelke. Élet-kiadás. Buda-
pest, 1915. 206 old. 4 kor. 

Mint Prohászka püspöknek minden műve, úgy ez is meg-
érdemli teljes figyelmünket, annál is inkább, mert egy különösen 
mélyen gondolkodó és érző lélek legbensőbb életébe enged be-
pillantást; abba a benső lelki életbe, melynek megnyilatkozásai 
oly sok kedves és erős lelki táplálékot adtak nekünk. 

Ebben a művében is sokat, nagyon sokat nyújt abból az 
eszményi felfogásból, mellyel ő nagy szellemének idealizmusával 
nézi a világot s mindazt, ami benne történik s így a háborút is. 

Könyvének akármelyik fejezetét olvassuk is el, mindegyik-
ben az ő nagy lelkének ideális felfogását, világnézetét találjuk 
anélkül, hogy azt kellene mondanunk, hogy a való, a minden-
napi élet csúnyaságait észre sem veszi. 

Észreveszi ő ezeket is. De csak azért, hogy, mint a képen 
az árnyalás által, annál szebben, annál élesebben domborodjanak 
ki az embernek a háborúban megnyilatkozó szép tulajdonságai. 

«A hősiesség lelke», «A néplélek megnyilatkozása», «Sötét 
idők, fényes lelkek», «Háború és vallás», «Világosság és vigasz», 
«Vértanúság és szeretet» mind-mind valóságos költői remekek, 
melyekben a gondolatok fönsége az érzelmek melegségével egye-
sülten ragad fel-fel a diadalmas világnézlet magaslatára. 

Mint mondottuk, észreveszi ő a háborúban a megroppant 
lelkek gyengeségeit is ; észreveszi a kislelkűeket is ; a háború 
által felkavart életszennyet is. 

De ez nem akadályozza, hogy a lelkiséget sürgesse ; az élet 
magasztosabb jelenségeire terelje a figyelmet és ami a fő, az 
isteni gondviselés örök terveinek sűrű fályolát, amennyire az 
lehetséges, fel-fellebbentse, hogy a lelkek sárbahullását meg-
akadályozza. 

S rámutat az Isten Fiára, ki nekünk «érzést és életet adott». 
«Közénk állt s a lelkét, a szellemét árasztotta ki reánk». Aki ki-
mutatta, hogy az élet értelme nem a jólét s a földi szerencse, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 14 
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hogy a világ célja a szellem s nem az anyag s hogy következő-
leg az erkölcsi rendnek tartalmát és értelmét nem az anyagtól, 
hanem a szellemtől kell eredeztetnünk. Istent látó lélekkel jár-
junk a világban s ahogy Krisztus fogadta a keresztet és vitte azt, 
nekünk is úgy kell fogadnunk és vinnünk.» 

(Ne aludjék ki lámpád! c. fejezet.) 
Gyönyörű fejezete: «Családaink a háborús időben.» Szent 

István király alakja 1914-ben. Az előbbiben a családfő nélkül 
maradt családokat vigasztalja; az utóbbiban magyar lelkének 
egész szeretetével bemutatja szent István királyunk alakját és 
leolvassa arról az erényeket, melyeket ma az ő példája szerint 
gyakorolnunk kell, a hitet, alázatosságot, imádságot, áldozat-
készséget. 

Igen szép és megkapó az «Uram, én kitartok melletted» c. 
fejezete, melyhez méltóképen sorakozik az utolsó: A vallásosság 
jelentkezései a világháborúban, melyben hatalmas szellemének 
mélységes hitével és filozófiájával felel meg azoknak, kik a világ-
háború borzalmai között az isteni gondviselés hitének talajáról 
lecsúsztak, vagy annak végtelenül bölcs intézkedéseiben ké-
telkednek. 

«Az erkölcsi világrend nem abban áll — mondja ő — hogy 
a rossz ne legyen nagyhatalom a világon, nem abban áll, hogy 
ne szenvedjünk s ne törjön össze a háború kalapácsa, hanem 
abban, hogy a lelket fölényességre segítse s hogy a lélek a vilá-
got a maga erkölcsi erőivel s értékével legyőzze». 

Sok-sok érdekes és értékes gondolat, megfigyelés nyilat-
kozik meg a szép munkában, mely méltóan sorakozik ama 
nagyszabású munkákhoz, melyekkel Prohászka püspök a magyar 
irodalmat gazdagította. 

Sok dologra talán máskép térne ki, ha művét ma írta volna, 
de a háború első időszakában megnyilatkozó lélek fenségének 
rajza mindig nagyszerű kép marad abban az alakban, amelyben 
Prohászka püspök azt megrajzolta. 

Szombathely. Dr. Tóth József. 

Túri Béla. A háború belülről nézve. Budapest, 1916. «Életa-
kiadás. Ára 3-50 K. 

A szerző szerényen így jellemezte művét előszavában : 
«Semmivel sem több ez, mint egyszerűen papirravetése ama pilla-
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natnyi lelki átéléseknek, melyeknek a világháború fenséges és 
megdöbbentő jelenségei, nagyszerű és borzalmas eseményei lát-
tán és hatásai alatt részesei voltunk. 

Napilap számára, szerkesztői asztal mellett... készültek e 
könyvbe összegyűjtött irások s így még inkább magukon hor-
dozzák anyajegyüket, hogy nem elmélyedés, hanem a pillanat 
szülöttei». 

így beszél szerénységében a szerző. 
Azonban, ha elolvassuk művét, akkor látjuk, hogy Túri Béla 

irása nagyobbszabású mű, melyben «ott a szerkesztői asztal 
mellett, hol a folyó események és általuk felvert gondolatok röp-
ködnek», az ő katholikus és bölcselő lelke szólal meg és na-
gyon értékes megfigyeléseinek közepette szivén átszűrődött ne-
mes gondolatait közli velünk. 

Az I. részben, melynek címe: Németország a háborúban, 
Németország lelkét, szellemi világát rajzolja egyes jelenségekben, 
melyeknek Berlinben tanuja volt. 

A németek háborús irodalmából cimen Sombart : Händler 
und Helden és Schrörs: Der Krieg und der Katholizismus és 
Wundt: Die Nationen und ihre Philosophie c. munkáival fog-
lalkozik. 

Ugyanezen résznek a német-angol versengés c. fejezetében 
érdekesen világítja meg a két nagy nemzet életében megnyilat-
kozó versengést és egy külön fejezetben ismerteti Norman Angell : 
Rossz üzlet a háború c. munkáját. 

A II. részben : A kettős orosz lélek cimen az orosz politikai, 
vallási és irodalmi élet, a néplélek megnyilatkozásait rajzolja. 

A III. A pápaság és a háború cimű részben XV. Benedek 
pápának különösen a béke érdekében kifejtett munkásságát 
ismerteti. 

Végül a IV. részben, melynek címe: Napról-napra, külö-
nösen azokat az eseményeket, illetőleg epizódokat tünteti fel, 
melyek bennünket, magyarokat érdekelnek leginkább. 

Érdekesnél érdekesebb kis részletekhez nagyon szellemes 
és mélyen szántó gondolatokat és reflexiókat füz lelkének gaz-
dag tárházából. Mindenesetre nagyon számottevő munka a há-
borús irodalom terén. 

Szombathely. Dr. Tóth József. 

14* 
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Dr. Breznay Béla. A világháború sorsa mindenható, igaz-
ságos Istenünk keze alatt. 1917. 

Minap, az Országos Vöröskereszt-Egyesület balatonleilei fiók-
egyletének közgyűlésén dr. Breznay Béla pápai prelátus, nyug. 
egyetemi tanár, jelentést terjesztett elő, melyben a szóban levő 
fiókegylet buzgó működésének ecsetelésén kívül az ő mélyen-
járó elméjének Ítéletével találkozunk a jelen világháborúról: 
Miért nem mult még el rólunk ennek a borzasztó háborúnak 
rettenetes csapása ? Mi e háború legmélységesebb oka s mi, az 
oka ellenségeink elvakultságának és megátalkodottságának ? Be-
szélhetünk-e hibákról mind a két félen? Meddig fog ez még 
tartani? Isten igazságossága és ez a háború. 

Ezeket és hasonló kérdéseket tárgyal a kiváló tudós lelke 
tisztánlátásával, mély meggyőződésével és izzó magyar lelkével. 
Méltán felköltik ezek minden gondolkodó érdeklődését. 

Traum Péter. Lehetek-e én baptista? 1916. 8° 45 1. Ára 
70 fill. Kapható a szerzőnél, Nagyrőcze, Qömörm. 

A hazánkban újabban ismertté vált protestáns felekezetek 
közül a baptista érdemli a legtöbb figyelmet már csak azért is, 
mert egyedül ez vált eddig törvényesen elismertté s ez tudott 
magának legtöbb hivet szerezni. A statisztika tanúsága szerint 
a katholikus egyház után áttérések által hazánkban a baptisták 
nyerik a legtöbb lelket. Ennek dacára eddig még nem volt 
népies iratunk a baptistákról. Traum Péteré az első ilyfajta füzet. 
Szerző a népies tárgyalási módban k'váló példát nyújt; a nagy 
dolgoknak apró pénzre való váltásához figyelemre méltó képes-
sége van. Amit nyújt, az mind igen jó; átgondolás és elmél-
kedés terméke. Kár azonban, hogy a baptistáknak épen jelleg-
zetes tanításai: az újjá keresztelés és különösen az üdvösségre 
való kiválasztás nem nyertek kellő kidomborítást. Ugyanezt kell 
mondanunk a Szentírás olvasásáról is. Ezeknek kissé alaposabb 
tárgyalása a füzetet a maga nemében tökéletessé tenné. így is 
igen nagy lesz a jó, amit a kis füzet a nép között művel, ha 
elterjed. Kívánom, hogy a kissé magas ár e tekintetben ne legyen 
hátrányára. 

Temesvár. Réty Imre. 
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Talizmán. Versek. Irta: Kiss Menyhért. 
A kötet, mint a címlap megjegyzi, voltaképen a Tábortűz 

c. gyűjteményének második kiadása, megtoldva 21 új verssel. Az 
új cím választására több más hasonló című gyűjtemény bírhatta 
Kiss Menyhértet. Az ismertetőnek tehát voltaképen az első kö-
tetet kell számba vennie. Amily nehéz a vélemény ismétlésének 
elkerülése, annyira megkönnyíti feladatát, ha csak aprólékos gán-
csokat nem akar keresni, az a körülmény, hogy a művelt közön-
ség ítélete már elhangzott, mert a Tábortűznek országszerte szí-
vesen fogadott egyes költeménydarabjait a közvélemény újabb-
kori, főleg háborús költészetünk legértékesebbjei közé fogadta. 
Mint minden gyűjtemény, természetesen ez sem foglal magában 
csupa egyenlő értékű munkát és egyes személyi vonatkozású, 
hizelgőnek vehető verset valóban mellőzni lehetett volna. De 
nem ez a költeménykötet mértéke, hanem az, hogy a vallásos 
lélek és tiszta, nemes családi hagyományok talajából fakadt köl-
temények eszményisége, művészi formája és tiszta magyar nyelve, 
hangjuknak, tartalmuknak igazsága Kiss Menyhértet a legjobb 
költőink sorába emeli. Mint katholikus költőre pedig büszkének 
kell lennünk. Bármikor és bárhol szólal meg, mindenkinek szóló 
és érthető nyelvén, a hit világa sugárzik ki lelkéből. A fonák 
irodalmi irányok között, amelyek talán mulandó sikerekkel ke-
csegtetnek, a magyar nemzeti irodalomnak ellenben rendkívül 
kárára vannak, megőrizte eszményiségének belső és formai tisz-
taságát. Az olyan költemények, mint a Magyarok, Censtochói 
legenda, Utolsó üzenet, Mozog a föld, A zászló, A cenki Árpád-
szobor, Imádság stb. mindig értékesek, az ifjúságnak pedig ne-
velő olvasmányai lesznek. Költői vágyát és öntudatát találóan 
fejezi ki az Egyedül vagyok c. költeményében: 

Akinek szárnya van, az fenn lebeg, 
Ott a végtelen napsugarak. 
És szép ott fenn, ha hideg, havas, 
Mert arra jár a sas. 

Igazi ereje az elbeszélő költői fajokban van ; a Kerekes 
Kató, Búcsúzás, Mozog a föld, költészetünk kiváló termékei. Si-
került némely költeményében a gúnyos hang is, amellyel a 
háborúban tapasztalt hivalkodások félszegségét rajzolja. Mai iro-
dalmunk sivár kozmopolita mezején lelkünket gyönyörködtető 
színes, egészséges virág az ő költészete. 

Budapest. —szj— 
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Paedagogik oder Wissenschaft d. christlichen Erziehung 
auf dem Standpunkte des kath. Glaubens. Von Dr. Georg M. 
Dursch. Herder Freiburg, 1916. 

A kath. egyház az ifjúság valláserkölcsös nevelésére mindig 
nagy gondot fordított. Hisz az ifjú szivet a legkönnyebb a jóra 
és rosszra hajlítani, az ifjú szivekben üli a jó, a nemes, az 
erkölcsi szép legszebb diadalait, de ezen szivekben a legnagyobb 
a rossznak a pusztítása. A jelen mű is a nevelést szolgálja és a 
Herdernél megjelenő Bibliothek der katholischen Paedagogik 
XIII. legújabb kötete. A mű a múlt század egyik legjelesebb 
pedagógiája. Először 1851-ben jelent meg. Sajtó alá rendezte és 
bevezetéssel ellátta Dr. Kahl Vilmos. Már az is elegendő dicsé-
ret a jelen munkára, hogy félszázad multán érdemesnek találták 
a kiadásra és besorozták a legjelesebb pedagógiai munkák közé. 

A sajtó alá rendező bevezetője után 300 oldalra terjedő 
eredeti szövegben következik Dursch pedagógiája három rész-
ben. A munka elrendezése világos, áttekinthető. Az első részben 
(30—93. oldal) a nevelés tárgyáról, az emberről értekezik. Azt 
hinné az ember, hogy fölösleges a nevelés tárgyáról írni, hisz 
mindenki előtt ismeretes, hogy annak tárgya csak az ember 
lehet. Ámde az emberben sok mindenféle rejlik, nem oly könnyű 
annak minden tulajdonságát, kötelességét stb. fölismerni, mint 
az első pillanatra látszik. Dursch az embert sok oldalról, sok 
szempontból veszi szemügyre. Vizsgálata tárgyává teszi eredeti 
állapotban, amint a jó Isten őt megalkotta, mint teremtményt, 
Istennek szolgáját a bűnbeesés után. Majd a megváltás után 
epedő emberi nem nyomorúságára, a bűnbeesés következmé-
nyeire tereli figyelmünket. Közben bölcseleti alapon ismerteti 
az embernek szellemi és érzéki tehetségeit és áttekintést nyújt a 
pogány kor pedagógiájáról. 

A második részben (99—139.) a keresztény nevelés eszkö-
zeiről ad számot. Természetesen a keresztény nevelésben -a fő-
szerepet Krisztus Urunk által nekünk nyújtott kegyelmi eszközök, 
a szentségek, a szentmiseáldozat és a kath. egyház papi, prófé-
tai és királyi tevékenysége képezik. Ezen főeszközökön kívül 
fölsorol a szerző egy pár mellékeszközt, amelyek ha nem is 
föltétlenül szükségesek a nevelés céljának elérésére, mindazon-
által nem csekély befolyással vannak a főeszközök használatára. 
Szerzőnk bölcseleti alapon bizonyítja ezeknek hasznavehetőségét. 
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Ilyen mellékeszköznek nevezi a keresztény művészeteket. Értel-
münk ugyanis külsőleg függ képzelő tehetségünktől úgy, hogy 
még a legelvontabb fogalmak is bizonyos képzelettel kapcsola-
tosak. Ennélfogva a szentképek, a szobrok, általában a keresztény 
műremekek nem csak esztétikailag segítik a keresztény nevelést, 
hanem a kath. hit igazságainak, amelyek a természetfölötti és 
magasabb rendhez tartoznak, teljesebb és könnyebb megértésé-
hez vezetnek. Nagy fontosságúnak tartottam a szerzőnek erre 
vonatkozó megjegyzéseit kiemelni, mert ő már félszázaddal előbb 
sürgette ezen művében a szemléltetést, amely egészen csak a 
jelen században jutott érvényre. Az Egyház prófétai tevékeny-
sége alatt a kinyilatkoztatott igazságok megőrzését, az istenség 
eszméjének, az emberi nem földi és földöntúli céljának pontos 
megjelölését és körvonalozását érti, amelyhez az Egyház királyi 
szuverén hatalma járul. Ezen hatalmánál fogva kormányozza, 
őrzi a reá bízott lelkeket. 

A harmadik részben következik a tulajdonképeni pedagógia ; 
a nevelési eszközöknek alkalmazási módja. Nagyon sok függ 
ezen alkalmazástól. A legjobb eszközt rosszul alkalmazhatjuk és 
így célját el nem érheti. A szerző könyvének jelentékeny részét 
(143—325.) ennek tárgyalására, megvitatására fordítja. Berendezése 
logikusan egybefüződik és áttekinthető. Az első felében a nor-
mális fejlődésben levő gyermekeket tartja szem előtt a legkisebb 
kortól, amidőn már nevelésről szó lehet egészen a tizennegyedik 
évig, amidőn a nevelés már megtette alapvető munkáját, amidőn 
az a legnehezebb, de egyúttal a legmaradandóbb, a legértéke-
sebb az ember jövendő életére. 

Főgondot a nevelőnek az ember nemesebb részére, a 
lélekre és annak tehetségeire kell fordítania. Az embernek a 
lelke az életkútfő, amely a testet élteti, mozgatja, érzékeit műkö-
désben tartja. A test és lélek kölcsönösen egymásra hatnak s 
így mindkettőt tekintetbe kell a nevelőnek vennie. Dursch ezen 
részben úgy a lélek és annak tehetségei kiműveléséről elegendő 
fölvilágosítást ad, ami által kiüti a materialista pedagógusok 
kezéből a fegyvert, akik a keresztény nevelőket a testi nevelés 
elhanyagolásával, mellőzésével vádolják. Az anyagelvű pedagó-
gusok, akik az ember legnemesebb részét, a lelkét méltóságától 
megrabolják és az anyaghoz lealacsonyítják, csak a testre fordí-
tanak gondot, úszás, vadászás, a legkülönböző sport képezik 
nevelési rendszerük fő eszközeit. A jellemnevelés, az akarat, a 
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képzelő tehetség nevelése, a gonosz indulatok megfékezése, az 
önuralom, amely a lelki és testi jólérzést, a vidámságot bizto-
sítja számunkra, ismeretlen előttük, vagy ha ismeretes, mint 
céljuk elérésére meg nem felelő eszközöket elvetik. Dursch 
ellenben mindezt külön tárgyalja a három különböző kor sze-
rint, ami teljesen megfelel a nevelés módszerének, mert külön-
böző eszközökre, eljárási módra van szüksége a nevelőnek a 
különböző életkorok szerint. Kiemelem a «Die Pflege der Intel-
ligenz, die Pflege des Gemütes» cimű fejezeteket, amelyek rend-
kívüli tapasztalati ismereteket tételeznek föl úgy a lélektanban, 
mint a nevelésben. 

Kétségtelenül szükséges a nevelésben a büntetés alkalma-
zása, de még szükségesebb és hatásosabb a jó példa. Mindenki, 
aki a nevelés terén működött, tapasztalhatta már, hogy brevius 
et tutius iter per exempla, quam per praecepta. Tényleg az inté-
zetekben a kicsinyek viseletére igen nagy hatással van a nagyok 
viselkedése és a nagyobb fiúk példája, beszédje sokat nyom a 
kisebbeknél. 

A harmadik résznek II. szakában kis psychiatriát nyújt. 
Sorra tárgyalja a testi és lelki fogyatkozásokat, az erkölcsi hibá-
kat, amelyek vagy az ifjú kihágásai folytán keletkezett rossz 
szokások vagy öröklés útján jöttek létre. 

Nemcsak a testileg és lelkileg egészséges gyermeknek van 
joga a nevelésre, hanem a testi és szellemi fogyatkozásban szen-
vedőknek is. Sőt ezeknek még nagyobb joguk van, mert jobban 
rászorulnak. Természetesen az ilyen fogyatkozások nagy aka-
dályt képeznek, mint pl. a vakság, a süketség, a zavaros emlé-
kező tehetség, a hibás képzelő tehetség. Gyakran két szellemi 
vagy érzéki tehetség diszharmóniája is megzavarja a nevelés 
sikerét, sőt egészen meg is akadályozhatja. így pl. egy élénk 
kedély, amelynek csapongó, zabolátlan képzelő tehétsége van, 
könnyen ábrándozóvá válik, mivel a képzelő tehetséget nem a 
külső valóság, hanem a fölizgatott és élénk kedélyállapot be-
folyásolja és kormányozza képzeleteiben. S ezen ábrándozás ki-
hathat nemcsak a gyermek lelki és testi kifejlődésére, hanem 
egész életére, sőt magára a vallásra is. 

«Die religiöse Schwärmerei bezieht sich auf das Verhältnis 
des Menschen zur Gottheit, indem das Gemüt allein dieses zu 
vermitteln sucht. Der Wärme des Gemütes für das göttliche 
entspricht die Tätigkeit der Phantasie, indem sie den Menschen 
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in ein nahes Verhältnis zur Gottheit setzt und das Göttliche 
unmittelbar zu schauen währt». (S. 340.) Durschnak ezen szavai 
világosan mutatják, hogy a jeles pedagógus mélyreható pillan-
tásával fölfedezte a forrást, ahonnan korának egyik fő tévedése, 
az idealizmus, a szubiektivizmus, Hegel (f 1831), Fichte (f 1817), 
Schelling (f 1854) terjesztése mellett burjánzott. Ugyanezen 
gyökérből nőtt ki Reid (f 1796) tana, amely szerint az igazság 
kritériuma a belső kényszer; ebből nőtt k\Jacobi(f 1819 München) 
téves tana az igazság kritériumáról, Comte (f 1857) azon föl-
tevése, hogy a hit az akaratnak érzelmeihez tartozik. A forrás, 
ahonnan ezen tévedés keletkezett, táplálkozott, igen valószínűleg 
a képzelő tehetség zabolátlansága, a tehetségek diszharmóniájá-
nak figyelmen kívül hagyása volt. Az eltévesztett, helytelen 
irányban végzett nevelés tehát igen káros következményekkel 
járhat nem csak az egyénre, hanem a társadalomra nézve is. 

Ezen fejtegetésből láthatjuk, mily sokoldalú, igazán tudomá-
nyos alapon és sok tapasztalaton fölépített ; a józan ész bölcseletének 
és a kath. hit igazságainak latbavetésével kidolgozott pedagógiai 
munkával van dolgunk. Tanítók, tanárok, lelkiatyák, mindenki, aki a 
neveléssel foglalkozik, nagy haszonnal forgatja ezen jeles munkát. 

Kalocsa. Szarvas Miklós S. J. 

Institutiones Logicae et Ontologiae, quas secundum princi-
pia S. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum accomodavit 
Tilmannus Pesch S. J. Pars I. Introductio in philosophiam 
Logica. Editio altera, abbreviata, emendata, novis aucta a Carolo 
Frick S.J. — Friburgi Br. Herder, 1914. 

A három Pesch jezsuita író közül Pesch Tilmann főkép a 
bölcseleti irodalom terén munkálkodott. Német nyelven írt «Die 
grossen Welträtsel», «Das Weltphänomen», «Hamburger Briefe» 
stb. művei mellett Mayer Tódor és Hontheim József páterekkel 
együtt a nagyszabású tíz kötetes «Philosophia Lacensis» elneve-
zésű bölcseleti kurzust alapította meg, melyből hét kötet az ő 
tollából ered. 

Most a három kötetes «Institutiones Logicae et Ontologicae» 
új kiadását P. Frick Károly rendezte sajtó alá, aki a tankönyv-
nek szánt kisebb «Cursus philosophicus in usum scholarum» 
két első kötetét (Logica, Ontológia) írta meg szorosan Pesch 
nyomán, mert a két sorozat egymásnak pendantja akar lenni. 
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Frick nemcsak tanítványa volt Peschnek, hanem később be-
avatott munkatársa, a tanszéken utóda, eszméinek, irodalmi terveinek 
részben örököse.Az új kiadás munkájára tehát teljesen rátermett. 

Az átdolgozás nem annyira a mű tartalmát, mint inkább 
terjedelmét és anyagának elosztását érintette. A bölcselettörté-
neti fejezeteket Frick elhagyta vagy összevonta, mert a Philo-
sophia Lacensis sorozatba egy külön bölcselettörténeti kötet van 
tervezve az új kiadásban. Igen helyesen kihagyta az átdolgozó 
mindazt a logikából, ami a lélektanban visszatér s inkább itt 
van helye. De nem tudom helyeselni azt az elavult beosztást, 
mellyel a dialektikát és a kritikát a logika két részének tünteti 
föl ; hisz e két tudománynak sem alaki, sem anyagi tárgya nem 
födik egymást. Az anyagi tárgyuk (obiectum materiale) csak 
részben azonos, alaki tárgyakra nézve (obiectum formale) meg 
különböznek. Joggal nevezi a kritikát: philosophia fundamentá-
lisnak s ha a dialektikát, mint gyakorlati tudományt előre is 
bocsátja, nem teheti azt oly értelemben, mintha egy és ugyanazon 
bölcseleti ágnak első része volna, hanem csakis tanmódszertani 
szempontból. Aki a logikát elméleti tudományos megalapozás-
sal tárgyalja, annak az ismerettani állásfoglalása lesz mérvadója 
a logikai kérdések fejtegetésében is és oly viszonyba állítja a 
kritikát a többi bölcseleti szaktudományhoz, mint a theologus a 
hitvédelemtant a spekulativ dogmatikához. 

Egyes kérdésekben Frick nem igen változtatott a nézetein. 
Most is védi pl. az érzetek minőségi különbözőségének tárgyila-
gosságát formális értelemben ; tagadja a certitudo libera-t, állítja, 
hogy az igazság az egyszerű fölfogásban is formálisan meg van. 
Hogy e vitás pontokban Frick ragaszkodik régi nézeteihez, nem 
rójuk meg őt, mert a véleményszabadságot tiszteletben tudjuk tartani 
mindaddig,míg a nyilvánvaló igazság állásfoglalásra nem kényszerít. 

Ámbár néhány újabb tévedésre kitérő tétellel (a relativiz-
mus, subjektivizmus, pragmatizmus) bővült a mű tartalma, mégis 
Pesch két terjedelmes kötetét sikeresen egy 42 ívnyi (683 1.) 
kötetre szállította le az átdolgozó és annyira a saját tankönyvé-
nek beosztásához szabta, hogy ennek Pesch-ből bővített kiadása-
ként tekinthető. Az a tanár tehát, aki a kis «Cursus philo-
sophicus»-t használja szövegkönyvül, elég hasznavehető kiegé-
szítést talál a jelen munkában. Reméljük, hogy az Ontologiát 
(Pesch III. kötetét) nem fogja Frick ily mértékben összevonni. 

Budapest. Bernhard Zsigmond S. J. 



III. VEGYESEK 

a p a p s á g f e l a d a t a i a h á b o r ú u t á n . 
Dr. Mihályfi Ákos egyetemi rektor székfoglaló előadásából. 

Dr. Mihályfi Ákos, cisztercita-rendi áldozópap, c. apát, a 
budapesti kir. magy. tudomány-egyetem ezidei rektora székét a 
jelen iskolai év elején a címben jelzett tétel tárgyalásával nyi-
totta meg. A tartalmas, korszerű és gyakorlati irányú bölcs 
beszéd nagy hatással volt a megjelentekre s kívánatos, hogy 
azok, kiknek elsősorban szól, a lelkészkedő papok, olvassák és 
megszívleljék. Ez a beszéd most külön füzet alakjában is meg-
jelent s 50 fillérért kapható a Szent-István-Társulat könyvkeres-
kedésében, Kecskeméti-utca 2. sz. 

Azt hiszem, hogy jó szolgálatot teszek az ügynek, ha a 
beszéd egyes részeit, melyek tartalmát feltüntetik, közlöm, az 
olvasók annál jobban megkívánják az egésznek elolvasását és meg-
szivlelését. A pontsorok kisebb-nagyobb kihagyásokat jelentenek. 

«Lássuk azokat a háború okozta sebeket a nemzet testén», 
amelyeknek gyógyítására a háború után kezet kell fogniok az 
államnak, a közigazgatásnak, a társadalomnak és minden feleke-
zet papságának. 

1. Az első és legfontosabb nemzeti feladat a háború okozta 
nagy vérvesztést kiheverni. Ma még nincs módunkban statisztikai 
adatokkal kimutatni ennek a vérvesztésnek a nagyságát, de két 
körülményből eléggé következtethetünk reá. Az egyik, hogy 
hazánk férfilakossága, a 18 évesektől az 50 évesekig immár har-
madik éve teljesít a családi tűzhelytől távol katonai szolgálatot; 
a másik, hogy az összes harctereken magyar vitézek vére hul-
lott: Szerbiában, a Kárpátokban, Galíciában, Besszarábiában ; 
magyar bakák védték és védik ma is az Isonzo-völgyet és a 
Dolomitok csúcsait. 

Hogy nemzetünk ebben a nagy vérvesztésben el ne sat-
nyuljon, különösen öt irányban vár nagy feladat a közegészség-
ügyi és közigazgatási hatóságokra. Első a csecsemő- és a gyer-
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mekhalandóság csökkentése ; ezzel kapcsolatos másodszor a házas 
élet tisztaságának és az emberi magzatnak a védelme ; harmadik, 
gondoskodás a hadi árvákról és rokkantakról ; negyedik, 
higiénikus intézkedések a tuberkulózis és minden ragályos 
betegség terjedésének megakadályozására; végül a kivándorlás 
csökkentése és kivándorolt véreinknek visszatelepítése. 

Minden felekezet lelkészének számos alkalma van arra, 
hogy a házastársakat, a szülőket állásbeli kötelességeik teljesíté-
sére buzdítsa; hogy az őskeresztény életelvet: a gyermekáldás 
istenáldás szívükbe vésse. Őszintén megvallom, hogy e téren 
minden szociális intézkedést nagyon problematikus értékűnek 
tartok, még azt a napjainkban fölvetett ötletet is, hogy az állam 
minden egyes gyermekért bizonyos tőkét adjon a szülőknek, ha 
ez az őskeresztény, illetve őstermészeti elv elveszti erejét s le-
törlődik a szülők szívéről. Viszont nem tartom elégségesnek, 
hogy csak a papok emlegessék a bűnt ; itt kötelesség háramlik 
a törvényhozásra és a közigazgatásra is. Ha a nagy Széchenyi 
joggal mondhatta: oly kevesen vagyunk, hogy még az apagyil-
kosnak is meg kell bocsátanunk — akkor ma még nagyobb 
joggal mondhatjuk: a háború után oly kevesen leszünk, hogy 
a legnagyobb drákói szigorral kell üldözni és megbüntetni 
mindenkit, aki bármi módon tör az emberi magzat élete ellen-
Ugyanezen elvből kiindulva a törvénytelen gyermekek védelmé-
ről is gondoskodni kell, úgy azonban, hogy ez a védelem a 
házasélet alapjait meg ne ingassa. 

A csecsemő- és gyermekhalandóság csökkentése, valamint 
a tüdővész és a ragályos betegségek terjedésének megakadályo-
zása csak az egész társadalmat, főleg annak legalsóbb rétegeit 
átható egészségügyi intézkedésekkel lehetséges. Itt ismét nagy és 
nemes feladat vár minden felekezet papságára. Szükséges, hogy 
a papok, de a tanítók és a közigazgatási szervek is, hirdetői, 
előőrsei, mondhatnám fanatikus apostolai legyenek az egészség-
ügynek a legutolsó faluban is. Sajnos, e téren rendkívül sok 
még a teendő; be kell ismernünk, bármily megszégyenítő is ez, 
hogy eleddig az állategészségügyre több gondot fordítottunk, 
mint az emberekére. Faluhelyeken, pusztákon, tanyákon valóban 
rémes állapotok vannak; a legkezdetlegesebb egészségügyi óvó-
intézkedések is teljesen ismeretlen fogalmak. Ehhez járul a vidé-
ken az orvosok csekély száma és sok helyen a nép idegenkedése 



VEGYESEK 221 

az orvosoktól, úgy, hogy orvost csak a legvégső esetben hívnak, 
amikor már természetesen ő sem segíthet. 

E téren sokat tehet a pap, fölvilágosítva és irányítva a 
népet. Megmagyarázhatja a beteg környezetének, hogy az orvos 
épen olyan jótevője az embernek, mint a pap ; viszont minden-
kinek erkölcsi kötelessége saját és háznépének egészségét gon-
dozni, erkölcsi kötelessége tehát betegségben idejekorán orvost 
hivatni s annak rendeleteit és intézkedéseit lelkiismeretes pon-
tossággal betartani. 

Ahol pedig nem lehet orvost hivatni — sajnos, sok helyen 
ez is előfordul — ott legtöbb esetben a pap taníthatja ki a 
híveket a legszükségesebb egészségügyi óvóintézkedésekre. 

A rokkantakat és a hadi árvákat illetőleg elsősorban a római 
katholikus papság, amelyet Egyháza a celibátusra kötelez, tehet 
valóban nagyot, ami által hazaszeretetét is fényesen bebizonyít-
hatja, a sokat kigúnyolt celibátusnak is megszerezheti a köz-
becsülés glóriáját. A celibátus törvényének ugyanis egyik célja, 
hogy a papnak ne legyen saját családja, hanem a szegényeket, 
az árvákat, az elhagyatottakat tekintse családjának. íme, a háború 
után lesz bőséges alkalom megmutatni azt, hogy a papság meg-
érti a celibátus szellemét. Lesz minden községben elég rokkant, 
elég hadi árva, lesz a papnak elég nagy családja, akik iránt 
atyai szeretetet gyakorolhat. Sőt, ha szabad valamit tanácsolnom, 
én azt tanácsolom, hogy amelyik lelkipásztor csak teheti, vegyen 
magához egy-egy hadi árvát vagy magával tehetetlen rokkantat, 
az árvát nevelje, taníttassa; a hadi rokkantnak pedig szerető 
bánásmóddal tegye tűrhetővé nehéz sorsát. Ez lenne a magyar 
katholikus klérusnak legszebb háborús tevékenysége és a celibá-
tusnak legékesebben szóló apologiája. Sőt, ha a papok nagy 
számban vállalják a hadi árvák neveltetését, ezáltal elejét vehe-
tik a jövőben ijesztően fenyegető paphiánynak is. 

Minthogy magam is a klérushoz tartozom, bár itt elsősor-
ban az önálló lelkipásztorokra gondoltam, de nehogy valaki azt 
mondhassa: ez a pap vizet prédikál, de bort iszik, — kénytelen 
vagyok itt bevallani, hogy már 1915 őszén magamra vállaltam 
egy szegény, de tehetséges hadi árva neveltetését. 

2. Áttérek most a háború után reánk váró második feladat 
vázolására: ez gazdasági életünk reorganizálása. Az iránt nem 
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lehet kétségünk, hogy a háború után, bármily fényes eredmény-
nyel s reánk nézve kedvező békekötéssel végződjék is az, óriási 
anyagi terhek fognak az országra nehezedni. Erre már a háború 
első évében rámutatott Wekerle Sándor, a magyar pénzügyi 
viszonyoknak és a nemzet teherviselő képességének minden 
esetre egyik legalaposabb ismerője, i A háborúnak folyása 
Wekerle Sándor megállapításait nem változtatta meg, illetve 
azokat még sötétebbekké tette. 

A hadikölcsönök kamatai, a háború alatt megrongált és 
tönkrement közlekedési eszközök pótlása és helyreállítása, a 
háború okozta károk megtérítése, az ellenség által feldúlt ország-
részek helyreállítása, a kárt szenvedett lakosság kárának meg-
térítése, a hadsereg új fölszerelése, a hadi árvák és özvegyek 
segítése, a hadi rokkantak méltó ellátása: mindez csak a köz-
vetett és egyenes adók tekintélyes fölemelésével vihető keresz-
tül. A terhek tehát nagy mértékben fognak növekedni, viszont a 
mai háborús rendkívüli bevétel-többlettől el fog esni az ős-
termelők, kereskedők és iparosok nagy része. Az új terheket a 
társadalom legtöbb osztálya csak két föltétel mellett lesz képes 
összeroskadás nélkül elviselni. Ha többet termel és ha igényeit 
mérsékli. A többtermelést mindenütt hangoztatják, de az igények 
mérsékléséről sokan hallani sem akarnak. Pedig a társadalom 
legtöbb osztályának — talán csak a hadseregszállítókat véve 
ki — háború után hosszú időn át több munkával és kevesebb 
igénnyel kell egyensúlyban tartania gazdasági erejét. Ez a világ-
háború áldozatokat kíván nemcsak a harctéren, hanem itthon is, 
nemcsak a katonáktól, hanem a nőktől is és azoktól is, akiket 
koruk vagy állásuk fölment a katonai szolgálat alól. Ezen áldo-
zatok között nem utolsó az, ami a háború után reánk vár: a 
több munka és a kevesebb igény. Ezt az áldozatot a haza kívánja 
fiaitól, hogy a háború okozta terheket elviselhesse. És ha már 
feláldoztuk családunk tagjait, ettől az áldozattól visszariadni 
nagy gyengeség volna. 

Az igények csökkentése a ruházkodásban, fényűzésben, 
szórakozásokban, élvezetekben egyike a legfontosabb tárgyak-
nak, melyekkel a lelkészkedő papságnak a háború után minden 
kínálkozó alkalommal foglalkoznia kell. Egyébként is, minthogy 

1 Wekerle Sándor dr. : A háború gazdasági következményei. Budapest, 
1915. (Hadi beszédek. 20—21. füzet.) 
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a fényűzés, a pazarlás, a dúskálkodás az élvezetekben rendszerint 
a bűnözésnek a melegágya, a papságnak mindenha intenie kell 
a népet, hogy igényeit mérsékelje: a háború után az ily irányú 
intelem nemcsak erkölcsi, hanem nemzetgazdasági fontossággal 
is bir. 

Ami pedig a többtermelést illeti, ezen a téren megbecsül-
hetetlen szolgálatokat tehet a papság hazájának, ha a nemzet 
gerincét alkotó földmíves-osztályt megtanítja a belterjes gazdál-
kodásra s ezzel jövedelmének jelentékeny fokozására. Ezt a taní-
tást legkönnyebben és legtermészetesebben a falusi papok végez-
hetik, akik nálunk úgyszólván mindenütt kisgazdák. 

A nép jólétének emeléséhez, bizonyos tekintetben a több-
termeléshez tartoznak a különböző szövetkezetek, amelyekben 
ismét jelentős tényező a papság. Itt csak megemlíteni a fogyasz-
tási, értékesítő- és hitelszövetkezeteket, amelyeknek tulajdonképeni 
célja a közvetítő kereskedésnek nem csekély hasznát biztosítani 
a fogyasztóknak, illetve őstermelőknek. Jól megalapozott és jól 
vezetett szövetkezetek révén tekintélyesen több jövedelmet érhet-
nek el a tagok. 

Rendkívül fontos kérdés kivándorolt véreink visszatelepí-
tése. Meg vagyok arról győződve, hogy a kivándoroltaknak egy 
jelentékeny percentjét, főleg a bányamunkásokat és a napszámo-
sokat, haza édesgethetjük, ha itthon bőven nyujtunk nekik alkal-
mat a munkára és lehetőséget arra, , hogy házat és birtokot jutá-
nyosán szerezzenek; viszont alig hiszem, hogy az Amerikában 
már megtelepedett gyári munkások és iparosok közül sokat rá-
bírhatnánk a hazatérésre. Egy alkalommal vidéki vasúti állomá-
son vasúti munkások beszélgetését hallgattam ki. Volt közöttük 
egy, aki már megfordult Amerikában s nagy hévvel magyarázta 
társainak, hogy legközelebb ismét visszamegy oda. Mert Ameri-
kában — így beszélt a munkás — ha vége a gyári munkának, 
az ember leteszi a piszkos munkászubbonyt, fürdőt vesz még a 
gyárban, mely után úriruhát és kalapot vesz föl és a vendéglő-
ben fehéren terített asztalhoz ülhet. íme a munkás lelke meg-
látta, mi hiányzik neki hazájában, amit ha egyszer másutt meg-
ízlelt, nehezen tud hazájában is nélkülözni. 

3. Hátra van még, hogy a háború után következő legfon-
tosabb feladatról szóljak t. i. a nép szellemi és erkölcsi életének 
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irányításáról. Mert ez a világháború mindkét irányban földrengés-
szerűleg hatott a néplélekre és népszellemre. Azokra a milliókra, 
akik a harctereken töltöttek el immár több mint két esztendőt; 
de azokra a milliókra is, akik itthon maradtak. Ez a világháború 
vulkánikus kitöréshez hasonló, amely lávájával elborít mindent: 
a láva alól kell kikeresnünk a tegnap értékeit, kincseit, esz-
ményeit. 

A háború sohasem volt erkölcsök iskolája, de népek neve-
lője sem ; a háború mindenkor rombolt nemcsak életet és anyagi 
javakat, hanem erkölcsöket is. A jelen világháború ezt még 
nagyobb mértékben tette, mint az előzők. Azelőtt zsoldos kato-
nák vagy kisebb hadseregek harcoltak s a háború aránylag kis 
területeken folyt le. A jelen háború népek csatája, melyben 
milliós hadseregek, egész nemzetek állnak egymással szemben s 
éveken át egész országok családi tűzhelyei nélkülözik a család-
fenntartó erejét és tekintélyét. 

Már most megállapíthatjuk, hogy ez az immár harmadik 
éve dühöngő háború az itthonmaradtak erkölcseire nem volt 
nevelő hatású. Az atyai tekintély és szigor hiánya máris érezteti 
hatását az ifjúságnál, de még inkább az a körülmény, hogy az 
élet serdületlen gyermekeket munkára kényszerített, akik a szülői 
háztól elszakítva, vagy legalább is bizonyos önállósággal, fel-
nőttekkel együtt dolgoznak, akiktől nem a felnőttek erényeit 
tanulták el elsősorban. Számos oldalról hangzik panasz a serdülő 
ifjúság eldurvulásáról. Több helyen katonai, másutt polgári ható-
ságok különféle rendszabályokat bocsátottak ki, hogy a serdülő 
ifjúságot a korcsmázás, dohányzás, a mozi és a nemi kicsapon-
gások veszélyeitől megóvják — és ahol ilyen intézkedéseket 
nem tettek, ebből nem az következik, hogy ezek ott nem szük-
ségesek, legfölebb az, hogy az illetékes hatóságok eziránt nem 
birnak kellő érzékkel. 

Csak érinteni akarom azt is, hogy a katonai és polgári 
hatóságok kénytelenek voltak rendeletekkel szabályozni a hadi-
fogoly-munkásokkal való bánásmódot, ami ismét csak annak a 
bizonyítéka, hogy a háború nem iskolája az erkölcsöknek. 

Ehhez járul az itthonmaradtak egy nagy részénél a vagyon-
szerzés könnyűsége, a pénz eddig nem tapasztalt bősége és ami 
ezzel rendesen kapcsolatos is, oktalan fényűzés, mértéktelen haj-
hászása az élvezeteknek. Sajnos, a fényűzés lélektanához tartozik, 
hogy kísértő hatással van másokra is — és ez a jelen időkben 
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annál veszedelmesebb, minthogy a háború alatt nemcsak a felső 
tízezreknek, hanem a társadalom alsóbb rétegeiben is számosak-
nak nyílott alkalom a könnyű vagyonszerzésre s így a fényűzés 
és élvezetvágy a társadalomnak még azon rétegeibe is behatolt, 
amelyek ezektől a háború előtt mentek voltak. 

A fegyverben állók s a harctéren küzdők erkölcseiről nem 
szólhatunk, e téren nincsenek közvetetlen tapasztalataink. Vannak 
azonban fcgyes jelenségek, amelyeknek alapján minden komolyan 
gondolkozó, hazáját, nemzetét és a népet szerető egyén aggoda-
lommal tekinthet a jövő elé. A ma dúló világháború ugyanis az 
eddigiektől eltérően az egész ország férfilakosságát fegyverbe 
szólította, azokat a milliókat is, akik rég családot alapítottak; 
akik meggyökereztek már családjuk körében, családjukért éltek 
és mint családapák őrei voltak a családi erényeknek : a munkás-
ságnak, takarékosságnak, egyszerűségnek, mértékletességnek, a 
családi élet tisztaságának. Kérdés, vájjon ezek a milliók és 
milliók, akiket a háború erőszakosan — akárcsak miként a vihar 
a mély gyökeret eresztett tölgyet — tépett ki a családi élet tala-
jából, két-három évi háborúskodás után vissza tudnak-e helyez-
kedni családi életük régi hagyományai közé? A kitépett gyöke-
rek találnak-e újra talajt és táplálékot a régi helyen? Vájjon e 
a két-háromévi háborúskodás nem olt-e beléjük olyan vágyakat? 
hajlamokat, készségeket és szokásokat, amelyek családi életüknek 
eddigi, állam- és nemzetfenntartó erényeit és hagyományait 
gyökerestől felforgatják ? 

Hiszem, hogy az összes felekezetek lelkészei figyelemmel 
vannak mindezen jelenségekre, amelyek kötelességükké teszik, 
hogy már most a háború alatt, de még inkább a háború után, 
a tömeg és egyéni pasztoráció minden eszközét kettőzött buzgó-
sággal felhasználják, hogy gátat emeljenek a háború ezen el-
kerülhetetlen kísérőjének, az erkölcsi elzüllésnek. Mert félelmetes 
még a legfényesebb győzelem is, ha az a nemzet erkölcsébe 
kerül. Örök igazság ugyanis, amit Berzsenyi így fejez ki : 

Minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész, 
Róma ledől s rabigába görnyed. 

* * * 

Befejezem hosszúra nyúlt előadásomat. 
Ne ringassuk magunkat illúziókban ; ne gondoljuk, amit 

nagyhangú vezércikkekben annyiszor hangoztatnak, hogy a 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 15 
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háború után új világ születik, új eszmékkel, új igazságokkal, új 
erkölcsökkel. Nem, ez a háború egyik legnagyobb katasztrófája 
ugyan az emberiségnek, de csak fokban, terjedelemben, nagy-
ságban különbözik a többi háborútól. A háborúk nem teremte-
nek új világokat, új igazságokat, legfeljebb új gazdasági beren-
dezéseket hoznak létre : egyes népeket lenyűgöznek, másokat 
hatalmasakká tesznek; de, miként minden háború után, úgy a 
jelen világháború után is folytatni fogjuk az évek számlálását 
Krisztus után, aki, új világot teremtve, határkő két világ között. 
A francia forradalom meg akarta változtatni az évek számlálásá-
nak ezen módját, de nem volt rá képes. Az emberiség nem 
fogadta el, nem fogadhatta el, mert a francia forradalom sem 
változtathatta meg azt az erkölcsi világrendet, melyet Krisztus 
adott az emberiségnek. A jelen világháború sem fogja ezt meg-
változtatni. Azok a nemzetek fogják legkönnyebben kiheverni a 
világháború katasztrófájának rombolásait, amelyek a Krisztus 
adta erkölcsi világrend talaján mélyen gyökereznek, abból merí-
tenek vigaszt, új erőt, világosságot, életet. 

De épígy mélységes meggyőződésem az is, hogy Magyar-
ország jövője biztosítva van mindaddig, amíg megmarad azokon 
az alapokon, melyekre ezerév előtt Szent István építette; miként 
ezer év küzdelmeit kiállotta, úgy erős a bizalmam, megrendít-
hetetlen a hitem, hogy a jelen világkatasztrófa borzalmas élet-
halálharcából hazánk győzelmesen és területében sértetlenül fog 
kiemelkedni. 

Mi is, midőn a Pázmány Péter alapította, dicső emlékű 
királynénk, Mária Terézia által újjáalakított, dicsőséges uralkodó 
apostoli királyunk, I. Ferenc József ő felsége által a kor szük-
ségleteinek megfelelően fejlesztett egyetem kormányzását át-
vesszük, híven ezen egyetem hagyományaihoz, ily irányban aka-
runk működni, ily módon igyekezünk szolgálni a tudományt, a 
királyt és a hazát.» 
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a z a q u i n ó i s z e n t - t a m á s - t á r s a s á g b ó l . 
Felolvasó ülés 1917. február 14-én. 

Színtér a budapesti központi papnevelő-intézet díszterme. Idő : este '/só-kor. 

Dr. Székely István egyetemi tanár, udvari tanácsos, a Tár-
saság elnöke bejelenti, hogy száz korona díj befizetésével az 
alapító-tagok sorába belépett dr. Horváth Qyőző felszentelt 
püspök Kalocsán és lovag dr. Fuchs Károly biztosítótársasági 
igazgató Budapesten. 

Az alelnök megemlékezik az elnök urat ért legfelsőbb ki-
tüntetésről, amennyiben a felséges apostoli király dr. Székely 
István prelátust apáttá kinevezte. A társaság örömének jegyző-
könyvben ad kifejezést. 

Az ülésen jelen voltak: dr. Székely István, dr. Rott Nán-
dor, dr. Kiss János, dr. Pataky Arnold, dr. Schütz Antal, dr. Mar-
tin Aurél, Fehér Ilona, Bodócs István, Lakos Tibor, Schmidt-
mayer Endre, Eixner János, Bernhard Zsigmond S. J., dr. Ráday 
Sebestyén, dr. Sebes Ferenc, Kocsis Júlián, Répás József, dr. Ba-
ranyay Jusztin, Preszly Lóránd csendőrszázados, Bolboca János, 
Qeöcze István, Tokay László, Doroszlay Sándor, Neubarth Sán-
dor, Balázs Benedikta és számos egyetemi hallgató. 

Az ülés tárgysorozatán dr. Mattyasovszky Kasszián Benedek-
rendi főgimnáziumi tanár, pártolótag felolvasása volt: «A végte-
len fogalma a mennyiségtanban és természettudományban» cím-
mel. Fejtegetése szerint a mennyiségtan a végtelent csak a rö-
videbb, a tömörebb kifejezésmód kedvéért használja; a geome-
tria utánozza a mennyiségtant általánosításaiban, a természettu-
domány szintén így jár el. Egyik sem beszél igazi végtelenről, 
mindegyiknél a végtelen nagy egy tetszőleges nagy számnál 
nagyobb szám s mindenütt a végtelen naggyal együttjáró vég-
telen kicsiny: tetszőleges kicsi kis számnál kisebb szám. 

Tehát valóságos szám mindkettő. Használatuknál mindig 
elhanyagolással élünk, de az így elkövetett hiba mindig kisebb 
az élet hibáinál. A bölcselet a valóságos végtelen nagy fogal-
mát és a neki megfelelő egyetlen végtelen létet hirdeti ; a való-
ságos végtelen kicsi : a semmi csak az értelemben van meg. 
Végtelen szám, végtelen sokaság nem létezhetik. A hittudomány 
tehát a mennyiségtani és a természettudományos végtelent csak 
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az ott megállapított értelemben használhatja, tehát sem mellette, 
sem ellene nem bizonyít. A hittudomány a bölcselet végtelené-
vel és a kinyilatkoztatott végtelennel él. A felolvasás nyomán 
élénk eszmecsere fejlődött ki, melyben résztvett dr. Kiss János, 
Bernhard Zsigmond, dr. Schütz Antal, dr. Székely István és a 
felolvasó. 

Dr. Kiss János: Nagy örömömnek adok kifejezést, ameny-
nyiben a szerző az én nézetemmel azonos álláspontra helyezke-
dett. Az előadáshoz nincs is hozzáadni valóm, csak másoknál 
található tévedésekre akarok rámutatni. 

Nevezetesen némelyek azt gondolják, hogy a mennyiség-
tani végtelen azért van, mert az elme véges és nem tud a szám-
sor végére jutni, de ha az elme ereje végtelen volna, megis-
merné a végtelen számsort. Ez nem így van, hanem belátom a 
végtelen mennyiség lehetetlenségét. Mert ha pl. tizes rendszer-
ben akarok elosztani egyet hárommal, az azt jelenti, hogy az 
egységet előbb 10 egyenlő részre osztom, mindegyiknek jut 3 
és még marad 1. Ezt a maradékot megint 10 részre osztom, 
megint 3—3 jut egynek, de megint marad egy és így bajlód-
hatnám én ezzel akármeddig, mindig fog maradni egy, mert 
helytelen útra tértem, amikor a 3 közt szétosztandót előbb 10-re 
osztottam. 

A Ludolf-féle számmal is így vagyunk. Ez azonosítani 
akarja a sokszöget a körrel. A húr egészen más, mint az érintő 
s ez mégis azt mondja, hogy a kör kerületén a húr- és érintő 
sokszög kerülete egybeesik a kör kerületével. A kört sz. Tamás 
szerint is úgy képzelem ugyan el, mint pontoknak szakadatlan 
sorozatát, de már ugyancsak sz. Tamás mondja, hogy tulajdon-
képen nem így van. A kört magát megközelíteni nem tudjuk. 
Ez lehetetlenség. A mennyiségtudós belátja, hogy máshogyan, 
mint háromszög által mérni semmit sem tud ; hogy mi ennek a 
mélységes alapja, arról most nem beszélek. De annyi tény, hogy 
a kört ezzel nem érjük el, csak megközelítjük. Nekünk azonban 
ez elég.-

Azután vannak a mértanban kifejezések, melyeket én nem 
tudok elfogadni. így pl., hogy a párhuzamos vonalak a végte-
lenben metszik egymást. Párhuzamos vonalak azok, melyek azo-
nos irányban haladnak; s ez a fogalom már magában foglalja 
azt, hogy ezek nem találkoznak soha. Még akkor sem, ha volna 
negyedik kiterjedés is. Helytelen az a feltevés, hogy ha volná-
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nak lények, melyek számára csak két kiterjedés léteznék, azok-
nak két pont között különböző nagyságú vonalak lennének egye-
nesek, amennyiben csak a vonal szélességét és hosszúságát fog-
nák fel, de a mélységét, hogy hegyről völgybe mennek, nem. 
Ami kiterjed, szükségszerűen 3-felé terjed ki s aki a kiterjedést 
megismeri, szükségképen mint hármast ismeri meg; az egy és 
két kiterjedés csupán elvonás, ép úgy, miként a pont. 

Sajnálatos, hogy még a XIX. században is találkoznak, akik 
a teremtést ezzel a képlettel fejezik ki : oo x O = 1 

P. Bernhard Zsigmond S. J.: védi a végtelennek a mate-
matikában való használatát, amennyiben a matematikai és filo-
zófiai végtelen, az indefinitum és infinitum között van analógia. 
A közhasználatban a «végtelen» kifejezést akkor használjuk, ha 
a határozottság fogalmát akarjuk kiküszöbölni. A szorosan vett 
végtelen esetében minden határozottságot tagadunk. 

Schütz Antal dr.: Nagy élvezetetokozott nekem az előadó 
úr világos fejtegetése, mert fogható példákban mutatta be a 
problémát. Ebben a dologban a nem világos látás mérhetetlen 
zavarokat okoz, mert filozófusaink és theologusaink sokszor 
nagyon diszkreditálnak minket, még pedig épen azon emberek 
előtt, akik előtt szimpátiánkat nem szabadna kockára tennünk, 
midőn egyes tudományos kifejezéseknek helytelen értelmet adnak 
s hozzá még más okoskodásokat is építenek rájuk. A felolvasás-
hoz magához két megjegyzésem van : 

Az egyik a felolvasó úrnak arra a kijelentésére vonatkozik, 
hogy valakinek a bölcselete és vallása nagyjából megegyez. Ez 
nem egészen szabatos. Valakinek a bölcselete és teologiája között 
lehet megegyezés és van is, de bölcselete és vallása között nem, 
mert a bölcseletből vallás akkor lesz, há nemcsak az értelem, 
hanem az akarat is hozzájárul. 

A másik ez: a felolvasó úr egyik legérdekesebb fejtege-
tése az, midőn a végtelen szám lehetetlenségét bizonyítja. Úgy, 
amint ezt a szerző úr érti, ez áll, ezt el kell fogadnom. Ez azon-
ban még nem zárja ki azt a kérdést, vájjon nincs-e actu végte-
len halmaz, mely egységekből áll. Én megvallom, hogy bennem 
itt a teológus az, aki aggályokat támaszt. Én ma is ott tartok, 
ahol szent Tamás, hogy nem evidens, létezik-e végtelen sokaság. 

Az alelnöknek a Desargues és társai ellen kifejezett meg-
rovása tekintetében vagyok bátor őket védelembe venni. Ök, 
amikor a párhuzamosoknál szögről s az egyenes vonalnál a su-
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gárról beszélnek, ezzel a tárgyalást egységesítik és a további 
tárgyaláshoz termékeny szempontokat nyújtanak. 

Dr. Kiss János : a fogalmakat még jobban tisztázza, ameny-
nyiben kifejti, hogy Istenen kívül csak képességileg lehet valami 
végtelen, de ez annyit jelent, hogy sohasem lesz végtelen. A ké-
pességi végtelen már csak azért sem tulajdonképeni végtelen, 
mert az igazi végtelenben nincsen sokaság; az egy! 

Dr. Székely István: Erről a kérdésről mi már vitatkoztunk 
egyszer az alelnökkel, 19—20 évvel ezelőtt. Hogy nincs-e vég-
telen szám, igaza van Schütznek, hogy ezt határozottan kimon-
dani nem lehet. Mert a filozófusok szám alatt sokaságot érte-
nek : quantitast. Hogy pedig végtelen quantitas ne lenne, ahhoz 
szó fér. Mert vegyük az Istent : én azt gondolom, hogy Isten 
tudna olyan emberpárt teremteni, amely igazán a végtelenig 
szaporodhatnék és így végtelen volna a lehetséges emberek 
száma ; Isten ezeket a lehetséges embereket mind ismeri. Itt 
tehát tényleg végtelen sokaságról van szó. Elismerem, hogy vég-
telen szám nincs, de ezzel az én gondolatom nem áll ellentét-
ben, mert a végtelen sokaságnak épen az a lényege, hogy szám-
mal kifejezni nem lehet. 

Hogy e dologban világosan lássunk, a végtelent osztá-
lyozni kell. Kétféle végtelen van : actuális vagy reális és poten-
tiális vagy ideális. Actuális végtelen csak egy van, az Isten; de 
potentiális végtelen sok lehet és ebben nem értek én egyet az 
alelnökkel, hanem azt állítom, hogy ez is tényleg végtelen; 
mert mondjuk, egy-egy oldalon határolt egyenes realizált része 
véges ugyan, de ami ezen túl van, az tényleg végtelen. 

A potentiális végtelennek fajai vannak, mert a végtelenbe 
induló vonalakat össze lehet adni és dupla végtelent kapunk, 
lehet őket szorozni és végtelen síkot kapunk, lehet köbre emelni 
és végtelen kockákat nyerünk. Ezek a fogalmak tényleg meg-
vannak és nem is tudunk tőlük szabadulni : mint Müller Miksa 
mondja egy más vonatkozásban, az ész mindig beleütközik a 
végtelenbe. 

Miután az előadó az elhangzott észrevételek némelyikéhez 
hozzá szólt, az elnök az ülést bezárta. 
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Fizetések nyugtatása. 

1914-re 6 koronát fizetett : Kiss Qyula. 
1915-re 12 koronát fizettek: Horváth Béla, Katholikus Kör Budapest, 

111. ker., Kiss Qyula. 
1916-ra 6 koronát fizetett: Kiss Gyula. 12 koronát: Dlhos István, Fekete 

János, Katholikus Kör Budapest, III. ker., Nagy Péter, Pércsy Márton. 
1917-re 24 koronát fizetett: Központi Katholikus Kör Budapest. 16 ko-

ronát: Dulla Nándor, Fodor Sándor, Kárineliták rendháza Győr, Minarik 
József, Róm. kath. plébánia Zseliz, dr. Schütz Antal. 15 koronát : Mayer Geyza. 
14 koronát: Szent-Ferenc-rendiek Szakolca. 12 koronát: Bélák József, Csekó 
Gábor, Czier Ferenc, dr. Dőry László, Engelhardt Ferenc, Egyetemi Könyvtár 
Budapest, Ettinger János, Fekete János, Szent Ferenc-rendiek Németújvár, 
Szászváros, Kir. kath. főgimnázium Pozsony, dr. Griger Miklós, dr. Hanuy 
Ferenc, dr. Hernitz József, dr. Hirschler József, Hoffmann Kálmán, dr. Kele 
István, dr. Knecht János, özv. Kóczán Gyuláné, dr. Lőrincz Gyula, gr. Mailáth 
György, Moser János, Plebániahivatal Búrszentgyörgy, Drégelypalánk, Elő-
szállás, Szomor, Újszentanna, Pitthord László, dr. Povischl Richard, Proköp 
Sándor, Sághy Sándor. 8 koronát: Szommer Károly. 6 koronát: Merlák Ferenc, 
Mihalik József, Miklóssy Gyula, Minorita-rendház Kolozsvár, Oskó Lajos, 
RÖszler Ferenc. 4 koronát: Boksay János. 

A nyugtatást március 10-én zártam le. 
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Bár a könyvnyomtató intézet a háború alatt már négyszer 
einelte a «Religio» nyomtatás díját, folyóiratom díját kötelező-
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Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címükben, 
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1. é r t e k e z é s e k 

a b r a h a m e o i p t o m b a n . 

Móz. I. 12, 10—20. 

MI K O R Ábráhám Ur Kasdimból (Kaldeából) Kánaánba át-
vándorolt, nem talált ott sűrű lakosságot, sőt egyenesen 

ennek ellentétére mutat az, hogy nemcsak ő, de még fia Izsák 
és unokája Jákob is, egész szolgaszemélyzetükkel és jelentékeny 
marhaállományukkal, keresztül-kasul bejárhatták ezt az egész or-
szágot, legeltethették jelentős számú nyájaikat anélkül, hogy 
valahol is valami ellentállásra találtak volna. 

Találtak Egiptomban egy leírást Palesztináról, mely Ábráhám 
korát valamivel megelőzi, mely e kis országot majdnem u. a. 
szavakkal írja le, mint Mózes első könyve. Azt mondja, hogy ez 
ország gazdagsága főkép az állatok és jó legelőkben keresendő. 
Bel háborúk is csak ilyenekért keletkeznek: legelőért, marha- és 
birkanyájakért, élelmiszerekért, épúgy, mint Ábráhám és Lot 
idejében. (L. Móz. I. 13. 6 kk. és 14 f.) Szine, egiptomi emigráns 
Palesztinába vándorolt s maga beszéli el, hogyan szerzett razziák 
útján a szomszéd törzsektől nyájakat és élelmiszereket, még az 
egyik kifejezése is azonos a bibliáéval. (L. Móz. I. 14 kk.) Kol 
okel: mindenféle ennivalót.1 

Ellenben arany, ezüst nem volt e föld termékei közt talál-
ható, de annál több enni-inni való : boruk majdnem több volt, 
mint vizük, mézben bővelkedtek épúgy, mint gabonában, fügéjük 
bőven termett és rendkívül édes, olajjal is bőségesen rendelkeztek. 
Szine ajándékba kapta Amoneusától, Felső-Tennu főnökétől (hák), 
hozományul e törzsfőnöktől annak leányával, akit nőül vett, Ae'a 
vidékét, kerületét, mely valószínűleg az ország délvidékén kere-
sendő.2 

Ábráhám bevándorlása után nemsokára éhség tört ki, mire 

1 Cíiabas : Études sur l'unitiquité hist. p. 109. 
2 Chabas: U. o. p. 106—109. Maspe'ro: Hist. anc. de l'Orient. 108—llO.stb. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 16 
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átvándorolt Egiptomba,1 mely ezidőben a Kelet dúsgazdag mag-
tára volt. 2000 évvel utóbb Róma is innen látta el -magát bősé-
gesen gabonával. 

Más szémiták és kánaániak is úgy tettek, mint Ábráhám és 
utódai, Jákob és fiai is hasonlókép tettek József alkirálysága ide-
jében. Ilyen bevándorlókat az egiptomi emlékek is többször 
említenek. 

Lássuk már most Ábráhám utazásának és ottartózkodásának 
részleteit. Az egyptologiai kutatások eredményei képesítenek 
bennünket ez adatok ellenőrzésére, vájjon hű-e a Qenesis el-
beszélése, megfelel-e a valóságnak. 

Alighogy meglátták Fáráó alattvalói Sárát, aki szép asszony 
volt, máris hírül vitték királyuknak, hogy gyönyörű szép idegen 
nő érkezett az országba. A keleti uralkodóknál általánosan el-
ismert szokásjog, hogy háremükbe vitethettek bármely szép nőt, 
ha nekik tetszett, feltéve, hogy még hajadon, nem másnak a 
felesége. A «Két fivér» c. egiptomi regényből tudjuk, hogy náluk 
is ez volt a szokás, azért az udvaroncok nagy buzgalommal 
igyekeztek uralkodójuk ezirányú hajlamait, szenvedélyeit kielégí-
teni, kedvükbe járni. Már a nagy piramisok építése idejében 
említik az emlékek a Fáráók mellékfeleségeit. Az Ábráháméhoz 
hasonló esetet beszél el egy berlini papyrus :2 az asszony és 
gyermekei a Fáráó tulajdonába mentek át, a férfi eltartásáról az 
udvarnagy gondoskodott. 

Sok rationalista írásmagyarázó megütközött azon, hogy 
Ábráhám, az idegen, olyan kedvező fogadtatásra talált az 
egiptomi kir. udvarnál. Azonban két analog esetet is említenek 
az egiptomi emlékek:3 egy nomád törzsfőnök jött Egiptomba, e 
nomádokat amu-knak nevezi az egiptomi szöveg (v. ö. a zsidó 
szót : ám = nép) : arábs v. palesztinai nomád pásztorok, vezérük : 
hák = törzsfő, tulajdonneve: Absa = homok apja, mint Ábráhám: 
sokaság apja. Ezeket is az éhinség kényszerítette Egiptomba 
(II. Osortesen alatt a XII. dynastia idejében). 

A másik analog eset a Szine esete (már fennebb említettük), 
ez is ama: szemita pásztor-ember volt (szintén a XII. dynastia 

1 Moz. I. 12, 10—20. 
2 Chabas : Les papyrus hieratiques de Berlin 4000 aux anpravant p. 14— 

18., 14—15. 
3 Cook: Egyptian History a the Pentateuch. Ebers: Aegypten und die 

BB. Mosis I. 257 k. 
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alatt), a Fáráó szolgálatába lépett s magas méltóságra emelkedett, 
kivándorolt Kánaánba (mint említettük), de visszatért és tény-
leges udvari tanácsos lett. 

Ábráhámot elhalmozták ajándékokkal. Qen. 12, 16: «jól 
bántak vele és voltak neki juhai, ökrei, szamarai, szolgái és 
szolgálói,1 nőstény szamarai és tevéi», nyilván a Fáráó ajándé-
kából. Egyik leghíresebb német rationalista, von Bohlen azt 
vélte, megdönthetetlen érvet talált e passusban a Genesis hite-
lessége ellen. Az elbeszélő, úgymond Bohlen, saját hazája meg-
szokott adatait sorolja fel, amilyeneket Ábráhám nem kaphatott 
ajándékul Egiptomban. Ellenben nem említ az ajándékállatok 
közt lovakat, holott ebből meg sok volt Egiptomban és viszont 
adat neki juhot, birkát, mely pedig époly ritka volt Egiptom 
mocsaras vidékein, mint a teve. Ott nem is tenyészett a teve, a 
régiek tanúsága szerint, hasonlókép a szamár, amelyet utáltak az 
egiptomiak, szine miatt.2 

A valóságban pedig ma e részletek ellenkezőleg frappans 
bizonyítékai a Genesis hitelességének. Birkák: szau már a XII. 
dynastia korában említtetnek: egy embernek 3208 birkája volt 
egy sírfelirat szerint.3 Rha Ammon isten kosfejjel ábrázoltatik. 

Ökör: aua. Mindig nagy számban tenyésztettek marhát 
Egiptomban. Csontmaradványukat geológiai ásatások alkalmával 
jelentékeny mélységben is találták.4 

Egy hivatalnok azzal dicsekszik (XII. dynastia), hogy Szahau 
kerületben (nomos) 3000 marhát gyűjtött össze borjukkal.5 Ökör 
volt a legközönségesebb teherhordó állatuk (ökörszekér). A tehén-
tej nagy szerepet játszott úgy táplálkozásukban, mint isteni tisz-
teletükben. Diodor6 említi, hogy Osiris mysteriumain naponként 
360 csésze tejet használtak fel a papok. Altalán ismeretes az 
egiptomi Apis-bika-kultusz: Mápi. 

A szamár : áá, közismertes állat volt Egiptombarí. Ősidőktől 
fogva gyakran említik papyrusok, gyakran ábrázolják képeik,7 

1 Ekkor kapta ajándékba Hágárt, az egiptomi rabszolganőt, a rab-
szolga férfi és nő gyakori ajándéktárgy volt Egiptomban. 

2 Bohlen: Die Genesis. Leipzig, 1837, p. 163. 
3 Lepsius: Denkmäler. Abt. II. vol. 3. 106, 132. 
4 Lyell: L'ancienneté de l'homme trad. Chaper, Paris, 1870, p. 40. 
5 Lepsius: Denkmäler II. torn, 4. pi. 122. 
6 Diodor: I. 22. 
7 Lepsius: Denkmäler II. torn 3. pi. 9, 127—132. 

16* 
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sőt szamárcsordákat ábrázolnak falfestményeik. Sírfeliratokban 
dicsekednek, hogy ezrével volt szamaruk. Ezek mind közönséges 
állatok voltak Egiptomban. 

De a teve : kamáal, be kell ismernünk, tényleg nem szerepel 
az emlékeken, a képeken. Ebből azonban épen nem következik, 
hogy nem ismerték. De tudjuk azt, hogy némely állatot sohasem 
ábrázoltak (valami szabály, törvény — előttünk ismeretlen ok miatt), 
pl. a csirkét, tyúkot, pedig biztosan tudjuk, hogy ismerték és 
tenyésztették, sőt Anubisnak áldozatul mutatták be.1 Ugyanez az 
eset a macskával: meu, pedig ismerték ősrégi időtől fogva. Szerepel 
hitregéikben, szent állat volt, templomokban tartották, holtuk 
után bebalzsamozták (vannak példányaink belőlük), ismert és 
igen elterjedt háziállatuk volt. Tehát abból, hogy ábrázolását 
nem találták, nem következik az, hogy nem ismerték volna 
a tevét. 

Azt biztosan tudjuk, hogy a Ptolomaeusok idejében ismer-
ték a tevét és használták nagy ünnepségeken szekérbe fogva, 
holott képes ábrázolásukat ez időből sem találták.2 De nem is 
képzelhető, hogy nem ismerték volna, mikor szomszédaiknál, az 
araboknál mindenkor egészen közönséges, megszokott állat volt3 

és mikor Észak-Afrika teve nélkül, a sivatag hajója nélkül egy-
általán lakhatatlan. Különben teljesen bizonyos, hogy az egip-
tomiak igen régi idő óta ismerték a tevét, sőt táncolni tanították : 
kenken és teherhordásra használták.4 Az Exodus is tanúskodik 
róla (Exod. 9,3), hogy közönséges teherhordó állat, háziállat volt 
a teve Egiptomban. Végül a geológia és emellett bizonyít : meg-
cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a teve igen régi időtől fogva 
otthonos volt Egiptomban, igen jelentékeny mélységben találták 
csontjait más négylábuakéival együtt.5 Volt tehát teve Egiptom-
ban Ábráhám idejében, nagyon természetes tehát, hogy kapott 
ez állatból is ajándékul, hisz ennek legjobb hasznát vehette. 

Igen érdekes, hogy Chabas, akit e passusban folyton idézünk 
a jegyzetekben, (a rationalisták befolyása alatt) eleinte maga is 
Bohlen véleményén vott. A Genesis, úgy mondá Chabas, az 
ajándékok felsorolásában a szíriai és arábiai viszonyokat tartja 

1 Plutarchos: Isis et Osiris. 61. 
2 Chabas: Études sur l'antiquité p. 447, 400 k. 
5 U. o. u. o. 403. 
4 U. o. u. 408—412. 
5 Lyell: L'ancienneté de l'homme trad. Chaper, Paris, 1870, p. 41. 
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szem előtt, de ez Egiptomra nem illik rá, névleg téves a teve 
felemlítése az ajándékok között.1 Elismeréssel kell konstatálnunk, 
hogy Chabas utóbb belátta és formálisan be is ismerte tévedését 
(a jegyzetekben idézett művében) és formálisan elismerte a 
Genesis e felsorolásának exakt voltát, helyességét. 

A másik érdekes pont e passusban a ló hiánya a felsoro-
lásból. Bohlen törekedett érvényesíteni ezt az érvet Mózes el-
beszélésének hitelessége ellen. Ma pedig úgy áll a dolog, hogy 
épen ez a körülmény frappans bizonyíték a biblia elbeszélésének 
hitelessége mellett, mert mikor Mózes a Qenesist írta, nagyon 
jól tudta, hogy az ő idejében már vannak lovak Egiptomban és 
igen nagyrabecsült állatok a lovak Egiptomban, említi is a 
lovakat többször: Móz. I. 47, 17. Móz. II. 9, 13. Móz. V. 17, 16. 
Ha tehát e helyen (Móz. I. 12, 16.) nem említ lovakat az aján-
dékok között, akkor arra nyomós oka volt, t. i. igen megbizható 
hagyományból tudta biztosan, hogy akkoriban nem volt ló Egip-
tomban, vagy legalább, hogy az Ábráhámnak adott ajándékok 
közt ló nem szerepelt. Aminthogy tényleg a Hyksosok hozták 
a lovat Egiptomba, azért nem is szerepel a régibb emlékeken, 
ellenben a XVIII. dynastia után mind gyakrabban szerepel. 
Ismétlem: később, a Hyksosok korában honosodott meg a ló 
Egiptomban.2 A hieroglyph írásban a XVIII. dynastia alatt jelenik 
meg a ló, teherhordásra használták, kocsiba fogták. A ló neve 
chetra, a kancáé szeszt, a czesz mut, a szémi szusz, a gyorsfutó ló 
abiri, szintén szémi eredetű szó; a Náháráimi: mesopotámiai ló 
elnevezés is ázsiai eredetre mutat : az ázsiai népek ezidőtől fogva 
adót lovakkal fizettek Egiptomnak. Harci szekerekbe fogva is 
használták (pl. mikor a kivonuló zsidókat üldözték. Exod. 9, 13. 
Cant. Mos.). A hadiszekér neve : markabuta szintén szémi eredetű, 
zsidóul : merkábá. 

Ha ez így van, akkor ebből Ábráhám egiptomi útjának 
időkorát is meg lehet határozni, t. i. a Hyksosok előtt történt 
ez, tehát a XII. dynastia korában. 

Mikor Ábráhám visszatért Egiptomból és újból letelepedett 
Kánaánban, a biblia említi, hogy Ábráhám igen gazdag volt, 
aranya, ezüstje volt bőven (Genesis 13, 2). Egy arab seiket gaz-

1 Chabas : Inscriptions des mines d'or p. 22. 
2 Lenormant: Prémières civilisations torn I. 300—306. Ebers: Aegypten 

und die BB. Mosis 268 k. 
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dagnak tartanak, ha van 100—200 sátra, 60—100 tevéje 800—1000 
birkája, kecskéje. Azonban Ábráhám sokkal gazdagabb volt, mert 
a továbbiakban (Oen. 13) látjuk, hogy annyi szolgája volt, hogy 
köztük 318 fegyverfogható harcos volt, tehát valóságos törzs-
főnök-féle volt és igen nagy marhaállománya kellett, hogy legyen. 
Erre mutat különben Ábráhám és Lot szétoszlása is, mert nyájaik 
sokasága miatt nem maradhattak együtt; így nem volt elég a 
legelő, annyi volt a jószáguk. 

De még feltűnőbb Ábráhám gazdagságában a sok arany és 
ezüst, mert Kánaán földjén ezidőben még ritka dolog volt az 
arany, ezüst, plane bőségben : «sok arany». Ellenben volt bőven 
Egiptomban. Ábráhám pedig levitte volt sok nyáját Egiptomba, 
tehát könnyen szerezhetett aranyat, ezüstöt, eladott egy csomó 
birkát, ökröt, marhát stb. Másrészt bizonyosan a Fáráótól is 
kapott ajándékba. 

A XII. dynastia korában, mikor Ábráhám Egiptomban járt, 
az egiptomiaknak már volt arany-, ezüstbányájuk. Egy felirat, 
épen ez időkorból (XII. dynastia) az ú. n. éhségfeliraton egy 
hivatalnok, Ameni beszéli, hogy elküldték Aethiopiába és onnan 
hozott a Fáráónak aranyat, i I. Amenemha fáráó alatt az arany-
mosást már rendszeresen gyakorolták Nubiában.2 Kus helytartó 
fejedelmének (Aethiopia) címe közt szerepel: «az aranyország 
intendánsa» ; már az első dynastiák alatt szerepel «az aranyház 
(raktár) felügyelője», e szó: arany: nub majd minden egiptomi 
emléken szerepel. 

A legrégibb idők óta értettek az egiptomiak az arany-
művességhez, tudták az aranyat nemcsak önteni, hanem csodás 
szép és finom ötvösmunkákat készítettek, melyek az európai 
múzeumoknak kiváló díszei. I. Amenemha aranyozott lakást 
készíttetett magának és már jó régtől fogva a gazdagok egészen 
bearanyoztatták kedves halottaik munkáét.3 

A fáráók gazdag ajándékokat adtak az isteneknek, így 
III. Ramses igen sok arany-, ezüstedényt ajánlott fel az istenek-
nek,4 bőkezűen osztogatta azoknak is, akik neki valami jó szol-

1 Lepsius : Denkmäler Abt. II. 1—22. Chabas : Études sur l'antiquité 
hist. p. 58—53. 

2 Birch : Upon an hist, tablet of Ramses II. Archaeol. p. 376. 
3 Chabas id. mű p. 108, nota 5. 
* Records of the past torn VI. p. 23—49. 
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gálatot tettek.1 Figyelemreméltó frázissal beszélik el ezt az 
emlékek : «tegyetek aranyat a nyakára, a hátára, a két lábaszárára, 
mert stb.»2 

Ezüstben kevésbbé bővelkedtek, de ismerték már régen: 
fehér arany: nub het néven. A leydeni múzeumban van egy 
arany-, ezüst egiptomi diadem és a Louvreban arany nyakék, 
Osiris ezüst szemével díszítve. 

De Ábráhám nem is Egiptomban látott először ezüstöt, 
aranyat, hanem ismerte már Káldeából, azért zsidó neve és Káldeá-
ból való: cháruc,3 készef. 

Az Egiptologia tehát teljesen és fényesen igazolja minden 
apró részletében a biblia elbeszélését, ami Ábráhám egiptomi 
tartózkodását illeti. 

Szeged. Dr. Kováts Sándor. 

1 A XVIII. dynastia alatt bővelkedtek aranyban. L. Ledrain: Un grand 
seigneur etc. p. 652—664. 

2 Lepsius : id. mû torn III. p. 97. 
3 Az arany rendes neve zsidóul záháb, de aszirul rendesen: cháruc. 



k r i s z t u s c s o d á i n a k r a t i o n a l i s t a 

m a g y a r á z ó i . 

HARC van a rationalisták közt. Polgárháború, amelynek ádáz 

hevében egymást öldöklik már századok óta, anélkül, hogy 
ennek a harcnak egyhamar végét Iáthatnók. Dogmává vált 
minden rationalista szemében, hogy nincs csoda. Ez a dogma 
azután kiindulópontjuk, vizsgálódásaik próbaköve, nos és ter-
mészetesen tudós kutatásaik eredménye lesz. A tények enge-
delmeskedni fognak az ő kezükben ennek a nagy elvnek, 
amelynek mindenütt győzedelmeskednie kell. Ha már most cso-
dát jelentenek nekik, egy bizonyos: hogy a csoda meg nem 
történt. Az evangéliumok csodákat beszélnek el, amelyeket Jézus 
művelt: Vakoknak visszaadta a látást, süketeknek a hallást, 
mindenféle betegnek egészségét, a holtaknak visszaadta az éle-
tet; egyetlen szavával lecsendesítette a háborgó tengert ; a hullá-
mokon járt, a vizet borrá változtatta, öt kenyérrel ezreket táplált 
stb. A rationalista szerint egy bizonyos, hogy Jézus semmiféle 
csodát nem tett. A tényeknek simulniok kell a nagy rationalista 
elvhez. 

A magyarázatát azoknak a különös tényeknek csak úgy 
lehet megadni, ha vagy azt mondjuk, hogy e tények természe-
tes, egyszerű dolgok ; vagy azt, hogy az evangéliumok nem tör-
téneti tényeket adnak elő, amikor ezeket a különös eseményeket 
beszélik el. 

Az út, úgy látszik, ki van jelölve, amelyen minden fölvilá-
gosodott rationalistának haladnia kell. Ám mennyi módozat lehet-
séges ezen a két úton: mennyiféle «magyarázat», elmélet, rend-
szer! Amióta a rationalismus megszületett, harmadfélszáz éve, 
rendszer rendszer után készült, hogy Jézus csodáit «megfejtse» s 
bebizonyítsa, hogy «a názáreti rabbi» vagy az az eszményileg 
tökéletes ember soha semmiféle csodát nem tett. 

Egyik rendszer a másikat zúzza porrá. És sikere volt 
minden rationalistának abban, hogy a másikat lebirálta; de az az 
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elmélet, amelyet őmaga fölállított, jobb sorsra nem tudott ver-
gődni : jött egy újabb áramlat s megmosolyogták, mint gyerekes 
ostobaságot, sarokba dobták azt az elméletet, amely úgy látszott 
annak idején, hogy örökre végzett Krisztus csodáival. 

Érdekes és tanulságos lesz megfigyelni a tárgyilagos szem-
lélő álláspontjáról ezt a tusát s arra az eredményre fogunk 
jutni, hogy ez a harmadfélszázados hasztalan munkája a rationa-
lismusnak, az Úr csodáinak legszebb védelme. Nem mi hivő 
katholikusok fogjuk kimondani az ítéletet, magukkal a rationa-
listákkal, az ő rendszereiket, módszereiket összehasonlítva mon-
datjuk ezt ki.1 

A középkor hitt Jézus csodáiban. Amit a neki szavahihető 
evangélisták csodának beszéltek el, azt csodának is tartotta. 
Hittek a protestantismus fejei is: Luther és Kálvin. A tagadás 
szellemét a rationalisták hozták meg. A tudományos és vallási 
liberalismus Angliában kezdődött, a deistákkal, hogy onnan át-
csapjon Európába s a XVIII. és XIX. században uralkodjék 
minden téren. 

Krisztus csodáit is a deisták támadták meg először. Her-
bert csak mérsékelten, a materialistává lett Hobbes minden 
kimélet nélkül. De az az ember, aki föllépésével hosszú időkre 
kijelölte a későbbi rationalistáknak az utat, az amsterdami zsidó 
bölcselő 

Baruch Spinoza volt. 1670-ben adta ki Tractatus theologico-
politicus-át, amelyben pantheistikus rendszerét felállítja. A pan-
theismus fölfogásába kellett belevinni az ethikát és a vallást is. 
Jézus csodáiról természetesen azt kell állítania, hogy csodák nem 
történtek. A csodák természetes magyarázatára három utat módot 
választ : 1. Sok esetben az evangelista nem akar csodát elbeszélni; 
hogy nekünk mégis annak tűnik fel, onnan van, hogy a keleti 
nép kifejezésmódját nem értjük meg. A keleti ember, telve lel-

1 Különösen a következők írtak e tárgyról : Katholikus részről : L. Fonck : 
Die Wunder des Herrn.2 Innsbruck, 1907. I. 59—201. Dolgozatunkban sokat 
Foncknak ezen könyvéből vettünk át. Azóta harmadik kiadásban is megjelent. 
A. v. Schmid: Apologetik p. 260—280. Denzinger: Vier Bücher religiöser Er-
kenntniss. II. 335—420. Van Laak: De miraculis Christi, lithogr. Romae. 
L—Cl. Fillion : Les miracles de N. S. Jésus-Christ.2 Paris. Rationalista részről : 
A. Schweitzer, Von Reimarus zu Wred«; Tübingen, 1906. Legújabb kiadása 
1913-ból való. O. Schmiedel: Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung.2 

Tübingen, 1906. 
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kesedéssel, jámbor hittel, föltűnő eseményeket egyenesen Istenre 
vezet vissza, anélkül, hogy mondani akarná, hogy ezt a dolgot 
Isten közbeeső okok nélkül hajtotta végre. 

Ám sokhelyütt lehetetlennek bizonyult, ennek az elmélet-
nek alkalmazása. Hogy minden evangéliumi csodánál a csoda 
csak a kifejezésmódból való félreértésben állana, ez Spinoza előtt 
sem látszott valószínűnek. Azért készen áll egy második elmé-
let : 2. Az evangélisták csakugyan csodát akarnak elmondani. De 
ez az ő tudatlanságukból ered: mivel a közbeeső működő oko-
kat föl nem ismerték, a csodálatos jelenséget egyenesen Istentől 
jövőnek hitték. És vallási lelkesedésükben a tényeket meg is 
nagyobbították, avagy nem egyszer azt, ami az ő lelkükben tör-
tént csupán, amit elgondoltak stb., vetítették (öntudatlanul) a 
külső világba s mint künn lejátszódott eseményeket adják elő. 
3. Végül olyan események, amelyek sem az első, sem a második 
úton ki nem magyarázhatók, meg nem történtek, hanem tuda-
tos, eléggé meg nem bélyegezhető csalás termékei. 

íme a három «magyarázat», amely többször föl fog támadni 
a rationalisták rendszereiben, amelyet fejleszteni, tökéletesíteni, 
ha lehet, lesz a rationalisták munkája. 

Különös jelenség, hogy e három út közül mindjárt a har-
madik tetszett legjobban, mert a legradikálisabb: a csalás elmé-
lete. Ezt tette magáévá a hires, manapság ismét sokat emlegetett 
hamburgi gimnáziumi tanár: 

Hermann Sámuel Reimarus (1694—1768). Művét, amely 
Jézus csodáiról is tárgyal, Lessing adta ki 1778-ban «Fragmente 
eines Unbenannten» címmel. Ilyen nyelven, mint a wolfenbütteii 
fragmentumok névtelen szerzője, nem mertek eddig beszélni; 
ezután is csak ritkán «Selten war ein Haß so beredt, selten ein 
Hohn so großartig» — mondja Schweitzer. (15. o.) Azt mondja 
tehát Reimarus, hogy Krisztusnak célja csupán politikai volt; az 
apostolok sem álmadoztak egy szellemi messiási országról ; csak 
amikor számításuk rosszul ütött ki, csak Jézus tragikus halála 
után fogtak hozzá, hogy életének folyását, beszédeit úgy alakít-
sák, hogy abból egy eszményi, szellemi megváltó kerüljön ki. 
(VII. Fragm., 1. §. 33.) így születtek meg a csodák is az apos-
tolok elméjében Krisztus halála után. «30 bis 60 Jahre nach Jesu 
Tode kommen erst Leute, welche diese Wunder als geschehen 
in die Welt hineinschreiben, in einer Sprache, die ein Jude in 
Palästina nicht verstand, zu einer Zeit, da die jüdische Nation 
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und Republik in der größten Verwirrung und Unruhe war, und 
da sehr wenige, die Jesum gekannt hatten, mehr lebten. So daß 
ihnen nichts leichter sein konnte, als Wunder zu machen, so 
viel als ihnen beliebte, ohne daß ihre Handschriften so leicht 
bekannt oder verstanden, oder widerlegt werden konnten.» i Igy 
hát az apostolok, evangélisták tudatos csalásának gyümölcse 
valamennyi csoda, amelyet az evangéliumban olvasunk. Ez az 
eddigi hivő világban csakugyan großartiger Hohn volt. Mégis 
soknak látszik Reimarus előtt, ha azokat a férfiakat, akiket eddig 
mindenki a legnagyobb tisztelettel vett körül, csalással vádolja 
meg, azért mentegetni akarja őket, ezt a csalást jó szándékból, 
a vallásos élet hathatós emelése céljából követték el e szent 
férfiak, amely eljárás csak dicséretet érdemel. így ismerkedett 
meg a világ a «pia fraus»-szal. 

A hamburgi úttörő, akit korában nem tudtak annyira érté-
kelni, mint manapság, csakhamar követőkre talált. Most már 
nem csodálkozott annyira a világ egy Karl Friedrich Bahrdl 
(1741—1792)2 és egy Karl Heinrich Venturing föllépésén, akik 
először csináltak Jézusból regényhőst. Szerintük Jézus az essze-
niek szektájához tartozott s annak legtehetségesebb tagja és feje 
volt. A szekta, amelynek Palesztinában nagyon sok barlangja 
volt, bizonyos orvosszereknek titkát őrizte, amelyekkel «rossz 
szemeket» el lehetett hárítani és az idegeket gyógyítani. Ezen 
titkos orvosszerekkel Lukács orvostól is segíttetve, végezte Jézus 
csodás gyógyításait; egyéb csodái pl. a kenyérszaporítás, csalá-
son alapszanak, amely csalásban az esszeni szekta tagjai voltak 
segítségére. 

A csalási elméletet hirdették még sokkal kíméletlenebb 
alakban Franciaországban Voltaire (1694—1778.) és Diderot 
(1713-1784.). 

Ez ellen az irány ellen csakhamar tiltakozó hangok emel-
1 II. §. 48. p. 386. f. Az oldalszám Lessing összes műveinek XV. köte-

tére (kiadta Chr. Gross, Berlin) vonatkozik, amely a Fragmente-t tartalmazza. 
Fonck o. c. 66. 

2 Művei : Briefe über die Bibel in Volkston. Ein Wochenschrift von 
einem Prediger auf dem Lande. Halle, 1772. És: Ausführung des Plans und 
Zwecks Jesu. In Briefen an Wahrheitsuchende Leser, 11 kötet, Berlin, 
1784—1792. 

3 Névtelenül megjelent könyve : Natürliche Geschichte des großen Pro-
pheten von Nazareth. 1. Aufl. 1806. Bethlehem ( = Kopenhagen). Csaknem 
minden évben új kiadást ér meg. 
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kedtek fel. Föltételezni, hogy az evangéliumok egyáltalában nem 
számíthatnak szavahihetőségre; úgy állítani be a dolgot, hogy 
valamennyi csoda Jézus barátjainak költeménye volt,. nagyon 
nyilvánvaló tévedésnek látszott. Az, aki ezt a tiltakozást a leg-
jobban kifejezésre juttatta és egy teljesen más útra lépett, egy 
heidelbergi theológiai tanár volt: 

Heinrich Eberhardt Gottlob Paulus (1701—1851). Föl kell 
vennünk, mondotta Paulus, hogy az evangélium elbeszélései 
teljes történelmi hitelt érdemelnek. A csalás, a tudatos költés 
elméletére ez volt a visszahatás. Az ő «észszerű» rendszere 
nagyon világos : az evangélisták nem akarnak csodáról beszélni ; 
amit elbeszélnek, azok egyszerű, természetes dolgok. Fogta 
magát, hogy ezt kimutassa. 1800—1804-ben adta ki négy kötet-
ben hatalmas művét Philologisch-kritischer und historischer 
Kommentar über das N. T. (Lübeck), amelyet átalakítva későb-
ben még kétszer nyilvánosságra hozott. A philológia segítségé-
vel, továbbá az evangéliumi szövegek exegetikus kimagyarázá-
saival akarta bebizonyítani, hogy sehol csodás eseményekről 
nincs szó. A tengem/ való járás a tenger/zé?7, a tenger partján 
való járássá alakul. Segítségül hívja Paulus a keletieknek képek-
ben gazdag beszédmódját. Innen van, hogy sok dolgot az evan-
géliumokban nem szabad szórói-szóra értelmeznünk, hanem 
képletesen, mint ahogy azt a Szentírás értette. Emlékezzünk csak 
a pénzdarabra, amelyet szent Péter Jézus útmutatására egy hal 
szájában talált. Ez tulajdonképen a szentírónál azt jelenti, hogy 
szent Péter haleladásból szerezte meg a szükséges pénzt. Jézus 
keresztségénél megnyílt az ég és a Szentlélek galamb képében 
reája szállt s az égből egy hang hallatszott. Mindez, ha a keleti 
képletes kifejezésmódtól eltekintünk, csak annyit jelent, hogy 
amidőn Jézus fejét a Jordán vizébe alámerítette s benső áhítattal 
ismét fölemelte, (da) «strahlt ihm des klaren, offenen Himmels 
Heiterkeit ins Angesicht und das Sinnbild der Reinheit, eine 
Taube, senkt sich unverkennbar sichtbar gegen ihn zu von oben 
herab». (Kommentar I. 233.) És miért hivja az evangelista ezt a 
galambot «spiritus Dei»-nek? Ezt magyarázza Paulus: «Dies, 
dachten sie Beyde, dies ist das Sinnbild der göttlichen Begeiste-
rungskraft! So sprach es sich aus in dem tiefgerührten Gemüth 
dieser an Bildsprache und Bilddeutung gewohnten Morgen-
länder».! 

1 V. ö. Fonck, o . c. 75. 
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Amennyiben az ilyen képletes kimagyarázás nem alkal-
mazható, az exegetának a dolga, hogy a közbeeső természetes 
okokat földerítse, amelyeket az evangelista elhallgat. így sike-
rül Paulusnak a csodálatos kenyérszaporításnál — mint véli —-
megállapítani, hogy Krisztus megható példájára a többiek is 
szétosztották a magukkal hozott bőséges élelmet, úgy hogy öt-
ezer ember jóllakhatott. A halottak föltámasztása is álhalottak 
életrekeltése. 

Ilyen formában nagy készültséggel Paulus az evangélium 
összes csodáit sorra vette és kimagyarázta. A szentírók tekin-
télye, úgy látszott, csorbát nem szenvedett s a hihetetlen, annyira 
észszerűtlen csoda ki volt küszöbölve. 

Ami Paulus rendszerében új volt, az a nyelvészeti mester-
fogásokban, a szavak természetesebb fordításában merült ki ; a 
többit : a keletiek sajátságos képletes beszédmódját és a közbe-
eső okok jámbor elhallgatását Spinozától vette át. 

Lesz-e jövője ennek a rendszernek, amely az evangéliumok-
ból egy csapásra a legegyszerűbb, legtermészetesebb tények le-
írását csinálja, amilyeneken egy rationalista sem ütközhetik meg ? 
Erre csakhamar megadta a választ a történelem. Még Paulus 
életében támadt a rationalisták között egy éleseszű ember, aki 
kérlelhetetlen logikájával halomra döntötte Paulus rendszerét: 

David Friedrich Strauss (1808—1874.). Véleményét már 
első idevágó munkájában: «Das Leben Jesu kritisch bearbeitet» 
(Tübingen 1835.) kimondta. A mű, amelyet későbben átdolgo-
zott, egész Európában nagy hatást ért el. Ma is elismerik, hogy 
az evangéliumi csodák legalaposabb birálatát Strauss nyújtotta. 
A negativ munka valóban kiváló volt: az eddigi rationalismus 
megsemmisítése. Reimarus rendszerét ügyetlen és egyenesen cél-
ját tévesztett próbálkozásnak találja: Egy olyan impozáns, nagy-
szerű tényt, amilyen a kereszténység, egypár ember csalásából 
kimagyarázni lehetetlen. Paulusról mondott szigorú bírálata 
a későbbi rationalisták tetszését aratta. Világos neki, hogy a 
szentírók csodás eseményeket akarnak elbeszélni. A csoda, a ter-
mészetfölötti épen az, amit hangsúlyoznak. A szövegnek Paulus-
féle elsimítgatása olyan erőszak, amely ezek természetével össze 
nem fér. Igazat adott ebben neki Renan, amikor ezeket írta: «II 
(Paulus) tombait dans la puérilité en soutenant qua le narrateur 
sacré n'avait voulu raconter que des choses toutes simples, et 
qu'on rendait service au texte biblique en le débarrassant de ses 
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miracles».1 A későbbi rationalisták is megegyeznek abban, hogy 
Paulus-szal Strauss örökre végzett. 

Lássuk most Strauss systemáját. Attól a tudóstól, aki elő-
deinek fogyatékosságait annyi elmeéllel észrevette és annyi nyílt-
sággal fölfedezte, sokat várhatott a rationalista világ. Következe-
tes is volt a munka, amelyet végzett. Elitélte Reimarus csalási 
elméletét; másrészről Paulus-szal szemben állította, hogy az evan-
gélisták csodát akarnak elbeszélni. Nem maradt hátra más, mint 
vagy a csodák történelmi hitelét megengedni, vagy azt tételezni 
föl, hogy a szentírók jóhiszeműleg jámbor regéket, amelyek 
soha meg nem történtek, írnak le. Persze Strauss ez utóbbit 
választotta. így keletkezett hires mythos-elmélete. 

Mondja tehát Strauss, hogy Krisztus halála után sok évvel 
kezdtek megszületni az ő csodái a nép lelkében, a népnek ön-
tudatlanul dolgozó, alakító fantáziájában. Hiszen tapasztaljuk, 
hogy minden nagy embert hamarosan regékkel vesznek körül, 
amelyeket egyszerű emberek általánosan hisznek. Jézus esetében 
meg egy másik ok is volt, amely a regék létrejöttén segített : 
Jézust Istentől küldött Messiásnak tartották. Tehát a nép szemé-
ben tündökölni kellett mindazon tehetségekkel, amelyeket a 
Messiás az Ószövetség szerint birni fog. Ezekhez tartozott a 
csodatevés is. Hogy pedig ilyen meghatározott csodákat tulajdo-
nított a néphit Jézusnak, onnan van, mert az Ószövetségben 
ismert csodák lebegtek előkép gyanánt szeme előtt, amelyeken 
azonban változtatni is tudott, úgy hogy azok Jézus jellemével és 
szellemével tökéletes összhangba jöttek. Az ilyen regéket nevezte 
Strauss mythosnak ; ezeket vették át a néptől, teljes jóhiszemű-
séggel az evangélisták és írták le az evangéliumokban Jézus 
halála után. Hogy pedig mindenki rögtön hitelt adott ezen el-
beszéléseknek, annak magyarázatát azon kor kritikátlan hiszékeny-
ségében találjuk.2 

A szentírók becsülete és a nagy rationalista elv, hogy 
csoda nem lehetséges, meg volt mentve. Paulus mesterfogásai-
hoz nem kellett immár folyamodni. Ez a rendszer az egész 
rationalista világban csak tetszésre várhatott. 

Azonban rövid idő kellett ahhoz, hogy ez az oly szépnek 
látszó elmélet is tűrhetetlen szépséghibákat mutasson fel. 

1 Vie de Jésus 13e éd. Paris, 1867., p. 21. 
2 Leben Jesu 80—94. 
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Ellenfelei támadására maga Strauss veszi elő rendszerét 
1837-ben és ismételten 1864-ben, hogy önkezével csaknem telje-
sen szétrombolja azt, amit annyi fáradtsággal felépített. 

1837-ben három füzetet ad ki: «Streitschriften zur Ver-
theidigung meiner Schrift über das Leben Jesu und zur Charak-
teristik der gegenwärtigen Theologie» (Tübingen) s a harmadik-
ban (135. o.) különbséget tesz Jézus csodálatos gyógyításai és 
egyéb csodái között. Az elsőkre vonatkozólag megengedhetőnek 
tartja, hogy Jézusban «mit seiner Macht über die Qemüther 
vielleicht auch eine physische Heilkraft verbunden war, die wir 
uns etwa durch die Analogie der magnetischen Kraft verdeut-
lichen mögen» ; so «gelangen Kuren, die als Wunder erscheinen 
mußten».1 Ez a különbségtevés és természetes kimagyarázás 
figyelemreméltó jelenség. Különösen a Lourdesban történt föl-
tűnő gyógyulások után szükségessé fog válni a rationalistáknál 
Jézus csodás gyógyításának rejtett physikai vagy psychikai erők-
ből való magyarázata. Hiszen itt a tényeket, amelyek szemeink 
előtt történtek, letagadni nagyon nehéz; másrészről a csodát, a 
természetfölöttit megengedni ellenkezik a rationalista dogmatiká-
val. Krisztus csodái pedig hasonlóknak látszanak «a magnetikus 
vagy hypnotikus vagy hysterikus» jelenségekkel. 

1864-ben adta ki Strauss utolsó művét: Leben Jesu für 
des deutsche Volk, amelyben radikális változtatásokat tesz előbbi 
véleményén. 

Valóban, lehetetlennek látszott, hogy az evangéliumi cso-
dák a néphit termékei lennének: hiszen olyan szoros egységet 
képeznek, oly nagy az összefüggés a csodák és Jézus tanítása 
között, hogy itt csak egy rendszeres csodatermelésről lehet szó. 
Sőt a figyelmes olvasó előtt inkább úgy tűnik föl, hogy a cso-
dák mind egy-egy tétel rendszeres bebizonyítására vannak föl-
soroltatva. Ez az észrevétel — úgy találta Strauss — különösen 
szent János evangéliumáról áll. Azért, írta ebben az utolsó mű-
vében, ha a többi három evangélistánál föl is vehetjük az ön-
tudatlanul dolgozó meseköltést a tömegben, Jánosnál csakis 
kevesek tudatos kitalálásáról szólhatunk. A tétel pedig, amely-
nek bizonyítására a csodák be vannak állítva, Krisztus istensége. 
Lehet azonban — állítja tovább Strauss — az ilyen tudatosan 
készített csodás elbeszélést is mythosnak nevezni, mihelyt az a 

1 Fonck, o. c. 73. 
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néphitben gyökeret vert. Ezzel' a mythos szó meg volt tartva, de 
a mythos-theóriából alig maradt valami. 

Ezt a nagy változást Strauss fölfogásában egy újabb irány-
zat megalapítója idézte elő : 

Ferdinand Christian Baur (1792—1860.). Több évtizedes 
szorgalmas irogatással akarta a tübingai egyetemnek ez a kiváló 
tanára véleményét terjeszteni. Csakhamar egész iskolát alkotott 
tanítványaival, akik közül különösen Zeller és Volkmar lettek 
ismertekké. Ez volt a hires «tübingai iskola». A csodák törté-
nelmi elvetését Strausstól tanulta meg Baur. Hanem mindinkább 
meggyőződésévé vált, hogy itt nem lehet népregéről szó; itt 
rendszeres, irányzatos csoda-gyártást kell fölvenni, amelyet tuda-
tosan előre fölállított tétel bizonyítására alakítottak. Láttuk, hogy 
Strauss is elfogadta azt a megállapítást. Nos ez Baur «Tendenz-
kritik»-jének alapgondolata. Szentírási tanulmányait nem az evan-
géliumokkal kezdte, hanem szent Pál leveleivel, az Apostolok 
cselekedeteivel és más későbbi iratokkal. És mivel az embernél 
mindig nagy a kísértés, hogy a logikai rendet az ontológiaival 
fölcserélje, így történt ez Baur-nál is. Azt hitte, ezek az eredeti, 
legelső iratok, az evangéliumok csak későbbi termékek. A katho-
likus egyház genesiséről következő véleménye alakult ki : Az 
egy kiegyenlítődés a petrinismus és paulinismus között, amely 
többszörös közeledés után a második század közepe táján jött 
volná létre. Az első keresztények benső életében a legelső idők-
ben két egymással ellentétes irányzat harca folyt. Az egyik párt 
a mózesi törvények épentartása mellett kardoskodott s Krisztus 
országát is csak a zsidókra akarta kiterjeszteni. Ezek vezére szent 
Péter volt. A pogányból lett keresztények pedig szent Pállal 
élükön liberálisabb irányzatot követtek s az üdvöt az egész 
világra ki akarták terjeszteni. Ennek a két irányzatnak kiegyen-
lítődése adta eredményül a kath. egyházat annak hierarchiájával 
és dogmatikájával, amely utóbbinak egyik főpontja volt Krisztus 
istensége. 

A dogmatika szerint kellett már most Krisztus történelmé-
nek alakulnia. És ezt a történelmet írták meg az evangéliumok, 
amelyek ilyenképen a második század közepe előtt nem létez-
hettek. «Man glaubt zu wissen — fejti ki Baur kedves tanít-
ványa, Zeller ' — was in der Geschichte des Messiás vorkommen 

1 V. ö. Fonck, o. c. 75. 



KRISZTUS CSODÁINAK RATIONALIST A MAGYARÁZÓI 249 

mußte, und so ist man auch überzeugt, daß eben dieses darin 
vorgekommen sei: die dogmatische Überzeugung verwandelt 
sich unter der Hand in eine Geschichtserzählung.» Pl. hittek 
Krisztus istenségében. Nos úgy kellett Krisztus életét megszer-
keszteni, hogy abban a legmagasztosabb önnyilatkozatok és az 
ezeket impozánsan bizonyító csodák is helyet foglaljanak. 

Ha jól megvizsgáljuk e rendszert, észrevesszük, hogy Rei-
marus csalási elméletétől nem messze áll. De Baurék is, mint 
annak idején Reimarus, többé-kevésbbé ügyesen mentegetni 
akarják a Szentírások íróit. Ha ez objective csalás is lenne, sub-
jective, az evangélistáknál semmiesetre sem az: mert «wo über-
haupt kein geschichtlicher Sinn und keine geschichtliche Kritik 
ist, da wird die tendenzmäßige Veränderung des überlieferten 
Geschichtsstoffes ganz anders angesehen werden und ebendeshalb 
auch hinsichtlich ihrer sittlichen Zulässigkeit ganz anders zu be-
urteilen sein, also wo sie vorhanden sind». 

Baurral egy periódus be is fejeződött s érdekes meg-
figyelni, hogy a rationalisták ugyanoda jutottak el, ahonnan ki-
indultak : Reimarushoz ; vagy más szóval a nagy pantheista-vezér-
nek, Spinozanak épen a harmadik megfejtési módja, a tudatos 
költés aratott sikert. Hiszen ezt jelentette a tübingai iskola sikere 
Paulus-szal és Strauss-szal szemben. 

Ebben az első korszakban az egész rationalismus története 
mintegy előképben benne van. Az újabb rationalisták úját nem 
sokat fognak alkotni s e négy nagymesternek az lesz a sorsa, 
hogy minden időkben le fogják őket bírálni saját elvtársaik és 
mégis minden időkben nélkülözhetetlennek fogják őket találni. 

A Strauss és Baur áramlat hullámai eljutottak Francia-
országba is és visszhangra találtak. 

Ernest Renan 1863-an adta ki Jézus életét tárgyaló köny-
vét, Vie de Jésus, amely leírhatatlan hatást keltett. Egyik kiadá-
sát a másik után érte el, úgy hogy 1883-ban már 18 kiadása 
volt. Számos nyelvre lefordították és különösen a nem tudós 
köröknek volt kedves olvasmánya. A hatás titka nem a tudomá-
nyos készültségben és alaposságban rejlik, hanem előadásmódjá-
nak behízelgő könnyedségében, festésének elbájoló színességé-
ben. A tudósok nem igen tekintették «Romanerzâhlung»-nàl 
(Fonck), «levissima fabula»-nál (Van Laak) egyébnek; mégis 
több kárt tett, mint a tudós urak unalmas volumenjei. A Vie de 
Jésus első kötete egy 8 kötetes műnek, amely Histoire des ori-

Relígio, hittud. és bölcs, folyóirat. 17 
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gines du christianisme címen 1863. és 1883. között látott nap-
világot. 

Joggal jegyezték meg, hogy Renannak nincsen sajátlagos, 
önálló rendszere. Az ő könyve Strauss és még inkább Baur 
szellemes visszaadása. De változtatni kellett mind a kettőn. Igazat 
ad Straussnak Paulus-szal szemben ; Baur-nak Strauss-szal szem-
ben és Reimarusnak, akit mind a három elvetett, Baurral 
szemben. 

Renan kiindulópontja, amely egész könyvének irányt ad, 
nem úgy szól többé, hogy a csoda lehetetlen, hanem egyszerűen 
úgy, hogy a történettudósnak a csodával nem kell számolnia ; 
soha egy csodát sem konstatáltak még. «Une règle absolue de 
la critique c'est de ne pas donner place dans les récits histori-
ques à des circonstances miraculeuses. Cela n'est pas la consé-
quence d'un système métaphysique, c'est tout simplement un 
fait d'observation. On n'a jamais constaté de faits de ce genre. 
Tous les faits miraculeux qu'on peut étudier de prèsse résolvent 
en illusion ou en imposture».1 És: «Les miracles sont de ces 
choses qui n'arrivent jamais; les gens crédules seules croient en 
avoir; on n'en peut citer un seul qui se soit passé devant des 
témoins capables de le constater.»2 A csoda megállapítását ő 
nem bízza az egyszerű galileai halászokra, nem a tudatlan népre ; 
a csoda megállapítására valami akadémiai bizottság kellett volna; 
s mert ilyen nem volt, nincs is egyetlen csoda megállapítva.3 

Bizonyos, hogy Renannak ezt a szigorúságát a csoda meg-
állapításában megindokolni nem lehet, ha föl nem vesszük, hogy 
Renan lelke mélyén is ott ült, minden nyilatkozata ellenére a 
többi rationalista mindent irányító elve: a csoda lehetetlen. 

Bizonykodik, hogy az evangéliumi csodáelbeszélések törté-
nelmi hitelét sem veti el eleve: «Ce n'est pos parce qu'il m'a 
été préalablement démontré, que les évangélistes ne méritent 
pas une créance absolue que je rejette les miracles qu'ils racon-

1 Histoire etc. Introduction à la seconde partie (Les Apôtres) I l e éd. 
Paris, 1882. p. XLIII. 

2 Vie de Jésus.'8 Paris, 1883. p. V. 
3 így találjuk már Reimarusnál ; »Jesus selbst konnte kein Wunder tun, 

wo die Leute selbst vorher nicht glaubten ; und wenn verständige Leute, näm-
lich Gelehrte und Obrigkeiten damaliger Zeit, Wunder von ihm verlangen, 
so fängt eren statt solche vor ihren Auge zu tun, an zu schelten, so daß 
kein Mensch von dieser Gattung an ihn glauben konnte. 
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tent. C'est parce qu'ils racontent des miracles que je dis: Les 
évangiles peuvent contenir de l'histoire, mais certainement tout 
n'y est par historique». 

Hogyan magyarázza meg tehát Renan az evangéliumi cso-
dákat, ha «tout n'y est pas historique» ? Különbséget tesz «cso-
dás» gyógyítások és a többi csoda között. A csodás gyógyulások 
Jézus erkölcsi erejének hatása. «Egy jelentős ember jelenléte 
(contact), aki a beteget szelídséggel kezeli és a világos jelekkel 
fölgyógyulását megígéri, hathatós orvosszer». A többi csodánál 
néha mythosról, legendáról beszél, de lehetetlennek tartja mindent 
mythosból magyarázni ki Strauss-szal, avagy későbbi irányzatos 
költés számlájára írni Baur-ral. Az ő felfogása ez: Jézus eleinte 
Galileában prédikációval megnyerte a nép kegyét. Jeruzsálembe 
megy, de ott rossz eredmény várja. Ezen Jézus elkeseredik, el-
fordul a zsidók vallás-politikai rendszerétől s forradalmár lesz. 
Az ő forradalmi eszméinek győzedelmeskednie kell. Ám hamar 
belátja, hogy ez csak úgy lehetséges, ha csodatevő szerepére 
vállalkozik. Jézus így is tesz. 18 hónapig «csodákat» művel barát-
jaitól segítve. De belátja, hogy nem sokáig megy a csodatevés, 
azért dicsősége tetőpontján meghalni óhajt. Ezt el is éri. Tehát 
Jézus csodái jórészben csaláson alapulnak? Ez Renan ismertetett 
rendszeréből, amelyet így értenek nagytekintélyű tudósok,1 vilá-
gos. Őmaga pl. Lázár föltámasztásánál világosan ráutal.2 Renan 
azonban palástolni akarná túlmesszire ment következményeit. 
Innen van, hogy önmagának sokszor ellenmond. Majd azt állítja, 
hogy Jézusnak fogalma sem volt a csodáról, majd meg, hogy 
Jézus csodás hatást tulajdonított az imádságnak.3 Majd jóhisze-
műnek mutatja be,4 majd nem átallja bűvésznek nevezni: jon-
gleur, charlatan.5 Majd előadja, hogy őmaga vállalkozott a 
csodatevő szerepére, majd meg, hogy magával ragadta az ár. 
«Sa mission s'imposait à lui et il obéissait au torrent».^ « . . . il 
ne fut thaumaturge que tard et à contre-coeur, il subissait les 
miracles que l'opinion exigeait, bien plus qu'il ne les faisait» 
(p. 375.) Gyenge mentegetés: Mundus vult decipi, ergo deci-
piatur! L'opinion exige les miracles, donc faisons — les! 

1 V. ö. Van Laak : De revelatione C h r i s t i a n a fasc. III. p. 55. 
2 V. Ö. Fillion : Les miracles de N. S. Jésus-Christ I.2 p. 83. 
3 P. 267. 5 269., 278. 
* U. o. » P. 372. 

18* 
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Renan a legjobb bizonyíték arra, hogy a Strauss vállain 
fölemelkedett Baur rendszere logikusan Reimarus csalási elméle-
téhez vezet; sőt, hogy ha csalással vádoljuk az apostolokat, 
evangélistákat, ott nincs megállás. Az evangéliumi csodás el-
beszélések nem lehetnek mind későbbi termék: Vissza kell vetí-
tenünk a csalást évekkel, Jézus élete idejére!... 

Renan kortársa Ernest Havet (1813—1889.) három szem-
pontból érdemel figyelmet. Először, mert Renan és társai leplez-
getéseivel szemben őszintén rámutat arra az elvre, amely ilyen 
következtetésekre vezetett. Másodszor, mert észreveszi, hogy 
Jézus gyógyításaiban van egy körülmény, amely az újabban 
(Strauss-nál és Renan-nál) fölkerülő természetes kimagyarázást 
lehetetlenné teszi : hogy mindenfajta betegséget egy pillanatban 
gyógyított. Harmadszor, épen Krisztus csodáinak különleges 
jellege és nagy száma nem teszi valószínűvé, hogy Jézus csalás-
sal vagy akárhogy művelte volna csodáit. Renan állítja: on 
exigeait des miracles, Havet ellenkezőleg: Jézus életében senki-
sem hihetett Jézus csodáiban. így vissza kell mégis térni ahhoz 
a föltevéshez, hogy a csodákat csak későbben, Jézus halála után 
gyártották, i 

Ugyanezen időben, amikor Havet kijelenti, hogy süketek, 
vakok, némák, poklosok rögtöni gyógyítása Jézus egy szavával, 
kezének egy érintésével lehetetlen s azért ilyen eseményeket a 
történelemből ki kell küszöbölni, Németországban egész sereg 
rationalista lép föl, ú. m. Schenkel, H. J., holzmann, Keim, Hase, 
Zöllner stb., akik különböző utakon természetesen akarják ezeket 
a gyógyulásokat kimagyarázni. Ezek a vélemények még 

Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher elméletének hatása 

1 «La premiere obligation que nous fait le principe rationaliste, qui est 
le fondement de toute- critjque, est d'écarter de la vie de Jésus le surnaturel.. 
Cela emporte d'un seul coup dans les évangiles ce que nous appelons les 
miracles. Des paralytiques, des lépreux instantanément guéris, des sourds, des 
muets, des aveugles nés qui recouvrent tout à coup l'oui, la parole ou la 
vue, par un attouchement ou par un mot de Jésus, il est clair qu'il n'y a là 
aucune réalité. Non seulement Jésus n'a rien fait de pareil, mais j'ajoute 
hardienient qu'on n'a pu pu croire cela de son vivant. Ce n'est qu' à distance, 
et longtemps après, qu'on a imaginé de pareilles choses. Quand la critique 
refuse de croiré à des récits de miracles, elle n'a pas besoin d'apporter des 
preuves à la'ppui de sa négation: ce, qu'on raconte est faux, simplement parce 
que ce qu'on raconte, n'a pas pu être» (Revue des Deux Mondes n° du 1er 
avril 1881. p. 587. Fillion, o. c. p. 84.) 
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alatt születtek, bár tőle sokban különböznek. Schleiermacher 
abban az időben élt, amikor a vallástalanság első kitörésére jobb 
idők látszottak következni. Ám Schleiermacher nem tudta magát 
a rationalisták befolyása alől kivonni. A csodákról való felfogá-
sát jellemzi az a mondása: «Hiszek, a csodák dacára». A csodát 
a szó igaz értelmében lehetetlennek tartja. A csodák szerinte 
természetes, bár rendkívüli jelenségek; «ungewöhnliche Ereig-
nisse, welche in irgend einer Weise auf Gott und dessen Be-
richten hinführen oder uns mit frommen Gefühlen zu erfüllen 
im Stande sind».1 Schleiermacher elméletének gyökerei a Schel-
ling-Hegel-féle bölcselet talajából táplálkoztak. Schellingék taní-
tották: «Was im Geiste der Wahrheit und Reinheit mit kräfti-
gem Willen gewollt wäre, das wäre im Geiste Gottes gewollt 
und es ist nur ein Postulat der Vernunft, dass einem solchen Willen 
die Natur nicht widerstrebe. Darum war Christus der Wunder-
täter und die Zeit seines Wirkens auf Erden die Zeit der 
Zeichen und Wunder».2 Némelyek az ilyetén emberi akarat 
hatáskörének nem szabtak határt s ahol az emberi szellem ere-
deti (urbildlich) nagyságában föllépett, ott hatalma volt élet és 
halál, szerves és szervetlen világ fölött.3 

Schleiermacher nem ment ennyire. Müveiben,4 amelyek 
Krisztus csodáiról tárgyalnak, különbséget tesz gyógyítások és 
más csodák között. A gyógyítások természetes eredmények, 
amelyeknél a hatóerő Krisztus akarata volt. És az akarat ezt a 
hatást nemcsak egyidőre (vorübergehend, transeunter) bírta, 
hanem Krisztust sajátságos méltóságánál fogva ez állandóan 
megillette.5 

És mivel «Krisztusnak sajátlagos méltósága csak az emberi 
életre volt vonatkozással» az ú. n. természeti csodákra ez a magya-
rázat nem alkalmazható. Ezt megállapítja Schelling és Hegel 
iskolájával szemben. De mivel a csodát lehetetlennek tartja, 

1 Denzinger, Vier Bücher relig. Erkenntnis. II. 341. 
2 így Bockshammer, lásd Denz. o. c. 337. 
3 A. v. Schmid, Apolog. 275. s köv. 
4 Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern 

(1799.); Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen 
Kirche in Zusammenhang dargestellt (2 kötet, 1821 s köv.); Leben Jesu. (Elő-
adások, amelyeket halála után 30 évvel adott ki Riitenik), Berlin, 1864. V. ö. 
Fonck, o. c. 

5 Leben Jesu p. 217. 
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azon események megfejtését abban gyanítja, hogy ezen elbeszé-
léseknek történeti értéke nincsen ; s a dolog tisztázását más 
időkre hagyja. «Wenn mit der Zeit eine Auskunft über die 
Genesis dieser Erzählungen sich fände, so daß das Wunderbare 
verschwände, so wäre das keine Störung des Glaubens, sondern 
ein Gewinn für die rein menschliche Auffassung Christi.» 
(P. 236.) 

Schleiermacher óta nagy változásokon kellett ennek az 
elméletnek átmenni, amely végtelenül egyszerű és kényelmes 
volt ugyan, hanem a pantheistikus bölcselet spekulációitól el-
tekintve, nem látszott eléggé megalapozottnak. Amióta «magne-
tismus»-ról, meg «hypnotismus»-ról, «histeriáról», «suggestióról», 
«spiritismusrôl» hall a világ, mindezeknek a dolgoknak arra is 
kell szolgálni, hogy az Úr csodáit kimagyarázzák. Minket csak 
az érdekel, hogy maguk a magyarázók sem bíznak ezekben a 
megfejtésekben s mindegyik mást és mást vesz elő ezekből a 
mystikus dolgokból. így már 

Christian Herman Weisse (1801—1866.) könyvében: «Die 
evangelische Geschichte, kritisch und philosophisch bearbeitet» 
(2 kötet, Leipzig 1838.) a mágneses kimagyarázást találjuk. Jézus-
nak volt egy sajátságos, szervezeti (tehát nem az akaratban rejlő) 
mágneses gyógyító ereje «welche sich zu der natürlichen Heil-
kraft eines Magnetiseuzs etwa so verhält, wie das Kunstgenie 
eines Mozart zu dem Talent eines gewöhnlichen Virtuosen».1  

Ennek az erőnek azután az a sajátsága is megvolt, hogy mág-
neses tisztánlátást adott («magnetisches Hellsehen»), amely lehe-
tővé tette, hogy Jézus a jövőbe is belepillantást nyerhetett s a 
körülötte levő természet és az emberek lelkének rejtekeit kifür-
készhette.2 

így csak természetes, hogy sok, mások előtt csodálatosnak 
látszó dolgot művelhetett. Ugyanez az erő eredményezte Krisztus 
föltámadását, jelenéseit, mennybemenetelét, amennyiben ezek az 
események történeti alappal bírnának. 

Ezt mégis soknak találja Daniel Schenkel. (1813—1885.) 
Egy ilyen mágneses erőt, amely a jövőbe látást is megengedné, 
amely a gyógyításokon kívül egyéb csodálatos dolgot is végre 
tudna hajtani, nem tart valószínűnek. Mindent a monda világába 
kell utalnunk a gyógyításokon kívül : mert ezeket lehet termé-

1 Fonck, p. 77. 
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sze tesen kimagyarázni. Halljuk hát Schenkel magyarázatát: Ezek 
a betegek mind idegbajosak, izgatottak, lelki egyensúlyukat 
vesztett egyének voltak s ennek az idegbetegségnek a gyógyí-
tására elég fölvenni azt a hatást, amelyet Jézus megjelenése, aki 
testileg-lelkileg teljesen egészséges volt (leiblich und geistig 
«kerngesund»), kelhetett, i Ez a kimagyarázás a suggestio elmé-
letéhez nagyon közeledik. 

Érdekesen írja le ezt a betegséget és ezt a hatást Schenkel-
nek egyik tanítványa Konrád Furrer, zürichi evangélikus lelkész 
«Das Leben Jesu Christi» első kiadásában (Zürich, 1902): «Wir 
müssen uns ja nur das eine recht lebendig vorstellen : Er (Jesus) 
hat den vollen Gottesfrieden in sich, aus seinem Angesicht 
leuchtet heilige, selbstlose Liebe und reine Güte, aus seinem 
ganzen Wesen strahlt eine überirdische himmlische Freude, und 
Er steht mitten in einem aufs äusserste aufgeregten Geschlecht. 
Wie wir wissen, wartete das Volk seiner Zeit mit fieberhafter 
Ungeduld auf das Kommen des Messias. Das lange Hoffen und 
Harren von Tag zu Tag hatte die Nerven von Tausenden zer-
rüttet und eine ganze Menge von Krankheitserscheinungen 
hervorgerufen, die auf geheimnisvoller tiefer Störung des Nerven-
systems beruhten». 

• És miféle «Krankheitserscheinungen» voltak ezek, amelyek 
mind az idegrendszer titkos megbomlásából eredtek? Mind az 
evangéliumi csodák: Süketség, vakság, némaság, évek óta tartó 
bénulások, «jene schwere Leiden der Fallsucht und Starrsucht 
(amelyeknek egyike az ördögök kiűzésének megmagyarázására 
alkalmas, a másika Jairus leányának tetszhalálát fogja érthetővé 
tenni) ; továbbá «die schlimmsten hartnäckigsten Hautausschläge 
(lepra)». És most már mindent értünk: «Welch einen gewaltigen 
Eindruck muß auf diese Nervenkranken, diese innerlichst ge-
sunde, geheiligte Persönlichkeit gemacht haben! Ja, wir begreifen, 
daß Hunderte und Hunderte von ihm geheilt hinweggegangen 
sind».2 Többé-kevésbbé ilyenfélét tartanak a már említett Keim, 
Hase, Henrich Julius Holtzmann, újabban Franciaországban Réville, 
Angliában Bruce. 

Nem találják kielégítőnek ezt a magyarázatot a Spiritismus 
barátjai. Egy lipcsei tanár: 

1 Das Charakterbild Jesu.3 Wiesbaden, 1864. p. 48—51. Fonck. o. c. 
2 Fonck, i. h. p. 92. — Ilyen «Schilderung»-oknak a bizonyítást is 

pótolni kell. 



2 5 6 DR. CZUMBEL LAJOS 

Johannes Karl Friedrich Zöllner (1834—1882) szerint Krisz-
tus csodái olyan jelenségek, amelyek a «Transzendentalphysik» 
körébe tartoznak; csak részben mágneses s lelkierők kifolyásai, 
részben pedig szellemek műve, amelyek rendesen a negyedik 
dimensióban élnek, de néha a mi harmadik dimensiónkban is 
megjelennek és ott működnek. 

Nem lehet mindent megfejtenünk Krisztus csodáiból, ha 
föl nem vesszük, hogy Jézus kitűnő spiritista médium volt. 
A spiritismusnak érdeme, — mondják tovább — hogy sokaknak 
vissza fogja adni a hitét: modern ember Jézus csodáit nem fogja 
a regék világába utalni s ezzel a kereszténység egy tényleges, 
biztos alapot nyer. 

Hiába tiltakozik Fechner, ugyancsak lipcsei tanár, aki a híres 
médiumnak dr. Henry Slade-nak spiritista ülésein Lipcsében 
szintén részt vett, hogy ezek a spiritista jelenségek egészen más 
természetűek, mint Jézus csodái, hogy a homályban vagy fél-
homályban őrülten viselkedő médium és Krisztus között óriási 
a különbség; hiába állapítja meg, hogy Krisztus: «ging bei 
hellem Tage als ein gesunder, seiner Sinne, seiner geistigen und 
körperlichen Kraft vollkommen mächtiger Mann umher und 
machte gesund», ennek a spiritista-kimagyarázásnak mégis vannak 
védelmezői olyan emberek között, akik komoly tudósok szám.ába 
mennek. Ezt védelmezik Maximilian Pevty : «Der jetzige Spiri-
tualismus» c. művében; továbbá Joh. Kreyher kétkötetes munká-
jában: «Die mystische Erscheinungen des Seelenlebens und die 
biblischen Wunder» (Stuttgart, 1880.) így folyamodik egyik ratio-
nalista Krisztus testi és lelki egészségéhez («der leiblich und 
geistig kerngesunde Herr», Schenkel), a másik Krisztus túl-
csigázott idegrendszeréhez, amelynél fogva a világ legtehet-
ségesebb médiuma volt. 

Sőt olyan is van, aki azt hiszi, hogy a spiritisták föltevése 
ugyan közelebb jár az igazsághoz, de azzal nincs minden meg-
magyarázva. Még mélyebb idegbomlást kell Krisztusban fölvenni, 
Jézus nemis annyira spiritista médium, mint inkább extatikus 
volt. így Oscar Holtzmann.i Extatikus pedig a rationalisták nyel-
vén, magyarra fordítva, egy kissé gorombán, de hűen, annyit 
jelent, hogy: őrült. 

A legújabb időben valamennyi rationalista megengedi Jézus 

1 War Jesus Ekstatiker? Tübingen, 1903. 
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gyógyításainak történeti hitelét. Mi az oka ennek a történeti 
haladásnak? Az, hogy most már olyan tények vannak szemeik 
előtt, amelyeket letagadni mégsem mernek egész általánosságban, 
s amelyek Krisztus gyógyításaival nincsenek minden analógia 
nélkül. Különösen a lourdesi események. Egy a priori bizo-
nyos: hogy ha megtörténtek ezek a gyógyulások, csak termé-
szetes események. Kimagyarázásukra olyan dolgokhoz fordulnak, 
amelyeknek természetét kevésbbé ismerjük; ilyenek : a természet-
nek még föl nem derített erői, továbbá suggestio s ezzel többé-
kevésbbé rokon magnetismus, hypnotismus, hystéria stb. Ezek-
nek a titokzatos erőknek azután csaknem határtalan hatáskört 
tulajdonítanak, bízván abban, hogy — épen mert titkos dolgok— 
nem egykönnyen érik őket tetten. Azután készen van a Krisztus 
csodáival való egy kalapaláhelyezés : «Minden úgy történt, mint 
Lourdes-ban». Gondoskodva van arról is, hogy az összehason-
lítás sikerüljön: a különbségeket, ha vannak — letompítják. És 
hogy mennyi alaposságot, mennyi tudományos lelkiismeretes-
séget mutatnak fel «orvostudományi és természettudományi vizs-
gálódásaikban», jellemezze az, hogy olyan is van, aki Jézus szemeit 
ismeri, azt a hypnotizáló szemet, amely kékes-szürke volt s szinét 
változtatni is tudta, úgy hogy majd kék, majd sötétszürke árnya-
latot vett föl. S ezeket a szépmetszésű, kissé beesett szemeket 
hosszú gesztenyebarna, selymestapintatú szempillák árnyékolták 
be. így adja elő Paul de Régla, igazi nevén Desjardins orvos.2 

Egy ilyen hipnotizáló szem azután nemcsak az összes gyógyí-
tásokat lesz képes megmagyarázni, hanem annak megértését is 
lehetővé teszi, hogyan hihette a hypnotizált canai násznép, hogy 
pompás bort iszik, amikor valójában csak hat csöbör vizet szol-
gáltak fel. 

Nem vagyunk próféták, de megjövendölhetjük, hogy idő 
multával, amikor a korunkbeli csodás gyógyulások már á történelem 
tárgya lesznek s a fizikából is többet fogunk tudni, találkozni 
fognak rationalisták, akik tagadni fogják ezeknek a csodás gyó-
gyulásoknak megtörténtét, épúgy, mint elődeik, a régibb ratio-

1 Kivételeket mégis idézhetnénk. 
2 V. ö. Schweitzer p. 323. «Seine Augen von mittlerer Größe, aber 

schön geschlitzt, beschattet von kastanienbraunen, langen seidenen Wimpern, 
und in die Augenhöhlen etwas eingesunken, trugen eine blaugraue Färbung, 
die sich je nach den Eindrücken der Seele veränderten, um verschiedene 
Schattierungen besonders im Blaue oder Bräunlichgraue einzunehmen.» 
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nalisták Krisztus gyógyításainak hitelét. Ezt az állításunkat a 
rationalistákból vett történet-bírálati elvekből — továbbá a jelen 
«észelvűek» magaviseletéből, akik között nem egy még mindig 
meri tagadni a lourdesi eseményeket — meg is tudnók alapozni. 
Minek a jele ez? Annak, hogy ez a «suggestiós» stb. kimagyarázás 
mégis csak hihetetlennek látszik a rationalisták előtt. De hát 
kényszerülnek reá: Vagy-vagy! Vagy észszerű a csoda, vagy az 
ilyen «megmagyarázást» kell észszerűnek hirdetniök. 

De milyen álláspontot foglalnak el a legújabb rationalisták 
a természeti csodákkal szemben, amelyeket az evangéliumok 
elbeszélnek? Mit tartanak a csodálatos kenyérszaporításról, a 
vihar lecsendesítéséről, a tengeren való járásról stb.? Ha a 
csodálatos gyógyítások dolgában a rationalisták érdemleges 
haladása csekély, ezen a téren épen semmi. Nem marad hátra 
más, mint hogy kiki a meglevő rendszerekből válogatja ki azt, 
ami Ízlésének leginkább megfelel. A következetes Reiinarus-szal, 
Paulus-szal, Strauss-szal, Baurral szemben a legújabb kor ecclec-
tikus természetű. Az ezerszer lebirált régi mesterekhez kényte-
lenek fordulni. Csak azért dolgoztak, kutattak, tanultak hosszú 
ideig, hogy megállapítsák, hogy Paulus, Strauss, Baur föltevései 
és eredményei elfogadhatatlanok; s ők akik ezt hiszik, megvall-
ják, hol Paulus, hol Strauss, hol Baur magyarázataihoz térnek 
vissza. 

De hogy e mesterek közül ki a legmegfelelőbb, kit kelljen 
elfogadnunk, abban semmiképen sem egyeznek meg a rationa-
listák. 

Ennek a rationalista kétségbeesésnek, amely seholsem találja 
meg az kielégítő megoldást és mégis mindenhez folyamodik, 
jellemző példája Oscar Holtzmann; jellemző annál is inkább, 
mert nézetei elvtársainak is dicséretével találkoztak.1 Oscar 
Holtzmann az eddigi rationalizmus minden fázisán keresztülment, 
minden theoriával kísérletezett, míg végre is annak a radikális 
szélsőségnek hivévé szegődött, amely extatikust akar Jézusból 
csinálni. 

O. Holtzmann eleinte azt hitte, Krisztus mindenfajta csodá-
ját a Strauss-féle mythos-elmélettel ki lehet a történelemből 
küszöbölni. Egy dolgozatában, amely e cimet viseli: «Das Ende 

1 Leben Jesu c. műve : « . . . eine klare Zusammenstellung gerade auch 
der neueren Anschauungen» (Schmiedel, die Hauptprobleme des Leben-Jesu-
Forschung p. 42. W. Weiffenbach minden theologusnak melegen ajánlja. 
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des jüdischen Staatswesens und die Entstehung des Christen-
tums» 1 tanítja, hogy a csodák csak későbbi keletűek s megszüle-
tésükre Jézus azon szavainak félreértése adott alkalmat, amelye-
ket Ker. sz. János követeihez intézett : 2 «Menjetek, jelentsétek 
Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok : Vakok látnak, sánták 
járnak, poklosok tisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámad-
nak, szegényeknek hirdettetik az evangélium». Mert hiszen ez 
képletes beszéd: Jézus itt prédikációjának csodálatos hatásáról 
beszél s csak lelki vakokról stb. van szó. Ezt a világos szöveget 
értették későbben félre. 

Későbben mégsem találta kielégítőnek ezt a megoldást. 
Egyrészről nem hunyhatott szemet az újabb rationalista törekvés 
előtt, amely a történelemből teljesen száműzni nem akarja Krisz-
tus csodáit ; másrészről a trieri csodálatos gyógyulások, amelyek 
1831-ben történtek s amelyeknek megtörténtét Holtzmann nem 
tagadhatta, megtanították őt arra, hogy ilyenfajta föltűnő gyó-
gyulások mégis lehetségesek s ennek következtében nincs rá ok, 
miért ne engednők meg, hogy Krisztus is hajtott végre ilyen 
gyógyításokat kiváló személyiségének suggeráló erejével. Mert 
most már bizonyos, hogy: «Eine solche Persönlichkeit in ihrer 
rulligen, selbstgewissen Art ist vor allem dazu geeignet, auch 
bei anderen durch den geistigen Eindruck auf körperliche Zu-
stände einzuwirken». Tehát nyugodt, öntudatos megjelenése 
okozta ezeket a csodálatos gyógyulásokat. Jézus fönti szavai is 
már most a szó eredeti értelmében magyarázandók ; kivéve azokat, 
amelyeket a halottak föltámadásáról mondott. Mert suggestióval 
mégsem lehet halottakat föltámasztani. A halottak föltámasztásá-
nál vagy tetszhalottal volt Jézusnak dolga, vagy ezek az el-
beszélések egyáltalában nem számíthatnak történelmi hitelre. 

A természeti csodákat hol Paulus szerint magyarázza, hol 
mint allegóriákat fogja föl (a tengeren való járást), hol Strauss-
féle legendákat lát bennük. Pl. a vihar lecsendesítésénél szeren-
csére épen abban a pillanatban állt meg a szél, amikor Jézus 
fölemelte parancsoló szavát, anélkül, hogy a két dolog között 
összefüggés lenne. Ez különös, vallja meg Holtzmann, «aber 
so was kann doch zusammentreffen». Ahol sem Paulus, sem 

1 B. Stade: Geschichte des Volkes Israel c. könyvében. II. köt. p. 560— 
625. Fonck, o. c. p. 87. 

2 M. 11. 2 - 6 . 
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Strauss nem látszik elég «vernünftig»-nek, ott Spinozával belső 
folyamatoknak a külvilágba való vetítését látja ; avagy a csodák-
ban felfedezi a természetes, egyszerű történelmi magot, amely-
ből az evangélista sajnálatos felreértése folytán született meg a 
csoda. Ez sem új; már Chr. Weisse magyarázásainak egyik fő-
pontja a sokféle Mißverständnis. Például Holtzmann fölfedezése 
szerint a kenyérszaporítás, amennyiben történeti tény, nagyon 
egyszerű jelenség, ahol is «Jesu mutige Liebe, gepaart mit frischem 
haushälterischem Sinn, eine augenblickliche Schwierigkeit über-
windet, während der Evangelist ein seltsames Wunder der gött-
lichen Allmacht daraus gestaltet hat».1 

így tanította még O. Holtzmann 1901-ben Tübingenben 
megjelent «Leben Jesu» c. könyvében. Ám 1903-ig nagy haladást 
tett. Az a régebben hirdetett suggestio, az a «ruhige und selbst-
bewußte Art» mégsem magyarázhat meg mindent Jézus csodá-
latos gyógyításaiban. Sőt egészen elvetendő. Nemhogy «ruhig» 
volt Jézus, hanem egyenesen extatikus s ebben a körülményben 
találjuk részben csodás gyógyításainak is magyarázatát. 

O. Holtzmann mégis kifejezést ad kétségeinek : «...schwie-
riger ist es zu verstehen, wie ihm die Heilung gelungen ist. 
Es ist nicht das Gewöhnliche, daß ein Extatiker andere Menschen 
beruhigt; er wirkt viel eher ansteckend auf seine Umgebung 
ein», (p. 95.) 2 

A mai liberális theológusok zavarát jellemzi, hogy hiába 
állapítja meg Schmiedel, hogy Holtzmann könyve épen a leg-
újabb fölfogásoknak világos összetétele, mégis meg kell Holtz-
mannak érnie, hogy elvtársai kinevessék. Azon, amit Holtzmann 
a kenyérszaporításról mondott, így mulat Schweitzer, strassburgi 
tanár (p. 305.): «Bei der Speisung der Tausende soll Jesus also 
das Vertrauen einer mutigen Hausfrau bewährt haben, die eine 
große Kinderschar mit geringen Mitteln klug zu versorgen ver-
steht. Vielleicht ist Oscar Holtzmann, nicht um der Theologie, 
sondern um der Nationalökonomie willen, in einem zukünftigen 
Werk weniger zugeknöpft und verrät seinen Zeitgenossen, welches 
der Hausfrauenmut und welches die Hausfrauenklugheit waren, 
die es dem Herrn möglich machten, mit fünf Broten und zwei 
Fischen einige Tausend hungernder Menschen zu befriedigen». 
Extatikus-theoriája ellen tiltakozik Von Soden. Nem, Jézus nem 

1 Schweitzer p. 305. 2 Fonck 89. 
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volt extatikus: «Und diese Natur ist kerngesund. Trotz aller 
Innerlichkeit keine Spur von gefühliger Überschwenglichkeit. 
Trotz aller Innigkeit der Andacht nichts von Extase oder Visionen. 
Apokalyptische Traumbilder haften in seiner Seele nicht». De 
itt már védelmére kel Holtzmannak Schweitzer. Az ilyen Von 
Soden féle Jézus-t «der germanische Jesus»-nak mondja: «1st 
ein Mensch — kérdi — mit einer weltflüchtigen Ethik, die sich 
zuletzt zu den Reden, wie in Mt. 19, 12 versteigt, nach unseren 
Begriffen, «kerngesund?» Und bietet das Leben Jesu nicht genug 
Situationen,wo Jesus in Extase gewesen zu sein scheint?» 

A legújabb irodalomban a vélemények tarkasága és sok-
félesége mellett van mégis valami — gondolja Harnack1 — ami 
minden szabadon gondolkodó hittudósnál közös. Meg lehet állapí-
tani, hogy az újabb kutató az evangélium elbeszéléseit nagyobb 
megértéssel és jóakarattal itéli meg. «Wiederum ist es ein großer 
Fortschritt, den die geschichtliche Wissenschaft im letzten Men-
schenalter gemacht hat, daß sie jene Erzählungen verständnis-
voller und wohlwollender zu beurteilen gelernt hat und daher 
auch Wunderberichte als geschichtliche Quellen zu würdigen 
und zu verstehen vermag.» Ugyanígy beszél Otto : 2 «Teljesen a 
történelem ellen cselekszünk, ha el akarjuk tüntetni a csodát, 
mint amely sohasem létezett, csupán azért, mert a csoda nem 
felel meg jelenlegi eszméinknek. Igen, ezt követelné az a meg-
győződés, amely a rationalistákban gyökeret vert s amelyről 
maga Harnack őszintén nyilatkozik, t. i. hogy elődeik munkáját 
tudományos szempontból értékelni nem igen lehet. Paulus erő-
szakos szövegelcsavarása Ízléstelen ; Strauss legendaelméletével 
szemben «sikerült két emberöltő történetbirálati munkájának 
(az első három evangélium) történetiségét jórészben ismét helyre-
állítani»; «a Baur iskolájának előitéleleit — lehet mondani — 
teljesen feladták». Azért igen, megértően és jóakarattal kellene 
az evangéliumi csodákat kezelni, amely megértés és jóakarat 
szerinte két dolgot kellene, hogy tartalmazzon: Minden termé-
szetes irányban való szöveg-elcsavarás kizárását és az evangé-
liumi csodás elbeszélések legalább jórészbeni történelmi hitelé-
nek elfogadását. 

Csakhogy, bár ezt a megértő eljárást elméletileg elfogad-
ják, a gyakorlatban a leghevesebben ellene vannak. Harc van 

1 Wesen des Christentums p. 16. 2 Fillion, o. c. p. 87. 
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itt, talán keményebb, mint valaha: harc az igazi «historisch-
kritische Ergebnisse» és a rationalista dogma között. Ha ezt a 
megértési politikát tényleg gyakorolni akarnák, akkor ez egyenes 
uton a csoda elfogadására vezetne. És ezért hadat üzennek a 
történelemnek, az ész legelemibb követelményeinek, a tények 
követelményeinek, és a nemértés és rosszakarat útjára lépnek. 

Maga Harnack, aki ezt a jóakaratot hirdeti, nem gyakorolja 
azt. A csodák kimagyarázásában visszatér a hamisnak fölismert 
rendszerekhez. Csak ahol ez a módszer nagyon nyilvánvalóan 
téves lenne, ott állít fel egy ötödik kategóriát: a csodák között 
van még «undurchdringliches», meg nem fejthető. És bár meg-
fejteni nem tudja és bár a történelem alapján akar állani, amely 
először a tények után kutat, azután keresi csak azok természetét, 
okait, mégis teljesen bizonyos neki, hogy ez a még «undurch-
dringliches» elem a csodák között semmiesetre sem csoda, meg-
történt, igazi csoda. Ugyanazon egyetemi beszédében1 kijelenti: 
«Wir sind der unerschütterlichen Überzeugung, daß, was in 
Raum und Zeit geschieht, den allgemeinen Gesetzen der Be-
wegung unterliegt, daß es also in diesem Sinn, d. h. als Durch-
brechung des Naturzusammenhangs, keine Wunder geben kann». 
Vagy megértést jelent-e épen a Harnack biztatására és példá-
jára manapság nagyon is divatba jött ama eljárás, hogy az evan-
géliumi szövegektől a nekik nem tetszőt egyszerűen, mint inter-
polatiót elvetik? 

Ugyanilyen megértés és jóakarat tűnik föl Harnack tanít-
ványának, Soltau-nak művében : «Hat Jesus Wunder getan?»2 ahol 
az evangéliumi csodák iránti jóakaratát pl. a következő kirohaná-
sokban mutatja ki: «Csak a mindkét nembeli vénasszonyok 
engedik meg, hogy (a csodában való hitet) rájuk erőszakolják», 
(p. 57.) «A sötétség semmiféle hatalma nem tett annyit az emberi-
ség elbutítására és elbarmítására, mint a csodákban való babonás 
hit», (p. 37.) 

Kétségkívül megértés hangzik Oscar Holízmann-nak «War 
Jesus Extatiker» c. könyvéből; továbbá a Paul de Régla-V. mély 
történelmi érzékkel végzett kutatásaiból. Csak a megértés korá-
ban léphetett fel Pierre Nahor, 3 aki szerint Jézust kiskorában egy 

1 W e s e n . . . p. 17. 
2 Eine biblische Wiederlegung kirchlichen Aberglaubens. Leipzig, 1903. 
3 Igazi nevén Emilie Lerou, Jésus. Német fordítása Walter Blochtól. 

Berlin, 1905. V. 5. Schweitzer, o. c. 324. 
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előkelő hindu pap oltalmába vette, elvitte magával Egyptomba, 
ahol mindenféle egyptomi, esseni és hindu bölcsességben a 
hypnotizálás és suggerálás legraffináltabb titkaiban kioktatta. 
Ezt a művészetet aztán Jézus egyptomi koldusokon kipróbálta 
és miután bevált, hazájában mindenféle csodálatos gyógyításra 
használta. Másfajta csodákat persze nem is tudott Jézus csele-
kedni. A kenyérszaporítást nem úgy kell megmagyarázni, ahogyan 
Oscar Holtzmann, a «Staatsökonom» tette, aki kevés kenyérből, 
szaporítás nélkül ezreket jóllaktatott; sem úgy mint de Régla, 
aki az evők számából két zérust törölt ; sem úgy, mint Schweitzer, 
aki meghagyja az ezreket, de csak szellemileg lakatja jól őket; 
sem úgy, mint a régebbiek, akik Jézus önzetlenségének magával 
ragadó példája folytán a tömegben levő élelmiszerekkel bőven 
ellátott zsidókkal szintén kiosztatják amijük van; sem úgy, mint 
Bernh. Weiss fogja tenni, hogy az éhes csapat szerencsére talál-
kozik egy a Passah-ünnepről hazatérő karavánnal, amely bősé-
gesen élelmezi őket, hanem sokkal egyszerűebben: jámbor, gaz-
dag hölgyek megkérdezik Jézust, hol fogja prédikációját tartani ; 
és hogy a tömeg ne éhezzék, sok kosár élelmiszert szállíttatnak 
oda előre. Ez sem egészen új. 

Nem új a Jézus föltámadását magyarázó tetszhalál sem. 
Hanem — elmondjuk ezt, hogy az evangélium megértését álta-
lában bemutassuk — új az, hogy Jézus, amikor visszavánszorog 
Oalileába, Názáretbe, régi titokzatos hindu tanítójának ajtajánál 
rogy össze. Pirkadt épen a hajnal. Az öreg rabszolganő meg-
ismeri, beviszi. Jézus meghal. «Ekkor a nagy, derűs éjszaka el-
vonult Názáreten át és Tiberiás felől ragyogva kelt föl a nap.» 

Ez regény — fogja mondani valaki és nem tudományos 
munka. Persze, hogy regény; épúgy mint Bahrdt, Venturini, 
Renan stb. Mégis megérdemelte a rationalista tudós urak messze-
menő figyelmét. 

De nem fogunk nagyobb megértést találni Kalthoff brémai 
protestáns lelkész könyveiben sem,' amelyek pedig nem készül-
tek regénynek. Azon kezdjük, hogy Kalthoff szerint Jézus nem 
is élt soha. A kereszténység a zsidóktól befolyásolt római pro-
letarianismus szociális mozgalmának eredménye s Jézus ezeknek 

1 Das Christusproblem. Grundlinien zu einer Sozialtheologie. Leipzig, 
1902. És : Die Entstehung des Christentums. Neue Beiträge zum Christus-
problem. Leipzig, 1904. V. ö. Schweitzer o. c. 312—316. 
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kommunista szociális és vallási eszméknek megszemélyesítése. 
Az egész evangélium római események leplezett allegorikus el-
beszélése. így pl. a hűtlen sáfár világosan Callixtus pápa. A cso-
dákkal természetesen ilyenképen szintén hamar készen vagyunk: 
azok csak képletes célzások Rómában megtörtént eseményekre. 
A vérfolyásos asszonyban nem nehéz Nero nejére, Poppaea Sa-
binára ismerni, aki a zsidósághoz való hajlama miatt burkolt 
Írásmód szerint játszhatta azon nő szerepét, aki Jézus ruhájának 
szegélyét megérintette. 

Ilyen szerencsés megoldást nyert a Jézus-probléma és vele 
a csoda-probléma már Bruno Bauer-nél (1809—1882); ilyen 
eredményre jut William Benjamin Smith.1 Jézus nem élt soha; 
miért kínozzon bennünket Jézus csodáinak kimagyarázása ? 

Ilyen messzemenő következmények ellen tiltakoznak a ratio-
nálisták; ilyen dolgokat hirdető elvtársaikat, mint ahogy a leg-
kellemetlenebb ellenséget szokás, a lenézés és a gúny fegyveré-
vel is üldözőbe veszik. Egykor a strassburgi fiatalabb liberális 
iskola nem tudott megbocsájtani Renannak, mert az ő módszerű-
ket tanulta el, mert az ő elveiket alkalmazta, mert az ő logiká-
juknak következményeit vonta le s azzal az óriási viharral, amelyet 
Vie de Jésus-je keltett fel, lehetetlenné tette a tudós urak «csön-
des munkáját». A Kalthoff-féle eljárásban szintén a saját logiká-
juknak végső következményeit kell látniok. Hiszen Schweitzer 
mondja: «Eine höhere Erkenntnis stellt sich nur da ein, wo ein 
Gedanke zu Ende gedacht wird...» (p. 220.) Nos, ezek végig-
gondoltak egy gondolatot, a rationalisták gondolatát, hogy a 
csoda lehetetlen ; és végiggondoltak egy másik gondolatot, hogy 
t. i. föltéve az első gondolatot, az evangéliumi csodákat meg-
fejteni nem lehet, hacsak föl nem vesszük, hogy Jézus nem is 
élt. És ez volt a harmadik gondolat. 

A «radikális scepticismus» e karfájától, amelynél tovább 
menni már nem lehet, vessünk egy pillantást a rationalista 
csodamagyarázók egész táborára. Elfogadjuk egy olyan ember 
ítéletét, aki a rationalistákkal sokkal inkább rokonszenvez, mint 
mi : Bernhard Weiss berlini tanár ítéletét.2 

«A régebbi rationalizmus, amely még föltételezte, hogy 
evangéliumaink szavahihetők s legalább részben az apostolok 
idejéből származnak és a csodát mégsem akarta elfogadni, arra 

1 Der vorchristliche Jesus. Giessen, 1906. 2 Fonck, 99. 
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kényszerült, hogy exegetikai fogásokkal és állítólag kihagyott 
szövegrészek betételével bizonyítgassa, hogy valóban nincs is az 
evangéliumokban csodáról szó; ha pedig az evangélista már 
csodát lát valamely eseményben, az az esemény csak nagyon 
természetes dolog, amely még tisztán fölismerhető a legendás 
fátyol alatt, amelybe burkolva jelenik meg. Az ilyen természetes 
kimagyarázás, amely önkényével és Ízléstelenségével annyira 
hírhedtté vált s amelynek példaszerű képviselője Paulus heidel-
bergi tanár volt, Strauss könyörtelen bírálatától méltó megíté-
lésben részesült. De Strauss kísérlete, hogy az egész evangéliumot 
legendák szövevényének jelentse ki, csakis úgy volt lehetséges, 
hogy evangéliumaink keletkezését olyan közeli időbe helyezte, 
amikor szavahihető hagyomány szerint nem keletkeztek és benső 
lényegük, egymáshoz való viszonyuk tanúbizonysága szerint nem 
keletkezhettek. Ezt az újabb forráskutatás mindig világosabban 
ismerte fel, mindig kétségtelenebbül derítette ki. És épen ezért 
leledzik az a történelembirálat, amely föltételezi a csoda lehetet-
lenségét, sajátságos zavarban. Vesse bár el szent János evangé-
liumát, ebben ugyan nincs több csodás elem, mint a többi evan-
géliumokban. írjon ezekben is akármennyit későbbi átdolgozások 
számlájára, amelyek természetes eseményekbe már csodás elemet 
vinnének bele; de maguk az eredeti források elég csodálatos 
elemet tartalmaznak még. És ezen források és a szemtanuktól 
eredő traditio közötti szoros összefüggést sem tagadhatja, sem 
nem tagadja (a rationalista történetbirálat). így nem marad más 
hátra, mint visszatérni a régi rationalista természetes kimagyará-
záshoz, amelyet ismét bámulatraméltó együgyűséggel (naivsággal) 
és raffinált mesterkéltséggel űznek. Azonban világos, hogy amint 
Paulus heidelbergi tanár útjai ismét a wolfenbütteli fragmen-
tumok szerzőjéhez vezettek vissza, úgy visznek Paulus modern 
követőinek útjai Renanhoz. A természetes kimagyarázás mód-
szerét nem lehet alkalmazni anélkül, hogy Jézusnak avagy Jézus 
működése első tanúinak becsületét kétségbe ne vonnók. Ha Jézus 
nem akadályozta meg, hogy egyszerű, természetes történéseket 
egészen másfajta megvilágításban fogjanak fel, ezt csak érthetet-
len rövidlátásból tehette ; avagy mert nem tiszta indítóokokból 
megakadályozni nem akarta. Ha megtette azt, ami kötelessége 
lett volna, hogy a csodás fölfogásnak árnyékát is eloszlassa, akkor 
ugyanaz a gyanú nem Jézus ellen, hanem tanítványai ellen 
merül fel.» 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 18 
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Igaza van Weissnak abban, hogy azok a rationalisták, akik 
a radikális skeptikusokkal nem tartanak, a régi elméletekhez 
térnek vissza. Hiszen láttuk, hogy Paulusból, Straussból, Baur-
ból válogatják össze magyarázataikat. Harmadfélszázados munka 
eredménye semmi: a rationalizmus egy fatális körben mozog, 
egy körben, amelyből nincs kijutás, egy körben, ahol minden 
tudományosság hangoztatása mellett is annyi tudományos meg-
aláztatásban van részük ; egy körben, amelyben egymást kímélet-
lenül támadják; egy körben, ahol önmagukat sem kímélhetik, 
mert a félgondolatok miatt folytonos ellenmondásokba keverednek. 

Igaza van másodszor Weissnek, hogy Paulus, Strauss, Baur, 
Reimarushoz vagy még inkább Renanhoz vezetnek. Valóban 
Paulus exegetikai, Strauss, Baur történelmi föltevései tarthatat-
lanok, amit a rationalisták fölismernek, megvallanak. Vegyék el 
ezeket a téves föltevéseket, akkor Reimarushoz és Renanhoz értek. 

Tényleg, Reimarusnak, akit korában meg nem értettek, nagy 
becsülete lett ismét. A csalási elmélet nagymesterét, «az ékesen 
szóló gyűlölet és a nagyszerű gúny» megszólaltatóját így dicsőíti 
legújabban Schweitzer:1 «. . .es ist an der Zeit, daß dem Reimarus 
sein Recht werde, und daß man die grandiose historische Leistung 
in der dreistischen Zeitschrift anerkenne. Sein Werk ist viel-
leicht die großartigste Leistung in der Leben-Jesu-Forschung 
überhaupt». 

Hanem Reimarus sem gondolt végig egy gondolatot. A csa-
lást már Jézus életében kell fölvennünk. És akkor Renan-nál 
vagyunk; akkor ajtót nyitottunk annak az irányzatnak, amely, 
hogy a rationalizmust megmentse, nem átall sarat dobni Krisztus 
Urunk szent személyére ; nem átallja beszennyezni azt a jellemet, 
amelyet minden századok, ellenség, jóbarát megcsodáltak. Nem 
kell tagadnunk, hogy ez az irányzat híveket talált. 

Nem volt elég, hogy Isten fiából embert csináltak; hogy 
«a mennyei eszményi embert» egyszerűen csak «názaréti» vagy 
názárai rabbinak hívják, tovább kellett menni : A nagy csoda-
tevőből, «akinek hire elment egész Syriába», charlatant, a világ 
reformátorából csalót csinálnak. De itt sem állanak meg: leg-
szebb erényeit kétségbevonják. Van, aki Jézus «kis fiáról» tud.2 Van, 

1 Igaz, eschatalogikus fölfogésáért is. 
2 De Jonge, Jeschuah, Der klassische jüdische Mann. Zerstörung des 

kirchlichen, Enthüllung des jüdischen Jesu-Bildes. Berlin, 1904. 
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aki valóságos igazi epikureust ismer fel benne, aki a pénzt is 
szerette és a gazdag ifjú «szelvényeire és részvényeire» (Coupons 
und Aktien) áhítozott.1 Mások egész ethikáját elvetik: Jézus ethi-
kája nekünk idegen, botrányos. Jézus megveti a munkát, a vagyont, 
a családi kötelességeket. Evangéliuma teljesen plebejus és még a 
szellemi arisztokráciát is kizárja. Jézus maga a szemita durvaságra 
is ad példát; de nem csoda, hiszen telve van fogyatékosságok-
kal és sokszor nagyon eltévelyedik.2 

Mi megdöbbenve állunk meg az ilyen következmények 
előtt; de a logika álláspontjáról nem igen hibáztathatjuk ezeket 
az embereket: ők is végiggondoltak egy gondolatot. Reimarus 
és Renan gondolatát s velük — ha hihetjük — az összes ratio-
nalisták gondolatát. Ez bizony nagy ár az evangéliumi csodák 
«megfejtéseért». 

Mi ismerünk egy megoldást, egy végtelenül egyszerű meg-
oldást. Csak két követelményünk van: 1. engedjük meg az evan-
géliumok igazciműségét és történelmi hitelét; ez a történet-
birálat követelménye; és 2. engedjük meg a csoda lehetőségét, 
ez a bölcselet és a történelem követelménye — és akkor nem lesz 
többé evangéliumi csoda-próblémánk. 

Nagybánya. 
Dr. Czumbel Lajos. 

1 így Wolfgang Kirchbach, Was lehrte Jesus ? Zwei Urevangelien. Berlin, 
1897., második kiadás, 1902. V. ö. Schweitzer 321. 

2 Eduard v. Hartmann, Schweitzer 318. 

18* 



a v é g t e l e n a m e n n y i s é g t a n b a n é s a 

t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n . 

T E L E N dolgozatom megírására egy beszélgetés indított, melyből 
J megtudtam, hogy egyik bölcseleti és hittudományi doktor sze-
rint a mennyiségtudósok e kifejezése: végtelen osztva végtelennel, 
mindig egyenlő az egységgel: 5 § = 1 -

E beszélgetésből az is nyilvánvaló lett, hogy az illető ezen 
igaznak vélt tételből tovább következtetett s iparkodott saját 
helytelen állítását beigazolni. Azóta kerültek kezembe hittudo-
mányi, bölcseleti munkák s ha bennök nem is találtam a meny-
nyiségtudósoknak tulajdonított ilyenféle állításokat, de igenis 
találtam utalásokat a mennyiségtani végtelenre. Éppen ezért ér-
lelődött meg bennem az eszme, hogy tehetségemhez képest 
igyekezzem megvilágítani, mit is értenek a mennyiségtudósok 
és természettudósok a végtelen alatt. 

Tárgyalásom menete a következő lesz: 
1. Megvizsgáljuk, mit értenek a mennyiségtudósok a végte-

lenen, midőn azt műveleteikben használják. 
2. Megvizsgáljuk, mit kell érteni a geometria végtelenén, 

így pl. a végtelenben lévő ponton, egyenesen stb. 
3. Áttérünk a természettudomány felfogására a végtelenről 

s itt legelőször is a fizikai végtelenről beszélünk, hiszen a ter-
mészettudománynak minden ágában a törvények a fizika alap-
vető tételein épülnek föl. 

4. Összevetjük a végtelen eddig megállapított fogalmát, a 
végtelen bölcseleti felfogásával s végül : 

5. Rövid bepillantást engedünk magunknak a hittudományba, 
vájjon milyen álláspontot kell egy hittudósnak e tekintetben 
elfoglalnia. 

/, A végtelen a mennyiségtanban. 

Első dolgunk tehát tekinteni, vájjon mit értenek a mennyi-
ségtudósok a végtelenen. 
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Tulajdonképen a mennyiségtani végtelenen alapszik a ter-
mészettudomány végtelene is. 

Bocsánatot kérek, ha esetleg mennyiségtanilag ismert dol-
gokat említek, de arra is kell számítanom, hogy mélyen tisztelt 
olvasóim között esetleg van valaki, aki a mennyiségtannak ezzel 
a részével még nem foglalkozott, vagy legalább is nem ily szem-
pontból. 

A végtelen első gondolata akkor lép fel a mennyiségtan-
ban, midőn megállapítjuk a természetes számsort, mely az egy-
ségek összeadása útján keletkezik; ekkor ugyanis azt mondjuk, 
hogy ezen számsort, azaz az egységnek a legutolsó számhoz való 
hozzáadását határ nélkül folytathatjuk s ezt a lehetőséget egy 
fekvő nyolcas-féle jellel (oo) jelezzük; így: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oo. 

Midőn az ember, bizony elég fiatal- : gyerekkorban* ezen 
számsor ismeretére jut, nem jut eszébe, hogy gondolkodjék azon, 
vájjon a mennyiségtan itt valóban végtelenről beszél-e, későbbi 
korban pedig már egész természetesnek tűnik fel e mondás. És 
egész helyesen, hiszen itt e jel igazán csak azt akarja mondani, 
hogy e számsorban a legutolsó számot megadni nem tudom, 
mivel minden számhoz, — bármily nagy is legyen e szám — 
még mindig tudok hozzáadni egy egységet s így a természetes 
számsort tovább tudom folytatni. 

A tulajdonképeni vita a végtelenről akkor kezdődik, midőn 
eljutunk az első u. n. «végtelen» tizedes törthöz, így pl. midőn 
az egységet elosztjuk hárommal. (Mindenütt a lehető legegy-
szerűbb példákat iparkodom felemlíteni.) Tudjuk, hogy ezen 
osztás eredménye a következő: 

1:3 = 0-333333 vagy = 0*3, 

hol a hármas felett a pont — közmegállapodás szerint — azt 
jelenti, hogy ez a szám a tizedes törtben «végtelenszer» ismét-
lődik. Mit jelent most már itt a «végtelen» ? Aki legelőször 
hallja, igen könnyen érthetőnek jelenti ki az ügyet s úgy gon-
dolja, hogy ennek jelentése semmi más, mint: hogy az osztást 
megállás nélkül folytathatom, sohasem tudom tizedes törtekkel 
kifejezni és befejezni ; mindig lesz maradék. 

A pontosabb mennyiségtani felfogás azonban a fentebbi 
egyenlőséget már más alakban írja. A tizedes törtet nem jelzi, 
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(— hisz, tudvalevőleg, a tizedes pont csak egyszerű jel —), hanem 
kiírja valódi tört alakjában, azaz így: 

s í g y t o v á b b -

vagy egyszerűbb alakban, ha a mennyiségtannak az összegezésre 
használt, szokásos jelzését alkalmazzuk: 

n 

0-3 - Y f w > 
i 

hol a görög ^ vagy szigma azt a «summá»-t, vagy összeget 
jelenti, melynek tagjait úgy nyerjük meg, ha az i helyébe sorban a 
természetes számsor számait: 1, 2, 3, 4 . . . stb. tesszük egészen 
az //-edik számig. E jelzést használva, most már az ^ törtet így 
hozzuk ezen összeggel viszonyba: 

E J L 1 110' < 3 ' i 
azaz ezen fentebb jelzett valódi törtek összege — bármed-
dig megyünk is előre a természetes számsorban — mindig 

kisebb lesz ^-nál.1 Az egyenlőség jelét csak újabb mennyiség-
tani jel alkalmazása után írhatjuk ki a következőképen: 

lim V / _ L = i 
« » o o Z / H y 3" 

íme ez a helyes kifejezés, hol már egy egyszerű törtnél, az 
^-nál, legteljesebb mértékben érvényre jut a mennyiségtan jel-
képes jelölése. Mit jelentenek e jelek? A lim a latin «limes»-t 
jelenti, azaz határt. Az egész kifejezés pedig szavakba öntve 
helyesen így szól : 

3 3 3 

A fentebbi sorozat : -f ^ + YQ3 + • • • é s 'SY tovább 

1 Pontosabban így kellene írnunk : 

i i 
de, hogy a megértést ne zavarjam, elegendőnek véltem a fentebbieket meg-
említeni. 
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n 

összege: ( f ^ ) , ha /-nek mindig nagyobb és nagyobb érté-
1 

keket adok, mindinkább közeledik az ^ tört értékéhez és ha n 
«végtelen» naggyá lesz, azaz az i felveszi a természetes számsor 
összes számait az 1-tól egészen a oo-ig, akkor a különbség ezen 
sorozat összege és az ^ tört értéke között «végtelen» kicsi lesz 

s épen ezért ezen, ^ törtet ezen sorozat határértékének mondjuk. 
íme a mennyiségtani végtelen nagy azonnal együttjár a 

mennyiségtani végtelen kicsinnyel. S ha azt, hogy n = oo esetén 
a fentebbi sorozat összege és az * tört között lévő különbség 
abszolút értéke végtelen kicsiny lesz, így fejezem ki: 

lim 
n = OO 

i _ V - J L 
3 U 1 0 ' " = 0, 

akkor egy és ugyanazon mennyiségtani kifejezésben előttünk van 
a mennyiségtani végtelen nagy és a mennyiségtani végtelen 
kicsiny. S bizonyos dolog az, hogy a mennyiségtani végtelent 
csak úgy értjük meg igazán, ha azonnal a mennyiségtani vég-
telen nagyról és egyúttal mindjárt a mennyiségtani végtelen 
kicsinyről is beszélünk. Ezt azonnal átlátjuk, ha meghallgatjuk 
a mennyiségtudósokat, mit is értenek ezen fentebbi kifejezésen. 

Ezen kifejezés pontos értelmezése a következő : 
Bármilyen tetsze'sszerinti igen kicsiny számot választunk 

is, — jelöljük ezen kis számot z-nal, — ezen igen kicsiny szám-
hoz mindig találhatunk egy olyan igen nagy számot, — jelöljük 
ezen nagy számot v-vel, — hogyha az n értékét ezen v nagy 
számnál nagyobbnak veszem : 

n > v, 
n E3 1 

i YQ7 sorozat összege a határértékétől, az ^ tört értéké-1 
tői az e tetszésszerinti kicsiny számnál kisebb mennyiségben fog 
különbözni : 

" 

1 V - 3 
IÖ— / l^T: < e 
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Pl.elegyen egymiliomod; s = O'OOOOOl = ez aránylag 

még igen nagy szám, de példának, hogy a tételt megérthessük, talán 
elég jó, ekkor elég, ha v értékéül csak 6-ot veszünk (5 is elég lenne), 

mert ha n~f>, akkor \ és ^ + A + JL + + _3_ + _3_ 
3 

sorozat között a különbség értéke csak y^-nél kezdődhetik, ez 
3 1 pedig valóban kisebb, mint egy milliomod : y ^ < 

A mennyiségtan ezen értelmezésére nem hozok fel tekin-
télyi érveket. Tessék felütni bármilyen felsőbb mennyiségtani 
munkát, az első lapokon mindjárt megtaláljuk ezen értelmezést 
alapvetőtétel gyanánt. 

Mi következik most már ebből? Kettő. 
1. Először is az, hogy a mennyiségtudós használja a vég-

telent, de nem ért rajta mást, mint egy tetszésszerinti nagy 
számnál nagyobb számot; és hasonlóképen használja a végtelen 
kicsinyt, de ezen sem ért mást, mint egy tetszésszerinti kicsiny 
számnál kisebbet. Tehát kérdésen kívül hagyja, vájjon létezik-e 
végtelen nagyság, végtelen kicsiség. A mennyiségtudós, midőn 
végtelen nagyot vagy végtelen kicsit mond, ezt csak rövidség 
kedvéért teszi. Könnyebb ezt mondani: «Ha az n felveszi a vég-

n E3 1 
/ j q j sorozat határ-értéke az ^ tört érté-i 

kével összeesik» — minta fentebbi hosszú meghatározást elmon-
dani. Igaz, ezt a rövid értelmezést mondani lehet, de baj, ha valaki 
nem érti rajta a fentebbi hosszadalmas, de egyedül pontos meg-
határozást; épen ezért szerintem legjobb lenne ezt nem is mondani. 

S míg a beszédben a mennyiségtudós így könnyít magán, 
az írásban mindig pontos marad. A sorozat elé ugyanis mindig 
odaírja a lim jelet, ez pedig pontosan megmondja nekünk, hogy 

ez a sorozat sohasem éri el az i értéket, mindig csak közeledik 

eléje, azaz a sorozat összege sohasem egyenlő ^-al : 

n I ._3_ , 1 
110' * 3, 
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hanem a sorozatnak csak «határa» az azaz: 

lim V ; A =
1 

«=ooZ_i 10' 3' i 
2. Ebből látjuk másodszor azt, hogy a mennyiségtani egyen-

lőség jelét kétféle értelemben kell vennünk. Ha ezt írom pl.: 

akkor itt az egyenlőség jele valódi egyenlőséget jelent; míg ha 
a fentebbi egyenlőséget írom: 

- lim V / A = I 
* = ooZJ 10' 3' £ 

akkor itt az egyenlőség jele — s ezt minden mennyiségtudós 
jól tudja — nem tulajdonképeni egyenlőséget jelent, hiszen a 
baloldalon nemcsak számok, hanem jelek is vannak s ezeknek 

jelentése az, hogy a baloldali összeg sohasem éri el az ^ érté-
ket, sohasem lesz vele egyenlő, hanem a baloldali összegnek — 
bármily nagy számban legyenek is összeadandói — csak a határa 

az amelyhez folyton közelebb jut, de vele egyenlő soha-

sem lesz.1 

Hogy a «limes» jel esetén az egyenlőség jele csakugyan 
nem jelent tulajdonképeni egyenlőséget, az még világosabb az 
irracionális számok meghatározásának esetéből. A mennyiségtan 
ugyanis egyszerű módon bebizonyítja, hogy az irracionális szám, pl. 
\Í2, nem lehet törtszám, de mégis erre nézve is fölírja az egyen-
lőséget : n 

lim V Pl = i/o 
« = OOZJ 10' 1 ' o 

hol po = 1, pi = 4, p2 — 1, /?3 = 4, p\ = 2, />5 = 1, pf> = 3,/?7 = 5, 
p8 = 6 . . . és így tovább. Ezen egyenlőségben a baloldalon törtek 

1 A lim jel nélkül az egyenlőség nem helyes, hacsak az 0'3 egyenlő-

ségnél a tizedes jegy felett lévő pontban, az -^=-0 333 . . . egyenlőségnél pedig 

a tizedes jegyek után tett pontokban nem látjuk a lim jel helyettesítőit. 
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összege fordul elő, ami megint csak törtet ád, jobboldalon pedig 
egy irracionális szám van, amelyről a mennyiségtudós csak ép 
előbb bizonyította be, hogy nem lehet tört s a két oldalt ime 
mégis az egyenlőség jelével kötötte össze. Hirtelen azt gondol-
hatná valaki, hogy itt a mennyiségtudós ellenmondásba kevere-
dett. De ezt az elhamarkodott Ítéletet csak az mondhatta ki, aki 
nem ismeri a mennyiségtani jeleknek fentebb ismertetett értel-
mezését. Ez az egyenlőség ugyanis csak azt jelenti, hogy a 

Z / 10 o 
sorozatnak csak határa a ]f2 azaz: mindig lehet egy tet-

szésszerinti kis t számhoz találni egy oly nagy v számot, hogyha 
ezen v számnál nagyobbnak vesszük az n-et 

n > v, 
n 

akkor a ^ i sorozat és ][ 2 között lévő különbség abszolút 
o 

értéke kisebb lesz e-nál: 

< £. 

Íme, ha a mennyiségtan használja is a végtelen nagy és a 
végtelen kicsi kifejezéseket, ezt csak a rövidség kedvéért teszi s 
épen ezért saját határait sohasem lépi át, a végtelen kérdését 
meghagyja a bölcseletnek. S mivel a mennyiségtani kifejezése-
ket, jeleket, meghatározásokat mindig csak abban az értelemben 
szabad használni, mint amilyenben azt a mennyiségtan megálla-
pította és használja, épen ezért a mennyiségtani végtelen nagy-
nak és végtelen kicsinynek sem szabad semmiféle más meg-
határozást adni, mint amilyent épen most megállapítottunk. 

S legyen szabad nekem a mennyiségtani végtelen ezen 
értelmezésére még néhány példát felhoznom, hogy így megfejt-
hessem épen azon kérdést is, ami épen előadásom megtartásá-
nak okául szolgált : azaz vájjon mivel egyenlő végtelen nagy 
osztva végtelen naggyal : = ? 

A végtelen fentebbi értelmezésének igazolására legklasszi-
kusabb példa a mennyiségtanban : a végtelen nagyok és a vég-
telen kicsinyek osztályozása ! Ha ugyanis a mennyiségtan végte-
len nagyon valóban végtelent s nem csupán tetszésszerinti nagy 
számnál nagyobbat, tehát valóságos számot értene és ha a vég 



A VÉGTELEN A MENNYISÉGTANBAN 2 7 5 

telen kicsinyen valóban végtelent, azaz zérust és nem csupán 
tetszésszerinti kis számnál kisebbet, tehát valóságos számot értene, 
lehetne-e a valódi végtelent és a semmit osztályozni?! Márpedig 
a mennyiségtan osztályozza a végtelen nagyot és osztályozza a 
végtelen kicsinyt. 

'gy pl--—-ismét a legegyszerűbb példákat keresem —ha az 
1 
n 

törtkifejezésnek nevezője sorban felveszi a természetes számsor 
számainak értékeit, akkor folyton kisebb és kisebb értékű törtet 
kapunk. Fentebbi jelzésünk szerint végre írhatjuk: 

xi = lim — = 0, 
n = OC fl 

azaz minden tetszésszerinti kis e számhoz meghatározhatok egy 
oly v nagy számot, melynél ha nagyobbnak veszem n-et : n > v, 

akkor az ^ és határértéke : a zérus között a különbség abszolút 

értéke kisebb lesz s-nál: 
1 0 — n 

Ha még egy ilyen törtet veszek: i , akkor n = oo esetén 

ez az előbbivel természetesen teljesen egyenlőrendű végtelen 
kicsi lesz. De ha a kettőt összeszorzom : 

I I = J_ 
n ' n n2' 

és ezen kifejezésben adok az /z-nek tetszésszerinti nagy, mond-
juk, végtelen nagy értéket, akkor szintén azt írhatom: 

x __ lim - 1 = 0 
2 2 ' 

n= O O " 

s ennek megfelelőleg mindig megtalálhatom az előbbi tetszés-
szerinti kis £ mennyiséghez azt a megfelelő v' nagy számot, 
melynél ha nagyobbnak veszem «-et : n > v', akkor az ^ értéke 

a határértékétől, a zérustól ezen £ kis számnál kisebb mennyiség-
I 1 1 

ben fog különbözni : 10 ô I < £" nyilvánvaló, hogy ezen 
n I 

esetben a V kisebb lesz, mint a v: v' < v; azaz már kisebb 
n érték esetén érem el az £ kis számnál kisebb különbséget, 

hiszen ^ tört sokkal gyorsabban kisebbedik, mint (Pl. ha 



2 7 6 DR. MATTYASOVSZKY KASSZIÁN 

e = 0-000001, 0 0 0 0 0 Q , akkor v-nek 1.000,000-nak, de v'-nek csak 

1000-nek kell lennie.) Épen ezért az JC2 = lim végtelen ki-
n = oo n , 

csit a mennyiségtan magasabbrendű végtelen kicsinynek mondja, 

mint az x1 = lim - végtelen kicsit s megfordítva, az alaGSO-
rt =00 n 

nyabbrendű végtelen kicsiny, mint az x2. 
Sőt a mennyiségtan még a végtelen kicsinyek végtelen 

kicsiségi fokozatát is megállapítja. 
Egyenlőrendií végtelen kicsinynek mondja azokat a végte-

len kicsinyeket, melyeknek viszonya véges számot ád; így pl. 

a fentebb említett lim - és lim - egyenlőrendű végtelen ki-
n = OOn n = OOn 

csínyek, mivel viszonyuk az 7-et adja eredményül; de hasonló-

képen egyenlőrendű végtelen kicsinyek: y{= lim - = 0 és « = ooU 
2 2 1 2 « y2 = lim - = 0, mivel viszonyuk : y2 \yx=lim - :— = lim — = 2 , 

rt = 0 0 / z n = 00 n n n = OOn 

véges számot ád eredményül. 
Míg ellenben a különbözőrendű végtelen kicsinyek foko-

zatát úgy tudom meg, ha megállapítom azt a hatványt, amely-
nek alkalmazásával a különbözőrendű végtelen kicsinyek egyenlő-
rendű végtelen kicsinyekké válnak, azaz, midőn viszonyuk véges 

számot ád eredményül. így pl. ha x, = lim — végtelen kicsinyt 
n = OOn 

felemelëm a második hatványra: x,2= lim — .nyilvánegyenlő-
n = o o n 

rendűvé vált az x2 = lim -K. végtelen kicsinnyel, mivel viszo-
n = OOn" 

nyuk ( x , : * 1
2 = l ) az egységet adja eredményül, épen ezért az 

x2 másodrendű magasabb végtelen kicsiny, mint az xv Hasonló-
képen mondhatom, hogy x3 = lim —« harmadrendű magasabb rt = OOn 

végtelen kicsiny, mint az 
így beszélünk tehát első, második, harmadik stb. rendű 

végtelen kicsinyekről egy másik végtelen kicsinyhez viszonyítva 
s ezt a mennyiségtan joggal jelelheti így: 0, O2, 03 . . . , ha t. i. 
nem feledjük, hogy a 0 jel nemcsak a számok hiányát, hanem 
a végtelen kicsi kis számot is jelenti. 



A VÉGTELEN A MENNYISÉGTANBAN 2 7 7 

Hasonlóképen beszél a mennyiségtan különfélerendű vég-
telen nagyokról is. Ezeknek összehasonlítását azonban vissza-
vezeti a végtelen kicsinyek összehasonlítására úgy, hogy a vég-
telen nagyok reciprok (megfordított) értékeit veszi. így pl. zy = 

lim /z = oo és z2 = lim n2 = oo összehasonlítása végett ezek 
n — OO n = 0 0 

reciprok értékeit a már említett xl = lim — és x2 = lim ~ 
n = 00 n « = 00 n 

végtelen kicsinyeket hasonlítja össze. (Ezt azért teszi, mivel a 
végtelen kicsinyek határát, a zérust valóban elérheti.) Ezen ala-
pon azonnal mondhatjuk, hogy z2 másodrendű végtelen nagy 

n 2,-hez viszonyítva, míg pl. wi — lim n = ooésw2 = lim —=00 
fl = O O n = O O ^ 

két végtelen nagy egyenlőrendű végtelen nagyok, mivel reciprok 
értékeiknek, a fentebbi yx és y2 végtelen kicsinyeknek viszonya 
véges szám. így beszélhetünk tehát 00, 002, 00 3 . . . stb.-ről, azaz 
különböző rendű végtelen nagyokról. Mindez abszurdum volna, 
ha a mennyiségtan saját végtelenén valódi végtelent értene. 

Most már érthető tehát, hogy az ilyen kifejezéseknek: 

vagy lim ha t. i. egyenlőrendű végtelenek, a mennyi-
ségtanban lehet véges és meghatározott értékük, jóllehet külön-
külön sem a számlálót, sem a nevezőt véges alakban megadni 
nem tudom. (Ha nem egyenlőrendű végtelenek, akkor a viszo-
nyuk vagy 0 vagy 00. Pl. x{ : x2 = lim (— : = lim — = 00, 

n— O O w n ' n = 00 n 

míg x, : x. — lim : = Hm \ = lim — = 0.) S épen 
n = 00v«2 n) n = oo«2 «-=00 n 

ezért azt mondani, hogy jj- vagy 55 = 1, nem helyes dolog. Az 

ugyan lehetséges, hogy egység a hányados, de az is lehetséges, 
hogy valami más véges vagy végtelen mennyiség. Az ilyen há-
nyados értéke — mint előbb is láttuk — csak attól függ,, hogy 
meg tudjuk határozni, vájjon ezen végtelen nagyok, illetőleg 
végtelen kicsinyek értéke miből származott?! 

A mennyiségtan az ilyen kifejezéseket határozatlan alakok-
nak mondja s ezek közé számítja még a következőket: 

0. 00, 00—00, O», 00O, 100. 

Mindezen határozatlan alakokat a mennyiségtan iparkodik vissza-
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vezetni a jj alakra s ez sikerül is neki. Épen ezért tulajdon-

képen csak a jj viszonyt kell neki mindig (mint fentebb mi is 

jeleztük) meghatároznia. 

Ezen ~ határozatlan alak értékének kipuhatolására pedig a 

mennyiségtan a manap annyiszor hangoztatott differenciál-
számítást használja. 

Nem lehet célom, hogy most e számítást ismertessem, de 
talán megengedik, hogy ezen, most minden érdeklődés közép-
pontjában álló számításra futólagosan legalább egy pillantást 
vessünk, hiszen ezen számítás az, amely mindig végtelenekkel : 
végtelen kicsinyekkel és végtelen nagyokkal foglalkozik. 

Az ú. n. differenciálhányados — jele : hol az y az jc-től 

függő változó, mint pl. a hőmérséklettől függ a hőmérőben a 

higanyoszlop magassága, — ugyanis semmi más, mint lim jj, azaz 

két végtelen kicsiny mennyiség, — melyek nem mások, mint az x 
és y változók végtelen kis változásai, — viszonyának határértéke. 
(Itt nem szoktuk a lim jelet külön kiírni, hanem már beleértjük a 

^ jelbe.) Érthető tehát, hogy e viszonynak lehet véges értéke. 

Az integrál pedig: 
n 

f - .muTs* i 
semmi más, mint végtelen sok, de végtelen kis értékű össze-
adandók összege. (A lim jel helyét itt is az integrál-jel pótolja.) 
Ha az összeadandókat egyenlőknek vesszük, a következő hatá-
rozatlan alakot nyerjük : lim oo . 0. Lehet tehát az integrálnak 
is véges határértéke. 

Érthető most már az is, hogy a fentebb említett határo-
zatlan alakokat miért lehet a differenciálszámítás útján megfej-
teni, mert hiszen a differenciál-hányados maga is épen ilyen 
határozatlan alaknak, még pedig az alaptípusnak: 

dy 0 = lim pr dx 0 
megoldása. 

* * * 
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Összegezzük most már fentebbi megállapodásainkat: 
A mennyiségtani végtelen nagy : minden elgondolható tetszés-

szerinti nagy számnál nagyobb szám, tehát valóságos szám ; 
a mennyiségtani végtelen kicsiny : minden elgondolható tetszés-

szerinti kicsiny számnál kisebb szám, tehát valóságos szám. 
A mennyiségtani végtelenek viszonyát úgy állapítjuk meg, 

hogy kikutatjuk, milyen mennyiségtani kifejezésekből eredtek; s 
épen ezért e viszonyoknak — eredetük szerint — más és más értékei 
lehetnek. E viszonyok neve a mennyiségtanban épen ezért: hatá-
rozatlan alakok. 

A mennyiségtan megállapítja saját jeleit s megállapítja e 
jelek határozott értelmét. E megállapításban, mint láttuk, nem 
kalandozik el más tudomány területére, nyitva hagyja a kérdést 
a bölcseletnek, mit kell érteni tulajdonképeni végtelen nagyon és 
végtelen kicsinyen. A mennyiségtan e kifejezéseket csak rövidség 
kedvéért használja. De viszont a mennyiségtan megköveteli, hogy 
saját jelzéseinek és meghatározásainak senki másmilyen értelmet 
ne tulajdonítson, mint amit ő megállapított. 

II. A végtelen a geométriában. 

Most térjünk át a geometriára és vizsgáljuk meg, vájjon 
mit értünk a geometriában végtelenen. 

Miután a geometria a mennyiségtan nyelvét használja, azért 
azonnal tudhatjuk, hogy itt is csak épen az az értelme lehet a 
végtelennek, mint a mennyiségtanban. 

Nézzünk egy-két példát. 
A legtöbbször emlegetett 

tétel, melyben a végtelen elő-
fordul: a párhuzamos egyenesek 
a végtelenben metszik egymást. 
A mennyiségtan nyelvén szólva 
most már ezt így kell monda-
nunk: látjuk, hogy a síkban 2 
adott, A és B, pontokon áthaladó 
két összetartó egyenes: AX és 
BY, bizonyos kis y szög alatt 
metszik egymást; azt is látjuk, 1. ábra. 
hogy minél messzebb (d távol-
ságra) van az A és B pontoktól a C metszőpont, a két egyenes 
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elhajlásának szöge : y, annál kisebb s ha e távolság : d végtelen 
nagy lesz, akkor, a y szög értéke végtelen kicsiny lesz, azaz 
határértéke 0 s ekkor a két egyenes AX és BY egymással pár-
huzamos. Ennek mennyiségtani kifejezése: 

lim y = 0. 
d = oo. 

Ezen mennyiségtani egyenlőségnek értelme pedig csak a 
következő : mindig tudok egy tetszésszerinti kis £ számhoz egy 
olyan v nagy számot meghatározni, hogyha a d távolság mér-
tékszáma ezen v számnál nagyobb, akkor a y szög értéke kisebb 
lesz e-.nál. (Tulajdonképen | 0 — y | < s.) 

Ugyanezt Euklides 300 év-
vel Kr. U. előtt így mondotta : 
a síkban két egyenes, AX és BY, 
azon oldalon metszi egymást, 
amelyen a két egyenest metsző 
harmadik AB egyenesnek ezen 
előbbi egyenesekkel alkotott 
belső szögei (a, ß) együttvéve 2 
derékszögnél kisebb szöget ad-
nak. Ha e szögek összege 2 de-
rékszög, a két egyenes párhuza-
mos és nem metszi egymást. De 
az újabb ú. n. projektiv geo-
metria, melynek megalapítója De-
sargues volt a XVII. században 

Kr. U. után, tehát épen 2000 évvel Euklides után, követve az 
algebra általánosító törekvését, e hosszadalmas tételt rövidebben 
és egyszerűbben így fejezi ki: a síkban minden két egyenes 
metszi egymást. (A párhuzamosakra ugyanis azt mondja, hogy 
a végtelenben, egy «nem tulajdonképeni pontban» metszik 
egymást.) 

Hasonló általánosítás, midőn az egyenesről, mint végtelen 
sugarú körről beszélünk. A kör görbe vonal, a görbe vonal 
pedig lényegesen különbözik az egyenestől. A kör tehát soha-
sem lehet egyenes. A geometria azonban itt is követi az algebra 
általánosítását és a beszéd megkönnyítése kedvéért az egyenest 
is körnek, de végtelen sugarú körnek mondja. Minden geometra 
tudja azonban, hogy ezen mondást hogyan kell érteni. Ha 

ft. 
2. ábra. 
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ugyanis a kör görbületét ^-vel jelezzük és megjegyezzük, hogy 
ezen g görbület, azaz a görbe vonal görbiilése annál nagyobb, 
minél kisebb a kör, azaz minél kisebb a kör r sugara s meg-
fordítva : minél nagyobb a kör r sugara, annál kisebb a kör g 
görbülése, akkor a végtelen sugarú kör létezésének mennyiség-
tani-kifejezése : Hffi g = o. 

r = O O . 

Ennek értelme, amint már tudjuk, csupán a következő: 
minden tetszésszerinti kis s számhoz találhatunk egy oly v 
nagy számot, amelynél ha nagyobbnak veszem a kör sugarát : 
r > v, akkor a kör görbülete kisebb lesz s-nál : g < e. (Tulaj-
donképen I 0 — g I < e). 

Az egyenesnek, mint végtelen sugarú körnek felfogása 
vezette azután az általánosítókat arra a felfogásra, hogy az egye-
nesnek a végtelenben csak egy pontja van, azaz, ha az egye-
nesnek egyik pontjából kiindulunk és akár jobbra, akár balra, 
azaz mennyiségtanilag szólva: akár pozitiv, akár negativ irány-
ban haladunk, ugyanahhoz az egy végtelenben lévő ponthoz 
érünk. A kör ugyanis önmagába visszatérő görbe vonal, már 
pedig: ha az egyenes végtelen sugarú kör, akkor az egyenes is 
önmagába tér vissza, azaz ha az egyenesen egyik irányban el-
indulunk, akkor a végtelenben levő ú. n. nem tulajdonképeni 
ponton át a másik oldalon a kiindulási ponthoz jutunk vissza. 

Ezt mondani lehet, de mindenkinek kell tudni e mondás 
értelmét, hogy ez csak általánosítás, hogy csak a könnyebb, a 
rövidebb kifejezés kedvéért beszélünk így. Egy geometrának sem 
jut eszébe arra gondolni, hogy a görbe csakugyan egyenes és 
hogy vájjon van-e valóban végtelenben lévő pont vagy nincs? 

Ugyanígy kell vélekednünk a végtelen sugarú gömbről, 
melyet a fentebbi alapon síknak mondhatunk. 

Hasonlóképen kéli érteni a geometriának azt a kifejezését, 
hogy az aszimptotikus görbe vonalak, mint pl. a hiperbola, 
aszimptotájukat a végtelenben érintik. Ez a kifejezés csak annyit 
jelent, hogy egy természetszerinti kis e számhoz mindig találunk 
egy oly nagy v számot, amelynél ha messzebb fx) távolságra hala-
dunk az aszimptotán az O középponttól: x > v, akkor az aszimp-
tota (d) távolsága görbéjétől kisebb lesz e-nál : d < e. Minden 
geometra jól tudja ezt az értelmezést és hogy az aszimptota 
tulajdonképen sohasem érinti görbéjét, csak közeledik hozzá, de 
amúgy egyszerűbb, könnyebb a beszéd. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 19 
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Hasonlóképen kell érteni 
pl. a kör kerületének meghatá-
rozását. Ez tudvalevőleg úgy tör-
ténik, hogy a körbe a oldalú 
szabályos sokszöget irunk és lát-
juk, hogy ezen n oldalú sokszög 
kerülete (Kn) kisebb, mint a kör 
kerülete (K)\ 

Kn < K 
De ha a sokszög oldalainak szá-
mát folyton nagyobbítjuk, akkor 
a szabályos sokszög kerülete 

3 ,bra folyton közeledik a kör kerüle-
téhez s midőn az n = oo, akkor 

a két kerület közt a különbség végtelen kicsi lesz, azaz a sza-
bályos sokszögek kerületeinek ha-
tárértéke a kör kerülete;i vagyis 

lim Kn = K 
n = OO. 

Ezen egyenlőségnek értelme 
azonban csak a következő : Mindig 
találok egy tetszésszerinti kis e 
számhoz egy olyan nagy v számot, 
amelynél ha nagyobbnak veszem 
/z-et, akkor az n oldalú szabályos 
sokszög és a kör kerülete közt 
lévő különbség abszolút értéke 
kisebb lesz e-nál : | K — Kn | < e. 4. ábra. 

- 6 1 Pl. e legyen 10 azaz ] q q q q q q » akkor v = 3072, mivel 

ugyanis az r sugárú körbe írt 3072 oldalú sokszög kerülete: 
6-283184 r; míg a kör kerülete: 2 ti r, hol n végtelen tizedes 
tört, de ha e végtelen tizedes törtből csak a milliomodokig 
megyünk el (n = 3-141,592,653,589.793,238.462,643.383,279 . . . . ) , 
akkor a kör kerülete is 6-283184 r, azaz a beléje írt szabályos 
3072 oldalú sokszög kerületétől csak a tízmilliomodokban, azaz 
e = 106-nál kisebb mennyiségben fog különbözni. Ha a mér-

1 Pontosabban a körbe írt és a kör köré írt n oldalú szabályos sok-
szögek kerületei közé esik a kör kerülete : Knb < K < Knk-
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tékegységünk a milliméter, akkor e hiba az ultraibolya sugarak 
hosszúságánál (ezek lOOfiji-okban1 fejezhetők ki) is ezerszer kisebb. 
Igazi egyenlőség már azért sem lehetséges, mivel egyenesek 
összege (a sokszög kerülete) sohasem válhatik görbe vonallá. 

E példa igazolja azon állításunkat is, hogy a geometriában 
sem jelent a végtelen mást, mint a mennyiségtanban, mert ha az n 
valódi végtelen nagy lenne s így a sokszög oldalainak hosszúsága 
valódi végtelen kicsiny lenne, azaz zérus, akkor ezen zérusok össze-
gezéséből sohasem kapnók meg egy sokszögnek sem a kerületét. 

Hasonló mondható a ferde hasábok, a ferde gúlák, a ferde 
hengerek, a ferde kúpok s a gömb felületének, illetőleg köb-
tartalmának meghatározásáról s különösen mindazon helyen, hol 
a TI szám előfordul. Itt az egyenlőség teljes, ha u-t írunk, mivel 
ez a s már magában foglalja a limes jelet. De a -r-t mi csak 
véges számmal tudjuk helyettesíteni s így minden számításunk 
csak megközelítő, de a határértéket sohasem érjük el ! 

Összegezzük tehát itt is a fentebbieket: 
A geometriának is megvannak a maga sajátos jelei és 

meghatározásai. Midőn ezeket alkalmazza, könnyíti, rövidíti és 
általánosít/a törvényeit. A geometra mindig tudja, mit kell ezen 
kifejezéseken értenie. Ő sem lépi túl a geometria határát, a vég-
telen nagy és végtelen kicsi bölcseleti taglalásába nem bocsájt-
kozik, hanem azok értelmét átveszi a mennyiségtantól. A bölcse-
lőket csak arra kéri, hogy az ő végtelenének ne tulajdonítsanak 
olyan értelmet, mint amilyent ő neki sohasem adott! 

Esztergom. Dr. Mattyasovszky Kasszián. 

1 1 (iji = 106 mm. 
(Vége köv.) 
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e u c k e n v a l l á s b ö l c s e l e t é n e k 

a l a p v e t ő e l e m e i . 

EU C K E N a mai német bölcselők legőszintébb, legideálisabb 
alakja. Csodás törhetetlenséggel, odaadással halad a maga 

útján. Eleinte az ó-kor filozófiájában búvárkodott, majd a jelen-
kor irányait, törekvéseit vette vizsgálat alá. És az emberiség gon-
dolkozásának történelmében fölismerte a vezető elemet, ami e sok 
munkát kiváltotta, mintegy szivettépő kiáltást hallotta kicsengeni 
az igazság és boldogság utáni vágyat.1 

S e kettős vágy kielégítésének szentelte ő is életét. Ezt a 
fényes, de bensőleg annyira meghasonlott kulturát akarja bom-
lásában föltartóztatni, ennek a kizsákmányolt, mostoha, modern 
életnek akar célt, értelmet és értéket adni. 

Bölcseleti és történelmi kutatásai sokszor vezették a vallás 
felé, de — mint ő maga bevallja2 — e vallás felé irányuló 
figyelmet iparkodott mindig visszaszorítani. Végre saját bölcseleti 
rendszere, annak magva, lelke: a «szellemi élet» (Geistesleben) 
fogalma vezették visszavonhatatlanul a vallás felé. Ebbeli vizsgá-
lódásainak első gyümölcse: «Der Wahrheitsgehalt der Religion» 
cimű munkája új fordulatot jelent működésében. Ez a könyv 
magában áll s mintegy lezárja munkálkodásának első fejezetét: 
a tisztán bölcseleti vizsgálódásokat s megnyitja a másodikat, ahol 
már a vallás s az élet áll előtérben s e két nagy kérdés positiv3  

vagy negativ4 megoldásával foglalkozik. S bár kevés bölcselő 
van, akinek gondolkodása, rendszere annyira egyöntetű, rövidre 

1 «Aus der Arbeit jener Männer spricht zu uns mit hinreißender Gewalt 
ein starkes Verlangen nach Wahrheit und Glück.» R. Eucken : Die Lebens-
anschauungen der großen Denker. 8. 

2 R. Eucken : Können wir noch Christen sein ? Vorwort. 
3 Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. — Einführung in eine 

Philosophie des Geisteslebens. — Der Sinn und Wert des Lebens. 
4 Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. — Können 

wir noch Christen sein ? 
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fogott legyen s szinte minden egyes munkájában ugyanazok a 
gondolatok ezer és ezer változatban annyira visszatérnének, mégis 
mi azt hisszük, jelen munkájának tárgyalása világosságot vet az 
irányra, amelyben haladt, megmagyarázza későbbi működését, 
különösen a kereszténységre vonatkozó Ítéleteit. Kövessük 
tehát — lehetőleg a könyv sorrendjét betartva — Eucken fejte-
getéseit. 

Manapság, a fogalomeltolódás rémes korszakában óriási 
fontosságú lett a kölcsönös megértés, a világos kép a harcban 
álló fogalmakról. Tehát már a kezdetek kezdetén legyünk 
tisztában azzal, mit is ért Eucken a vallás fogalma alatt. 

Eucken a vallás lényegét annak külső hatásában, életet ala-
kító erejében látja. A vallásnak föl kell lépni az élettel szemben, 
igényt emelni arra, hogy azt újjáalakítsa.1 A vallás megmoz-
gatja az embereket s munkára serkenti : megdönteni a régit s föl-
építeni az új életet. E kettős világ nélkül nem fejlődhetik ki 
vallás; az élet és a vallás világának egymásrahatása, harca s a 
vallás győzelme nélkül nincs igazi, valóságos vallás.2 

Már e rövid sorokból is látható, hogy Eucken inkább 
psychologus, inkább az élet éles megfigyelője, mint mélyen-
szántó, vérbeli filozófus. Ö csak a vallás egyik oldalát látta; 
a részt egésszé tette; a gyümölcsöt a fával, a következményt a 
lényeggel fölcserélte. A vallás lényege egy kettős megismerés-
ben, illetőleg elismerésben összpontosul : elismerése Istennek 
s tőle való függésünknek. Enélkül nincs értelme, nincs szükség-
szerűsége, nincs tartalma, nincs kimért fogalmi köre a vallásnak. 
Ez az a constitutivum metaphysicum, amiből a többi tulajdon-
ságok fákadnak. Isten miatt, a Tőle való függésünk miatt kell 
Őt tisztelnünk, imádnunk, neki szolgálnunk s következésképen 
életünket eszerint alakítanunk. 

A lényeg kihagyásával azonban még csak hiányossá, nem 
teljessé lenne Eucken meghatározása, ha annak kizárása, nyilt 
tagadása a vallásról alkotott fogalmát egyenesen rosszá nem tenné-
Pedig Eucken így cselekszik: egyszerűen kiküszöböli a vallás 

1 «Sie muß dem ganzen übrigen Leben selbständig entgegentreten und 
den Anspruch erheben, es von sich aus neu zu gestalten.» 1. old. 

2 «Zu dieser bedarf es der Anerkennung und Aneignung des Göttlichen 
seitens des Menschen, erst indem es in seine Überzeugung und in sein Leben 
eingeht, erst indem das Ganze der Seele sich der neuen Welt zuwendet, ensteht 
Religion.» 201. old. 
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elméleti megalapozását, tartalmát, Isten fogalmát. «Ohne einen 
Oottesglauben ist Religion möglich, das zeigt der alte und echte 
Buddhismus; ohne eine Zweiheit der Welten, ohne Ausblicke 
in ein neues Sein wird sie ein leeres Wort.» (156. old.) A vallás 
tartalmának alapvető részét: a teóriát, amin pedig az Eucken 
által annyira követelt praxis nyugszik, kiküszöböli a vallás fogal-
mából. «Das bloße Dasein von Gottheiten ließen sich auch die 
Epicureer gern gefallen. Und wie unfruchtbar für die Religion 
waren alle sogenannten Beweise für das Dasein Gottes.»(156. old.) 
íme a psychologus ismét félrevezette a philosophust. Mert Isten 
megismerése nagyon sokszor — legalább is tudós körökben — 
nem vezet Isten tiszteletére, Eucken levonja a következtetést: 
tehát a teória, Isten megismerése és elismerése nem tartozik a 
vallás fogalmához. Radikális fogalma különben később még éle-
sebben fog előtérbe lépni : föl fog építeni egy vallást Isten és 
kultusz nélkül. 

Régen — mondja Eucken, mintegy könyve motívumául — 
nagy hatalom volt a vallás. Világot, életet reformáló ereje csatára 
hívta föl az embereket. Hatalmas szenvedélyek keletkeztek 
mellette és ellene. A vallás átjárta az embereket, átalakított egye-
seket, nemzeteket. Nem volt semmi más, ami az embereket 
annyira elválasztani s annyira egyesíteni képes lett volna, mint 
a vallás. Az újkor fejlődése, az élet gyarapodása, a tudomány 
föllendülése azonban hatalmas vétót mondott a vallásnak. De nem 
birta ki sokáig nélküle. A kultura külső fénye mellett ijesztően 
tátong a lélek belső üressége.1 Pedig ezt az űrt kitölteni, a lélek-
nek tartalmat adni vallás nélkül lehetetlen. Ezért is érezhető olyan 
elementáris erővel ismét a világban a vallási mozgalom. Ez a 
mozgalom azonban nem lehet Eucken szerint egy visszafordulás 
a régihez; szerinte már szét van szakítva a függöny a múlt 
vallásai és a modern kor között. Itt már csak egy alapos, nagy 
revizió segíthet.2 

Ne kövessük a nehézségeket, amik Eucken szerint a modern 
kort a mult vallásaitól s különösen a kereszténységtől elválaszt-
ják, hisz a régi, agyoncsépelt támadásoknál egyebet úgy sem 

* 
1 Eucken szinte minden könyvét, minden új megoldását a meglevő meg-

hasonlásának, csődjének ecsetelésével vezeti be. 
2 «Bei so völliger Erschütterung aller überkommenen Begriffe und Werte 

kann nur eine Revision unseres ganzen Lebensstandes uns ersehen lassen, 
ob heute noch Religion möglich ist und worin sie besteht.» (57. old.) 
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hallunk. Maga Eucken is csak azért sorolja fel őket, hogy úl 
megoldásának égető szükségességét mintegy bevezesse. 

Ezek után hozzáfog Eucken ennek a modern embert, mo-
dern kulturát kielégítő vallásnak a megalapozásához. S mivel 
a ma embere annyira távol áll a régitől, ne csodálkozzunk, ha 
az ő fejtegetései sem a régi, kitaposott mesgyéken haladnak. 

Aki Eucken vallásfogalmát figyelmesen vizsgálta, nem cso-
dálkozhatik azon, hogy Eucken a vallásnak ésszel való bebizo-
nyítását, megalapozását elveti. Hiszen szerinte a vallás nem teória, 
hanem élet, aktivitás. A vallásos megismerések azonban csak meg-
ismerések maradnak; nincs bennük élet, erő, mélység. A gondol-
kozás annak a két világnak (élet, vallás) a megismeréséhez vezeti 
az embert, de magához a harchoz, a két világ harcához, a val-
lásos világ győzelméhez erőt, életet nem ad. Tegyük fel, hogy 
bizonyítékaink tényleg egy földöntúli Isten létének elfogadására 
vezetnek s mi a világban az ő nyomait, alkotó kezének nagy-
ságát csodáljuk, mit nyert vele életünk s lelkünk?1 

De még ennek a másvilági, isteni Esz bebizonyításának a 
lehetőségét is csak föltételesen fűzi Eucken soraihoz. Antiintel-
lectuális hajlama s további szavai arra engednek következtetni, 
hogy Isten létének bebizonyítását lehetetlennek tartja. Amit a 
régi idők oly vakmerően hittek — mondja Eucken — azt a 
haladás, a változás erősen kétségbe vonták. Alapos vizsgálat után 
nem tulajdonítunk többé magunknak akkora erőt, hogy a dolgok 
végső okait belássuk ; hogy megítélhessük, mit végeznek a dolgok 
saját erejükből s mit idegen segítséggel. Sok a világban a nyomor, 
a rossz, a véletlen, semhogy törvényszerűségét és célszerűségét 
megcsodálhatnék. S az az alkotó erő, amit esetleg a világ nyilvánít, 
nagyon távol van az élő Isten fogalmától.2 Ha Eucken tisztán az 

1 «Angenommen, jene Spekulationen hätten das Dasein einer weltüber-
legenen Gottheit dargetan und wir müßten deren Größe in ihren Werken 
anstaunen, was hätte damit unser Leben, unsere Seele gewonnen? Die bloße 
Tatsache einer weltüberlegenen Intelligenz mag die unentbehrliche Grundlage 
der Religion sein, Religion selbst ergibt sie nicht.» (60. old.) 

2 «Nun aber haben große Erfahrungen der Arbeit und eingreifende 
Wandlungen der Stimmung stärkste Zweifel daran erweckt. Nach gewissen-
hafterer Besinnung auf unser Vermögen vermessen wir uns keines solchen 
Durchschauens der letzten Gründe und Möglichkeiten, um sicher entscheiden 
zu können, wie weit die eigene Leistung der Dinge reicht und was ihnen aus 
überlegener Kraft zugeht; auch empfinden wir in der Welt viel zu viel Leid 
und Unvernunft, um uns zu einem besonderen Preise ihrer Vortrefflichkeit 
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ellen száll síkra, hogy a vallást teljesen rationalistikusan vezessük 
le," igaza van. S szavai tényleg azt mutatják, hogy a tiszta intelle-
ctualismus ellen küzd. «Nicht dartun läßt sich die Religion vom 
Weltall her, wie das namentlich die Aufklärungszeit unternahm.» 
(59. old.) Sajnos, szavai sokkal általánosabbakká váltak, semhogy 
mások is találva ne éreznék magukat. Szenvedélyes harca ismét 
túlzásokra ragadta. Nemcsak az ész vallását tagadja, hanem a 
vallásnak ésszel való megalapozhatóságát is. Pedig igenis képes 
az ész arra, hogy Isten létét s a világ tőle való függését bebizo-
nyítsa. Amiatt, hogy ez a megismerés még csak olyan «religiöse 
Weltbetrachtung»-hoz vezet s nem az Euckentől annyira köve-
telt új élethez, emiatt magát az észt támadni és elvetni, ferdeség' 
Ne kívánjunk az észtől többet, mint amennyit elbir, mint amennyi 
hatáskörébe tartozik. Az ész eleget tett hivatásának, ha Isten létét 
és a világnak tőle való függését bebizonyította. Minden más köve-
telés az ész természetének félreismerése. Hanem azért az észt le-
kicsinyelni nem szabad. Kettős hivatásának teljesítésével nagy 
szolgálatokat tesz a vallás megalapozásánál. Sőt nélküle — leg-
alább is tudományos alapon — lehetetlenné válik. 

Igaza van Euckennek, mikor az érzést mint vallásalapot el-
veti. Ilyen önkényes, ingó, subjectiv alapon épült vallás kielégíthet 
talán egy-egy személyt, de általános érvényességgel nem bírhat. 

Az akarat sem lehet a vallás alapja. Mert bár szabad el-
határozásaival egy új élet kiindulópontja lehet, de önmagában 
semmire nem képes. Tettei, hacsak az ész tartalmat nem ad 
nekik, vallásos jelleget nem viselhetnek. 

Ha tehát a lélek egyes tehetségei elégtelenek a vallás meg-
alapozására, nincs más hátra, mint hogy az élet, a lélek egészé-
ből induljunk ki. Ha az egyes tehetségek csődöt mondanak, akkor 
csak a lélek egésze, összesége lehet utolsó mentődeszkánk — 
mondja Eucken. A lélek egészének ez az új vizsgálata azonban 
az eddig rendelkezésre álló eszközökkel nem történhetik, azért 
ő egy új módszerhez fordul, amelyet noologikusnak (voOç) akar 
nevezni. A noologikus módszer1 abban áll, hogy az ember a 

getrieben zu fühlen; mag die Wechselwirkung der Dinge sowie ihre Gesetz-
lichkeit . . . mehr Einheit in der Welt verraten, als der Augenschein zeigt, wie 
weit entfernt ist eine derartige Einheit der Welt von der Idee eines lebendigen 
Gottes, mit der die Religion allein zu tun hat.» (60. old.) 

1 Dr.Weingärtner: R. Euckens Stellung zum Wahrheitsproblem. Katholik. 
1914. évf. 29. old. 
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szóbanforgó fogalmak — a mi esetünkben a vallás és a mai kultur-
világ — magvát, lényegét felismeri és kiemeli, e két világosan 
kidolgozott fogalmat egymással összehasonlítja s így megálla-
pítja, mennyiben s milyen föltételek mellett egyesíthetők.i 

Igaza van H. Hegenwaldnak, amikor e módszer önkényes 
alapjára s így egyúttal megbízhatatlanságára és tarthatatlanságára 
rámutat. Az egyes dolgok tömör egységbe való csoportosítása 
már föltételezi azt a gondolatot, ami a dolgok egybeállítását irá-
nyítja. így az a fogalom, amire a csoportosításnak kellene vezetnie, 
már hamarább létezik és nem eredménye, következménye, hanem 
mozgatóereje az egész műveletnek. Ne akarja hát Eucken velünk 
elhitetni, hogy e módszer vezeti őt rendszeréhez, bölcseleti világ-
nézetéhez, annak lelkéhez, a «szellemi élet» fogalmához. Önké-
nyes, szinte erőszakos csoportosításai s az abból levont követ-
keztetések bizonyítani fogják, hogy e módszer hajtókerekei egyéni 
meglátások és belátások. Nem csoda, ha e meglátások ködébe 
vesző bölcseletet komoly tudósok művészetnek, de nem bölcse-
letnek tartják.2 

Hogy a noologikus módszer épen egyéni intuitiói miatt 
nagyszerű, csillogó eredményeket mutathat föl egyes esetekben, 
nem tagadjuk, de hogy minden esetre, minden tudományra 
s különösen a vallásra vonatkozólag alkalmazható legyen, az ellen 
tiltakozunk. E módszer nem fogadhatja el a kinyilatkoztatást; 
illetőleg föléje kerekedik, bírálatot gyakorol fölötte s mivel a ki-
nyilatkoztatás egy más világ s nem a mi világunk szava, meta-
fizikai bizonyossággal előre megmondható, hogy elveti. Hogy 
lehet a kinyilatkoztatások felé útba indulni oly módszerrel, amelyik 
a kinyilatkoztatást már előzetesen kizárja? Igaza van Feuling-
nek:3. nem az a baj, hogy Euckent módszere tényleg ellenünk 
vezeti, hanem hogy e módszer szükségszerűleg ellenünk vezet. 

De meg azután hogy lehet ezt a fejlődő kulturát örökké 
változó, örökké fejlődő értékeivel, fogalmaival, vágyaival örök 

1 «Noologisch erklären, das heißt eine besondere geistige Betätigung 
dem Ganzen des Geisteslebens einordnen, seine Stellung, seine Aufgabe in ihm 
ermitteln, es durch solche Einfügung in das Ganze durchleuchten und auch 
im eigenen Vermögen stärken.» (146. old.) 

2 H. Hegenwald : Erkennen und Leben. Zeitschrift für Phil. und. phil. 
Kritik. 1913. évf. 118. old. 

3 Feuling: R. Euckens Stellung zum Christentum und Kirche. Katholik. 
1912. évf. 311. old. 
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érvényű értékekké, fogalmakká, vágyakká, örök igazságok meg-
dönthetetlen alapjává tenni? 

E kételyek oly erősek, hogy az ember csak fájdalommal 
gondolhat az eredményekre, amikre e módszer később ve-
zetni fog. 

Miután tehát Eucken a vallás fogalmát körülírta, módszerét 
meghatározta s az ész, érzelem és akarat elvetésével az életet 
vette alapul, kiindulópontul, az élet összeségének hosszas, apró-
lékos vizsgálatához kezd. Az eredmény meglepő. Egy teljesen új 
fogalom, egy eddig ismeretlen tény, egy húsz századon át mű-
ködő s mégis az ismeretlenség ködében úszkáló valami, a lélek, 
az élet, a világ legnagyobb, legfontosabb ténye: a «szellemi élet» 
(Geistesleben), annak egységének nagy ténye áll előttünk. Ez új 
tény s az élet fogalmának rövid összehasonlítása már kitűzött 
kérdésünk: a vallás létjogosultságának, szükségességének a meg-
oldására fog bennünket vezetni. Az út azonban hosszú, fáradságos ; 
ködös, éjbe vesző; s csak Eucken képzeletének s intuitiójának 
lángoszlopa vezethet a kitűzött célhoz. 

Eucken tudatában van annak a meglepetésnek, amit új fo-
galma olvasóiban kelt s azért az élet meghasonlásának, zűrzavará-
nak ecsetelésével iparkodik új fogalma számára hangulatot kel-
teni, talajt készíteni. Nagy rhetorikai ereje, Nobel-díjat nyert 
stiluskészsége fiagyon megkönnyítik neki e feladatot. 

Sötét, kegyetlen sziliekkel festett az a kép, amit Eucken az 
életről elénk tár. Az élet két világot rejt magában. Nem a test 
és lélek az, amire itt Eucken gondol, hanem egy magában a 
lélekben rejlő ellentét: az alacsony fokon álló, tisztán önfentar-
tásra irányuló, érzéki világ s egy magas, szellemi, tudomány- és 
művészetben megnyilatkozó élet. E két világ összetalálkozása 
azonban egy lélekben zavart, harcot okoz. A szellemi világ ural-
kodásra érzi hivatva magát s mégis csak egy szerény, kis hellyel 
kell megelégednie; a saját maga, anyag fölött álló világába akar 
fölemelkedni s mégis a természethez kötve marad. És e bonyo-
lult helyzet nemcsak az akarat tehetetlenségében rejlik ; gyökerei 
mélyebbre hatolnak. Az a borzasztó homály, ami az igazság fo-
galma, meghatározása, tartalma fölött nyugszik; ugyancsak a 
viták, amik az emberi cselekedet, a jó és rossz fogalmához kap-
csolódnak, ahhoz a következtetéshez űznek, hogy az ember szel-
lemileg tehetetlen s az ember lelki élete fölött 19 század mun-
káinak dacára sötétség honol. 
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Az ellentétek e kínos világából akarja Eucken az emberi-
séget kimenteni. S mivel az eddigi megoldások szerinte azért 
voltak sikertelenek, mert az emberi szellem tehetetlenségét nem 
szünteti meg a régieknek az a föltevése, hogy az ember a tőle 
kívül álló világot megismeri, mert az embert egy a nagy ininden-
ségtől különállónak tekintették, aki kívülről elfogad s kifelé mű-
ködik, már pedig e két dolog összefogása belsőleg lehetetlen,1 

azért ő fölveti a kérdést, mint egyedüli lehetőséget: vájjon nem 
tudna-e az élet belülről bizonyos összefüggéseket képezni, amik 
folyvást nagyobb körökké növekedve, végre egy egész világgá 
kiszélesednének? Vájjon nem képes-e az ember «von Haus aus 
an einem Alleben teilhaben» ? Mert ha ez való lenne, azok az 
éles ellentétek elsimulnának. Aminek megismerését az ember 
eddig a külső világban kereste s nem találta, meglelné most 
saját lelkében. 

Már itt sem, Eucken kiindulópontjánál sem érthetünk vele 
egyet. Irtózatos előítéletekkel lép lélektani vizsgálódásaihoz. Nem-
csak hogy lekicsinyli az ész működését, a szellem fensőbbségét, 
hanem éket ver a természet és a szellemi élet közé. Hiszen hogy 
van közöttük ellentét, harc, hogy mindakettő más-más világ szol-
gálatában áll s ezáltal egymással küzdelembe keverednek, senki 
sem akarja tagadni. De minek a dolgot annyira túlozni, minek 
azt az űrt oly mélynek, oly áthidalhatatlannak föltüntetni, hogy 
a kibékülés, a megegyezés a kettő között már az első pillanatra 
lehetetlennek lássék? Mint ahogy külsőleg az ész legyőzi a ter-
mészetet s az ember uralkodik a legyőzött külvilág felett, úgy 
az ember belsejében is a szellem uralomra született. S mint 
ahogy abból, hogy sok ember legyőzött marad az állatvilággal 
s a természettel szemben, nem következik, hogy az ember, mint 
ember, az uralomra képtelen legyen; épígy az alsó ember sok-
szoros győzelme a szellem fölött nem jelenti az Euckentől leírt 
áthidalhatatlan űrt, a lélek teljes tehetetlenségét. 

S hogy olyan borzasztó homály uralkodnék az igazság, 
a jó és rossz fogalma fölött s hogy ez bizonyíték lenne az egész 
emberiség szellemi tehetetlenségére, abban ismét nem értünk 
egyet Euckennel. Aristoteles óta az emberiség és a bölcselők 

1 «Stellt dann das Geistesleben die Aufgabe, beides innerlich zusammen-
zubringen, die fremde Welt zum Eigentum machen, im Punkte die Unendlich-
keit zu ergreifen, so ist der Widersinn des Verlangens augenscheinlich, es ent-
steht ein Widerspruch, an dessen Unlösbarkeit alle Arbeit scheitert.» (91. old.) 
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sokszor egyeteme, manapság is egy tekintélyes része hisz a 
külső tárgyak létezésében s az emberi ész megismerő képességé-
ben. Az ész és, a tárgy nem két anyagi valami, amik fizikailag 
egymásba hatolnak; amik, ha külön állnak, egymás mellett 
vannak s érintkezni nem tudnak. Mindennek, ami szellemi, érint-
kezése is szellemi: magába veszi a tárgyat szellemileg, kiveri 
önmagában a tárgy képmását s e kép segítségével tudomást 
szerez a külvilágról. 

E dolgokat jól ismeri Eucken, de hasztalanul. Neki meg-
dönthetetlen axióma marad az a soha be nem bizonyítható 
s Euckentól sehol be nem bizonyított tétel : mindaddig, amíg 
az ember külön áll a nagy világtól, érintkezésről közöttük szó 
sem lehet. 

Ezért kell tehát Euckennek ahhoz az új feltevéshez folya-
modnia. Ezt az elrejtett tényt, ezt az alanyt és tárgyat összekötő, 
összefoglaló kapcsot kell föltalálnunk saját világunkban. Fokról-
fokra kell fölfelé szállnunk, míg végre a magasba jutunk, 
ahonnan a megígért új világ panorámája fog majd szemünk elé 
tárulni. 

Az új világ fölépítésének első foka: a kis «én»-től való meg-
szabadulás, ami az erkölcs szabályai által történik. Sokat lehet 
vitatkozni — mondja Eucken — a jó és rossz fogalma fölött, de 
hogy mindig létezett s követelő szavával az egész világot behar-
sogta, az egyszer tagadhatatlan. Az azonban már az első pilla-
natra világos Euckennek, hogy a morális ezt a munkát csak úgy 
végezheti sikerrel, ha az emberből ered s az emberből fejlődik ki.1 

Mert ha kívülről jönne, csak a jutalom reménye s a büntetés 
félelme vinne rá követésére. Ilyen motivumok azonban saját 
«én»-iinktől megszabadítani nem tudnak. Ha azonban a törvény 
belőlünk ered, magas nívójával, az alsó ember ellen folytatott 
küzdelmével bizonyítja, hogy kicsinységünktől megszabadított. 

Az átalakulás második foka: a belső ellentét megtörése. 
Az új élet első foka ugyanis csak a mi saját benső világunkkal 
foglalkozott, a másodiknak azonban már a külvilággal szemben 
is állást kell foglalnia. Az alanynak közelebb kell lépnie a tárgy-
hoz, magába kell fogadnia, hogy fogalmai a való képmásai legye-
nek.2 A tárgynak ezt az alanyba való bevonását nevezi Eucken 

1 «Muß ein inneres, selbstgewolltes, ja selbstgewirktes Gesetz sein.» 
(95. old.) 

2 «Wie könnte ohne eine solche Festhaltung und Wiederannäherung des 
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belső munkának. S ennek a nyomait véli mindenütt feltalálni^ 
ahol az emberi tevékenység elhagyja önmagát s magán kívül 
állókkal kezd foglalkozni. 

S bár ezáltal egy magas szellemi világ fejlődik ki, a fej-
lődés legmagasabb fokát még nem jelenti. A magaslatra csak 
akkor jutunk el, ha egy szilárd, mindent egyesítő, életet és vi-
lágot uraló önállósághoz jutunk. A lélekben kell tehát egy ural-
kodó gondolatnak lenni, ahol mindez a sok mozgás és erő össze-
folyik; annak az utolsó, mindent összefogó tényezőnek, ami a 
szellemi tevékenység ezer és ezer ütemének egységet, eredetisé-
get, bensőséget ad, ami minden különféleségen és ellentéten 
uralkodik. S ez az utolsó tényező nem lehet más, mint az ön-
állóság (Selbständigkeit) mindent egyesítő, ellentéteket össze-
fűző vasgyűrűje. Lehetetlen ugyanis, hogy a szellemi élet oly 
apró-cseprő pontokból álljon s ne legyen egy egységes talaja-
Honnan vannak, hogyan dolgoznak a részek, ha nem létezett 
már előbb valami, ami őket irányítsa? 

Ezek a noologikus módszerrel folytatott vizsgálódások tehát 
egy önállósággal fölruházott «szellemi élet», Geistesleben elfoga-
dására vezetnek. Most tehát ezen új dolog mivoltával, lényegével 
kell tisztába jönnünk. Magától fölmerül itt a kérdés, vájjon ez a 
Geistesleben nem egyéb-e, mint belső, szellemi működés, vagy 
darabja egy további, emberiséget és világot túlhaladó s tőle 
független ténynek; vájjon az élet szüleménye-e vagy más, tőle 
független világ? Azok után, amiket idáig Euckentől hallottunk, 
nem csodálkozhatunk azon, ha ő ezt a második részt választja. 

Hisz a «szellemi élet» (Geistesleben) fölépítésével meg-
szabadultunk önmagunktól, elhagytuk önmagunkat s a kezdet-
leges, érzéki világ helyett egy ezzel éles ellentétben álló szellemi 
világba jutottunk. Az erkölcs például az ő parancsaival s tilal-
maival egy olyan életet teremtett, amelyik tisztán emberi viszo-
nyokból nem keletkezhetik; célját, erejét máshonnan, saját tar-
talmából kell vennie. De a szellemi élet önállósága is ugyanarra 
a következtetésre juttat: mert önállóvá semmi sem lesz, ami 

Gegenstandes das Denken sich gegen das bloße Vorstellen abgrenzen ; wie 
könnte sich der Begriff über den sinnlichen Eindruck, das Urteil über die 
Assoziation, die Kausalverbindung über den Vorstellungsmechanismus hinaus-
heben, vermöchten sie nicht sich in die Sache zu versetzen, ihren Bestand 
zu entwickelt), ihre Notwendigkeit gegenüber der bloßen Empfindung zu ver-
fechten?» 102. old. 
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valamikép még önálló nem volt. «Zum Selbst kann nicht werden 
was nicht von vornherein irgend ein Selbst ist.» (137. old.) Vagy 
még másképen: semmi sem jellemzőbb a szellemi élet fogalmára, 
mint az önállóság. De hogy adhatna ez a tökéletesen lekötött ember 
egy ilyen önállóságot önmagából? S végre: hogy fejlődhetnék ki 
az emberben, ha az emberből való volna, hogy emelkedhetnék föl 
az ember fölé; hogy tudják egyenlő erők egymást leküzdeni? 

Ilyen okoskodások vezetik Euckent bölcseletének alapvető 
tételéhez, egy «szellemi élet» elfogadásához, amit, mindent egybe-
vetve, talán így határozhatnánk meg: egy mindent, anyagot és 
szellemet, eget és földet, látható és láthatatlan világot egyesítő 
«szellemi élet», ami önállósággal fölruházva az ember munkája 
nélkül is létezik, de az embertől megragadható és lassú munká-
val kialakítható.1 

Hogy ez az Euckentól ecsetelt, erősen pantheista izű, hár-
masfokú megtisztulás teljesen önkényes valami, az már az első 
pillanatra világos. Hanem hagyjuk "ezt figyelmen kívül és lássuk, 
vájjon az eredmény, amit levon belőlük, helyes-e? 

Eucken szerint az a bizonyos «szellemi élet» egy absolut 
valami. Mert bár az emberben működik, tőle mégis független, 
az ő viszonyaiból ki nem alakulhat. Eucken e következtetése 
ismét az emberi szellem tehetetlenségébe vetett hiten alapszik. 
Korábbi fejtegetéseiben annyira letárgyaltnak véli az ész szerepét, 
hogy most nem is gondol arra, hogy az ész a benne szunnyadó 
erők folytán kifejlődésre alkalmas legyen. Szerinte az ész csak 
elvont, levegőben lógó fogalmakkal (freischwebende, abstracte 
Begriffe) dolgozik s addig, amíg a dolgokon kívül áll, a való-
sághoz semmi köze. 

1 Jelen munkájában sehol sem ad Eucken egy igazi meghatározást. 
Wunderle (Die Religionsphilosophie R. Euckens. Paderborn, 1912. 43. old.) 
panaszkodik, hogy sehol, egyetlenegy munkájában sincs egy szabatos meg-
határozás. «Statt derselben finden wir an zahllosen Stellen seiner Werke die 
überschwenglichsten Schilderungen, aus denen ein klarer Inhalt nur schwer 
herauszulesen ist.» Ő maga Eucken szavaival körülírja, de meg nem határozza. 
Mások, akik meghatározást adnak, nagyjában megegyeznek. Pld.: Eisler : «Das 
Geistesleben umspannt Gott und Welt, Subjekt und Objekt in einer selb-
ständigen, übergeordneten Einheit». (Philosophen-Lexikon. Berlin, 1912.160. old.) 
Hegenifrald : «Sinn und Wesen der Welt und alles Gegebenen und Seienden 
ist ein ursprüngliches, alle Trennung von Subjekt und Objekt, von Kraft und 
Gegenstand umfassendes Geistesleben». (Zeitschrift für Phil. u. phil. Kritik. 
1913. évf. 118. old.) 
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De minden más érv, amit Eucken fölhoz, ugyanezen az 
örökké ismételt és soha be nem bizonyított tételen alapszik. 
Ha Eucken lehetetlennek tartja, hogy a «szellemi élet» olyan 
apró-cseprő eredőkből álljon s ne legyen egységes alapja, mi 
rámutatunk a szellemi lélekre, annak különböző tehetségeire. 
Ha Eucken elismeri a szellemet, hogyan is keresheti józanul ezt 
a mindent irányító valamit máshol, mint ebben az anyagtól füg-
getlen lélekben. Ha a cselekedetek ezer és ezer változata Euckent 
megzavarja és ő lehetetlennek tartja, hogy ne legyen valami, ami 
előbb létezve őket irányítsa, miért nem menekül a lélekhez, mely 
előbb létezik, mint cselekedetei? Ha Euckennek a «szellemi élet» 
önállósága okoz gondot s ő az ilyen önálló épületnek époly ön-
álló alapot keres, miért nem gondol a szellemi lélekre, amely 
bár sokban függ a testtől s az érzékektől, de mégis uralkodik 
az érzéki ember fölött? Igen, az ember animal rationale. Ami 
tehát elválasztja az állatoktól s mintegy egész lényét elönti, az a 
szellemiség. Nem kell tehát idegen, misztikus fogalmakhoz mene-
külnünk, hogy az ember szellemi életét megfejtsük. Az ember-
ben magában vau az a bizonyos cselekvő alany : a szellemi lélek 
s nem abban az erőszakosan csinált, szinte kimagyarázhatatlanul 
homályos fogalomban: a «szellemi életben».1 

Aki e fogalmat végiggondolja s mellőzve a homályos sza-
vakat, világos képekbe öltözteti, csodálattal veszi észre, mily 
óriási a hasonlatosság Isten és e fogalom között. Az a végtelen 

1 Ez az új fogalom rendkívül fontos Eucken világnézetében és vallás-
bölcseletében.' Ez a mag, ami köré a gyümölcs nő, ez a súlypont, ami körül 
egész rendszere forog. S tényleg Eucken első munkái csak arra valók voltak, 
hogy e fogalomra eljusson. Mióta e kincset megtalálta, egyebet nem tesz, mint 
e fogalomra fölépíti egész rendszerét világról, emberről, bölcseletről, vallásról. 
Ö is úgy járt — ő maga idézi e goethei hasonlatot — mint Saul, aki kiment 
atyja szamarát keresni s talált egy királyságot. Sajnos azonban, hogy egész 
munkájának ezt a fundamentális tételét elegendőleg nem bizonyítja. Birálói 
szinte egyöntetűleg panaszkodnak érvelése gyengeségén. Pld. : Hegenwald : 
«Subjektiven Qefühlsinteressen und einem subjektiven, künstlerisch-synthetischen 
Schauen ist jene Idee entsprungen». (Zeitschrift für Phil. u. phil. Kritik. 
1913. évf. 119. old.) Günther Jacobi : «Euckens Philosophie ist zur Zeit noch 
keine Wissenschaft: sie ist eine Kunst». (Kantstudien 1909. 531.) Gutberiet: 
«Vor allem müßte doch dieses Geistesleben nach seiner objektiven Seite genau 
bestimmt sein». (Phil. Jahrbuch 1911. 162.) Wunderle: «Es entspricht ihm 
keinerlei einheitliche, objektive Wirklichkeit, vielmehr ist sein Begriff das 
Produkt einer künstlerischen Synthese». (Die Religionsphilosophie R. Euckens. 
113. old.) 
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valami, az a mindent magába záró «szellemi élet» nem egyéb, 
mint az a legmagasabb szellemi lény, aki a teremtmények minden 
tökéletességét magába zárja, akinek gyarló másolata, utánzata 
minden teremtett lény s akit mi Isten névvel tisztelünk. Eucken 
azonban még nem birja a napot, csak amolyan erdőkön áttörő, 
halvány sugarakat fog föl. Feje még zsong pantheista reminiscen-
tiáktól s ő még mindig a mindenre ráhúzható nagy Egységet 
keresi. Úttalan utakon, irtózatos kerülőkkel törtet oda, ahová 
már könnyen járható, egyenes utak vezetnek. S mire kimerülve, 
elcsigázva a hegytetőre jut, a nap már lenyugodott s ő az utolsó 
sugarakat nem tudva értelmezni, mindent egynek vesz s egy 
sugarakban fénylő földet lát. Nekünk azonban, kik fáradságos 
útját figyelemmel kisérjük, eszünkbe jutnak az írás szavai: göd-
röket ástak maguknak, amelyek vizet nem tarthattak. 

Az ember természetének e hosszas elemzése, az ott elért 
eredmények, különösen pedig a «szellemi élet» fogalma-csak arra 
valók voltak, hogy tulajdonképeni kérdésünkhöz, a valláshoz 
közelebb lépjünk s hogy magából az életből merítsük a vallás 
felé irányuló ösztönt. 

Láttuk már, hogy vallás csak ott fejlődhetik ki, ahol egy 
más világ benyúl a mi életünkbe s igényt emel arra, hogy azt 
újjáalakítsa. Hogy azonban az ember a saját, meglevő világát 
elhagyja s egy új világhoz forduljon, ahhoz csak hatalmas belső 
kavarodások vezethetnek. Eddigi kutatásaink azonban azt bizo-
nyítják, hogy az ember bensője ilyen zivataros csaták színhelye. 
Szellemi életünk fölépült ugyan, de nincs, honnét táplálkozzék ; 
önállóságát, sőt magát létét is az alsó, érzéki természet elnyelés-
sel, megsemmisítéssel fenyegeti. E bensőben dúló harc azonban 
csak úgy szüntethető meg, ha egy külső, szellemi világ segítsé-
günkre jön, életünkbe belenyúlik s így az ellentéttől lelkünket 
megszabadítja s új élettel ruházza föl. 

Ezek a föltételek azonban, amiket a lelkünkbe harmóniát 
hozó új világtól várunk, Eucken szerint mind megvalósulnak az 
elébb tárgyalt «szellemi élet» fogalmában. Ez ugyanis tartósan 
bevon minket egy magasabb szellemi világba s ezáltal széttöri 
a tisztán emberi élet szűk körét. S épen a már leírt hármasfokú 
megtisztulás mutatja, hogy a «szellemi.élet», jóllehet egy kívü-
lünk létező valami, de mégis elérhetjük, megragadhatjuk, saját 
munkánk által benne részt vehetünk. 

S ezzel egy kettős kérdés megoldásához jutottunk. A vallás 
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szükséges, mert ingó, ellentétekbe keveredő s a kétség hullámaiban 
fuldokló bensőnket a bizonytalanságtól megszabadítja s egy új 
világba emeli. S másodszor: a «szellemi élet» képes arra, hogy 
az ilyen lélekmentő szerepét betöltse. Az egész vallást tehát a 
«szellemi élet» fogalmából kell kiépítenünk. Ez az az archimédesi 
pont, ami meghasonlott bensőnket kirázza sarkaiból ; ez az a 
mustármag, ami rövid idő alatt terebélyes fává növekszik. 

Mindaz — mondja Eucken — ami most a «szellemi élet» 
fogalmából következik, univerzális karakterrel bir, univerzális 
vallásnak nevezhető. Nem mintha ezzel lezárulna a vallás s nem 
volna egy erre épülő karakterisztikus vallás, hanem mert ez a 
lélek egészének, az egész embernek, az egész világnak szükség-
lete, következésképen minden másnak alapja és kiindulópontja.1 

A következendőkhöz már nem szükséges bírálatot fűzni. 
Mi tagadjuk ennek az új fogalomnak létjogosultságát, lehető-
ségét és ténylegességét. Mi hamisnak tartottuk a kiindulási 
pontot, önkényesnek a beállítást s nem bebizonyítottnak az 
abból levont következtetéseket. Azért tehát mindent, ami e rossz 
fogalomból következik, minden szépsége és egyszerűsége mellett 
is rossz, mérges gyümölcsnek tartunk. 

Lássuk tehát, hogy a «szellemi élet» fogalmának szétszedése 
milyen tartalmat ad az universális vallásnak? 

A vallás tartalmi tárgyalásánál Isten fogalma áll első helyen. 
Nem mintha Isten fogalma megelőzné a vallást s önmagából me-
rítené annak teljes tartalmát, hanem megfordítva, mivel a vallás 
törekvésének főiránya benne összpontosul. 

Eucken számára nem jelent az Isten fogalma mást, mint 
magát a «lelki életet», ezt az absolut életet, az ő világot uraló 
magasságában, az ő mindent átfogó erejében, az ő tökéletes füg-
getlenségében.2 

Az ilyen Isten-fogalom megtöri — mondja Eucken — azt 
a két veszedelmes irányt, ami a vallások történelmében annyi 
kavarodást okozott. Megtöri az antrópomorphismust, amelyik 
egyebet nem tett, mint saját megnagyobbított, megnemesített 

1 H. Schwarz : Universale und charakteristische Religion bei R. Eucken. 
Zeitschrift für Phil. u. phil. Kritik. 1914. évf. 1—18. 

2 «Er bedeutet uns nichts anderes, als absolutes Geistesleben, das Geistes-
leben in seiner Erhabenheit über alle Beschränkung durch den Menschen und 
die Welt der Erfahrung, das Geistesleben, das zu vollem Beisichselbstsein und 
zugleich zur Umspannung aller Wirklichkeit gelangt.» 145. old. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 0 
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képét Istenné emelte; s megtöri az ontologikus spekulációt, mely 
az Isten-fogalom minden szűkebb meghatározását elvetette s csak 
a tulajdonság nélküli, minden fogalmat túlhaladó lényt látta 
benne. Hogy mindkettőnek bizonyos létjogosultsága van, az egy-
szer tagadhatatlan. Az antropomorphismus joggal követeli, hogy 
a vallás bennünk maradjon s erejével segítségünkre legyen; az 
ontologikus spekuláció meg helyesen jár el, ha Isten fogalmát 
kiemeli a kicsinyes, emberi keretekből. Az eddigi vallások e két 
irány áldozatai lettek, vagy ha őket éleik letörése nélkül egye-

sítették, mint például a kereszténység, kiengesztelhetetlen ellen-
tételeket, ellenmondásokat vittek bele rendszerükbe. A «szellemi 
élet» fogalma azonban kiemel e nehézségekből. Anélkül, hogy 
egyikhez is hozzászegődnék, azok igaz magvát magához veszi 
és egyesíti. A «szellemi élet» világot uraló magasságában igaz 
Isten, anélkül azonban, hogy elválna mitőlünk s ne működnék 
bennünk. 

Eucken bírálói nem értenek egyet Isten-fogalmának meg-
ítélésében. Sokan a modern kor legnagyobb theistáját látják 
benne s különösen német protestáns theológusok a XX. század 
megváltójaként üdvözlik.i Mások pantheistát vagy monistát sej-
tenek benne s büszkén sorolják harcosaik közé. 

Ami magát Euckent illeti, ő egész nyíltan kimondja, hogy 
e két irány egyikéhez sem tartozik. Nyiltan tiltakozik a dualis-
mus ellen, de egyúttal a pantheismustól is távolállónak érzi 
magát. Az ő rendszere, annak alapja: a «szellemi élet» egy új 
fogalmat teremtett a bölcseletben ; s épen újdonsága miatt önálló 
helyet követel. Ő küzd mindkét irány ellen, de ép fogalmának 
újdonsága lehetségessé teszi, hogy a dualismus és pantheismus 
igaz magva kiengesztelődve helyet foglaljon benne. 

Más kérdés azonban, vájjon a logika lehetségesnek tartja-e 
Eucken álláspontját, vagy inkább levonja a következtetést, aminek 
levonására ő elég logikus nem volt. S tényleg a történelem nem 
azért nem ismer pantheismus és dualismus között médiumot, 
mert eddig nem akadt logikus fő, amelyik ezt kitalálta volna, 
hanem azért, mert e kettő egymást tökéletesen kizárja. Azért 
tehát nem genialitás, hanem logikai hiba Eucken állítása.2 

1 Wunderlé idézett könyve szolgál kimerítő adatokkal. 4. old. 
2 Katholikus bírálói szinte egyöntetüleg pantheistának nevezik rendszerét, 

így Wunderle idézett könyvében 65—83—95. old. Gutberlet : «Der monistischen 
Weltanschauung steht er näher, als der theistischen». (Phil. Jahrbuch 1911. évf. 
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• Ebből már önként következik a valláskérdések egyik leg-
fontosabbjának: Isten és a világ egymáshoz való viszonyának a 
megoldása. 

Kezdettől fogva — mondja Eucken — két ellentétes világ 
küzd itt egymással : immanentismus és transcendentalismus. E két 
irány között váltakoznak s hol egyikhez, hol másikhoz csatla-
koznak az idők. E fölé a váltakozás és bizonytalanság fölé emel 
azonban bennünket a kérdésnek a «szellemi élet» fogalmával 
való összekapcsolása. Eucken ugyanis már bebizonyította, hogy 
a «szellemi élet» egy egységes valami, kívülünk álló és bennünk 
munkálkodó. Isten is tehát, ha nem egyéb, mint a «szellemi 
élet», a világgal, a dolgokkal kapcsolatban kell, hogy álljon, 
anélkül azonban, hogy önálló helyéről, világon kívüli magas-
latáról lemondana. így lesz a vallás egy kettős valami: egy 
világon kívüli és mégis a világban működő élet, egy világot 
elhagyó és mégis a világba visszatérő mozgás. Ebben az egy-
mástól különálló és mégis egymásba folyó életben rejlik a vallás 
hajtóereje. 

Isten és a világ után legfontosabb probléma : Isten és ember 
egymáshoz való viszonya. Itt meg a determinismus és indeter-
minismus vívja döntő csatáját. De egyik sem jár helyes úton. 
A «szellemi élet» fogalma új megoldásra vezet bennünket. Hogy 
egy külvilág nyúl bele életünkbe, abban determinismus rejlik, 
de mivel ezt az új világot mi építjük fel fáradságos tetteink lán-
colatával, ez már indeterminismus. A kettő egyesítése s nem 
szétválasztása, békés együttmunkálkodása s nem ellentétbe való 
állítása tehát az igaz megoldás.1 Hogy azonban ez mikép lehet-
séges; hogy lesz a kegyelemből szabadság, a függésből önálló-
ság, ez fölülmúlja a magyarázatot «es hat einen durchaus axio-
matischen Charakter». 

Semmi sem természetesebb, mint hogy a vallás új világa 
ellentétek közt vergődő lelkünket lecsendesítse, vágyait kielé-
gítse. E kérdés megvizsgálása tehát logikusan következik az 
Eucken-féle vallásfogalomból. 

163. old.) Fr. Klimke is a monisták közé sorolja: Der Monismus. Herder. 1911. 
251. old. Ugyanígy Mausbach, Zimmermann. 

1 «Die Gegensätzlichkeit des Göttlichen und des Menschlichen ist über-
haupt zu vermeiden und die Entwicklung des einen zugleich als eine Bekräf-
tigung des andern zu verstehen.» 194. old. 

20* 
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Öt ilyen lelket betöltő vágyat lát Eucken s kimutatja, hogy 
a vallás e vágyakat teljesíti. 

A lélekben él a végtelenség utáni vágy. Végességünket 
érezve, vágyunk a végtelenségre, annak nagyságára, mélységére. 
Ezért keressük mindennek utolsó okát, ezért e lázas kutatás 
a cél után, ezért e kínos kérdés a miértek miértje után. De ha 
e vágy csak az emberé volna, belőle eredne, már csirájában 
csalódás rejlenék. Ezért alapja csak egy absolut élet jelenlété-
ben lehet. 

Épígy van szabadság és egyenlőség utáni vágyunkkal. Ép 
kötöttségünk érzete üz e vágyra. S a történelem bizonyítja, 
hogy ez érzés óriási szenvedéllyel tud operálni, óriási áldozatokat 
hozni. S helyesen, mert enélkül az élet belső mozgása meg-
szűnik, fatális nyugalomba esik. A vallás kielégíti e vágyat, 
hisz az élet megtörésére s egy új világ fölépítésére hív fel ben-
nünket. 

Az ember hiába érzi magát végesnek, halandónak ; örökké-
valóság felé tör. Az egész történelem, egyesek és nemzetek ezt 
bizonyítják. De az örökkévalóságot nem adhatja a korábbi vallá-
soktól megígért föltámadás s örök élet, mivel ez az örök egy-
formaság még az állítólagos pokolnál is rémesebb volna, hanem 
csak a «szellemi élet». Ennek belenyúlása életünkbe, kiragad 
bennünket az időből s az örökkévalóságba emel. 

Lelkivilágunknak sokfélesége, apró kis cselekedetekből való 
összetétele egységet, külső dolgokra való irányulása egy ellen-
kező érzést: bensőség utáni vágyat szül. A vallás, a «szellemi 
élet» ismét segítségünkre jön. Fogalmának egységes volta, 
egyszerűsége már föllép a sokféleség ellen s harmóniát teremt 
a lélekben. Az új világ fölépítésére való fölhívás által pedig ben-
sőségessé tesz. 

Az embert kicsinységének érzete a világmindenséggel szem-
ben nagyság utáni vágyra sarkalja. A vallás újvilága azonban ki-
emel a közönséges emberi keretekből, egy világmindenség nagy-
ságát, egyetemességét túlhaladó élet részesévé tesz s ezáltal 
nagyság után törő vágyunkat kielégíti. 

Az egyetemes vallás tehát, mint látjuk, képes arra, hogy 
fellépjen életünk ellen s annak erejét összefogva, egy boldogító 
új világ felé terelje. De e lelki megújhodás ellen új erők száll-
nak síkra. Az alsó természet, ez a kiengesztelhetetlen ellensége 
a «szellemi életnek», ellenszegül; sőt magában a «szellemi élet-
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ben» is nagy kavarodások keletkeznek. Ez a mindent összefogó 
«szellemi élet» könnyen lesülyed egy eszme szolgálatába (tudo-
mány, művészet) s nyugtalanságot, szétforgácsolódást hoz létre-
így olyanná válik, mint valami orgona, amelyiknek 200 regisz-
tere közül csak egy sípol ; zongora, melynek mindig csak egy 
billentyűjét verik; hegedű, amelyiknek csak egy húrját pengetik. 
Ilyen szúk körben azonban nem tud a vallás meglenni. Azért 
tehát mindaddig, míg a «szellemi élet»-tel annyira összeforrott, 
hogy annak harcaiban, bizonytalanságaiban osztozkod k, azt a 
várva-várt boldog világot nem adhatja meg. Mivel pedig a 
vallás e föladatáról le nem mondhat, tisztán a «szellemi élet» 
fogalmánál nem maradhat meg, hanem egy önálló területet 
kell képeznie. így vezeti be Eucken a fordulatot az univerzális 
vallástól a különjellegűhez (charakterisztikus). 

A különjellegű vallás föladata tehát ezen a kritikus hely-
zeten segíteni. S tényleg a történelem azt bizonyítja, hogy az 
emberiség az egyetemes vallásnál nem állott meg; charakterisz-
tikus vallások keletkeztek, amik új életet, az Istennel való belső 
közösségből eredő új életet hirdettek. A modern kor azonban 
belső nehézségektől gyötörve elhaladta, túlhaladta e vallásokat; 
tehát hozzájuk visszatérni már egyszerűen lehetetlen. Hanem 
e sok vallás, épen mert emberi szükségből állott elő, egy igaz 
magot tartalmaz t. i. az a kívülünk álló világ, hogy a nehéz-
ségeket megtörje, kell, hogy saját erejét latba vetve, gyengesé-
günkön segítsen. Ennek a kérdésnek a lehetőségét, illetőleg 
ténylegességét kell tehát tárgyalnunk. Vájjon van-e valami jele 
annak, hogy ez a «szellemi élet» a saját erejével bennünk mű-
ködik? Mert ha az élet ezen irányban támaszpontot ad, ha 
föltevésünket tényekkel megerősíti, a vallás győzelme az élet 
fölött biztos. 

Az élet azonban egyelőre csak jeleket, homályos határ-
köveket fog mutatni. Csak árnyalatok lesznek még ezek, csak 
olyan titokzatos előhírnökei a közelgő világnak. De jelenlétük 
sejtetni fogja a jövőt s elég támaszpontot fognak nyújtani a jövő 
képének teljes bemutatására. 

Ilyen jelenség a magasabb kulturfok elérése alkalmával 
mindig megnyilatkozó gondolata és követelése az ellenség szere-
tetének. Az igazság, a szellemi élet ez erős alapja, elégtelennek 
mutatkozik e követeléssel szemben. A szeretet azonban áttöri a 
külső tettek ronda hálózatát, mélyebbre hatol s észreveszi 
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önmaga és az ellenség között a «szellemi élet» közösségét s ez-
által a gyűlölet szeretetté változik. 

Az a harc, amit itt a szeretet az igazságossággal vívott 
s az ő végleges győzelme már sejteti az új világ második elő-
jelét: a szeretet uralkodását. Szép volt az a világ, amit a görög 
gondolkozók az igazságosság oszlopára fölépítettek, de a fejlődés 
elégtelenné tette. A lelki kultura, a bensőség gyarapodása, a szív 
érzelmeinek figyelembevétele egy szabad kiterjeszkedést gátoló 
vasgyűrűnek érezte az igazságosságot s az új világrendet, az em-
berek egymáshoz való viszonyát a szeretetre kezdte fölépíteni. 

Az új világ harmadik jele: az önfentartás, a dacolás aka-
dállyal és szenvedéssel szemben. Hiszen láttuk, micsoda óriási 
harcba keveredett a «szellemi élet» önmagával s a természettel-
Harc bent s harc kint. S mégis mit látunk? Beadja az ember a 
derekát s lekonyult fővel merül a hullámokba? Nem. A világ-
történelem bizonyítja, hogy a nagy szellemek, a «szellemi élet» 
ezen igaz képviselői, emelt fővel s a győzelem biztos reményével 
folytatták a harcot. Mélyebben senki sem élte meg s elraga-
dóbban senki sem ecsetelte e problémát, mint szent Ágoston. 
Szemei előtt alámerül a csillogó, antik világ, anélkül, hogy az 
új, az erősebb megjelenne. Figyelmesen vizsgálja a látóhatárt 
s csak üres, szürke ködök merednek felé. És ő mégsem törik 
meg; a győzelem reményében dolgozik tovább. 

Mindezek a jelek egy mélyebb, bensőségesebb elet jelenlétére 
mutatnak. Egy ilyen mélyretörő mozgás azonban nem jöhet az em-
berből, hanem csak egy nálánál nagyobb hatalomtól, a bennünk 
jelenlevő, teljes erejével működő «szellemi élet»-től. Ez a «szel-
lemi élet», aminek létét az univerzális vallásban elismertük s 
önmagunkban kialakítani iparkodtunk, de a nehézségek folytán 
tehetetlenekké váltunk, most ő maga is munkába lép velünk. 

A charakterisztikus vallás lényege tehát abban áll, hogy ez 
az absolut «szellemi élet» beáll a mi életünkbe s ezáltal föl-
támad bennünk a kötelesség, ezt a «szellemi élet»-et mint saját 
lényünket megragadni, s életünket a győzelem tudatában aszerint 
alakítani. 

Ezekkel a jelenségekkel tehát a vallás új alapot nyer. 
A lélek mélyén megnyilik egy új világ, ami annak a világon 
kívül álló «szellemi élet»-nek az átvevése, ennek az absolut élet-
nek individuális fölfogása, kialakítása. Ezáltal az egyesülés által 
lesz a szellemi élet önállóvá, úgy hogy az élet mostohasága 
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munkájában, kifejlődésében többé nem akadályozhatja. Eddig 
ellenszegült az ember ennek az új életnek, most ő maga lesz 
alapja s kiindulópontja. 

Ezen a bázison épül föl tehát a charakterisztikus vallás. 
A vallásos élet alapját ismét Isten, ez az absolut «szellemi 

élet» képezi. Csak új föltevésünk megváltoztatja egy kissé 
fogalmát. Jobban kiválik a világtól, egy világon kívül álló való-
ságot nyer. De hogy a világgal mégis továbbra is érintkez-
hessék, bizonyos közösségben, egységben kell vele maradnia. 
Ezáltal Isten személyessé válik s főtulajdonságai hatalom és 
szeretet lesznek. 

Eucken törekvése, a «szellemi élet» fogalmából személyes 
Istent formálni, hiábavaló fáradozás. Művészet, de nem tudo-
mány; reminiscentia, de nem logikai postulatum. Ameddig 
Eucken a «szellemi élet» fogalmát fönntartja, másról, mint egy 
mindent összefogó, áthidaló, egyesítő istenségről, pantheismusról 
szó sem lehet. Ha meg Eucken mégis egy világtól független, élő, 
személyes Istent akar, elhagyta rendszerét, megtagadta önmagát. 

Az embernek Istenhez való viszonya meg — mondja 
Eucken — ellentétessé válik. Isten mérhetetlen magasságban van 
fölöttünk, semmiségünket érezzük; másrészt meg közel van 
hozzánk, belép hozzánk, birtokunkká lesz s ezáltal mérhetetlen 
magasságba emel. 

A «szellemi élet» teljes megnyitása végre megoldja mind-
azt, ami idáig épen megoldhatatlansága miatt a valláshoz űzött. 
A rossz, ami a kedélyt annyira kínozta, megtalálja megoldását. 
Nem fog ugyan megszűnni, sőt emelkedni látszik, de ez az új 
élet fölébe emel minket, i Bizalommal tekinthetünk tehát az élet 
elé; küzdeni fogunk, de a győzők mi maradunk. 

A világnak s önmagunknak ilyetén való fölfogása már 
sejtetni engedi az új világ teljes képét. Bensőség az alaptónusa 
s a harcok lármájának ide nincs belépése; szereteten nyugszik 
az egész épület s az embernek a valláshoz kötött leghatalmasabb 
vágyai : örökkévalóság, végtelenség, szabadság, egyenlőség, nagy-
ság tanyáznak benne. Aki e várba bebocsáttatást nyer, annak 
szivében béke honol s az élet visszatér legegyszerűbb pontjához: 
az egyszerűséghez s a gyermekiességhez. Kedélyes önbizalom 

1 «Sie (a megoldás) enthält keine Vernichtung oder auch nur Minderung 
des Bösen, aber sie enthält eine Hinaushebung über alles Böse.» 387. old. 
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diktálja az ember tetteit s egy tenni .vágyó Optimismus sugarai 
ragyogják be az egész világot. 

íme Eucken ideális gondolkodása, nemesen érző szive, 
amelyik olyan nyugtalan erővel tör az igazság és boldogság 
felé, homályosan bár, de megérezte Isten szükségességét, gyenge-
ségétől félve, átérezte Isten munkájának: kinyilatkoztatásának 
s kegyelmének szükségességét s most végül az élethez a keresz-
ténységben, a szentekben találja meg ideálját. E neveket ő ugyan 
ki nem mondja, sőt sokszor bántóan, hevesen tiltakozik e vád 
ellen. Pedig e tiltakozás mutatja legjobban, hogy e vád egy-
szerűségét, világosságát, igazságát legmélyebben maga Eucken érzi. 

Az ember csalódottan s szomorúan teszi le e könyvet kezé-
ből. Csalódottan, mert minden szépsége dacára sem tud kielégí-
teni; csapásai sokkal gyöngébbek, semhogy a régit le tudnák 
rombolni, logikája sokkal gyöngébb, semhogy saját rendszere 
az ész világánál helyét megállaná. S szomorúan, mert egy nagy 
lélek, egy kétségen kívül kimagasló tehetség tévutait kell 
figyelni, látni. 

Nem tudjuk egész biztosan, mit akart Eucken. Megalapozni, 
fölépíteni a természetes vallást? De akkor már a kezdetek kez-
detét, a vallás meghatározását elhibázta s így hibás az egész 
épület, amit e gyenge, kiforgatott fogalomra épített. Vagy' talán 
a természetfölötti, a kinyilatkoztatott vallást ? De akkor a kérdés-
hez még hozzá sem kezdett, mert a kinyilatkoztatással, annak 
lényegével, lehetőségével, ténylegességével még csak nem is 
foglalkozott. 

Egész positiv működése pedig arra a homályos, jól le nem 
írható, kellőleg el nem képzelhető s érvekkel be nem bizonyít-
ható axiómára: a «szellemi élet» (Geistesleben) létezésére támasz-
kodik. Positiv tétele nincs bebizonyítva, negativ tételét mint ész-
és tapasztalatellenest tagadjuk. «Malgré les manifestations nou-
velles de l'activité humaine, qui se succèdent sans relâche, nous 
ne croyons pas que la substance humaine a subi une transfor-
mation veritable, que l'évolution des hommes et des chaoes est 
assez profonde pour ébranler la stabilité de la morale et de la 
religion.»i 

Innsbruck. • Dr. Nyiszior Zoltán. 

1 Revue Neo-Scolastique. 1905. évf. 156. old. 
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Dr. [/ass J. : Szent Ágoston vallomásai. I. köt. XXXII és 
334. II. köt. 360. Az Élet kiadása. Ára fűzve 6 kor. 

Igaza van a fordítónak: e művet sokan emlegetik, de csak 
kevesen ismerik. Nyelvi és tartalmi nehézségei tényleg nagy 
akadályai kelendőségének. Pedig nagy kincs ez a mű minden-
kire, aki szereti lelkét és szeret lelkével foglalkozni. Mert Ágoston 
útjai az örök emberi utak ; lejtős utak, melyek lefelé vezetnek. 
Krisztusi erő és világosság kell ahhoz, hogy az ascensio tábor-
hegyi magasságokba vezető útjait megtaláljuk és acélos léptek-
kel járjuk. Ágoston soká ült sötétségben. Rendkívüli képességek-
kel megáldott lelke soká volt sötét. Tévely és eltévelyedés elsö-
tétítik a lelket. És soká bolyongott lent, a vizenyős lapályon, 
mocsarak között. De ez elszegényedésében is megőrizte a szép 
és jó iránti természetes tiszteletét, egy isteni szikrát, melyet szent-
életű anyja nem szűnt meg buzgó imáival táplálni, míg lángra 
nem kapott, ama szeretetlángra fiának szivében, mellyel most őt 
ábrázolni szokták. Tévely és eltévelyedés meg is keményítik a 
lelket. Ágostoné is kiszáradt, kicserepesedett, mint forró nyár 
idején az anyaföld. De volt, aki nem szűnt meg e sziklás földet 
naponként forró könnyekkel öntözni, melyek végre is meglágyí-
tották, ami kemény volt. A porhanyós talajba aztán egy szent-
életű püspök hintegette az evangéliumi igazság aranymagvát és 
nem tartott soká, a mocsár felszáradt és elsőrendű humus lett, 
melyen bőséges aratása esett a Szentléleknek. Ez Ágoston élet-
története. Ennek évekre terjedő lefolyását mondja el őmaga e 
művében. Elmondja a szentnek igaz alázatosságával, hogy bátor-
ságot és bizalmat öntsön minden oly testvérének lelkébe, aki 
szintén rálépett a lejtőre, mint ő és azon lekerült a lapályra, 
sőt mocsárba, mint ő. Amit tudományos műveiben mélyenjáró 
lélekkel és klasszikus nyelvvel hirdet az isteni kegyelemről, azt 
itt átéléseivel ecseteli. Bár élményekről számol be, mégsem szűnik 
meg itt is mélyenszántó hittudós lenni. S ép ez teszi művét, ha 
nem is nehéz, de mégis nagy figyelmet igénylő olvasmánnyá. 
S ugyanez a körülmény nehezíti meg annak fordítását. 
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Dr. Vass József tudományos készültsége egyrészről, más-
részről tősgyökeres, erejével és szépségeivel elragadó nyelvezte 
a nehéz feladatot valóban fényesen oldotta meg. Biztos hittudo-
mányi és bölcseleti ismeretei pontosan fogják fel az értelmet és 
nyelvi készsége játszva találja meg a helyes kifejezéseket a leg-
finomabb árnyalatok visszaadására. 

A magyar nyelv szellemére való tekintetből nem követhette 
szorosan az eredetinek «szélesen ömlő mondatformáit», ez a for-
dítást élvezhetlenné, mert szolgaivá tette volna. Amit azonban 
célul tűzött ki magának, «hogy a fordítás hü és egységes legyen 
s a magyar nyelv cicomátlan, egyszerű, szinte áhítatos erejével 
megközelítse az eredetinek elmélyedő bensőségét», ezt tökélete-
sen el is érte. Ezt a fordítást élvezettel olvassa az ember. Értékes 
a Bevezetésben adott életrajz, valamint a szöveg végéhez csatolt 
jegyzetek is, melyek a különféle nehézségeket megoldják. 

Dr. Vass valóban értékes munkával gazdagította ilyenekben 
amúgyis szegény irodalmunkat. A Vallomásokat mindenki nagy 
lelki haszonnal olvashatja. Aki Isten kegyelmével és kegyelméből, 
mely neki jó nevelést biztosított és csak jóra buzdító környezetbe 
állította, elkerülte az erkölcsi romlás mocsarait, aki fehér ruhá-
ban és liliommal a kezében járta és járja az élet útjait, új erőt, 
kedvet és kitartást merít e könyvből, mert Ágoston vergődése, 
fájdalmas feljajdulásai a bűnben és örömtől lüktető ömlengései 
megtérése után még jobban megerősítik őt ama meggyőződésé-
ben, hogy nincs boldogabb élet, mint a tiszta, bűntelen élet. 
Akit pedig elsodort a csúnya szenvedélyek árja, sőt talán most 
is úszik benne, a Vallomásokból bízni tanul a saját lelki feltáma-
dásában. Ágoston vonzóan és meggyőzően magyarázza e fel-
támadásnak feltételeit. És nagy lelki haszonnal olvashatja e művet 
tudatlan, mert írójának nagy elméje mint valami hatalmas fény-
szóró bevilágít a legnagyobb titkok mélyére s az ő nagy szive 
meg tudja könnyíteni megértésüket. S tanulhat belőle tudós is, 
megtanulhatja a minden lelki és szellemi nagyságnak első fel-
tételét: az alázatosságot. Megtanulhatja, hogyan kell igazi tudo-
mányt űzni: sokat imádkozva s alázattal hallgatva Istennek szavára, 
amint főleg a Szentírás, «gyámoltalanságunk dajkálója» hangoz-
tatja azt felénk. «Ha azonban valaki az írás egyszerűségét meg-
vetve, gyámoltalan büszkeséggel túlságosan kihajol dajkáló böl-
csője széléről, jaj, könnyen kipottyanik a nyavalyás!» (11.242.1.) 
Bizony nyavalya az önteltség, mellyel némelyek a Szentírást felül-



307 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

bírálják. Olvashatják tehát egészségesek, hogy üdüljenek és élet-
erőben gyarapodjanak; és olvashatják betegek, hogy meggyó-
gyuljanak s azután óvatosan kerüljék a lelki betegségeket okozó 
veszélyeket. Olvashatják fiatalok, hogy ettől a hites tanutói meg-
tanulják a tartalmas, örömteljes, önmagukra és másokra áldásos 
életnek titkát: kerülni a bünt, ezt a kegyetlen utonállót, leg-
becsesebb kincseinknek elrablóját; és olvashatják öregek, hogy 
föleszméljenek, ha távol járnának Krisztustól akár hit, akár erkölcs 
dolgában vagy pedig hálálkodjanak, ha a kegyelem biztos kikötő-
jében vannak talán vészteljes hánykódás után. Csak azok ne 
olvassák e könyvet, akik abban érzékies regényességet keresnek, 
mert csalódva tennék le azt. 

A fordítónak jól végzett munkáját Ízlésesen kiállított két 
kötetben jelentette meg az Élet-nyomda. A két kötet ára fűzve 
6 kor. Bár minél többen olvasnák és imádkoznák azt a békeimát 
is, melyet szent Ágoston a II. könyv 35. fejezetében ád: «Uram, 
mindent megadtál, add meg majd békédet is. A biztos békét, a 
szombati nagy békét kérjük tőled, azt a békét, amelynek nem 
lesz estéje». Úgy legyen. 

Budapest. Dr. Tardos. 

Dr. Martin Aurél, A római kormányzás Júdeában Kr. u. 
6—66. Temesvár, 1916. 252 lap. Megrendelhető a szerzőnél, 
Budapest, IV., Papnövelde-utca 7. Ára 6 korona. 

Dr. Martin Aurél, kinek nevét az újszövetségi szentírás-
tudomány terén máris több könyve és számos értekezése tette 
ismeretessé a magyar olvasó közönség előtt, legújabban meg-
jelent könyvében az újszövetségi kortörténetnek egyik igen fontos 
fejezetét tette beható tanulmány tárgyává. A tárgy megválasztása 
minden tekintetben igen helyes és korszerű. Az újszövetségi szent 
könyvek, főleg az evangéliumok, az Apostolok Cselekedetei és 
szent Pál levelei lépten-nyomon céloznak az egykorú római és 
palesztinai viszonyokra, melyeknek, mint első olvasóik előtt köz-
ismert dolgoknak bővebb megmagyarázását fölöslegesnek tartják, 
de melyeket a mai olvasó magyarázat nélkül nem érthet meg. 
A tárgy fontossága mellett a külföldi, főleg a német irodalom 
is eléggé tanúskodik, mely úgy a római viszonyok ismertetésé-
ben, mint az újszövetségi kortörténetben számos jeles munkát 
mutathat fel. A magyar irodalomban ezért is mint hiányt pótló 
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művet üdvözölhetjük dr. Martin Aurél könyvét. Szerzőnknek 
célja, hogy az újszövetségi szenttörténet tanulmányozóinak olyan 
segédkönyvet nyújtson, «melyben összegyűjtve megtalálják az 
egykorú zsidó, görög, latin íróknak és egyéb történelmi emlé-
keknek adatait, melyek a római kormányzás alatt álló zsidó nép 
politikai történetére vonatkoznak, valamint ezen adatoknak értel-
mezését, kifejtését és kritikáját». 

Három oldalra terjedő bevezetés után szerzőnk felsorolja 
forrásmunkáit, melyek közül Josephus Flavius munkáinak rövid 
szövegtörténetét is olvashatjuk, továbbá a könyvében idézett 
műveket. 

Az 1. fejezet (7—11. 1.) a római kormányzat bevezetésének 
előzményeiről szól és Pompejus keleti tetteinek elbeszélésétől 
Archelaos elüzetéséig terjed. Majd Júdea politikai földrajzának 
tárgyalása következik I<r. u. 6—66. között (11—24. 1.). Martin 
Judeán, Szamarián, Galileán, Pereán és Philippus tetrarchiáján 
végighaladva, leírja a zsidó városok és kerületek szervezetét, 
bővebben Jeruzsálemét, továbbá ismerteti a hellén módon szer-
vezett városokat: «civitates liberae». Külön fejezetet szentel álta-
lában a római provinciák leírásának, (24—33. 1.) kiterjeszkedve 
a római provinciák létesülésére, szervezetüknek történeti kifejlő-
désére, kormányzatukra, az adószedésre, az Augustus császártól 
megállapított különbségre császári és senatusi provinciák között, 
az első-, másod- és harmadrendű császári provinciákra és ezen 
az alapon Sziriát az imperátori consuláris, Júdeát pedig a pro-
curatori provinciák közé sorozza. 

A 4. fejezet (33—78. 1.) a szíriai helytartók és Júdea viszo-
nyáról és a sziriai helytartók történetéről szól, Publius Sulpicius 
Quiriniustól C. Cestius Gallusig. A Quirinius-féle census kérdé-
sében, mely az újszövetségi kortörténetnek egyik bonyolult kér-
dése, Martin azt a felfogást vallja, hogy szent Lukács 2, 1—2. 
adatából nem tűnik ki világosan, helytartója volt-e Szíriának 
Quirinius ezen «összeírás» alkalmával, avagy más minőségben 
vitt-e szerepet e censusban. Júdeának a szir legátusokhoz való 
viszonyát illetőleg Martin azt hiszi, hogy Júdea nem volt egy-
szerűen szir legátusok alá rendelve ; Suetonius, Tacitus és Jose-
phus Flavius szerint Júdea külön provincia volt, és csak egyben-
másban függött Szíriától. 

Az 5. fejezetben a júdeai procuratorok nevéről, rangjáról és 
ciméről olvasunk (78—86. 1.). Martin kifejti, hogy egységesen 



309 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

megállapodott nevük és címük nem volt; praefectus (ïnapyoc), 
procurator (ITRP'zponoç), praeses (Vjyejjiwv) stb. címeik váltakoznak. 
Hivatali jogkörükről, jövedelmükről, működésük tartamáról Martin 
könyve világos tájékoztatást nyújt. E procuratoroknak állandó 
lakása Caesareában volt, hogy a zsidók vallási érzékenységét 
pogány szokásaikkal túlságosan ne sértsék ; időről-időre azonban 
Jeruzsálembe is ellátogattak. A következő fejezet (86—104. 1.) 
részletesen ismerteti a procurator katonai hatalmát, kitérve az 
újszövetségi szentírásban a júdeai hadügyre vonatkozó célzá-
sokra; majd áttér a procurator törvénykezési jogára és a pro-
vincia jövedelmének kezelésére. E rész egyes helyeken való-
ságos kis kommentár az evangéliumokhoz és az Apostolok Cse-
lekedeteihez. 

Igen szép és az újszövetségi szentírás megértését minden 
olvasójánál nagyban előmozdító fejezetnek tartom a 7-et, mely 
a júdeai procuratorok és a zsidó hatóságok egymáshoz való 
viszonyát tárgyalja (104—136. 1.) E fejezetben Martin külön szól 
a synedriumról és külön az isteni tiszteletről s a zsidó papság-
ról, kiterjeszkedve a római birodalomban ekkor már hivatalos 
ténykedés számba menő császárkultuszra is. 

A zsidó pártok dogmatikai felfogásának ismertetését Martin 
munkájának célja nem követelte meg, tehát csak politikai nézetei-
ket fejti ki (136—148. 1.). Legtöbbet természetszerűleg a zelóták-
ról beszél, kiknek Jeruzsálem ostroma idején oly gyászos szere-
pük volt, nemkülönben a hamis prófétákról és álmessiásokról. 

A júdeai procuratorok történetének leírását a procuratorok 
chronologiájának megállapítása előzi meg (148—171. 1.). A vitás 
pontok közül megemlítem, hogy Martin szerint Nagy Heródes 
Róma alapítása után 750-ben halt meg. Archelaos uralmának 
10 éve 759. (Kr. u. 6.). A Coponiustól Annius Rufusig terjedő 
kilenc évet a három helytartó között három-három esztendőben 
osztja meg. Pilatus helytartóságának vitás utolsó esztendejét 
36-ra vagy 37-re teszi. A helytartók kormányzásának első sza-
kasza Kr. u. 41-ben ér véget, második szakasza I. Agrippa halála 
után, 44-ben kezdődik. Tiberius Alexander szerzőnk szerint leg-
később 48. végén hagyta el Júdeát. Felix történetében Tacitus 
előadása zavart okoz, ki Felixnek és Cumanusnak együttes júdeai 
helytartóságáról beszél, holott Josephus ezen együttes kormány-
zásról mitsem tud, sőt ezt egyenesen kizárni látszik. E kérdés-
ben Martin egész helyesen a jobban értesült Josephus adatait 
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fogadja el. Felix helytartósága utolsó esztendejének az 58, 59. 
vagy 60 évek valamelyikét tartja. 

Az utolsó fejezet (171—236. 1.) a júdeai procuratorok 
kimerítő történetét adja Coponiustól Qessius Florusig. A Pontius 
Pilátusról szóló részlet ismét rövid kommentár Jézus Krisztus 
szenvedésének történetéhez. Josephusnak Jézusról szóló hires 
helyét (Antiquitates XVIII. 3, 3.) Martin hitelesnek tartja, i 

E fejezetre vonatkozólag ki kell emelnem, hogy a zsidó 
nép bibliai történetét befejező rettenetes dráma pompásan bonta-
kozik ki Martin világos, higgadt előadásában. 

Két oldalra terjedő chronologiai táblázat (238—239. 1.), 
szentírási helyek jegyzéké (241—243.1.), személynévmutató (244— 
247. 1.) és tárgymutató (248 —252. 1.) zárják be a júdeai római 
kormányzásról szóló tanulmányt. 

Ez ismertetésünk is mutatja, hogy Martin könyve jóval 
többet nyújt, mint amennyit egyszerű cime sejtet. Könyvének 
tudományos értéket ád nemcsak az adatok nagy tömege, melyek-
nek összegyűjtése csak lelkiismeretes, fáradságos munkának lehet 
az eredménye, hanem egyszersmind ezen adatoknak pontos fel-
dolgozása, a mindent mérlegelő, semmit érvek nélkül el nem 
fogadó, de mégis minden túlzástól tartózkodó kritika, a világos, 
higgadt, szigorúan oknyomozó és mégis élvezetes előadás. Martin 
több évnek komoly, tudományos munkáját gyümölcsöztette 
könyvében. Nem elégszik meg Jpsephus Flaviusszal, Philoval és 
az újszövetségi szentírás adataival, hanem értékesíti Tacitus, 
Suetonius, Plinius, sőt a későbbi korból Dio Cassius és Eusebius 
munkáit is. De önállóságát sem befolyásolják károsan mások 
nézetei ; alaposan ismeri ugyan a feldolgozott kornak egész iro-
dalmát, azonban kellő kritika nélkül nem foglal állást egyetlen 
vitás kérdésben sem. 

Dr. Martin Aurél nagyszabású tanulmányát a legmelegebben 
ajánlom nemcsak a theologusnak, nemcsak az újszövetségi szent-
írástudománnyal foglalkozó biblikusnak, hanem mindazoknak, 
akiknek tanulmányát a római történelem képezi. A művelt világi 
ember is nagy élvezettel és tudományos haszonnal olvashatja 
Martin Aurél könyvét. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 
1 A magam véleménye szerint e hely nem is interpolált, hanem teljesen 

keresztény kéznek a munkája. Ez egyébként teljesen az egyéni kritikai felfogás 
dolga. 
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Pehm József: Az édesanya a vallás, a társadalmi kérdés 
és költészet tükrében. Öt művészi illusztrációval. Budapest. II. ki-
adás. 1916. A Szent-István-Társulat bizománya. Ára 3 korona. 

Ezt a kedves kis munkát, melyet fiatal szerzője nyilvánosság 
elé bocsátott, ezelőtt néhány évvel én biráltam s akkor adtam 
szerzőnek azt a tanácsot, hogy azt nyomassa ki. Megérdemli. 
Örülök, hogy némiképen bővített alakban közrebocsátotta. 

Fiatal lelkének egész szeretetével és lelkesedésével kezeli 
tárgyát, melynél szebbet, fényesebbet alig választhatott volna. 

Az első részben végigkíséri az anyát anyaságának első nap-
jától fogva egészen addig, míg az anyai szív utolsót dobban. 
Rajzolja az anyaszív szeretetének melegét, mely még a sirból is 
feltör, hogy segítse, melengesse szeretett magzatát árvaságában. 

A második részben a szocializmusnak az anyai méltóság el-
tiprására vezető irányelveinek veszélyességére rámutatva, az anya 
befolyását ismerteti az emberi életre. 

Majd az anyák befolyását a vallásosságra, a hazaszeretet 
ápolására. Feltünteti az anyák szerepét az emberiség fejlődésére. 

Külön fejezetet szentel a magyar anyáknak általában is, 
különösen szerepöknek a mostani világégésben. 

Nagyon értékes kis munka, melynek becsét emelik a 
helyesen megválasztott idézetek jeles hazai és külföldi íróknak 
a tárgy körébe vágó nyilatkozataiból. 

Mindenkinek, de különösen magyar hölgyeinknek nagyon 
ajánljuk e kis művet. 

Szombathely. Dr. Tóth József. 

Tábortüzek. Jászay-Horváth Elemér versei. 1914—1916. 

A fiatal szerző sokat ígérő költői tehetség, akinek nevével 
különböző lapokban gyakran találkozunk. Nem azok közé a mo-
dernek közé tartozik, akik csinált hangulattal és erőtlenségük 
leplezésére zavaros nyelvvel, értelmetlen nagyotmondásokkal vias-
kodnak a sikerért. Bizonyos melancholia árad ki nem egy versé-
ből amiatt, hogy amíg a hősök dicsősége dalra hevíti, neki 
gyöngébb egészsége miatt távol kell maradnia a harctól, amely-
nek dicsőséges végében hazafias meggyőződéssel bízik és bízott 
a legválságosabb napokban is, amint a «Hadszerencse» című 
költeményében mondja: 
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Hősi kar lehullhat, hősi szív kihűlhet, 
Kardvas kicsorbulhat, de nem a becsület. 
Lemosunk vérünkkel minden kis kudarcot, 
Diadalig álljuk a halálos harcot. 

S virrad országunkra örök, piros élet. 

A magyar Alföld szülöttje és neveltje lévén, a magyar föld 
és a magyar nép szeretete ég a lelkében. S ebből merítünk leg-
több reményt jövő munkásságának értékére, mert a magyar 
költőnek nem csupán ebben a létért vívott háborúban, de mindig 
magyar szemmel kell néznie a világot, amint azt gyönyörűen 
tudta tanítani és megvalósítani Aranyunk. A magyar nép szere-
tetének tüzében igazabban tud lelkesülni a vitézek tettein is. 
Igen szép megnyilatkozása a magyar nép értékelésének A magyar 
paraszt című költeménye. Jellemző rajzai e sorok: 

Békés barna arcán ős Kelet nyugalma, 
Széles melle mélyén ős hitet melenget. 

Más földjét mívelte ezer éven által, 
Mégis magáénak érezte, szerette. 

Nem termett cselédnek, nem cifra szolgának, 
Volt hű viselője gazdája dolgának. 

S mit eddig megőrzött, most megvédi véren. 

A modern anyagias gondolkozás nagy zavarodottságában 
jól esik látnunk, hogy vallásos érzését megőrizte keblében és 
meg meri szólaltatni. Istenhez fordul a Karácsonyi fohászkodás-
ban, Betlehem tárul föl előtte Vízkeresztre c. versében s a kis 
Jézus megjelenését esdi: 

• 

Istállók, kunyhók küszöbére 
Borul a nép, reménye-vesztve. 
Óh, hol késel, békével áldó 
Szép Gyermek-Isten, várt Megváltó ? 
Miért nem szállsz le Vízkeresztre? 

Ilyen vonatkozásúak a Harangok útja, Kálvária, Karácsony 
1915, végül a Miatyánk, amellyel a kötet záródik. Valóban nem 
mindennapi jelenség" a mai költőversenyben. 

Budapest. —szj— 
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Dr. Knöpf 1er—Kováts—Ferch: A kath. egyháztörténet tan-
könyve. Temesvár. I—II. kötet. Nagy 4-rét. 768 lap. Csanád-
egyházmegyei nyomda. Ára 10 korona. 

Szerző Hefele püspök nyomain halad, aki a zsinatok törté-
netét írta meg. A német eredeti ismételten ki lőn adva, jelentékenyen 
bővítve mindannyiszor. Dr. Kazalynak Egyháztörténelme már 
az 1900-as évek elején elfogyott, emellett eme főfontosságú tan-
tárgynak latin nyelven tanulása a kezdő növendékpapokra nézve 
nagy nehézségekkel jár. Szerzőnek legfőbb előnye az, hogy a 
dogmák történetét áttekinthetően adja és az egyes időszakoknak 
hű, átlátszó képét nyújtja, végül mindenütt modern a tárgyalása. 
A fordítók jeles munkát végeztek azáltal, hogy magyaros zamattal 
adják az eredeti szöveget; emellett az a kiváló érdemük, hogy 
beszőtték az egyházmüvészetek időnkénti fejlődését, továbbá igen-
igen értékes Függelékben az egyetemes egyház földrajzát és 
statisztikáját adják elő 141 oldalon. Ebben a toldalékban szó 
van: korunk uralkodó politikai eszméiről, szellemi és anyagi 
kultúrájáról, a szocializmusról, az egyház alkotmányáról, köz-
ponti és külső szerveiről, a laikus hívek jogai és kötelességeiről 
(kath. orsz. autonómia) stb., stb. Bizonyára ajánlatos e mű olvas-
gatása minden rendű művelt egyén részére. 

Temesvár. Németh Sándor. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 21 
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III. VEGYESEK 

ú j s z ö v e t s é g i b i b l i k u s s z a k s z e m l e . 

Dr. Masznyik Endre, Máté evangélioma. A reformáció négy-
százados örömünnepére készült fordítás. Balaton- Fonyódon, 1917. 
Nyomatott Kaposváron, 1916. Szabó Lipót könyvnyomdájában. 
A fordító saját kiadása. Pozsony, 1917. Ára 2 K 

A hazai protestánsok szintén erősen szükségét érzik a mai 
magyar nyelvhez alkalmazott olcsó kiadású, főként újszövetségi 
szentírásfordításnak. Hat évvel ezelőtt Raffay Sándor fogott bele 
a munkába, magyarázatos újtestamentomából azonban csak az 
első kötet, Máté evangélioma jelent meg. Fordítása, eltekintve 
attól, hogy a Recepta szövegét követi, elég pontos, nyelvezete 
megőrizte a régies színezetet, bő jegyzeteiben azonban lépten-
nyomon kiüt vak elfogultsága és igaztalan gyűlölködése a meg 
sem értett katholikus dogmák ellen, azonkívül kifejezetten tagadja 
az evangéliumi könyvek hitelreméltóságát és szövegük eredeti 
voltát. Raffay fordítása abbamaradt s most Masznyik akarja a 
reformáció négyszázados évfordulójára lefordítani az újszövet-
séget. Az eddigiek után Ítélve, ez a vállalkozás sem fog befeje-
zést érni, ami nem is lesz olyan nagy kár, ha a fordító a meg-
kezdett csapáson akarna tovább haladni. 

A fordítás először is nem volna olcsó ; az egész újszövetség 
14—16 koronába kerülne. Raffayénak is körülbelül ez lett volna 
az ára, de az bő jegyzetekkel készült, papirosa és nyomása 
finomabb volt. 

Ami a fordítást magát illeti, hibáztatnunk kell elsősorban 
azt, hogy a fordító nem vesz jó, kritikai görög szöveget alapul, 
hanem, úgy látszik, a Recepta szövegét követi, amely pedig a 
modern szövegkritika Ítélete előtt nem állja meg helyét. Innen 
származnak az olyan hibák, hogy míg Raffay csak zárójelben 
veszi fel a Miatyánk után (6, 13.) a doxologiát, addig M. 
semmikép sem jelzi, hogy ennek a szövegrésznek eredetisége 
nem igazolható. Máté 15, 39-ben a Recepta nyomán Masznyik 
Magdala-t ír Magedan helyett; 20, 7; 23, 8; 25, 13-ban ismét a 
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Receptának helyt nem álló szövege után indul; 6, 25; 15, 30 és 
19, 16—17-ben kevésbbé jól igazolt szövegváltozatot követ; de 
alapul vett szövegét sem használja fel megbízhatóan. Nemcsak 
egyes szavakat (5, 20; 7 ,6 ; 10,9; 12,36; 15,38; 24,19; 26,24; 
27, 56.), hanem mondatokat is elhagy, pl. 12, 33-ban hiányzik e 
mondat: mivelhogy a fa gyümölcseiről ismertetik meg. A leg-
főbb hibának azonban azt tartom, hogy a fordítás szabadabb, 
mint aminőnek szentírási fordításnak lennie szabad. Mikor a 
görög szöveg azt mondja (2, 6.) : semmikép sem vagy legkisebb, 
akkor M. így fordít: semmikép sem vagy az utolsó; mikor 
a görögben ezt olvassuk (5, 9.): boldogok, kik üldözést szen-
vednek az igazságért, M.-nál ezt találjuk: boldogok az igazság 
üldözöttjei. A görögben (7, 29.) : úgy tanította őket, mint aki 
hatalommal bir; M.-nál: hatalmas volt az ő tanítása. A görög-
ben (6, 30.): kemencébe dobatik; M.-nál: tűzre kerül. A görög 
szerint (10, 29.): a ti Atyátok nélkül; M. fordításában: a ti 
Atyátok tudta nélkül. 13, 19—23. egész fordítása nagyon szabad. 
14, 25. a görögben: negyedik őrváltáskor; M.-nál: úgy hajnal-
tájban. 16, 17. a görögben: test és vér; M.-nál: az ember; 
20, 5. a görög szerint: hat; M.-nál: hét. 20, 15. a görögben: 
szemed gonosz; M.-nál: öl az irigység. 23, 3. a görög szerint: 
mondják és nem teszik, Masznyik fordításában : szavukat meg-
hazudtolja a cselekedetük. 23, 23. a görögben: ami súlyosabb a 
törvényben; M.-nál: a törvénynek lelke; 23, 32. a görögben: 
töltsétek be atyáitok mértékét; M. így adja vissza: legyetek hát 
atyáitok méltó ivadéki. 24, 12. az eredetiben : sokaknak szere-
tete; M.-nál: sokaknak szive; 26, 18. a görögben: az én időm 
közel van; M.-nál: az én időm eljár. 27, 43. az eredeti szerint: 
szabadítsa meg most, ha akarja őt; M-.-nál: ha akar, hát segítsen 
rajta. 27, 27-ben a praetoriumot őrházzal fordítja, ennek a szó-
nak azonban a magyarban más jelentése van. Csak a feltűnőbb 
helyeket soroltam fel, de a szabad fordításra több példa is van: 
2, 18; 8, 16; 13, 19—23; 14, 4; 20, 25; 24, 10; 24, 22; 25, 34; 
26, 7; 26, 24. A felsorolt helyekből kitűnik, hogy a fordítás 
néha már nem is értelem szerinti, hanem az eredetinek értelmét 
el is hagyja. Viszont azt is el kell ismerni, hogy egy-két helyen 
jobban követi az eredeti szöveget s annak értelmét jobban ki-
fejezi, mint a Vulgata, vagy a Vulgatát követő Tárkányi, pld.: 
5,44; 8, 32; 10, 13; 11, 19. A fordítás nyelvezete általában gör-
dülékeny, kifejező és jó magyaros, néhol azonban következetlen 

21* 
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lesz önmagához, archaisticussá, vagy túlságosan népiessé válik, 
pld.: 13, 21: az igének miatta; 26, 74r erre oszt már átkozódni 
kezdett; 27, 27: Jézust vörös köntösbe bujtatták stb. A versek 
számát a lap szélén jelzi (Máté 6, 9—14. hiányzik a versek meg-
jelölése), hasonlóképen az ószövetségi idézetek lelőhelyét; az 
idézett szavakat azonkívül a szövegben feltűnő nyomással teszi 
szembetűnővé, de ebben nem következetes, mert nem minden 
idézetet emel ki és nemcsak az ószövetségi idézeteket. Az evan-
géliumi részek tartalmának megjelölése szintén a lapszélen tör-
ténik. A felosztás általában jó, csak itt-ott nem tökéletes a tar-
talom megjelölése, pld.: 8, 14-nél így jelzi a tartalmat: Péter 
napaasszonya, pedig Péter napaasszonyának és sok ördögtől 
megszállottnak a meggyógyításáról van szó. 8, 28-ban két 
ördögtől megszállottnak meggyógyítását beszéli el az evan-
gélium, M. azonban így jelöli meg a tartalmat: a gadarai 
őrjöngő; 19, 16-hoz M. ezt írja: a gazdag ifjú, pedig a meg-
jelölt rész nagyobbik felében általában a gazdagságról és a 
világ javairól való lemondásról van szó. 26, 14-ben hiányzik a 
tartalom megjelölése. 

M. felkérésére a Budapesti Hirlap 1916 nov. 12-iki számá-
ban Rákosi Jenő vezetőcikként írt ismertetést a fordításról ; fő-
ként azt kifogásolja, hogy Masznyik fordítási munkájában az 
evangélium «megsúrolva úgyszólván az ósdi, patinás stílustól, 
talán egy kissé elvilágiasodik». 

Dr. Joseph Sickenberger, Kurzgefasste Einleitung in das 
Neue Testament. Freiburg, Herder. 1916. XII-{-148 old. 2 márka. 

A zsebkönyvecske alakú kis mű átdolgozása a szerzőtől 
kéziratként megjelent «Grundriß der Einleitung in das Neue 
Testament» c. munkának, melyben tanítványai számára összefog-
lalta ezen tárgyról tartott előadásainak főbb eredményeit. A fő-
gondot a tényállás pozitív előadására fordítja, az ellenvetések és 
támadások cáfolatába nem bocsátkozik. Az irodalom megjelö-
lésében csak a főbb munkák és oly művek megnevezésére szo-
rítkozik, melyekben tüzetesebb kifejtések és az irodalom további 
ismertetései találhatók. A tízoldalas bevezető részben az újszö-
vetség nevével, fogalmával, az újszövetségi bevezetéstudomány 
fogalmának és feladatának meghatározásával s történetével fog-
lalkozik, végül felsorolja a nevezetesebb introdukciós műveket, 
az e szakmába vágó fontosabb lexikonokat, sorozatos munkákat 
és folyóiratokat. Az introdukciót irodalomtörténeti tudományként 
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fogja fel s úgy határozza meg, hogy az története az egész új-
szövetségnek és az újszövetség egyes részeinek. Az általános rész 
első fejezetében S. a kánon fogalmáról, kezdetéről, kifejlődésé-
ről, körülhatárolásáról és megmaradásáról szól. Valamely irat 
kánonba tartozásának alapja az, hogy az apostolokat (és munka-
társaikat) az apostoli egyházban a Szentlélek hordozóinak tekin-
tették, a tőlük származó hivatalos jellegű írást ennélfogva sugal-
mazott írásként értékelték. Különös ügyességgel és jó áttekint-
hetőséggel tárgyalja S. a második fejezetben az újszövetség 
szövegtörténetét, a kéziratokat, fordításokat, egyéb szövegtanúkat, 
a kiadásokat és a szövegkritikát. A részleges introdukció első 
fejezetében az evangéliumokról szól. Szerinte a synopticus kérdés 
megoldásának képlete ez: Máté apostol írta az arámi ős-Máté 
evangéliumot, ezt hamarosan görögre fordították és keletkezett 
a görög ős-Máté. Ez az egyik elsőrendű forrás. A második első-
rendű forrás Márk evangéliuma, a harmadikat ismeretlen fel-
jegyzések alkotják, úgymint pld. Jézus gyermekségének története. 
A görög ős-Máté és Márk evangéliumának felhasználásával 
készült a kánoni Máté evangélium. A görög ős-Máté, Márk és 
ismeretlen feljegyzések felhasználásával készült Lukács evangé-
liuma. S. erősen hangsúlyozza, hogy az arámi őS-Máté és a 
görög Máté evangélium között megmaradt a lényegi azonosság 
abban az esetben is, ha a görög átdolgozó nagyobb betoldá-
sokat és az anyag elrendezésében változásokat eszközölt. Hogy 
a synopticus kérdésnek ilyen megoldása ezen feltételezés mellett 
is összeegyeztethető-e még a commissio biblica döntésével, az 
több, mint kétséges. A negyedik evangélium szerzője S. szerint 
János apostol. Az apostol mellett egy János presbyter létezésé-
nek feltételezése nem indokolt. A részleges introdukció második 
részében a szerző az Apóst. Csel.-nek könyvével foglalkozik,, 
mely a szerző szerint 63-ban keletkezett. A harmadik részben 
szent Pál életéről van szó és a levelekről, amelyek nem magán-
levelek, hanem úgynevezett epistolák és még abban az esetben 
is, ha magánszemélyekhez vannak címezve, a magánjellegű köz-
léseken túlemelkedő érvényességre és elterjedésre tartanak igényt. 
Különösnek hangzik, hogy szent Pál egy Krisztus-vizió követ-
keztében tért meg. Az apostol életének kronológiájában S. 
bizonyára kelleténél későbbre teszi a korinthusi tartózkodást 
52 és 54 közé. A galatákhoz írt levél keletkezésének idejére 
vonatkozólag az északgalatiai elméletet vallja s a levél meg-
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írását 55—57 vagy 57—58-ra teszi. Az efezusiakhoz írt levelet 
az apostol circularis iratnak szánta. A laodiceabeliekhez írt levél 
elveszett. A zsidókhoz írt levélhez az apostol csak a gondola-
tokat adta, de nem azok formulázását. A Jelenések könyve nagy-
arányú kifejtése Jézus eschatologikus beszédjében foglalt gondo-
latoknak (Máté 24 és párhuz. helyek). 

Az egyes kérdésekben jogosultak lehetnek más nézetek is, 
de Holzmeister S. J. kritikája S. művéről a Zft. Kath. Theol.-ban 
több pontban magán viseli a minden áron való akadékoskodni 
akarás nyomait. Az is igaz, hogy a könyvecskének értelmét az 
előadás túlságos tömörsége miatt csak az tudja felfogni, aki az 
újszövetségi bevezetéstudományban már otthonos, vagy aki meg-
felelő magyarázatok kíséretében olvassa, annyit azonban el kell 
ismerni, hogy a nagynevű szerző ezen tudományszakba vágó 
minden tudásra érdemes és szükséges anyagot rövid, pontos és 
aktuális módon ad benne elő. 

A. Huck, Synopse der drei ersten Evangelien. Fünfte, durch-
gesehene und verbesserte Auflage. Hierzu als Anhang: die 
Johannesparallelen. Mohr, Tübingen, 1916. XL-\-247 old. &60 M. 

A görög synopsisok között a Huck-féle egyike a leg-
jobbaknak, az új kiadásban ismét tökéletesült és szinte nélkülöz-
hetetlen segédeszköz már az evangéliumokkal foglalkozó tudo-
mányos munkánál. A három rovatot a három evangélium szö-
vege számára végig megtartja, még ott is, hol egyik, vagy két 
rovat párhuzamos hely hiányában üresen marad. Ily módon 
szemléltetőbbé teszi az összeállítást. Az egyes evangéliumok 
szövegét igyekezett lehetőleg természetes rendjében és össze-
függésében megtartani ; amellett a közös szövegeket egy helyen 
hozni, oly törekvés, mely lehetővé teszi a synoptikus csoporto-
sítást, de másrészt természetszerűleg ismétléseket von maga után. 
Az egyező szakaszok egymás mellé csoportosítása azt is magával 
hozza, hogy gyakran nagyobb megszakítások keletkeznek; a csat-
lakozást az előző és következő részhez a szerző mindig jelzi. 
A kánoni evangéliumok szövegéhez odajegyezte az apocryph 
evangéliumok és agraphák párhuzamos helyeit is. Alapszövegül 
a Tischendorf-félét vette föl, de a szövegkritikai apparatusban 
von Soden apparatusát is felhasználja, sőt önálló szövegössze-
hasonlításokat is végez egyes ujabban ismeretessé lett görög 
kéziratok és latin szövegek között, s megadja a lehetőséget, 
hogy a tanulmányozó azt a szövegváltozatot válassza ki, amelyet 
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jobbnak tart. A Prolegomenaban leközli a synopticus evangéliu-
mokról szóló legrégibb tanúbizonyságokat, azután a kezdőknek 
hasznos bevezetést ad az újszövetség szövegkritikai problémáiba ; 
szól a görög kéziratokról, a fordításokról s az egyházi írókról. 
Az «Apokryphe Evangelien und Agrapha» című fejezetben rövid 
ismertetését adja ezen szövegemlékeknek. A nazareusok apocryph 
evangéliumáról azt tartja, hogy Papias ezt az iratot összetévesz-
tette Máté evangéliumával és ismeretes szavai erre vonatkoznak. 
Függelék gyanánt H. János evangéliumának párhuzamos helyeit 
állította össze, csak ezen evangélium megfelelő szövegét közli le, 
a megfelelő synoptikus helyeket csak megjelöli. Ebben a részben 
eltekint a szövegkritikai apparatustól, de a szövegváltozatokat, 
melyek Westcott—Hortnál, Nestlenél, von Sodennél és B. Weiss-
nél mutatkoznak, a jegyzetben feltünteti. A függelék külön le-
nyomatban is kapható 80 pf.-ért. 

Cladder S. J. u. Haggeney S. J., In der Schule des Evan-
geliums. Betrachtungen für Priester. Drittes Bündchen : Das Volk 
mit starrem Nacken. Zweite Auflage. Freiburg, Herder. 1916 
VIII + 213 old. Ára 2 M. Huszonhat elmélkedést tartalmaz Máté 
9, 36—12, 45 szövegéről, melyben szó van Jézus tanításának 
visszautasításáról a zsidók részéről és az elválasztódásról a nép 
és a tanítványok között. A szöveg értelmezése, mely az elmél-
kedések alapjául szolgál, Cladder szakavatott kezére mutat, az 
alkalmazott magyarázásnak túlzásait kerüli, szolid s az evangélium 
eszméinek mélyére hatol. Feltűnő, hogy a szerzők szerint «Ján. 7,5. 
alapján több mint kétséges, hogy az apostolok között voltak-e 
Jézusnak úgynevezett testvérei» és hogy a börtönben sínylődő 
Keresztelő szent Jánoshoz is «hozzáférkőzött a kételkedés s bizony-
talanság az Üdvözítőről és hivatásáról. Senkisem fog nála bűnös 
kételkedésre gondolni, de ha nem akarunk az evangéliumi szö-
vegen erőszakot elkövetni, nem tagadhatjuk, hogy a Keresztelő 
ettől a megpróbáltatástól nem lett megkímélve»'. Az elmélkedé-
sek bővelkednek megkapóan kifejezett mély igazságokban. Pld. 
Isten a szolgáitól nem az eredményt kívánja, hiszen ez másoktól 
is függ, hanem becsületes fáradozást követel. Mivel az ered-
ménytelen fáradozás különös áldozatot foglal magában, azért 
külön jutalmat is talál Istennél... Szelídség és határozottság, 
mindkettő a kereszténynek, még fokozottabb mértékben az apos-
tolnak szükséges... Az első meggyőződés az legyen, hogy Isten 
bölcsesége mindenben megállja a próbát, a mi legfőbb bölcse-
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ségünk az, hogy Isten bölcseségétől vezettessük magunkat... 
Ha más kötelékek bensőbbek is, Isten félelme és ítéletének 
remegése azok a vasbilincsek, melyeknek az embert Istenhez 
kell füzniök... A gonoszság uralmának is megvannak a titkai. 
A kulcsa az emberi szenvedélyekben van.. . A buzgóságnak csak 
a belátást szabad követnie... Ne higyjük, hogy az tiszta buzgó-
ság, ha azt hisszük, hogy minden gyengéből, határozatlanból 
kimondott ellenséget kell csinálnunk... Az életben hozzászokunk( 
Isten adományait elfogadni és lassankint elfeledjük, hogy minő 
felelősség jár velük... s így tovább. A lelkipásztorkodásban 
működő világi pap azt kívánná ugyan, hogy a gyakorlati alkal-
mazások jobban az ő életére legyenek vonatkoztatva, mindazáltal 
nagy lelki haszonnal, okulással használhatja minden pap e könyvecs-
két, melyből egy evangéliumi résznek mélyebb ismeretét, sok 
jó gondolatot, buzdítást és vigasztalást meríthet. Azért is leg-
melegebben ajánljuk. 

J. Sickenberger, Leben Jesu nach den vier Evangelien. Kurz-
gefassie Erklärung. II. Aus der galiläischen Mission. Erste und 
zweite Auflage, Biblische Zeitfragen, achte Folge, 8—9. Heft. 
Münster i. W. 1917. Aschendorff. 1 Mk. 72. old. Folytatása az 
1915-ben megjelent első résznek s ismerteti Jézus galileai mű-
ködésének kezdetét, a hegyi beszédet, a galileai csodatevékeny-
séget és a galileai működés további fejlődését. A szerző az 
evangéliumi szöveghez tartja magát, melyet parafrázisszerű ki-
fejtésben ad elő, úgy hogy műve valóságos rövidre fogott 
kommentárral ér fel. A négy evangélium elbeszéléseit harmóniába 
hozza, az események időrendjét és helyszínét igyekszik meg-
határozni, szóval az evangéliumoknak röviden megmagyarázott 
szövegéből állítja össze Jézus élettörténetét. Különös súlyt helyez 
az evangéliumi szöveg szavainak helyes és eredeti jelentésének 
kifejtésére, az evangéliumok egymáshoz való viszonyának meg-
világítására. Az 'irodalomnak fontosabb műveit megjelöli, a vitás 
kérdésekben az eltérő nézetek megtárgyalásába nem igen bocsát-
kozik, hanem rendszerint a szolidabb, hagyományban megalapo-
zottabb felfogást képviseli. A szerzőnek ismert állásfoglalása a 
synopticus kérdésben a kettős forráselmélet mellett, ebben a 
részben is kifejezésre jut. Az evangéliumi szövegre sokszor csak 
röviden hivatkozás történik, ami zavarólag hat azokra, kik nem 
egészen otthonosak az evangéliumokban. Ha a szerző a munkát 
befejezésre juttatja, valóban nagy értékű, becses, a tudományos-



VEGYESEK 321 

ság színvonalán álló «Jézus életével» gazdagítja a katholikus 
irodalmat. 

Martin Aurél, A római kormányzás Júdeában Kr. u. 6—66. 
L. Religio, 1917. ápril. 307. old. 

A. Steinmann, Die jungfräuliche Geburt des Herrn. Biblische 
Zeitfragen. Achte Folge, 7—8. Heft. Münster in Westfalen. 
Aschendorff, 1916, 1 Mk. 72. old. Azokat az evangéliumi szöve-
geket, melyek Jézusnak szűzi anyától való születésére vonat-
koznak, szövegkritikai vizsgálatnak veti alá és hitelességüket 
megvédi. Jézus származásáról és gyermekségéről szóló elbeszé-
lések hitelreméltóságának tárgyalásánál arra az eredménye jut, 
hogy Lukács több rövid (Flugblätter) eredetileg arámi, de azután 
görögre fordított forrást dolgozott fel. Ezek a rövidke források 
csak oly környezetből származhattak, mely szoros viszonyban volt 
a Boldogságos Szűzzel. Máté szintén ilyen forrásokat dolgozott 
fel, de az ő forrásaiban az elbeszélések szent József körül, mint 
főszemély körül csoportosultak, sőt az elbeszélések Józseftől 
származnak is, azután Szűz Mária közvetíttete őket a feljegyzések 
számára. A szövegre vonatkozó kérdések megtárgyalása után 
St. kifejti a Jézus születéséről szóló evangéliumi elbeszélések 
tartalmát, értelmét és jelentőségét, azután a régibb szentatyák 
tekintélyét és az apokrif iratok bizonyságát sorakoztatja fel annak 
igazolására, «hogy a Boldogságos Szűz képét, melyet az evan-
gélisták megrajzoltak, hiánytalanul megtaláljuk az atyák irataiban 
egész az efezusi zsinatig». Az utolsó fejezetben St. azt mutatja 
ki, hogy az újszövetségi szentírás sehol sem kerül ellentétbe 
Jézusnak szűzi anyától való születésével, hanem ellenkezőleg 
úgy János evangelista, mint szent Pál többször jelét adják meg-
győződésüknek, hogy Jézus nemcsak, mint Istenfiú született az 
Atyától, hanem testi származása is magasabb rendű, isteni eredetű. 

A művecskében az irodalmi ismertetés bőséges, az érvelés 
meggyőző erejű, de az ilyen rövidre fogott, nehéz szakkérdése-
ket érintő apologetikus iratoknál, azt hiszem, közeli a veszély, 
hogy a szakembert nem elégítik ki, mert nem mélyednek el 
minden kérdés kimerítő megtárgyalásába, a laikus számára pedig 
nehezen érthetők s alig élvezhetők, mert viszont sok ismeretet 
feltételeznek. 

Martin Aurél, Quirinius und der Census in Judaea. Theol 
Glaube 1916. 10. füz. A szerző szerint az evangélium szövegéből 
nem következik, hogy Júdeában is ép akkor tartották a censust, 
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amikor Syriában Quirinius volt a legátus. Tertullianusnak lehet 
igaza, hogy Sentius Saturai us volt akkor a legátus. 

Kastner, Zu Luk. 2, 7. Theol Quart. Sehr. 1916. II. A hagyo-
mány, mely szerint Jézus Bethlehemen kívül egy istállóban (bar-
langban) született, Justinusig vezethető ugyan vissza, de nem 
tarthat jogot teljes hitelreméltóságra. Jézus szülei Bethlehem 
városába érkezve, a városban (in civitate David) felkeresték az 
idegeneknek megszálló helyét (diversorium), egy belső udvar 
köré épített szállást állatok és emberek számára. Bolyongásról a 
városban, szálláskeresésről, elutasításról a rokonoknál az evan-
géliumban nincsen szó. Az evangéliumi szöveget: pannis eum 
involvit et reclinavit eum in praesepio: quia non erat eis locus 
in diversorio, így kell érteni : pólyákba takarta és jászolba fek-
tette, mert a szálláson nem volt nekik (más) helyük, (hová a 
gyermeket fektessék). 

K. ennek az értelmezésnek támaszát szent Jeromos De 
nativit.ate Domini homiliájában találja. 

Budapest. Dr. Martin Aurél. 

a z a q u i n ó i s z e n t - t a m á s - t á r s a s á g b ó l . 
Az 1917. március 7-én tartott közgyűlés. 

Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság a f. évben védőszentje 
ünnepén, március 7-ikén délután 51/2 órakor a központi pap-
nevelőintézet dísztermében tartotta közgyűlését dr. Prohászka 
Ottokár püspök, védő elnöklete alatt. Nagyszámú közönség jött 
össze. Többek közt ott voltak: dr. Székely István nagyváradi 
kanonok, elnök, dr. Rott Nándor prelátus-kanonok, dr. Mihályfi 
Ákos budapesti egyetemi rektor, dr. Hanuy Ferenc apát, egye-
temi tanár, dr. Hanauer István apát, a budai Szent-Imre-kollégium 
igazgatója, dr. Lukcsics József, dr. Trikál József és dr. Pataki-
Arnold egyetemi tanárok, dr. Schütz Antal egyetemi tanár, fő-
titkár, dr. Martin Aurél tanulmányi felügyelő, pénztáros, Zettner 
Sebő c. kanonok, dr. Ernszt Sándor, a Népszövetség igazgatója, 
dr. lovag Fuchs Károly biztosítótársasági igazgató, Kőszegi László 
főgimnáziumi tanár, Bilkey Ferenc plébános, Quint József tanító-
képzőintézeti igazgató, Zimányi Mihály prémontrei lelkiigazgató, 
dr. Qalovits Zoltánné, Kador A., Szende Karola, Wendler Irma, 
Tomcsányi Béláné, Spillenberg Mária, Latinovics Róza, özv. Qovrik 
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Ödönné, Qöttl Mariska, Korányi Sarolta, Ullerich Margit, Stöhr 
Ida, Kump József, Kump Béla, Erczbrucker Ferencné, Földes 
Erzsike, Szabó Teruska, Waindrek Ferenc, Kador Mária Petra, 
b. Scheidl Jolán, Kapp Endre, Fehér Ilona, Hebma Aranka, 
Szattler Hedvig, Morandini Mária, Somlyó Mária, Horák Irén, 
Jóskay Ilona, Tamásy Margit, Keresztesy Iza, Liszdorfer Sára, 
Dömötör Mária, Tomanóczy József, Bolboca János, Boér Qéza, 
továbbá számos egyetemi hallgató mind a négy karból. 

Mindenekelőtt az elnöklő püspök megnyitó beszédében a 
háború érlelte problémák közül az ismeretelméleti és gyakorlati 
idealizmus közti viszonyt világítja meg. 

A beszédet egész terjedelmében közölte a «Religio» f. évi 
márciusi füzete. 

A beszéd elhangzása után dr. Székely István a Társaság 
nevében nagy köszönetet mondott a védő püspök úrnak állandóan 
tapasztalt jóindulatáért, példaadásáért, elnökléseért és tanulságos 
előadásáért. «A napokban olvastuk — mondta a többi közt — 
hogy a harctéren minél jobban dörögnek az ágyúk, a levegőben 
annál szebben énekelnek a madarak. így képzelem magam most 
én is, midőn Méltóságod ajkáról az idealizmus hangjait hallom. 
Csaták zajában madárének ez. Erre szükségünk van és ebben 
hiszünk, akármilyen ez a világ, bármennyire félredobja a józan 
észt, keresztény szeretetet. Mi azért hiszünk a józan észben, filo-
zófiában, hiszünk az evangéliumban, hiszünk az Istenben, hiszünk 
a keresztény szeretetben. És hisszük, hogy ezek győzni fognak. 
Ma az emberiség mámorban van, de olyan ez a mámor, mint a 
részeg emberé: jön utána egy «katzenjammer» és a fogadás, 
hogy többé ilyet nem tesz. Bizonyára az emberiségre is megjön 
a kiábrándulás kora. Megjön az a kor, midőn be fogja látni 
helytelen útjait és reméljük, hogy ebből fogja meríteni azt az 
erős elhatározást, hogy többé' ennyire észellenes és keresztény-
ellenes dolgot nem művel. Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 
programmja adja meg nekünk a vezérelveket, de hogy ezeket 
megvalósítsuk, szükségünk van mintaképekre és épen Méltóságod 
nekünk ilyen útmutatónk, aki szives példával szolgálni, minket 
buzdítani és tanítani.» 

Ezt követőleg dr. Kiss János ügyvezető-alelnök bejelentette 
a következő új alapító tagokat: Fritzenschaft János esperes-
plébános Vértesboglár, dr. Rott Nándor prelátus-kanonok Esz-
tergom, dr. Vajó József prémontrei rendű plébános Felsőnovaj. 
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Majd az ügyvezető-alelnök, dr. Kiss János egyetemi tanár 
beszámolt a társaság egyévi működéséről. A társaság életében fő, 
sőt egyedül lényeges mozzanat a bölcselet művelése előadások 
tartásával és eszmecserék folytatásával. Ebben a tekintetben az 
elmúlt év termése kielégítő, mert a társaság 9 felolvasó-ülést és 
13 felolvasást tartott. A felolvasásra kerülő dolgozatok a bölcselet-
tudomány legkülönbözőbb részeihez tartoztak. A bölcselet teljes 
egészére vonatkozott püspök védő urunk előadása a világnézetek 
alakításáról. A gondolkodástanból vette tételét Jablonkay Gábor 
Jézus-társasági igazgató : A tapasztalatból vont általánosítás Bacon 
előtt. Ismerettani volt dr. Várkonyi Hildebrand szent Benedek-
rendi tanár dolgozata: Az ismeretkritika lehetőségének kérdése. 
Ehhez fűződött dr. Kiss János egyetemi tanár részéről : A kétel-
kedésről és bizonyosságról tartott felolvasás, mely hosszabb 
eszmecserére adott alkalmat. Részint az általános metafizikát, 
részint a természetbölcseletet érinti dr. Mattyasovszky Kasszián 
szent Benedek-rendi tanár előadása: A végtelen fogalma a 
mennyiségtanban és a természettudományban. A természetböl-
cseletbe tartozik Hajós József székesfehérvári áldozópap dolgo-
zata: Osembertani túlzások a legújabb kutatások világításában. 
Erkölcstani Komócsy István fiúnevelőintézeti igazgató értekezése : 
A tömegben végrehajtott cselekedetek és az erkölcsi felelősség. 
Társadalomtudományi volt dr. Frey János országgyűlési képviselő 
tétele: Krisztus országa az emberi társaság nagy eszményképe. 
Az esztétikából két dolgozatot kaptunk: Fieber Henrik az egyház-
művészetek országos előadója: A modern művészet válságának 
lélektani okairól, Velics László Jézus-társasági áldozópap pedig 
A rajz- és színhatások versenyéről értekezett, különösen a réz-
és aranykarcokban tekintve. A bölcselet történetéhez tartoznak 
dr. Horváth Sándor szent Domonkos rendi tanár dolgozata : A Szent 
Domonkos-rend szerepe a keresztény bölcselet megalapozásában 
és dr. Trikál József egyetemi tanár előadása: A Shakespeare 
műveiben megnyilvánuló bölcselkedésről; az előbbivel a Szent 
Domonkos-rend hétszázados fennállását, az utóbbival a nagy 
angol drámaíró halálának háromszázados fordulóját ünnepeltük. 
Az ügyvezető-alelnök előadása a bölcselet magyar nyelvéről, 
sok hozzászólásra adott alkalmat. 

Az előadások mind megegyeztek a «Maradandó bölcselet» 
szellemével s alapos voltukkal a tagokat és a vendégeket kielé-
gítették. Az eszmecserék iránt nagy volt az érdeklődés. 
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Az ülések látogatottsága emelkedőben volt s úgy tetszett, 
hogy akik egyszer valamely esetleges okból nálunk megjelentek, 
a hallottak érdekessége miatt vissza-vissza tértek. 

Az alelnök végül köszönetet mondott a társaság jótevői-
nek: dr. Prohászka Ottokár püspök védő úrnak, ki tevékeny 
részvételével másokat is buzdít és csatlakozókat vonz ; a köz-
ponti papnevelő-intézet elüljáróságának, melynek jóvoltából a 
papnevelő dísztermében meleg fogadtatásra találunk; az alapító-
és pártoló tagoknak ; végül a sajtónak, mely a társaság életéről 
szivesen ad tudósítást. 

Dr. Schütz Antal főtitkár a következőket jelentette : Tisztem 
értelmében van szerencsém az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 
mai tagálladékát a következőkben ismertetni: Alapító tagja van 
a Társaságnak az alapítás óta 134, meghalt az alapítás óta 43, 
jelenleg élő alapító tag tehát van 91. A gyarapodás a mult köz-
gyűlés óta 2 alapító, ú. m. dr. Horváth Győző kalocsai fölsz. 
püspök és Fuchs Károly budapesti bankigazgató, kiknek ezúton 
is kifejezzük a Társaság köszönetét. Rendes tagot 4 újat válasz-
tott a mult közgyűlés. Ezek : dr. Bartha György nagybecskereki 
kegyesrendi főgimn. igazgató, Bernhard Zsigmond budapesti 
Jézus-társasági atya, dr. Jablonkay Gábor pécsi Jézus-társasági 
kollégiumi igazgató és dr. Mester János budapesti szent Imre-
kollégiumi prefektus. Velük együtt van a Társaságnak az alapítás 
óta 174 rendes tagja, akik közül meghalt az alapítás óta 36, ki-
lépett 1, és így ma van a Társaságnak 138 élő rendes tagja. 
Pártoló tag be van írva a titkári törzskönyvbe a tavalyi köz-
gyűlésig 258, a mult közgyűlés óta a főtitkárnak tudtára esett 4, 
ez együtt 262. 

Dr. Martin Aurél pénztáros a következő két jelentést ter-
jesztette elő: I. A Társaság forgalma az 1916/17-iki munka-
esztendőben : 

Az 1915/16. esztendőről készpénz-áthozatal volt ... ... 724 82 K 
Az idei esztendőben bevétel : alapító-, rendes- és pár-

toló tagsági díjakból 540-— « 
Értékpapírok szelvényeinek beváltásából 720-— « 
Felmondott és felvett takarékbetétekből és kamataiból 

befolyt 1047-17 « 
Összesen 3031-99 K 
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A bevételek összege volt 3031-99 K 
Ebből levonva a kiadások összegét ... 2831-24 « 

Pénztári maradványként van 200-75 K 

II. Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság vagyoni állapota az 
1917. évi közgyűlés idején: 

A mult évi közgyűléskor volt a Társaságnak: 
Értékpapírokban névérték szerint ... .. 17000-— K 
Takaréktári betétként 100372 « 
Készpénzben __ ... 724-82 « 

Összes vagyona volt tehát 18727-82 K 

Jelenleg van összesen: 1950475 K vagyona, tehát 776-93 K-val 
több, mint a mult esztendőben. És pedig: 
11 drb 40/o-os államkötvényben 15000-— K 
12 « 6°/o-os államadóssági járadékkölcsönkötvény 2100-— « 

1 « 5V2°/o-kal kamatozó m. kir. állami pénztárjegy 2000-— « 
A m. kir. postatakarékpénztárnál csekkszámlán 204-— « 
Készpénzben „ 20075 « 
Az Aquinói Szent Tamás-Társaság összes vagyona tehát 1950475 K 

Ezután dr. Hanuy Ferenc és dr. Pataky Arnold számvizs-
gálók nevében az utóbbi felolvasta a számvizsgálói jelentést, 
melyben kérte, hogy a közgyűlés a pénztárosnak adja meg a fel-
mentést s mondjon köszönetet. 

A közgyűlés az indítványt elfogadja s a számvizsgálóknak 
is köszönetet mond. 

Dr. Székely István elnököt, dr. Hanauer Á. István alelnököt 
és dr. Schütz Antal főtitkárt három évre űjból megválasztották. 

Új rendes tagokul megválasztották a következőket : Magdics 
Gáspár cisztercita-rendi főgimnáziumi tanár, Marosi Arnold, 
cisztercita-rendi főgimnáziumi tanár, dr. Mattyasovszky Kasszián 
szent Benedek-rendi főgimnáziumi tanár, Szarvas Miklós Jézus-
társasági főgimnáziumi tanár. 

A tárgysorozat utolsó pontja dr. Hajós József rendes tag 
felolvasása volt: A legfőbb Hadúr a háborúkban. 

A nagy érdeklődéssel hallgatott előadás után az elnöklő 
püspök úr a következő kijelentéseket tette: «Köszönetet mondunk 
a tisztelt felolvasó úrnak ezért az időszerű és érdekes előadásért. 
Őserdő ez, őserdeje a kérdéseknek ; a legfontosabb ebben a cél-
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szerűség kimutatása, másodszor a «deus ex machina» távoltartása. 
A célszerűség az ideális momentum és gondolom, hogy ha azt 
kimutatjuk, hogy mindenütt vannak ideális momentumok, most 
és minden helyzetben, akármilyen az, akár felfelé megy (győze-
lem), akár lefelé megy (vereség), ez elég arra, hogy az emberiség 
és a nemzet megtegye a kötelességét ; hogy az Úristennek milyen 
további szándékai vannak, azt senki sem fogja megtudni előre, 
csak a történetírók fogják kiemelni később. A másik a «deus ex 
machina» távoltartása. Az én felfogásom, hogy lehetőleg imma-
nens fejlődéssel iparkodjunk megérteni a történést. Az isteni erők 
a mostani világban le vannak téve és a fokról-fokra való fejlődés 
az isteni gondolat érvényesülése. 

- Ezek után az elnöklő püspök az ülést bezárta. 

Fizetések nyugtatása. 
1916-ra 6 koronát fizettek: Loczner Gusztáv, Vályi Miklós. 12 koronát: 

dr. Pályi József, R. kath. plébánia Üllő, Wajdits Károly. 
1917-re 4 koronát fizetett : Lex János. 6 koronát: Husvéth József, Kövér 

Lajos, Vályi Miklós. 8 koronát: dr. Sebes Ferenc, Vámosy Mihály. 10 korona 
80 f-t: Kir. kath. főgimnázium Besztercebánya. 12 koronát: Alexa Ferenc, Ba-
ráczius József, Battyány-könyvtár Gyulafehérvár, dr. Erdélyi László, dr. Faragó 
János, Farkas Ferenc, Ferencrendi kolostor Bártfa, Györkös József, dr. Hám 
Antal, dr. Igaz Béla, Kapucinus kolostor Budapest, Kerékgyártó Tibor, Keserics 
Ferenc, Loczner Gusztáv, Michel Károly, Michon Mátyás, Nemszer Ignác, 
Nóvák Antal, Papnevelő-iutézet Pécs, Plébániahivatal Jászómindszent, Nagy-
szalonta, Nyésta, Óhegy, Zalaszántó, Szekeres Fábián, Szent-Imre-Kör Buda-
pest, Teffert Ferenc, Városi Közkönyvtár és Múzeum Szabadka. 15 koronát: 
Kandier János. 16 koronát: dr. Pfeiffer Miklós, dr. Zelliger Vilmos. 20 koro-
nát: Lakatos Ottó rendfőnök. 

A nyugtatást április 11-én zártam le. 
Megrendelőimet, a hátralékosokat is, kérem, szíveskedjenek 

a megrendelési díjat beküldeni. 
Bár a könyvnyomtató intézet a háború alatt már négyszer 

emelte a «Religio» nyomtatás díját, folyóiratom díját kötelező-
leg nem emelem, marad egy évre 12 korona, de nagy köszö-
nettel veszem, ha a tisztelt megrendelők, kiknek körülményei 
javalják, 16 koronát" küldenek. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címükben, 
kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra adni. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság. A társaság márc. 

24-én tartotta évi rendes közgyűlését gróf Csekonics Endre belső 
titkos tanácsos elnöklete alatt. Napirend előtt szólásra emelke-
dik Berzeviczy Albert, aki részvétteljes, meleg szavakban emlé-
kezett meg azon nagy veszteségről, mely a társaságot Hajós 
József igazgatósági tag váratlanul bekövetkezett halála által érte. 
Az 1916. üzletévről szóló zárszámodásokat és mérlegkimutatá-
sokat, az igazgatóság és a felügyelőbizottság jelentései kapcsán, 
Ortnódy Vilmos főrend, vezérigazgató terjesztette elő. Az igaz-
gatóság jelentése kiemeli, hogy noha a háború a biztosítási 
üzlet extensiv terjesztésének nem kedvez, az ország és a társaság 
kitartó benső gazdasági erejénél fogva az immár harmadik há-
borús üzletév is megfelelő nyereséggel záródott, sőt a nyereség 
meg is haladja az előző évieket. A tűzbiztosítási üzlet, jelenté-
keny díjbevétel-emelkedés s kedvező kárviszonyok mellett jó 
eredményt hozott. Viszont a jégbiztosítási üzlet, bár díjbevétel-
emelkedés ebben is volt, a tetemes jégkárok következtében vesz-
teséggel járt. A betörés-biztosítási üzlet egészségesen fejlődött s 
kielégítő nyereséget hozott. Az életbiztosítási üzlet a háború 
hátrányos hatását a halálozási károk fokozódó szaporodásában 
szembetűnően megérezte, ellenben az új életbiztosítások szerzé-
sére irányult munka már több sikerrel járt, mint az előző há-
borús évben. Ennek az üzletágnak mult évi végeredménye kisebb 
nyereség, mint aminők az előző éviek voltak. Hadikölcsönök 
jegyzésében a társaság, hiven hazafias hagyományaihoz, a mult 
év folyamán is oly nagy mértékben vett részt, hogy összes hadi-
kölcsönjegyzései immár közel 100 millió koronát tesznek ki. 
Az igazgatóság a társaságnak félszázados fennállása emlékeze-
tére tett közcélú alapítványa kamataiból ötvenezer koronát a 
«Pro Transylvania» egyesületnek, tízezer koronát pedig a «Dol-
gozó nők Otthona» részére javasol kiadatni s ezenkívül részle-
tes javaslatot tesz az 1916. évi tiszta nyereség fél százalékának 
megfelelő 35.785 korona 48 fillér összeg különféle jótékony cé-
lokra leendő elosztásáról. — Végül az igazgatóság az összesen 
7,157.087 korona 54 fillér évi nyereségre vonatkozóan indítvá-
nyozza, hogy abból az alapszabályszerű levonások és tartaléko-
lások után 3,200.000 korona—minden egyes egész részvényre 
800 korona osztalékot számítva - a részvényesek osztalékára for-



Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 

OKCONAÊPiTtSI 
* MŰINTÉZET. * 

R I £ G E R OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gózüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
Cs. é s Rir. udvar i szá l l í tó , a 
F e r e n c Józse f -rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesíi 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



вваввааввави 

A ftdő lelkészkedó papság figyelmébe 
ajánljuk a HUSZÁR ELEMÉR dr. által 

egybeállított 

Lelkipásztorok 
Jegyzőkönyvé-t. | 

Minden szükséges tájékoztatást macában 
foglal. — Nagyszámú rubrikáé lapot tar-
talmaz. — A gyakorlatban kitűnően be-
vált. — Lelkipásztorok nélkülözhetetlen 
segédkönyve, — Csinos vászonkötésü 

zsebkönyv, 

B ß " Á r a 1 k o r o n a 5 0 fillér. 

Megrendelhető 
a S z e n t - I s f v á n - T á r s u l a t | 

könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kecskeméti-u. 2. 
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l é l e k h a l h a t a t l a n s á g é s m ű v e l t s é g . 

AV I L Á G N É Z E T E K nagy harcában, mely hol nagyobb, hol kisebb 
hévvel, de szünet nélkül tombol az emberiség életében, a 

hadviselő felek fegyverét az Isten és világ, a szellem és anyag 
eszméi mozgatják. 

Isten! Ez az a nagy szó, mely — mondhatjuk — először 
hangzik el bölcsőnk felett az édesanya mosolygó ajkairól, me-
lyekkel lelkünkbe csókolja a világ felett álló, a világot alkotó 
legfelsőbb lény nagy gondolatát. 

A gyermeki lélek mohó vággyal ragadja meg azt; mert 
ott szunnyad az abban a kis lélekben s az édesanyai csókra 
felébredve uralkodik azon az élet mindenféle változatai között 
egészen a sirig. 

Ez az a nagy gondolat, melyhez legtöbben visszatérnek 
még azok is, kik életök zajló viharai között talán megtagadták 
az Istent és a hitetlenség apostolai lettek. 

Amint ezt egy La Plate, egy Montesquien, egy Buffon 
megvallják, igazolva azt, amit a pogány természettudós Plinius 
(Epp. lib. VII, 26.) oly határozottsággal s bizonyára a tapasz-
talatra támaszkodva kifejezett, hogy a haldokló megemlékezik 
arról, hogy ember és hogy vannak istenek. 

Isten az örökkévaló, az idő és tér felett uralkodó ; ő a mér-
hetetlen életoceán, melyből merített akkor, midőn az életet adta 
azoknak, amik még nem voltak — a teremtés pillanatában. A terem-
tés az Isten gondolatának megvalósítása; a teremtés az isteni 
értelemnek kinyomata; a teremtés az ő végtelen hatalmának 
remekműve, melybe bevéste szellemének és szivének ragyogó 
betűit. Ezekből olvashatjuk az ő hatalmas gondolatait. Az Isten 
műve csak szép lehet. Az örök szépnek alkotása csak remekmű 
lehet. És az Istennek remekműve a világ. 

Ez a szépség magával ragad ; úgyannyira, hogy sokan bele-
szeretnek a világba, beleszeretnek annak nagyszerű törvényeibe, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 2 
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úgy hogy elfelejtik a Teremtőt s csak az anyagi világot látják. 
A természet, a világ, ez nekik a minden ! Az anyag minden léte-
zőnek ősalapja, mondja Büchner s vele minden anyagelvi. (Kraft 
und Stoff 31. old.) A természettudós, mondja ugyancsak ő, csak 
testeket ismer és a testek sajátságait; ami ezenfelül van, azt 
érzékfelettinek nevezi; és az érzékfelettiséget úgy tekinti, mint 
az emberi szellemnek eltévelyedését. (U. o. 247.) Az érzéki tapasz-
talásnak határa határa a gondolkodásnak is, mondja egy másik 
anyagelvi. (Vogt: Köhlerglaube und Wissenschaft 108.) 

Ilyen és hasonló gondolatok vezetik ellenfeleink fegyvereit, 
melyekkel az Istenhivők ellen küzdve harcolnak oly szívóssággal 
és körmönfontsággal, hogy sokaknak tudományos szellemirány-
zatát nagyban befolyásolják és felfogását az Isten és világ, szel-
lem és anyag egymáshoz való viszonyára nézve felette téves 
irányba terelik. 

Midőn ily irányzatokkal szemben állást foglalunk, ebből 
nem lehet, nem szabad azt következtetni, hogy az Istenben hivő 
tudomány fél a tudományok haladásától. Ne gondolja senki, hogy 
fél a fejlődés, az evolutio nagy gondolatától. 

Evolutio, fejlődés, haladás az Isten gondolatai. 
Az ember feladata olvasni e gondolatokat és elsajátítani 

úgy, hogy minden munkáján mindig átcsillogja az isteni eredet 
fénye. Hazugság, tévely azt el ne homályosítsa, mert akkor az a 
munka veszít szépségéből és eredménye torzalak leszen. 

A tudománynak egyik legnagyobb ellensége a féltudás, vagy 
még inkább a meg nem értés, illetőleg félreértés. A haladásnak 
másik legnagyobb ellensége a vakonrohanás. 

Jól tudjuk, hogy mindent, amit évszázadok patinája vont 
be tiszteletreméltó zománcával, támadni vagy tagadni, lenézni 
vagy megvetőleg félredobni csak azért, mert nem új : még nem 
tudomány. Vásári lármát ütni valamely még ki nem próbált fel-
tevés mellett vagy \akon rohanni divatos szólamok után: még 
nem haladás. «A természet ismerete szükségképen Isten gondola-
tára vezet, mondja Reinke. És pedig épen az okság elvénél fogva 
oly biztosak vagyunk Isten létéről, mint arról, hogy természet 
létezik. Az inductio és analógia módszerével dolgozó természet-
tudós abban, hogy az élő szervezetek létét és tulajdonságait 
teremtő Istenségre vezetjük vissza, nemcsak a leginkább fölfog-
ható, de az egyedül elgondolható magyarázatot látja. Ez a ma-
gyarázat meggyőző logikával folyik a tényekből. Ha ellenben 
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azt mondják: Nincs Isten, mert nem lehet — ez az én szemem-
ben tudományos frivolság». (Die Welt als Tat. 457. 1.) 

Innen magyarázhatjuk meg csak, hogy a nagynevű ter-
mészettudósok majdnem kivétel nélkül hivő emberek voltak. 

Euler, a nagy matematikus a többi között munkát írt az 
isteni kinyilatkoztatás védelmére. Pasteur pedig, kitől egyik tanít-
ványa azt kérdezte egyszer, hogy hogyan lehet ily nagy tudós 
hivő ember? Azt felelte: «Épen azért, mert gondolkoztam róla 
s tanulmányoztam a vallást, épen azért van olyan hitem, mint 
egy breton férfinak. És ha még többet gondolkodtam és tanul-
tam volna, egy breton asszony erős hite lenne bennem». Darwin, 
kinek neve az evolúciós természetbölcselet cégére, azt vallotta 
önmagáról: «A kételkedés legfőbb fokán sem voltam sohasem 
atheista oly értelemben, hogy Isten létét tagadtam volna». S ugyan-
csak ő írja, hogy e kérdésre, vájjon a világnak van-e teremtője 
és kormányzója, a legnagyobb szellemek mind igenlőleg vála-
szoltak. 

Van Isten! Van szellem, van lélek. A nagy mindenségben, 
a világrendszerben itt áll az ember, a teremtés remeke. Mi ő? 
Vájjon csak anyagi részecskék halmaza-e? Egy csodálatos gépe-
zet, mely millió és millió anyagi parányrész kapcsolatából áll-e ? 
Vagy van szellemi része, mely az egész szervezetet mozgatja? 
Ez a nagy kérdés, melyre saját érdekünkben felelnünk kell. 
S milyen természetű ez a lélek? Vájjon Vogtnak adjunk-e igazat, 
ki azt mondja: A lélek csak gyűjtőnév az idegek különféle mű-
ködésének megjelölésére a magasabb anyaállatoknál. Az ember 
ép úgy, mint az állat csak gép ; gondolkodása meghatározott 
testi szervezetnek eredménye? (Bilder aus dem Tierleben.) 

Vagy pedig elfogadjuk azt, hogy van az agytól s általában 
a szerves testtől lényegileg különböző anyagtalan, egyszerű állag — 
substantia — melyet léleknek nevezünk ? 

A látható természetben a szerves lények három nagy és 
egymástól különböző birodalmát vesszük észre, melyekben három 
nagy életfolyamat hullámzik s ezekben pedig egy belülről kifelé 
alakító és fenntartó életelv — a lélek — működik. 

A növényi szervezetekben ez az életelv elválaszthatatlanul 
magukhoz a szervekhez van kötve. A szervek és ezeknek vegyi 
és fizikai részei, erői és törvényei által működik. Működése csu-
pán a saját organismusára és ennek táplálására, növelésére és 
továbbtenyésztésére terjed. Azonban ez az életelv az anyagnak 
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puszta erőin mégis felüláll, minthogy belülről kifelé működik és 
a saját céljai és törvényei szerint használja az anyagot. 

Mivel belőle indul ki a tenyészeti élet, azért ez elvet tenyé-
szeti elvnek, tenyészeti (növényi) életelvnek — növényléleknek 
nevezzük. 

Az életelv az állatnál is a testi szervezethez van kötve ; 
működésében ezt használja; de nem csupán testi sajátságok ere-
jével működik, amint működése is nem, mint a növényeknél, 
csupán a saját testére terjed ki, hanem minden érzékileg észre-
vehető tárgyra. Ezt a második életelvet, mert belőle indul ki az 
érzés és önkéntes mozgás, érzéki vagy állatléleknek nevezzük. 
Végre megjelenik előttünk az élet a legkifejlettebb, legmagasabb 
alakjában, melyben az életelv sem nem testi szerv, sem nem 
testi tulajdonságai által fejt ki hatást, hanem közvetetlenül és 
egyedül önmaga által működik és amely épen ezért nem csupán 
az érzékileg észrevehető dolgokat, hanem az igazság egész terü-
letét felöleli. Ez elv az eszes lélek, mely az emberben lényegileg 
egyesülve a testtel a tenyészeti és érzéki működésen kívül a gon-
dolkodás és szabadakaratnak ténykedését is teljesíti. Amint az 
állat az érzéki lélekkel egyúttal a növények tenyészeti életelvét 
is egyesíti magában; úgy egyesíti magában az eszes lélek a nö-
vényi és állati alacsonyabb életformákat. Az ember táplálkozik, 
növekedik, mint a növény; érez, mozog, mint az állat. Ami azon-
ban őt mindezek fölé emeli és őt emberré teszi, az a harmadik 
életkör, mely őt kizárólag illeti meg, az értelmi és szabadakarati 
élet, mely az öntudatos szellemből indul ki. (Hettinger, Apologie 
des Christenthums I, 349—351.) 

Ez az öntudatos szellem, az értelmi és szabadakarati élet-
nek ez alapelve, ez az emberi lélek. 

Ez az élet lehelete, melyet a Szentírás szavai szerint az Úr 
Isten az agyagból alkotott ember orcájára lehel, mely által az 
ember élőlénnyé vált. Ez az isteni szikra, melyről Madách 
Ádámja szól a büszke tudósnak, ki a lombikjába zárt anyagot 
életre akarván kelteni, azt mondá: Egy szikra kell csak és életre 
jő. De azt a szikrát azt honnan veszed — kérdi Ádám. Csak egy 
lépés az, ami hátra van — felel a tudós. De azt a lépést ki nem 
tevé, az nem tett semmit, nem tud semmit is. (Az ember tragé-
diája XII. sz.) Ah, lesz-e aki egykor megteszi ? — Nem lesz soha, 
feleli a föld szelleme. (U. o.) Nem lesz soha. Emberi tudás, em-
beri erő gyenge, tehetetlen ott, hol teremtésről van szó. Ám a 
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teremtés csak Isten munkája lehet s így a lélek is Isten alko-
tása. Az élet csak attól származhatik, ki maga az élet teljessége : 
az Istentől. A vegyész értelmes akarata — mondja Liebig — 
kényszerítheti az elemeket a szervezeten kívül oly összekötteté-
sekbe lépni, melyek semmi életszerű, hanem csakis vegyi saját-
ságokkal birnak. De az sohasem fog a chemiának sikerülni, hogy 
műhelyében egy sejtet, egy izomrostot, egy ideget, szóval az 
organismusnak egy igazán szerves vitális tulajdonságokkal biró 
részét állítsa elő. (Chem. Briefe 356. 1.) Ez a teremtés munkája; 
ez az isteni élet csodálatos mélységének magasba törése. A vég-
telen életből előtörnek a világokat alkotó energiák és létrehozzák 
az életet, melynek akár ösztönös, akár tudatos megnyilvánulásaiba 
elmélyedve a természettudós épúgy, mint a bölcselő; a hittudós 
épúgy, mint a költő az imádás, a hódolat, a dicsőítés hymnusát 
zengheti csak; mert be kell látnia, hogy Isten az: 

Ki egy szavával híva létre mindent 
S pillantásától függ ismét a vég. 
Ö az erő, tudás, gyönyör egésze . . . 

(Az ember tragédiája I. szín.) 

Ki ; Ronthat, teremthet száz világot 
S a nagy idők folyamát kiméri. (Berzsenyi.) 

Azt az energiát, mely az ember életét mozgatja, az Isten lehelte 
az ember csodás szervezetébe. A lelket, mely az ember összes 
működéseinek alapelve, az Isten oltotta bele az emberi orga-
nismusba, illetőleg egyesítette azzal, hogy test és lélek egy 
individuális egészet alkotva képmása leszen teremtőjének és meg-
valósítani igyekezzék azt a nagy gondolatot, mely az Isten gon-
dolata volt, hogy végre is teljes egyesülésben részese legyen 
Isten boldogságának. Ez a gondolat a lélek halhatatlanságának 
gondolatára vezet bennünket. 

Az örökkévaló Isten örökkétartó boldogságában részesülni 
ez a cél. 

De kérdés: Élhet-e a lélek tovább, még akkor is, mikor a 
testtől elvált? S fog-e tovább élni valóban? 

Vannak lelkek, mondja egy hírneves iró, s boldogok ők, 
kiknek a halhatatlanság legerősebb bizonyítéka a — halál. Sze-
retteik kedves maradványainál ők nem tudnak térdre borulni 
anélkül, hogy mennyei illat, az élet és halhatatlanság lehelete 
ne járná át őket s ne mondanák a költővel: 

Lehet-e kételyed a sírhalom felett? 
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• . .De vannak mások, szánjuk őket — mondja ő tovább, kikre a 
halál ellenkező hatást gyakorol. Szivökben a halhatatlanság remé-
nyét bánatfelhő borítja el. Megjön az éj s kínos kétségben telik 
el: Hátha mindennek vége lesz! Keserű megpróbáltatás, mely 
épen szeretetökből származik. Ha kevésbbé szeretnének, kevésbbé 
kételkednének ! (Bougaud, A kereszténység és korunk I, 479—480.) 

Gyönyörű szavak, melyeket egy költői lélek mélységes 
philosophiája adott az író tollára s amelyek szerint a halál komor 
megjelenése egyik szívben a halhatatlanság biztos hitének gon-
dolatát érleli és fejleszti erőssé; a másikban a kételkedés gyötrő 
kínjainak tüzét lobogtatja magasra: Hátha mindennek vége van! 

Vájjon melyik részen vannak többségben a szivek ? Melyik 
gondolat dobogtat többet? A halhatatlanság erős hite? vagy a 
kétkedés gyötrelmes sejtelme? Ki tudná megmondani? 

Hány lelket foglalkoztat a kételkedés e kérdése, mely 
Petőfink ajkain is felcsendült: Az ember ugyan hová lesz?.. . 
Szeretője-e vájjon a testnek a lélek? S mint szeretőkhöz illik, 
együtt enyésznek? Vagy a lélek a testnek csak barátja? 

S úgy tesz, mint rendesen a barát : 
Elhordja magát, 
Midőn amazt pusztulni látja? 

Hát erre a kérdésre az ember feleletet vár; feleletet, biz-
tosat, nem ingadozót, mely megnyugtassa. Mert, ha valahol, itt 
a kétkedés öl; megöli a törekvések összes erejét; lerombolja a 
remények színgazdag világát... 

Hát kérdezzük: Élhet-e a lélek a test halála után? Mit 
mond az ész erre a kérdésre? Mit mond a szív? «Mert a hal-
hatatlanság szükséges dogmáját nem kőre vagy pergamentre írta 
az Isten. Az észnek belátásába s a szívnek sejtelmeibe írta 
be. Azt akarta, hogy önelvetés nélkül ne vethesse el senki». 
(Bougaud u. o.) 

Anélkül, hogy itt a lélek létezéséről hosszasabban szólnék, 
csak néhány rövid megjegyzést teszek erre vonatkozólag, hogy 
további mondanivalóimat megalapozzam. 

Az öntudat, melynek legfrappánsabb kifejezése ez a rövidke 
szó: én; továbbá a gondolkodás és akarás tényei oly világot 
tárnak fel előttünk, melynek minden egyes megnyilatkozására el 
lehet mondani, amit lord Kelvin a szabadakaratról magáról 
mondott, hogy a szabad akaratnak minden megnyilatkozása csoda 
a fizika, chemia, mathematika tudományára nézve. 
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Az öntudat, a gondolkodás, az akarás tényeinek megmagya-
rázása egy szellemi életelv nélkül csupán anyagi, bármily finom 
anyagi elvvel lehetetlen. Az anyagi részecskék semmi kigon-
dolható berendezése vagy mozgása által sem építhetünk hidat 
az öntudat országába, mondja Dubois-Reymond. Ezt a hidat 
csak akkor építhetjük meg, ha elfogadjuk a szellemi lélek léte-
zését, mely saját érzéseit, saját gondolatait gondolkodásának 
tárgyává teheti. Nem-e ezért mondja Dante az emberről, hogy 
az lélek: un' alma sola, che vive, sente e sè in sè rigira. (Purg. 
X X V . 7 3 . ) 

Ez a szellemi életelv az öntudatos lélek, mely a test halála 
után tovább folytathatja öntudatos életét. 

Igaz, hogy az ember az őt környező természettel ezer és 
ezer módon van összekapcsolva; az ember szellemi élete bele-
kapcsolódik az anyagi világba, melyet szemléletének, gondol-
kodásának akarásának, egyszóval lelki életének tárgyává tesz. 

S ebben a világban, ebben az anyagi környezetben, akár a 
legegyszerűbb növényt, akár a legmagasabb állategyedet szem-
léli, az ember tudja azt, hogy az az egyszerű növény, az a magas-
rendű állat csak egy egyed, a fajnak egy példánya, melynek fel-
adata a fajfentartás munkájában kimerül. 

Az embernek azonban sajátos rendeltetése, kitüntetett hely-
zete van a világegyetemben. Az emberi élet tevékenysége nem 
merül ki a puszta anyagi élet működésében; az ember sajátos 
élete a szellemi élet, mely az ő szellemi részében, mint alap-
elvben gyökeredzik, melynek működése átsugárzik az anyagon, 
melyet a lélek mint eszközt használ tevékenységének kifejtésében. 

Az ember önmagában egész világot hord, az eszmék vilá-
gát; uralkodik a gondolatok mérhetetlen birodalmán, midőn az 
eszköz, a test elmúlik; midőn az eszköz kiesik a művész kezé-
ből; maga a művész nem múlik el. Ez a művész a lélek, mely 
működését, sajátos működését folytathatja épen azért, mert sajátos, 
egyedül őt megillető élete van s mivel ilyen élete van, a testnek 
benső együttműködése nélkül is fejthet ki tevékenységet, amint 
pl. ez a gondolkodásban történik. Az állati lélek, mely csupán 
érez, érzése pedig a testi szervekben és a testi szervek által megy 
végbe, a testnek együttműködése nélkül önmagában sem tevé-
kenységet, sem életet nem fejthet ki. Az állati lélek tehát a test 
életével együtt megszűnik létezni. Az ember nem szűnik meg 
létezni, ha a testi szervek és az egész szervezet felbomlanak is 
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a halálban; mert jobb és nemesebb élete ezektől független. 
Gondolat és szabadság önmagukban véve sohasem szorultak a 
testi szervekre és jövőben sem szorulnak reájuk. (Hettinger, 
Apologie I, 386—387.) 

Ezt a gondolatot gyönyörűen fejezi ki Lamartine «Szókra-
tész halála» c. költeményében. Szókratész tanítványai körében 
várja a méregpoharat. Mielőtt azt kiinná, még egyszer megnyitja 
bölcs ajkait. Barátai zokogva nézik a halni kész bölcs mestert. 
Azután : 

Ha már halni készülsz, az egyik barát szól, 
Beszélj nekünk remény s halhatatlanságról. 

És Szókratész beszél. Beszél a reményről, a jövő élet remé-
nyéről és a halhatatlanságról. 

Egyik tanítványa, Kébész végre így szólítja meg: 

. . . Minthogy elválsz már s nem soká lész velünk, 
S szavaid utolsók szeretett mesterünk, 
Tanulni akarván talán meg nem sértlek, 
Kételyeimről ha még egyszer megkérdlek. 

A lelkek, azt mondod siron túl is élnek : 
De ha csak mint fáklya világa a lélek, 
Midőn, felemésztvén anyagát, a fáklya 
Elaluszik, vájjon mivé lesz a lángja? 
Mindkettő egyszerre, a gyertya és fénye 
Eltűnik örökös, néma sötét éjbe? 

S ha a lélek bűvös hangja csak a lantnak, 
Melyet húrjaiból ujjaink kicsalnak, 
Az idő vagy dal ha elhasználá a fát, 
S húrja szakadozva egy síró hangot ád, 
Széttört idegével haldokolva a lant 
Porrá lesz az ittasnő lábai alatt; 
Mivé lesz hangja az isteni zenének, 
Meghal-e a lanttal? a testtel a lélek? 

Barátim a lélek nem halavány mécs, mely 
Beragyogja lényünk az érzék fényével : 
Örök szem ő, mely e hitvány napot váltva 
Kelni, nőni, hunyni s újra kelni látja, 
S mely érzi, bár maga nem veszt erejébül, 
Az élet fáklyája, miként fogy, sötétül. 
Mint a halandó szem, mely az éjszakába' 
Látását veszti, de megmarad világa. 
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Lélek az érzéknek, nem az, mi a lantnak, 
Bűvös hang, mit abból ujjaink kicsalnak; 
Az isteni ujj ő, mely maga pengeti, 
A fül, mely hallgatja sírni vagy zengeni, 
Figyelmes hallgató, láthatlan szellem, mely 
Figyel, hangol, b i r á l . . . s műértő kezekkel 
Az érzékek zavart hangjaiból alkot 
Isteneknek tetsző bűbájos összhangot. 
Hjába hal meg a lant s száll el bűvös hangja 
Ö a néma romok dalát folyvást hallja. 

Hiszes Kébesz? kérdi most a bölcs. S a hű tanítvány lel-
kesedéssel feleli: 

Hiszem búcsúszavad . . . 

Ó, a lélek nem enyészik el a testtel! A lélek, mint szellemi 
erő ép oly kevéssé enyészik el, mint nem enyészik el működé-
sének, gondolkodásának és akarásának tárgya sem, mely sohasem 
volt érzéki természetű, hanem az érzékfeletti világ körében mozog. 
Nem az egyedi, az összerű, az esetékes, a mulandó; nem ez a 
tárgya a lélek sajátos működésének, ez az érzéki észrevevés 
tárgya. A lélek működésének sajátos tárgya az egyetemes, a szük-
ségszerű, az örök eszmék: a lélek működésének tárgya az igaz 
és jó birodalmában lelhető fel. Ezek az eszmék éltek a látható 
világ előtt és élni fognak tovább; a földi változások ezeket nem 
érintik. Azért nem szűnnek meg létezni, ha a test meghal is; 
épúgy nem szűnnek meg, mint a lélek, melyért léteznek s amely-
nek táplálékot és kielégítést nyújtanak. 

Azt mondja egy keresztény bölcs, hogy, miként az érzékek 
épen azért, mert a test halandó, semmi mást, mint mulandót 
észre nem vesznek; úgy a lélek, mely a halhatatlant szemléli és 
gondolkodásának tárgyává teszi, kell, hogy halhatatlan legyen. 
Csak azért szemlél és gondol ő halhatatlant, mert maga is hal-
hatatlan. (Sz. Athanáz Adv. Qen. c. 33. Idézve Hettingernél u. o. 
382—383.) 

Göthe ezt így fejezi ki: A halhatatlanságról való meg-
győződésünk szerintem a tevékenység fogalmából származik; 
mert ha én halálomig szakadatlanul működöm, akkor a természet 
köteles nekem a létnek egy más formáját nyújtani, ha a mostani 
az én szellememet kielégíteni már nem képes. Göthenek ezen 
szavaiból megértjük lelkének epedő sóhaját, mely a halál pilla-
natában röppent el elhaló ajkairól: Mehr Licht! Több világos-
ságot! Ez a sóhaj egy nagy lélek mélységeibe enged bepillan-
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lást. De ezek a mélységek ott vannak minden ember lelkében. 
Minden lélek több világosságot, több életet kíván. Ezért eped. 
Ezért sóhajtozik. Több szeretetet, több világosságot, több életet! 
A lélek tudásvágya kielégíthetetlen itt. Azért mondja Lessing: 
Adjatok nekem nagy gondolatokat ! A lélek vágyai folyton több 
életet sürgetnek. Mindig több gondolatot, több szeretetet óhajt 
a lélek. Ám érzi, tudja az ember, hogy élete a földön mindig 
küzdelmes, mindig fogyatékos. Több életet kíván a szív; vágyai-
nak sasszárnyai sohasem emelik elég magasra. Hát ezek a vágyak 
a semmiségbe vesznének? Hát ez az éhség, ez a szomjúság a 
több tudás, a több szeretet, a több élet után céltalan? Csak arra 
valók volnának, hogy örökös gyötrelmet okozzanak soha el nem 
érhető megnyugvás nélkül ? Az emberi szív mindig azt sóhajtja : 
Örökre. S a felelet mindig csak az volna, hogy: soha? Hát a 
halállal az ember egyszer s mindenkorra végezne? Ostobaság; 
mondja Göthe. Végezni, buta szó. Miért végezni ? Vég és semmi, 
az mindegy. Ha annak, ami van, végződnie kell, akkor a dicső 
teremtés mit jelent? Hisz még a materialista is halhatatlanságról 
beszél ; az anyag halhatatlanságáról. Hát mi ne beszélhessünk 
a lélek halhatatlanságáról? (Eckermann, Gespräche mit Göthe 
II, 56.) 

Az emberi lélek nem oly önállótlan lény, mely keletkezik és 
elmúlik, mint az állati lélek a testi szervezetben és szervezettel, hanem 
szabad önálló lény, bensőleg tevékeny lény, mely új, magasabb 
életet teremt, az érzékfölötti megismerés és szeretet életét. Ezért 
az életért él a lélek. A lélek tehát természeténél fogva tovább 
élhet a test halála után is, amíg Isten azt fenntartja, amíg Isten 
az életet tőle el nem vonja, melyet az emberi léleknek adott. 

Hát fenntartja-e Isten a lélek életét? Vagyis valóban tovább 
él-e a lélek a test halála után is? Igen; mert a halhatatlanság 
gondolatát, az örök élet nagy eszméjét a lélek önmagában hor-
dozza s egyúttal ott él a lélek mélyén a hatalmas, az ellen-
állhatatlan vágy az örök élet után. A lélek önmagában hordja, 
ott táplálja önmagában a halhatatlan életnek gondolatát; azért a 
lélek a testtől különböző, halhatatlan lény. Ha az emberi lélek 
nem volna halhatatlan, honnan merítette volna a halhatatlanság 
eszméjét, mikor a világegyetemben mindenütt csak halandót, 
mulandóságot szemlél ? Hogyan is gondolt volna arra és hogyan 
vágyódnék utána, ha nem volna halhatatlan? Maga a természet 
mutat rá a halhatatlanságra. Ámde a természet szava sohasem 
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csal. Az Isten önmagának ellenmondana, ha e gondolatot és 
vágyat a halhatatlanság után, az emberi lélek lényeges rendel-
tetése gyanánt abba beleteremtette és mégis ennek a léleknek 
megsemmisülését akarta volna. Mert a halhatatlanság gondolata 
nem sporadicus, itt-ott feltűnő óhaj, sem nem önkényes vágy, 
hanem általános és folyton élő eszméje az embernek minden 
időben, minden helyen és minden műveltségi fokozaton; azért 
ez egy ép oly általános, folyton élő okot követel. Ez pedig nem 
lehet más, mint a természetnek alkotója, kitől az lényeges ren-
deltetését illetőleg származik. 

A halhatatlanság eszméje oly mélyen gyökeredzik az ember 
lelkében, hogy azt nem nélkülözheti. Ezt meggondolva, elmond-
hatjuk, hogy nagyobb megerőltetésbe kerül tagadni a halhatat-
lanságot, mint azt bebizonyítani. Sok szellem kell hozzá, hogy 
lelkünk nemlétét magunkkal elhitessük, mondja egy neves iró. 
(Bougaud, A kereszténység és korunk. 480. I. k.) Talán szabad 
lesz hozzátennünk, hogy még több szellem kell ahhoz, hogy, ha 
már elfogadjuk az emberi lélek létezését, tagadjuk annak hal-
hatatlanságát. Az ember érzi a halhatatlanság szükségességét, 

Du hast Unsterblichkeit im Sinn, 
Kannst du uns deine Gründe nennen ? 
Jawohl, der Hauptgrund liegt darin, 
Daß wir sie nicht entbehren können — 

mondja Göthe. (Z. Xen. III.) 
A halhatatlanság tagadása az ember legbensőbb öntudatá-

nak meghazudtolása, kinek legmélyebb érzelmeit, majd tele vágy-
gyal, majd tele édes reménnyel, majd tele aggodalommal, de 
mindig a túlvilág gondolata ragyogja keresztül. (Hettinger, Ap. 
des Christenthums. I, 393.) 

Igen! A halhatatlanságnak legmeggyőzőbb bizonyítéka tulaj-
donképen az a psychologiai tény — s ez bizonyíték marad 
mindig —, hogy a lélek mélyén ott él a hatalmas, a kitöröl-
hetetlen vágy az örök élet után ; hogy a lélek önmagát halhatat-
lannak tudja. S így Carusnak megjegyzése teljesen helyes: 
A lélek érzi halhatatlanságának szükséges voltát és ezt bizonyí-
tékul használja halhatatlansága mellett. (Schneider, Unsterblicht-
teits idee. I, 209.) Ez oknál fogva mondja Nicolas: (Philos. Stud. 
I, 101.) Már csak azért, mert a lélek halhatatlanságának eszméje 
bennünk megvan, szükséges, hogy ez az eszme valóságon ala-
puljon ; mert lehetetlen, hogy ennek más forrását adhassuk, mint 
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épen e halhatatlanságnak bensőnkben létező fogalmát. Kívülről 
ez eszmét nem nyerhettük, mert a külső tünemények inkább azt 
mondják: E világon minden meghal, csak a nem és faj él 
tovább; az egyed, mint ilyen örökre elmúlik. Az ember halandó 
bizonyos értelemben t. i. testére nézve ; önmagában hordja azon-
ban szellemi részének halhatatlanságáról táplált öntudatát. (U. o.) 

La Bruyère nem hiába mondja: Én fel nem tudom fogni, 
hogy a lélek meghal, miután Isten azt a végtelennek gondola-
tával és örök igazságokkal töltötte meg. (Car. XVI.) Mintha 
Plato örökszép szavai nyilatkoznának meg e gondolatban, ki azt 
mondja, hogy ha a lélek önmagát kutatja, nem fordul-e oda az 
örökszéphez, az örökkévalóhoz, a halhatatlanhoz és a mindig 
változatlanhoz és ott időzik nála, mint önmagához hasonlónál, 
mihelyt önmagába visszavonulva erre alkalmat nyer? Mert a 
léleknek ez felel meg: az isteni, a halhatatlan, az örökké vál-
tozatlan; míg ellenben a testnek az emberi, a halandó, a változó 
s azért a test természetének megfelel, hogy feloszoljék, a lélek-
nek pedig az felel meg, hogy feloszol hatatlan s ehhez valami 
hasonló legyen. (Phaed. p. 79. sqq.) 

A lélek halhatatlanságának egy másik hatalmas bizonyítéka 
a boldogság után való vágy. A kereszténységnek egyik nagy 
bölcselője szent Ágoston mondja azt, ami örökké igaz marad s 
amit meg nem cáfolhat senki : Mindnyájan boldogok akarunk 
lenni és boldogtalanok lenni nem akarunk, sőt ezt nem is akar-
hatjuk. (De Trinitate XIII.) És sajátságos, de igaz, hogy mielőtt 
az embernek még csak sejtelme is volna az erényről; mielőtt 
még csak valamit is tudna a kötelességről és az áldozatról, már 
akkor vágyódik, eped a boldogság után. 

Nevezheti ezt valaki egoismusnak, de senki sem tagadhatja, 
hogy ez így van. Az ember sohasem tagadhatja meg személyi-
ségét, nem is szabad megtagadnia s nem is fogja megtagadni. 
Minden lény érvényesülni óhajt, mint ilyen; keresi a létet és 
nem a megsemmisülést, melytől visszaborzad. «Az angyalnak 
boldogságvágyától a kőzetekben rejlő összetartó erőig, minden 
azt kiáltja hangosan a természetben: boldogság, a lét boldog-
sága után vágyom.» 

S mi is van ezzel a boldogsággal ? Igen ! Vannak pillanatai 
a boldogságnak, édes pillanatai, melyek azonban eltűnnek, mint 
az árnyék. Pedig mit nem áldoz az ember a boldogságért? 
S mégis! Hányszor sóhajt fel a költővel: 
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Könnt' ich zum Augenblicke sagen : 
Verweile doch, du bist so schön, 
Ich ließ' mich gern in Fesseln schlagen ; 
Ich wolte gern zu Grunde geh'n. 

S megint: 
Ja, Freund, oft trinket der Mensch 

die Lust in Strömen und dürstet, 
Der Glücklichste stirbt unter Wünschen ; ein 

Tropfen Kummers verbittert 
Ihm ganze Meere von Freuden. (Kleist.) 

Ilyen tehát a boldogság a földön. Vannak pillanatai a 
boldogságnak, ki tagadhatná ezt? Vannak sugarai a boldogság-
nak, melyek előtörnek a küzdelmes lét felhői közül s aztán újra 
eltűnnek, mint az elővillanó napsugár, melyet csakhamar felhő 
takar el. 

De az ember nemcsak egy pillanatig, nemcsak pillanatokig 
akar boldog lenni. Az ember boldogság után eped, mely mindig 
tart és sohasem végződik. Azért mondja Ciceróval minden böl-
csész, sőt minden ember: Boldog élet, mely elveszhet, nem 
boldog élet; mert nem boldogság az, ha az embernek mindig 
félnie kell, hogy a boldogságot elveszíti. 

A földi boldogság olyan, mint az óriási hegyek a hajnal-
hasadás pillanatában, fenn a hegyek ormán ott ragyog a kelő 
nap sugára és fénnyel övezi a büszke csúcsokat s lenn a völgyek 
mélyén ott borong az éjhomály. A földi boldogság nem minden 
oldalú; az nagyon is egyoldalú. Az a léleknek, hogy úgy mond-
jam, csak külső kereteit aranyozza meg úgy, hogy az árnyoldalak 
még jobban előtérbe lépnek. Ezt a gondolatot a maga láng-
eszével és szivének mélységes érzelmeivel mily találóan fejezi 
ki Eötvös József báró Karthausijában : Ha a föld megnyitva 
aknáit neked ajánlja kincseit; ha a nap rád árasztja legmélyebb 
sugárzatát; és a föld legédesebb illatát önti el körülötted: még 
akkor sem fogod magadat boldognak érezni ; mert még valami 
van benned, ami kielégítést nem talál : lelkednek egy része, 
amely sir. 

Az igazi boldogságnak minden oldalúnak kell lennie : az 
igazi boldogságnak örökkévalónak, soha el nem múlónak kell lennie. 

S amily bizonyos, hogy az ember lelkének mélyén ott él 
e vágy; ép oly bizonyos, hogy e vágynak kielégítést kell 
nyernie; mert a természet szava nem téveszthet meg, mivel ez 
magának az Istennek szava, ki a természetet alkotta. 
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Isten maga és az ő igazságossága is követeli a halhatatlan-
ságot. 

Isten létezik; ő Teremtő és Atya. Szereti a lelkeket, mint 
az írás mondja: Ó Uram! Te szereted a lelkeket és semmit sem 
gyűlölsz azok közül, amiket alkottál. Szeretetből teremtette azokat, 
mert különben miért teremtette volna őket ? Húsz, harminc évig 
áldja, óvja, élteti, szereti ? s azután megsemmisítené azokat, rájok 
sem gondolna többé? . . . 

És miután megsemmisítene minden lelket a földtekén; ha 
vannak a napokban s millió világokban, melyek fejünk felett 
keringenek; miután már eme lelkek éltek, imádkoztak, szen-
vedtek, szerettek, miután már szépekké lettek; megsemmisítené 
azokat is? 

Szivének leheletéből született minden gyermeke ki lesz ölve, 
megsemmisítve és pedig ő általa? és pedig örökre?! És ő örökké-
valóságának hátralevő részét ama boldogság élvezetében tölti el, 
hogy nincs többé gyermeke; őrizve, mint a dolgaszakadt sirásó, 
a temetőt, melyben csont sem maradt?! Minő Istent alkottok 
magatoknak? (Bougaud i. m. 482.) 

így beszél, így érvel a keresztény bölcs a lélek halhatatlan-
sága mellett Isten fogalmából, kiről, mint legtökéletesebb lényről 
nem lehet, nem szabad mondanunk, hogy csak azért alkot, hogy 
megsemmisítsen; hogy csak azért teremt, hogy romba döntsön. 
Gausz a nagy mathematikus írja erre nézve: két élvezet van a 
világon: az ész élvezete, mely a tudományban nyer kielégítést, 
s a szív élvezete, amely főleg abban áll, hogy az emberek meg-
könnyebbítik egymásnak az élet nehézségeit, gyötrelmeit. Ha a 
legfőbb lénynek az lenne a feladata, hogy külön égitesteken oly 
lényeket teremtsen, akiknek ezt az élvezetet adja; de úgy, hogy 
csak 80—90 évig éljenek: ez bizony nyomorúságos terv lenne. 
Sőt, ha 80—90 millió évet élne is a lélek, de aztán mégis csak 
megsemmisülne, még ez is a siralomház lakomáját jelentené. 

Nem, ez nem lehet! A léleknek öröknek kell lennie azért 
is, mert az erkölcsi világrend föltétlenül követeli, hogy az erény 
jutalmát, a bűn büntetését elnyerje. Ámde ez életben nem tör-
ténik meg a kiegyenlítés, sőt nem is történhetik, mert az ember 
nagyon gyakran az igazságnak és az igazságosságnak áldozatul 
hozza egész földi boldogságát és életét. Azért kell egy másik 
életnek lennie, hol az igaz teljes jutalmat, a gonosz teljes bün-
tetést talál. S ennek az életnek örökkévalónak kell lennie; mert 



LÉLEKHALHATATLANSÁG ÉS MŰVELTSÉG , 343 

az nem elég, hogy a jutalom vagy büntetés valahogyan kisza-
bassék s aztán beálljon a megsemmisülés. Az nem volna tulajdon-
képeni jutalom, minthogy a szív örökkétartó jutalom után eped ; 
ez nem volna oly kielégítő büntetés, mely a törvényt szentesíti 
és elég hatalmas arra, hogy megerősítsen a tomboló szenvedélyek 
ellen folytatott küzdelemben. 

S ne mondja senki, hogy az erénynek jutalma meg van 
önmagában s a bűnnek büntetése meg van a lelkiismeret furda-
lásában ! Igaz, hogy az is jutalom ; igaz, hogy ez is büntetés ; de 
az nem az egész jutalom; ez nem az egész büntetés. 

Hányszor érzi ezt az ember az életben! Az erény, a köte-
lesség mennyi áldozattal, mennyi önmegtagadással, mennyi küz-
delemmel jár! Mennyi a félreismert, az üldözött ártatlanság! 
S a jutalom? A megfelelő jutalom, a teljes jutalom hol van? 
Már az emberi igazságosság azt követeli, hogy a bűnnek bűn-
hődnie kell. Nos, ha ezt az igazságosság követeli, pedig fel-
tétlenül követeli, akkor ugyanaz az igazságosság követeli, hogy 
az erény, a jó jutalmaztassék és pedig megfelelően jutalmaz-
tassák. Azt mondják: a gonosznak büntetése a lelkiismeret mar-
dosása. Igaz! De nem épen a gonoszoknak sikerül-e leginkább 
eltompítani, elnémítani a lelkiismeretet? S egyébként is mi 
értelme van a lelkiismeretnek, ha nincs bíró a felhők felett? 
Isten és a lélek halhatatlansága nélkül elgyötrődik a szív ezeken 
a kérdéseken és választ nem talál. Pedig kell válasz ezekre a 
kérdésekre ; mert a kielégítő feleletet nem találó szív gyötrődése 
rettenetesebb a halálnál. Ez a gyötrő, ez a kínzó gondolat foglal-
koztatta Petőfinek nagy lelkét, midőn így kiáltott fel egyik kis 
költeményében : 

Az ember ugyan hová lesz ? . . . 
Szókratész, 
Ki a mérget megitta, 
S hóhéra, ki a mérget neki adta, 
Egy helyre mentek mind a ketten ? 
Oh lehetetlen! 
És há tha . . . h á t h a . . . 
Mért nem láthatni a másvilágba ! 

S mily egyszerű a hivő ember okoskodása, mely a józan 
ész okoskodása is. 

Iustitia est regnorum fundamentum. Ez a földi jogrend 
alapelve. Az igazságosság az országok alapja. Megborzad az 
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ember arra a gondolatra, hogy a nagy erkölcsi világrendnek 
alapja nem volna az igazságosság. Hát ez az alapja ennek a remek 
alkotásnak is. Isten nem semmisítheti meg a jókat, mert külön-
ben igazságtalan volna ; de nem semmisítheti meg a gonoszokat 
sem, mert akkor megdőlne isteni uralma. Van Isten, tehát hal-
hatatlanság is van. (Szuszai, Kath. hitvédelem 134.) 

S mit mond az emberiség történelme ? Kérdezzük meg ezt 
is, mert a világtörténelem bizonyos értelemben világitélet. A régi 
népekről azt mondja Cicero: Amint a természet szerint hisszük 
az istenek létezését, úgy a népek közös meggyőződése alapján 
valljuk, hogy a lélek fennmarad. (Tusc. Quaest. I, 12, 13.) 

Ha végig tekintünk a legrégibb kulturnépeknek a chinaiak-
nak, indusoknak, perzsáknak, egiptomiaknak, zsidóknak, görögök-
nek, rómaiaknak történetén, e népek vallási, bölcseleti felfogásá-
ban ott találjuk a lélek halhatatlanságának nagy gondolatát 
többé-kevésbbé világos kifejezésben. 

Nem célom most az idevágó bizonyítékokat egyenkint fel-
sorolni és azokat kritikailag megvilágítani. Azonban a történelem-
mel kezemben végig haladva az ókori kulturnépek vallási, mű-
vészeti, társadalmi életén úgy tűnik fel lelkem előtt, hogy egy 
láthatatlan szellem hatalmas ütésének hangja rezegteti meg a 
több ezer éves kínai fal óriási köveit, melyeken titokzatos vissz-
hang kél s ennek ereje szétrepül az óriási birodalom téréin és 
száll-száll az indusok lotuszvirágos és balzsamos levegőjű orszá-
gának határain keresztül; s átrepülve a hegyóriások büszke 
ormain egy nagy-nagy kiáltássá válik: halhatatlanság. 

S ez a hatalmas szó teljes energiával át rezeg a titokzatos 
Egiptom piramisain és a hajnalhasadás pirkádó sugárain zengeni 
kezdenek a Memnon szobrok és zengésük egy szóba olvad : hal-
hatatlanság. 

S ezt a varázsigét átveszik a tenger zajló hullámai és a 
morajló zúgásuk keltette légrezgés szárnyain átszáll az az athenei 
Akropolis büszke falaihoz. És a varázsige hangját mohó vággyal 
kapja fel a költészet, a művészet, a vallás, a bölcselet és zengik 
mind-mind a halhatatlanság diadalát. Hlomer és Pindarus, Plato 
és Aristoteles ! azok a költészet aranysugáraival, ezek a bölcsészet 
acélstilusával irják bele az emberiség történetébe a lélek hal-
hatatlanságának igazságát. 

S a görög mesterek tanítványai, a rómaiak, habár sok 
tekintetben ingadoztak a lélek halhatatlanságára nézve, mégis 
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hangokat ütnek meg, melyekből kicsendül a halhatatlanság hite. 
Igaz, hogy ezt nagyban elhomályosította az a mindjobban elha-
talmasodó vallástalanság és erkölcstelenség, mely azután a római 
birodalom dekadenciáját vonta maga után úgy, hogy Horatius 
végre is sóhajtva ad kifejezést azon óhajának, hogy az emberi 
bölcseségtől, mely őt csak tévutakra vezette, szeretne visszatérni 
a régi istenekhez s aggódva inti a rómaiakat, hogy a leomló 
templomokat építsék fel újra; mert ő a vallástalanságban látja a 
közbajoknak és az elerkölcstelenedésnek okát. (Carm. 3; 6, l.ff.) 

Horatius e gondolatában már kifejezésre jut némi alakban 
a lélek halhatatlanságába vetett hitnek kulturális jelentősége is. 
Nézzük most ezt rövid vonásokban. 

Midőn Shakespeare Hamletjének ajkaira e nagy jelentőségű 
szavakat adja : Lenni vagy nem lenni : ez a kérdés ; akkor egy 
az emberi szellemet közelről érdeklő nagy kérdés egész hord-
erejét állítja homloktérbe. E kérdésnek óriási kihatását egy másik 
kérdés felvetésével világítja meg, melyet így formuláz: Ha azon 
kapu mögött, a halál mögött, valóban még egy más világ áll, 
egy még fel nem fedezett világ, melynek kapuitól még semmi-
féle vándor vissza nem tért, vájjon mi vár reánk abban? 

Mi vár reánk ott a siron túl ? Izgató kérdés, mely a kutató 
emberi lelket minden ellenkezés dacára rendkívül érdekli; mert 
az ember érzi, nagyon jól érzi, hogy gondolkodásának, akarati 
ténykedéseinek, összes tevékenységének irányzata attól függ, 
vájjon hisz-e a léleknek a halál után következő életprocessusá-
ban vagy nem ? Ettől függ kultúrájának egész iránya ; ettől függ 
kultúrájának egész ereje; ettől függ kultúrájának egész tartalma. 

Ennek a kulturának magaslatán, zenithjén kell, hogy ott 
álljon, ott ragyogjon a legfelsőbb kulturális fogalom: az Isten 
fogalom. Az emberi szellemet mozgató nagy kérdés a honnan? 
és hová ? kérdése. Honnan származtam én ? Honnan van minden, 
mi engem körülvesz? Honnan van az élet? Hova törekszik 
minden? Hová törekszem én? Mi a célia az életnek? Nagy kér-
dések, melyekre felelni kell ! Itt nem elég az ignoramus et igno-
rabimus-féle felelet ! Az ember tudni akarja a határozott feleletet. 
S ha minden akarata, ha minden vágya oda irányul, hogy e kér-
désekre határozott feleletet nyerjen, meg kell kapnia ezt a fele-
letet, mert különben nyomorultnak érzi magát. Esze és akarata: 
ez a két hatalmas tehetség teszi nyomorulttá az esetben, ha 
képesítik ugyan a világot mozgató ama kérdések feltevésére, de 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 3 
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nem tudnak neki feleletet adni a feltett kérdésekre. Az emberi 
elme kutat, az emberi akarat törekvéseket vált ki. Mélységeket 
jár be ; magasságokra szárnyal át s megtalálja az Istent, az igaz-
ságos Istent, a jóságos Istent; megtalálja ethikájának alapjait s 
meglátja, hogy értelmének, akaratának forrása — a lélek oda 
vonza az Istenhez. Oda állítja az ész és akarat ereje az Istenség 
légkörébe, melyben egyedül élhet, egyedül mozoghat, egyedül 
élvezheti az igazi életet. Dio ed alma mia ! Isten és a lelkem ! 
Ez a kettő elválaszthatatlanul összefügg. Ennek a kettőnek össze 
kell függnie; ezt a kettőt folytonos vonatkozásban kell tartani, 
mert csak így érhető el a nagy cél: a lélek elmerülése az Isten-
ben, hol a megismerés a végtelen isteni lényeg közvetlen szem-
léletében, az akarat pedig a lélekből ki nem oltható vágyak 
kielégítésében, a vég nélküli szeretetben találja meg boldogságát. 
Megismerni téged — Istent — ez az igazságosság s a te igazságos-
ságodat és hatalmadat megismerni ez a halhatatlanság gyökere, 
mondja az irás. S ez az örök élet, mondja Krisztus, hogy meg-
ismerjünk téged egyedül igaz Istent. Ezeket szem előtt tartva 
megértjük Hettinger szavainak nagy igazságát, hogy könnyebb 
halhatatlanságot elgondolni Isten nélkül, mint Istent a lélek hal-
hatatlansága nélkül. (I. m. 395. 1.) 

Az örök élet gondolatának, a lélek halhatatlanságának nagy 
jelentőségét az emberi élet fejlődésére nézve Cicero is érinti 
Attikushoz írt levelében, midőn ezeket mondja: Mindama fen-
séges és isteni dologban, miket a te Athened alkotott és az 
emberek között elterjesztett, semmi jobb sem található, mint 
ama mysteriumok, melyek által a vad és durva életmódból az 
emberiesség magaslatára emelkedtünk. Ezek által ismertük meg 
az igazi életet. Ezek nemcsak arra képesítenek, hogy vidám 
életet éljünk, hanem arra is, hogy a legjobb reményekkel eltelve 
meghalni tudjunk. 

Az igazi kulturához tartozik, hogy az ember keresse a ma-
gasabb igazságokat, melyek első tekintetre talán kevés befolyást 
látszanak gyakorolni az életre, de ha azokat jobban szemügyre 
vesszük, tapasztalni fogjuk, hogy a szebb, a kellemesebb élet 
szabályozó igazságai közé tartoznak. Ha a halállal mindennek 
vége, akkor ily igazságokra szükség nincs. «A halhatatlanság hite 
iránt az érdeklődés leginkább akkor csappan meg, mondja egy 
szellemes német iró, ha a bölcselet és a bölcseleti eszmék általá-
ban megvettetnek. A bölcselet megvetése pedig a kornak anyagelvi 
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irányzatában leli alapját, mely semmi mást nem keres, mint hogy 
a jelent lehetőleg kellemessé tegye, a jelen életet találmányokkal 
és felfedezésekkel koszorúzza anélkül, hogy meggondolná, hogy 
a jelen életnek legszebb, legdíszesebb feladatát az képezi, hogy 
a jövő életet teljesen biztosítsa. Nem lesz-e tehát minden dísz 
nélkül, minden vigasz nélkül, minden magasabb tettre kész erő 
nélkül a jelen élet, ha arra irtózatos súlyával ránehezedik az a 
tudat, hogy úgy sem lesz folytatása? A jelen kor nagy gondo-
lata: az evolutio minden téren. Isteni gondolat! De ha a halállal 
mindennek vége, minek akkor az evolutio? Azt mondjátok: az 
emberiség evolutiója végtelen; az egyed elhalhat, a faj tovább 
fejlődik. Önámítás és hazugság ! Nem ! Az ember, az egyed, a 
személy, az én, mind-mind óhajtja, feltétlenül követeli a fejlődést. 
Húsz, harminc, negyven, ötven, 100 évet munkálkodom, hogy 
szivemet tisztává, termékennyé tegyem : megtisztítsam mindentől, 
ami aljas, silány, múlékony, veszendő s mikor virágokat hoz, a 
halál tépi le virágait; a semmiség szedi le gyümölcseit?! Nem, 
nem, az lehetetlen! Csalódtok bizonyosan! A lélek nem fejlőd-
hetik csak azért, hogy meghaljon! Nem tökéletesítheti magát 
csak azért, hogy megsemmisüljön ! Nem, én érzem, ez az én 
öntudatom, hogy megsemmisülés nincs, nem lehet. Ettől irtózik 
az ember. Ezt az irtózatot maga a materialismus is érzi. Hisz az 
anyag halhatatlanságát hirdeti. S nem vesszük-e észre, hogy ez 
értelemnélküli fogalom? Halhatatlan anyag?! Ahol nincs élet, 
amint a holt anyagban nincs; ott nincs halál, ott nincs halan-
dóság, ott nincs halhatatlanság. (Hettinger, Apologie des Christen-
thums. I, 393.) Nem! Az ember mindig érzi azt, amit Madách 
Ádámja mond a föld, az anyag szellemének: 

Dacolok véled, hasztalan ijesztesz, 
Testem tied tán, lelkem az enyém, 
A gondolat s igazság végtelen, 
Előbb megvolt az, mint anyagvilágod. (XIII. szin.) 

Igen! Előbb meg volt az, mert a gondolat, az igazság az 
Isten lehelete s a lélek az ő képmása, melybe belelehelte vég-
telen gondolatát és igazságát, mely a lélek tápláléka, eledele. 
És ezen a végtelen gondolaton és igazságon alapul az ember 
szellemi és erkölcsi evolutiójának egész tartalma. 

Ha nincs halhatatlanság, akkor minek a megkülönböztetés 
a jó és rossz között? Akkor csak kellemes és kellemetlen, csak 

2 3 * 
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hasznos és káros van. Akkor csak élvezzük a jelent, mert holnap 
úgyis meghalunk. Akkor igazuk van az Epicureusoknak, kik azt 
mondták: Ha a halál itt van, akkor már mi nem vagyunk itt; s 
ameddig mi itt vagyunk, addig nincs itt a halál; s így a halál-
hoz semmi közünk sincs. 

Ha nincs halhatatlanság, akkor a lelkiismeret csak alkal-
matlan. hazug hang, melytől mindenki szabadulni óhajt. Igazság, 
kötelesség, igazságosság, felelősség ezek a nagy kulturfogalmak 
csak bilincsek, melyeket mindenki lerázni igyekszik. Minden törek-
vés, minden remény csak az ideiglenes javak birtokára irányulna 
s a legfőbb törvény az volna, hogy ezeket minél jobban kiélvezze 
az ember. A lélek elmélyedése abban merülne ki, hogy ezeket 
megszerezze s minden erőfeszítése arra irányulna, hogy ezeket 
elérje. 

Ha nincs halhatatlanság, akkor belevihetik a néplélekbe azt 
a tudatot, mely szerint, mint Mandeville angol bölcselő a méh 
meséje (The fable of the bees or privat vices made public benefits) 
c. művében fejtegeti s utána oly sokan hangoztatták : virágzó kul-
tura, nemzeti nagyság bűn nélkül el sem képzelhető. (Mande-
ville f London 1733.) 

Mily máskép hangzik ezzel szemben Berzsenyink örökszép 
szava : 

Minden államnak támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha elvész 
Róma ledől s rabigába görbed. 

Nagyon helyesen jegyzi meg Bayle: Ha a lélek halhatat-
lanságának hitét elvetjük, akkor széttörjük az erény legerősebb 
rugóit; akkor az embernek legelső és legfőbb törvénye ez volna : 
mivel ott fenn semmi sincs, törekedjél boldog lenni itt lenn : ez az 
egyetlen cél! De ezzel a kulturának tartalmát pocsolyába öntjük. 

De így meginognak az emberi társadalom legszilárdabb 
oszlopai. Ha nincs halhatatlanság, akkor az embernek joga és 
kötelessége megszerezni azon élvezeteket, melyek után érzéki 
természete epedve eped; az eszközök kiválogatásában nem kell 
aggódónak lennie ; nem kell visszariadnia a legalacsonyabb és 
a legvérlázítóbb bűnöktől sem, csak óvatos legyen és ravasz s 
ha bajba kerül és már nincs más kivezető út, akkor nyomorult 
és értéknélküli életének vessen véget golyó, tőr vagfy kötél; a 
halállal úgyis mindennek vége van ; nincs bosszúálló Isten, nincs 
büntetés a túlvilágon, a halál örök megsemmisülés! 



LÉLEKHALHATATLANSÁG ÉS MŰVELTSÉG , 3 4 9 

Az ember visszaborzad, ha e következtetéseket levonja; de 
le kell vonnunk azokat, hisz erre a lélek halhatatlanságát tagadó, 
téves philosophia kényszerít, mely képes az ördögből angyalt 
csinálni s a bűn rút boszorkányából szép Helenát alkotni csak 
azért, hogy a föld rögéhez kössön; csak azért, hogy az Isten 
gondolatát a lélekből kiragadja; csak azért, hogy az embert az 
égtől elszakítsa. 

S észreveszi-e, hogy mily rombolást visz véghez? Midőn 
lerombolja minden kulturának alapját az Isten fogalmát; lerom-
bolja minden kulturának hordnokát a lélek fogalmát; lerombolja 
minden kulturának legelső tényezőjét a vallást; sárba tiporva 
minden kulturának legszebb virágát: az erkölcsi élet ideálját. 

Tekintsük egy nép kultúrájának különféle fokozatait a horda-
szerű együttéléstől a klasszikus irodalom virágkoráig ; már az első 
sem lehetséges vallás nélkül. A vallási alaptételek nélkül szaka-
doznak a társadalmi kötelékek, az emberek rablóbandákká lesz-
nek. Vegyétek el az emberektől egy büntető istenség hitét és a 
halhatatlanság gondolatát, vájjon mi tartja őket vissza a bűntől ? 
Vigyázzatok, ha magános úton egy éhezővel, egy szegénnyel, 
egy fösvénnyel találkoztok, aki egyúttal istentagadó; óvakodjatok 
a magános utat vele megtenni, mert egy istentagadó, aki csal, 
rabol és gyilkol, egészen következetesen cselekszik; amíg bizo-
nyos, hogy az emberi büntetést elkerüli. Ezt mondja Voltaire, 
az a Voltaire, ki egy este, midőn barátai nála vacsoráltak és csak-
hamar vallásellenes beszélgetésbe eredtek, hirtelen félbeszakította 
azokat e szavakkal : Várjatok, míg inasaim elmennek, mert semmi 
kedvem sincs a legközelebbi éjjel meggyilkoltatni magamat 
általuk. 

Haladjunk egy fokkal feljebb a kultura létráján, azt találjuk, 
hogy az emberek társadalmi együttléte az államban nem lehet-
séges egy felsőbb lény előtt való hűséges meghódolás, vallás, 
hit nélkül. 

A polgári rendnek szilárd alapon kell nyugodnia, melyen 
horgonyt vethet, ha az állam hajója veszélyes örvények felé 
sodortatik. S ez az alap a látható világon túl fekszik. Az a meg-
ingathatatlan pont, az Isten. Bölcselkedjetek a legjobb kormány-
formák felett, ahogy s ameddig tetszik, mondja Voltaire, de ha 
csak egy kis városkát kell is kormányoznotok, vallásának kell 
lennie; és a fejedelmeket és tanácsosaikat ezen fék nélkül úgy 
tekintem, mint vadállatokat, kik engem teljesen felfalnak, ha oly 
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időben kerülök karmaik közé, mikor éhesek és akiknek azután 
eszökbe sem jut, hogy valami rosszat tettek. Majdnem másfélezer 
évvel előbb egy szent Ágoston mondotta ki már ugyanezen gon-
dolatot: Hit és igazságosság nélkül az államok és birodalmak 
nem mások, mint nagy rablóbarlangok. 

A világtörténelem, a nemzetek történelme arra tanít ben-
nünket, hogy a vallás megdőltével a rendnek utolsó támasza 
omlik össze. Az engedelmesség megszűnik; az utolsó bizonyító 
eszköz, az eskü elveszti jelentőségét; a törvények erejökben 
támadtatnak meg, ha nincs örök élet, mert vallás és halhatatlan-
ság, Isten és halhatatlanság; erkölcs és halhatatlanság, eszmény-
kultusz és halhatatlanság; törvénytisztelet és halhatatlanság az 
égből a földre nyúló szorosan összetartozó egymásba kapcsolt 
láncszemek, melyeknek segélyével az ember az istenségig emel-
kedik, míg nélkülök porba hull s kulturája megsemmisül. Egyedül 
törvényekkel kormányozni nem lehet. 1789. júl. 1-től 1795. okt. 
20-ig Franciaországban nem kevesebb, mint 15.479 törvényt 
alkottak. S mi volt az eredmény? Az, hogy végre is meggyő-
ződtek arról, hogy törvények Istenbe és a halhatatlanságba vetett 
hit nélkül nem segítenek semmit. 

Az embernek, ennek az örökké nyugtalan, ennek az örökké 
megnyugvás után vágyódó szellem-erkölcsi lénynek ethikai alapra 
van szüksége a lét küzdelmeiben. Az ember folyton érzi Madách 
mondásának igazságát: 

Mit képes tenni az arasznyi lét? 

Az embert ez az arasznyi lét ki nem elégíti soha. Az em-
ber mindig többre, mindig fölfelé törekszik. A földi sors vál-
tozatai között lelke ki-kilendül és bontogatni igyekszik a jövő 
fátyolát s aggódva kérdi : 

Oh mondd, oh mondd, minő sors vár reám ? 
E szük határú lét-e mindenem, 
Melynek küzdése közt lelkem szűrődik, 
Mint bor, hogy végre, amidőn kitisztult, 
A földre öntsd, és béigya porond? 

Nem! Nem lehet. Hisz az ember önmaga egyéniségének 
kialakításán kell, hogy dolgozzék a vallás, az erkölcs, a tudo-
mány, a művészet, a társadalmi tényezők valamennyi energiájának 
felhasználásával! S nem végezne-e befejezetlen munkát, nem 
végezne-e haszontalan munkát, ha azt kellene éreznie, ha azt a 
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tudatot kellene táplálnia, hogy 40, 50, 60 év múlva egy halál-
hörgésbe fojlik minden munkája, melyet egy életen át szakadat-
lanul, lankadatlan, becsületes kitartással végezett? 

Nem idézné-e elő ez a tudat a legnagyobb fokú depressiót 
a lélekben s nem bénítana-e meg minden nemesebb törekvést 
az emberben? 

Midőn azt látjuk, hogy az ember meghódítani igyekszik 
minden anyagi erőt, melyeket szolgálatába hajt; midőn azt látjuk, 
hogy lelkének gondolatait rábízva a villanyosság szikráira egész 
világokon keresztül közölni akarja; midőn azt látjuk, hogy óriási 
nehézségeket leküzdve versenyre kél a lég madaraival s lábai alá 
hajtja a hegyóriások büszke ormait: akkor hihetjük-e, hogy az 
anyag, melyet büszkén hajt uralma alá, győzedelmeskedik felette 
s minden erőfeszítés dacára is a sir göröngyének tompa döreje 
ott koporsója felett hangos gúnykacajjá válik, mely a kétségbeejtő 
tehetetlenség elegiáját zúgja fülébe? 

Hát akkor nem jobb-e lemondani és buta fatalismussal oda 
ülni gondolatainak, akarásainak romjai fölé és élvezni az arasznyi 
lét kínálkozó elveit s elmerülni a test origiáinak féktelenségébe ? 
Ha Isten az embert csupán e föld számára teremtette volna, bizo-
nyára megkímélte volna őt az örökkévalóság gondolatától, mely 
halhatatlan lélek nélkül csak maró, kínzó gyötrelem forrása lenne 
számára. 

Én nem tudom elfogadni Leopardi sötét gondolatát: 
Al gener nostro il fato non donó, che il morire. (A se stesso.) 

A sors csak azt adta nemünknek, hogy meghaljon. 

Nem! Az én lelkem Manzoni gondolatát öleli át: 
Nel Signor chi si confida 
Col Signor risorgera. (La risurrezione.) 

Aki az Úrban bízik, az Úrral fel fog támadni. 

Szombathely. Dr. Tóth József. 
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III. A végtelen a természettudományban. 

Térjünk át arra — s ez talán még érdekesebbnek mutat-
kozik — vájjon mit ért a természettudomány s mit ért a fizika, 
mint minden természettudományi felfogás alaptudománya, a vég-
telenen. 

Először ott lép elénk a végtelen, ahol nem is gondolnánk : 
t. i. midőn megállapítjuk a vízszintes irányt. A nyugvó víz fel-
színe — mint tudjuk — nem sík, hanem gömbfelszín s e gömb-
nek sugara a Föld rádiusza. A víz felszínére mi mégis rámond-
juk, hogy síkfelszín. (Pl. a közlekedő edények esetén stb.) Itt 
tehát a gyakorlatban mondjuk ki a geometria tételét : a végtelen 
sugarú gömb felszíne sík, pedig ez a «végtelen»-nek mondott 
gömbsugár kb. csak 6,360 km. és nem is oly nagy távolságban 
fekvő két pont, mint Budapest és Fiume (légtávolság kb. 420— 
430 km.) vízszintesei között már 2°9'36"-nyi az elhajlás szöge. 

Ez a példa jól mutatja — amit a természettudomány többi 
végteleneinél is jól fogunk látni — hogy itt a végtelen nagy és 
a végtelen kicsi csak relativ valami. Tudjuk, a végtelen naggyal 
mindig együtt jár valami végtelen kicsi és a természettudomány-
ban ott beszélünk «végtelen»-ről, ahol azt a végtelen kicsit elha-
nyagolhatjuk anélkül, hogy ily számításunk miatt okoskodásunk 
helyessége csak valami észrevehetőt is szenvedne. A végtelennek 
ilyen felfogása mutatja tehát, hogy a természettudomány sem 
használja a végtelent bölcseleti értelemben, sőt talán — ha sza-
bad így kifejeznem magamat — a természettudomány végtelene 
még kevésbbé végtelen, mint a mennyiségtané vagy a geo-
metriáé. 

Nézzük csak a geométriában említett párhuzamos egyene-
seket! A fizika pl. a súlypont meghatározásánál a test egyes 
pontjaira ható nehézségerő irányait, melyek a Föld középpontja 
felé irányulnak egy és ugyanazon helyen párhuzamosaknak veszi ; 
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azaz azon összetartó egyeneseket, melyek tőlünk oly távolság-
ban, mint a Föld rádiusza ( r = 6 3 6 0 km.), metszik egymást, már 
párhuzamosaknak veszi, azaz elhajlásuk szögét végtelen kicsiny-
nek. Hasonlóképen párhuzamosaknak veszi a fénytan a Napról 
jövő fénysugarakat. így beszél : a végtelenből, azaz a Napról 
jövő párhuzamos sugarak a domború lencse, vagy a homorú 
tükör gyújtópontjában egyesülnek. Itt ugyan a fénysugarak jóval 
messzebb metszik egymást, mint a testek egyes pontjaira ható 
nehézségerők irányvonalai, de mégis véges távolságban: 149 millió 
kilométer távolságban. 

Ugyanígy kell érteni a végtelent, midőn a dinamika saját 
alaptörvényeit Newton formulázásában így fejezi ki : Minden test 
megmarad nyugvó vagy egyenesvonalú egyenletes mozgó álla-
potában, hacsak külső erők nem kényszerítik állapotának meg-
változtatására. Ezt így magyarázni : tehát az egyenesvonalú egyen-
letes mozgás útja végtelen hosszú lesz, azaz végtelen mozgásról 
beszélni — félreértése a dinamika alapfelfogásának. E törvény 
laikus fogalmazásban így hangzik: Minden mozgást s így az 
egyenesvonalú mozgást is véges határok között megállítják a 
külső akadályozó erők. Ez tapasztalat. 

A dinamikának nincs joga bölcselkedni s ő nem is tér át 
idegen területre. Csak a tapasztalati törvényt fejezi ki a tapasz-
talatnak legmegfelelőbb, legkönnyebb, legrövidebb formában. 
(Még ennek a mozgás-törvénynek is megadhatjuk a mennyiség-
tani végtelen tárgyalásánál említett tudományosabb formát a 
következőképen: Bármily tetszésszerinti kis e számhoz találunk 
egy oly nagy v számot, amelynél ha nagyobbnak vesszük a 
mozgó test útját, azaz azt a távolságot, melynek végén a mozgó 
test megáll, akkor az akadályozó erő mértékszáma kisebb lesz 
s-nál.) A tulajdonképeni végtelen nem tartozik a természettudo-
mány területére, arról e tudomány nem szól. A tapasztalati tudo-
mány nem tapasztalható dolgokkal nem foglalkozik, de joga 
sincs ahhoz, hogy foglalkozzék. 

Előfordul a végtelen kérdése a természettudományban még 
az ú. n. potenciál-függvényeknél, azaz ott, midőn két anyagi 
tömeg vonzásáról, avagy mágneses, illetőleg mágneses és elek-
tromos, továbbá elektromos mennyiségek vonzásáról és taszításá-
ról van szó. E potenciálnak általános képlete: 
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hol k arányossági tényező, m a vonzó vagy taszító mennyiség 
(tömeg), r a távolság, amelyben ezen m mennyiség az egységnyi 
mennyiségre hat, az előjelek pedig a vonzást, illetőleg a taszí-
tást fejezik ki. Az egész kifejezés pedig azt az energiát fejezi ki, 
amelyet az m. mennyiség kifejt, midőn az egységnyi mennyisé-
get vagy a végtelenből az r távolságba vonzza, vagy ezen r távol-
ságból a végtelenbe taszítja. íme tehát itt is előbukkanik a vég-
telen. De hiszen ez egészen természetes is, mert ezen kifejezés 
végtelen kicsi, azaz «zérus» csak akkor lehet, ha a nevező: r = oo. 
Ezt persze így szoktuk mondani, de minden fizikus tudja, hogy 
ezt csak így szabad érteni : Bármely tetszésszerinti kis e számhoz 
találok egy oly nagy v számot, nmelynél ha nagyobbnak veszem 
az /--et : r > v, akkor a potenciál abszolút értéke kisebb lesz 
e-nál: j 0—V\ < e. Avagy laikus nyelven: Bizonyos távolság-
ban az m mennyiség vonzó vagy taszító hatása már észre nem 
vehető, azaz elhanyagolható. De ez a távolság természetesen 
relativ valami. A Napnak vonzó hatása a 4495 millió km. távol-
ságban lévő Neptunuson túl sem hanyagolható el. Míg pl. ténta-
tartóm vonzóhatását 4 cm.-en belül is már egyenlőnek vehetem 
zérussal. Temészetesen a számlálóban lévő m mennyiség nagy-
ságától függ az elhanyagolhatóság határa. 

Hasonlóképen, midőn a csillagász meghatározza pl. ez egyik 
üstökös pályáját s azt mondja rája pl., hogy e pálya hiperbola vagy 
parabola, e két görbevonal pedig, mint a geometriából ismere-
tes, a végtelenbe nyúlik s következésképen azt mondhatjuk az 
ilyen pályán mozgó üstökösről, hogy sohasem fog visszatérni, 
azaz útja a végtelenbe vész el; — e kifejezésen nem kell azt 
érteni, mintha a csillagász azt mondotta volna, hogy ez az üstö-
kös a végtelen távolságból jött és a Napot megkerülve, ismét a 
végtelen távolságba tér vissza. Nem. A csillagász nem tehet róla, 
hogy az üstökös egyes megfigyelt helyzeteiből számításai a geo-
metriai hiperbola vagy esetleg parabola pályájának egyenletét ad-
ták; ő ezzel csak azt fejezi ki, hogy az üstökös olyan pályán mozog, 
mint amilyen a geometriából ismeretes hiperbola és parabola ; 
de a csillagász nem von következtetéseket arra nézve, amire 
nem is vonhat, mert hiszen tapasztalatain kívül esik, hogy t. i. 
van-e végtelen távolság s hogy vájjon a világegyetem végte-
len-e! Sőt a csillagász azt is megengedi, hogy az üstökös hiper-
bola vagy parabola pályája más külső hatások következtében 
tőlünk nem is olyan igen-igen nagy távolságban módosulhat; 
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bizonyos égi hatások, pl. más naprendszerek vonzó hatása követ-
keztében átalakulhat ellipszis Vagy körpályává, pl. ott, ahol az 
eddig ható erők hatása elhanyagolható kicsinnyé válik s ahol 
most már újabb hatóerők fejtik ki irányító hatásukat. A csilla-
gász azonban efelett nem határoz, mivel érzi, hogy csak találga-
tás lenne, ez pedig nem tudomány. 

A csillagász «végtelene» természetesen «nagyobb», mint a 
fizikusé, mert míg a fizikus a másodperc törtrészeiről szólván, a 
milliméter milliomod (jele: (JL|X) részeit sem hanyagolhatja el, 
addig midőn a csillagász fényévekről beszél, a kilométereket is 
nyugodtan elhanyagolja, hiszen egy fényév, azaz azon távolság, 
amelyet a fény egy év alatt megtesz, körülbelül 10 billió km.! 
(9,460.800,000.000 km.) 

Amint tehát a természettudomány nem beszél a kiterjedés 
valóságos végtelenségéről, ép úgy nem beszél az idő végtelen-
ségéről, ami egyébként is a bölcselet szerint is egészen má? 
kategóriába tartozik. Épen ezért a természettudós nem mondja 
soha, vájjon mindig, azaz öröktől fogva volt-e avagy örökké 
lesz-e anyag, energia s élet. Az ő végtelene — mint láttuk — 
nem ily eredetű s nem ilyen értelmű. 

A kémia elve: az anyag megmaradásának elve, tapasztalati 
törvény s a tapasztalat határai közt igaz. A természet mai vilá-
gában így van s jogunk van feltételezni, hogy ezután is így lesz 
mindaddig t. i., míg esetleg más tapasztalati tények, más tény-
igazságok nem kényszerítenek bennünket eddigi tapasztalati tör-
vényünk megváltoztatására. De vájjon végtelen időktől kezdve 
így volt-e s vájjon végtelen időkig így lesz-e — azt a kémia 
sohasem állította, de nem is állíthatja, mivel kívül esők a kémia 
határain. 

Hasonló ehhez a fizikában az energia megmaradásának 
elve. A tapasztalat terén ma így van. A végtelen időkre ebből 
következtetni egy fizikus sem akar. Ha ki áttér a végtelenre, el-
hagyja a természettudomány határait. 

így hagyta el Arrhenius a biologia terét, midőn pán-
szpernia elméletében az élet megmaradásának elvét a végtelen 
időkre kiterjesztette. Magyarázatai: hogy t. i. a fénysugár szállí-
totta egyik égitestről a másikra az élet csiráit a végtelen idők-
től a mai napig s így fog történni ezután is végtelen időkig, 
csak találgatás, minden alapot nélkülöző hipotézis, de nem tudo-
mány, nem biológia. + * * 
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A mennyiségtani, geometriai, fizikai, kémiai, csillagászati, 
szóval a természettudományi végtelen nem tulajdonképe ni végte-
len, hanem csak egy tetszésszerinti nagy szám, úgyis mondjuk: 
minden elgondolható nagy számnál nagyobb szám, amelyhez min-
dig tartozik egy hasonlóképen minden elgondolható kis számnál 
kisebb szám. De mind a kettő valóságos szám. 

Sőt, ha szabad e végteleneket összehasonlítani, akkor mond-
hatjuk, hogy a mennyiségtani végtelen kicsiny kisebb, mint a 
geometriai; ez ismét kisebb, mint a természettudományi ; és 
hasonlóképen a mennyiségtani végtelen nagy nagyobb, mint a 
geométriai, ez ismét nagyobb, mint a természettudományi ; mivel 
mindenütt csak arról van szó, mily kicsiny mennyiségeket hanya-
golhatunk el. A természettudományban a legnagyobbat, hiszen 
az élet, a természet tele van hibákkal, gyarlóságokkal ; a mennyi-
ségtan a legkisebbet, mert itt jut legtöbb tere az elméletnek, az 
értelem életének. 

Minden tudománynak tehát megvan a maga sajátos beszéd-
módja, amely saját meghatározásain alapszik. így megvan a 
mennyiségtannak, a geométriának, a fizikának s vele az egész 
természettudománynak, mint ez a fentebbi néhány példából ki-
tetszik. Nem ezek a tudományok hibáznak, ha valaki olyan értel-
met tulajdonít beszédjüknek, mint amilyent ők szavukon soha-
sem értettek. E tudományok megmondották előre, mit kell ki-
fejezéseiken érteni. 

¥ * * 

Elismerem, hogy lehetnek, sőt bizonyosra veszem, hogy 
vannak, akik máskép vélekednek. De azok már nem mennyiség-
tudósok, nem természettudósok. 

A tiszta mennyiségtan, a tiszta természettudomány így tanít. 

IV. A végtelen a bölcseletben. 

Végre szóljunk most arról, mit szól mindezen megállapítá-
sokhoz a tudományokat áttekintő és összefoglaló bölcselet. 
A bölcseletnek kötelessége ezen megállapításokat felülvizsgálni 
és joga a tudományok meghatározásait felhasználni. 

A bölcselet megkülönböztet két nagy világot. Az értelem-
től függő, az értelem alkotta jlények világát megkülönbözteti 
minden más lénytől, t. i. azoktól a létezőktől, melyek az emberi 
értelemtől függetlenül is léteznek. Ebben az értelemlények vilá-
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gában létező bármelyik lény keletkezésének legalább megindító-
ját abban a másik világban kell keresnünk. Mondjuk e két vilá-
got így: természet világa s az értelem világa. A természet vilá-
gában vagyunk pl. mi is, az értelem világában vannak pl. fogal-
maink. Az ember nem hoz magával e világra fogalmakat, e 
világra csak tehetségét hozza, az értelmét: hogy tudjon fogal-
makat alkotni. A természet világának hatásait érzékszervei útján 
felszívja magába s ott értelme e tapasztalatokat feldolgozza és 
alkot egy új világot: az értelem-lények világát. S e két világ 
összehasonlítása igen érdekes és fontos feladata a bölcseletnek. 
Vájjon e két világban vannak-e egymásnak megfelelő lények, 
igaz ismereteket alkot-e értelmünk a természet világáról ? Egyen-
lők nem lehetnek, hiszen lényegesen "különböznek egymástól. 
Már létesülésük menete egészen más. Az bizonyos, hogy a ter-
mészet világának megfelelő értelem-lényeken kívül alkot az értel-
münk oly értelem-lényeket is, melyeknek megfelelőt a természet 
világában még nem találtunk, de lehetségesnek tartjuk, hogy 
később rája bukkanunk; sok értelem-lényről azonban azonnal 
kimutathatjuk, hogy sohasem fogunk rája akadni. 

Az értelem a természet-világában meglátja a végest, hiszen 
itt mindent, amit lát, végesnek lát. Az értelem műhelyében ekkor 
megindul a munka s kezdi a végest tágítani; tágítja folyton-
folyvást s végre alkot egy oly értelem-lényt, melyben már hiány-
zik a végességnek fogalma, amelyre már az értelem azt mondja : 
ennek lényegéhez tartozik, hogy nagyságában ne legyen határa, 
ne legyen vége. Az értelem világában tehát létezik a valóságos 
végtelen, mint értelem-lény, mint fogalom. Az értelem azonban 
nem elégszik meg ezen új fogalommal, ezen új értelem-lénnyel, 
hanem kutatja, vájjon a természet világában van-e neki megfelelő. 
Nem nehéz rájönni, hogyha van, csak egyetlen egy lehet, mert 
ha kettő lenne, már e kettő egymást határolná, tehát valahol 
léteznék határ, léteznék vég, ez pedig a fogalom tartalmának 
ellentmond. Ezt az egy végtelent érzékszerveink nem tapasztal-
ták még s épen ezért tudja értelmünk, hogy lényegesen külön-
bözik a tapasztalt véges lényektől, sőt arra is következtet, hogy 
e végtelen lény nem lehet anyag, hiszen az anyag határolt. De 
ha ezt a végtelen lényt eddig nem is tapasztaltuk, értelmünk 
biztat s biztosra mondja: fogjuk tapasztalni. 

Azután az értelem tovább működik: látja a végest s most 
a határokat nem nagyobbítja, hanem szűkíti folyton-folyvást, 
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végre a két határt annyira közel hozza egymáshoz, hogy e hatá-
rok összeesnek, semmit sem foglalnak maguk közé; elérkeztünk 
tehát ismét a végnélküliség, a határnélküliség állomására, de 
most épen ellenkező irányban. Van egy értelem-lényünk, mely-
nek nincsenek határai, nincsenek végei, de csak azért, mivel 
ezen értelem-lény a teljes hiányt jelenti : ez a semminek fogalma. 
Az értelem világában tehát létezik a semmi, mint értelem-lény, 
mint fogalom. Az értelem azonban nem elégszik meg »ezzel, 
hanem kutat a természet világában, vájjon ráakad-e ez új érte-
lem-lénynek megfelelő természet-lényre. Nem nehéz dolog az 
értelemnek rájönnie, hogy a természet világában ennek meg-
felelőjére sohasem akad, hiszen ott csak valóságos lények van-
nak. Ami a létezésnek teljes hiányát jelenti, az ott nem létez-
hetik. 

line tehát a bölcselet szerint a végtelen: 
Az igazi végtelen nagy, mint értelem-lény, mint fogalom 

létezik — mint iermészet-lény létezhetik s ha létezik, csak egye-
dül lehet és nem lehet anyag. (Más okoskodás bizonyítja, hogy 
létezik is.) Az igazi végtelen kicsiny, azaz a semmi, mint értelem-
lény, mint fogalom létezik — mint természet-lény nem létezhetik, 
hiszen épen a létnek teljes hiánya. 

íme tehát teljesen más a bölcseleti végtelen nagy és a végte-
len kicsi, egészen más, mint a mennyiségtan és a természettudo-
mány végtelen nagyja és végtelen kicsinyje. Ezek valóságos 
számok, azok pedig teljesen különböznek a számoktól, hiszen a 
számok mindig határoltak! A két végtelen közt tehát nincsen 
ellenmondás, a mennyiségtan és természettudomány terminoló-
giája a bölcselet terminológiájával nem ütközik össze. 

Az idő s végtelensége egész más kategóriába tartozik. 
Azonban itt sincs ellenmondás. Már a bölcselet megkülönböztet 
kétféle időt : a változások egymásutánját, ezt használja a mennyi-
ségtan és természettudomány is, a másikhoz: az aevumhoz a 
változhatlan, romolhatatlan lények mikorjához a mennyiségtannak 
és a természettudománynak semmi köze. 

Ezen bölcseleti megállapodások után mondani valónk már 
nem is igen akad. S hogy mégis akarok még szólni valamiről, 
annak csak az az oka, hogy némely értelem oly értelem-lénye-
ket alkotott, melyek sok másnak értelem-világába is behatoltak 
s ott zavart okoztak. Oly kérdések merültek fel, melyek össze-
ütközésbe látszottak hozni a tudományokat egymással és e szép 
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világosságba a homálynak füstjét fújták, a kétely magját hintet-
ték. így kezdtek többféle végtelent megkülönbö^tetni : zárt vég-
telent, nyilt végtelent; aktuális végtelent, potenciális végtelent; 
abszolút végtelent, relativ végtelent ; transzfinit végtelent és infi-
nit végtelent; kathetikus és szinkat'netikus végtelent; kategore-
matikus és szinkategorematikus végtelent. 

E különféle végtelen-fogalmak mind csak ki akarják egyen-
líteni az ellenmondást a mennyiségtan, a természettudomány és 
a bölcselet végtelenei közt, de, amint láttuk, erre nincs szükség, 
mivel nincs is köztük ellenmondás. Most legfeljebb még csak 
azoknak véleményét vizsgáljuk meg, akik azt állítják, hogy léte-
zik végtelen szám, azaz azt vitatják, hogy lehetségesek oly lények, 
oly önálló vagy rész-lények, melyek végtelen sokaságot alkotnak. 

Már az eddigiekből is látjuk, hogy ilyen végtelen sokaság 
nem létezhetik. (Nem mennyiségtanilag értjük a «végtelen» szót, 
hanem valóságos, bölcseleti értelemben vesszük.) . 

Végtelen sokaság önmagában ellenmondás. Rövid bizonyítá-
sunk a következő : A sokaság fogalma feltételezi, hogy sok egyed 
legyen benne. Az egyedeket pedig meg tudom számlálni, azaz 
mennyiségüket bizonyos számmal ki tudom fejezni. A szám 
pedig épen azért ez vagy az a szám, mivel meg tudom adni 
utolsó egységét. A végtelennek pedig határtalannak kell lennie, 
utolsó, tehát határoló egységét nem lehet megadni s ennek követ-
keztében önálló vagy részegyedekből álló sokaság, mely végtelen, 
önmagában ellenmondás. 

Igen, hiszen a bölcseleti végtelen és mennyiségtani végte-
len, azaz igen nagy szám közt lényegbevágó a különbség. Olyan 
nagy a különbség, mint a végtelen lét és a véges lét között, 
olyan, mint az állag és járulék között; olyan, mint a lét és a 
nemlét között. A véges létből bármennyire fokozom, sohasem 
lehet végtelen lét, a járulékból, bármennyire növelem, tisztítom, 
sohasem lesz állag s a nemlétből, a semmiből létrehozni vala-
mit semmiképen sem tudok. S épen ezért kimondhatjuk, hogy 
az igazi végtelen nagy nem lehet szám, amint a zérus sem 
az. A számok kategóriája egészen más, mint az igazi végtelen 
kategóriája. 

Ami bizonyítékot még az ú. n. valóságos végtelen szám 
vagy végtelen sokaság nemléte mellett fel szoktak hozni, mind 
mennyiségtani jellegűek, már pedig — mint láttuk — a mennyi-
ségtan igazi végtelenről sohasem beszél. 
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Ellenvetést azonban bizonyításunk ellen meg mindig hall-
hatunk: 1. Egyik azon hittudósok részéről szól, akik azt állítják, 
hogy de igenis van valóságos végtelen szám, mert jóllehet az igaz, 
hogy a létezők végtelen sokasága ellentmondás, a létezhetők végtelen 
sokasága azonban nem ellenmondás, hiszen Isten az ő elméjében 
a létezhetők valóságos végtelen sokaságát látja. Rövid feleletünk 
erre csak az lehet: Isten is csak azt láthatja, azt tudhatja, ami 
önmagában nem ellenmondás, pl. négyszögű kört még Isten sem 
alkothat. Végtelen sokaság, mint láttuk, önmagában ellenmondás, 
tehát végtelen sokaságot Isten sem láthat. Az Isten látja a lehet-
séges lények sokaságát, de nem mint végtelen sokaságot, tehát 
nem mint megszámlált végtelent, hanem látja, amint ő mindent 
lát, mindent tud anélkül, hogy neki meg kellene valamit szám-
lálnia. Sántikáló hasonlattal élve: amint mi is látjuk a vonalnak 
pontjait anélkül, hogy megszámlálnánk. 

2. A másik ellenvetés mennyiségtani részről jön, de csak 
azok részéről, akik nem fogták még fel helyesen a mennyiség-
tani végtelent. Ezt az ellenvetést egyszerűen mellőzhetnők, hiszen 
tudjuk, hogy a mennyiségtan okosabb, mintsem hogy az ő szá-
mításaiba a nem is számjellegű igazi végtelen nagyot és igazi 
végtelen kicsinyt, mint egész más rendbéli dolgokat, felvegye. 
Az ú. n. végtelen sorok nem tulajdonképeni végtelen sorok; 
összegük pedig csak határérték, amihez közelednek, de azt soha 
el nem érik. (E helyen érdekes, de könnyű dolog is lenne meg-
fejteni Zeno «szofizmá»-ját Achillesről és a tekenősbékáról.) 

Marad tehát eredményül az, hogy a természet világában 
egyetlen végtelen létezhetik : a végtelen nagy, a végtelen lét. lia 
máskor említem a végtelent, ez mindig csak gyarlóságomra utal. 
Mindig csak azt jelenti: hibát követek el, valami kicsi kis érté-
ket elhanyagolok, de ez a kicsi kis érték egész nyugodtan el-
hanyagolható, mivel az élet hibái, tévedései, melyeket gyarlósá-
gom nem tud elkerülni, mindig sokkal nagyobb fokúak. (Minden 
hosszúságmérésnél pl. okvetlen követek el hibát, ami a hőokozta 
különböző hosszúságváltozások miatt következik be; e hiba 
maximuma: 0*0000013, azaz l-3.10_e.) 

Nem kell tehát a bölcseletnek izzadva segítségül sietnie, 
hogy megmentse a mennyiségtan, a geometria, a természettudo-
mány végtelenét. Ezek nem lépik túl saját határaikat. Igaz marad 
tehát a bölcselet axiómája: «Infiniti ad infinitum non est pro-
portio» akkor is, ha a mennyiségtan saját végteleneit mégis 
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viszonyba állítja, hisz ezen ú. n. «végtelenek» lényegesen külön-
böznek a bölcselet végtelenétől. 

A tudományban is, mint mindenütt a világon, az a fődolog, 
hogy életünk szellemi fölényünknek megfelelő legyen. Nem felej-
tem sohasem azt a hasonlatot, melyet jól ismert, nagy bölcse-
lőnk mondott: Amint a tavi molnárka nem tudja, mily nagy 
mélységei vannak a tónak, melynek felszínén könnyedén halad, 
úgy van elrejtve sok dolog az emberi ész előtt is, de azért az 
értelem mindazt tudja, ami magasztos életcéljához szükséges. Az 
értelem birodalmában sok oly lényt alkotunk, melynek megfele-
lőt megalkotni a természet birodalmában megakadályoz gyarló 
létünk. De azért életcélunk elérésében e gyarlóságunk nem aka-
dályoz. Gondolkodunk a végtelen nagyról, gyarlóságunk csak 
végest lát és tapasztal; gondolkodunk végtelen kicsiről, gyarló 
mértékünk csak végest mér; gondolkodunk végtelen osztható-
ságról, a természet véges osztásra mutat csak példát. 

Mindez nem baj, célunkat így is, sőt csakis így érhetjük el. 

V. A végtelen a hittudományban. 

S most vessünk egy pillantást a hittudományra is. Megjegy-
zem, szinte felesleges. Hiszen minden bölcselet egyúttal vallástu-
domány is, mert minden bölcselet a végső okokról szól. Amily böl-
cseleti felfogása van ezekről valakinek, olyan annak vallástudo-
mánya is, azaz amilyen valakinek bölcselete, olyan hittudománya is. 

így tehát már előbb megfeleltünk, mint kell a hittudósnak 
a mennyiségtan és a természettudomány végteleneivel szemben 
viselkednie. 

Határozottan fel kell már az eddigiekből ismernünk, hogy 
a mennyiségtan, a természettudomány nem azon a területen 
működnek, ahol a hittudomány. Mennyiségtannal hittudományt s 
viszont hittudománnyal mennyiségtant bizonyítani nem lehet. 
Nagyon helytelen, ha a mennyiségtani végtelent bevisszük a hit-
tudományba s ott azután a végtelennek más értelmet adunk. 
A hittudósnak kell ugyan törekednie arra, hogy megismerje a 
mennyiségtani és természettudományi végtelent a saját területén 
s ha a hittudós akarja használni e fogalmakat, akkor csak azon 
értelemben szabad használnia, amelyben otthon: a mennyiség-
tanban és a természettudományban használatos. Nyitott ajtót dön-
getnek azok a kontár mennyiségtudósok és a természettudó-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 4 
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sok, akik végtelenükkel a hittudományt akarják cáfolni s haszon-
talan munkát végeznek azok a hittudósok, akik állításaikat a 
mennyiségtani és természettudományos végtelennek rosszul fel-
fogott magyarázatával akarják igazolni. Az igaz mennyiségtan, 
az igaz természettudomány s az igaz hittudomány nem állanak, 
de nem is állhatnak egymással, mint ellenségek szemben. 

Helytelenül járt el Guido Grandi, midőn mennyiségtannal 
akarja bizonyítani a semmiből való teremtés lehetőségét, úgy 
hogy egy végtelen geometriai sort: 

1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + , 

melynek öszegét elég helytelenül -^-nek vette, úgy alakított át, 

két-két tagot összegezve, hogy e sort kapja: 
0 + 0 + 0 + 0-j- , 

melyben tehát — szerinte — csak semmik fordulnak elő, mint össze-

adandók, az egész sor összege pedig mégis véges szám : íme 

végtelenszer semmi végest ád; tehát semmiből a végtelen erő 
végest tud létrehozni ! Nem tekintve azt, hogy az összegezés hely-
telen, mi tudjuk már, hogy e sor tulajdonképen oo .0 határozat-
lan alakot ád, melynek értékét a differenciál-számítás azon szem-
pontból veszi vizsgálat alá: miből származtak e végtelenek? 

Helytelenül következteti Beyda — hogy még csak ezt az 
egyet említsem — a végtelen nagy, a véges és a végtelen kicsi 
arányából : 

oo : 1 = 1:0, 
a szükségképi, a valóságos és a lehetséges; a sum, a fio és az 
evado, a hit, a szeretet, a remény ugyanily viszonyára. (Még jó, 
hogy a Szentháromság titkát nem akarta e viszonnyal magya-
rázni.) 

De helytelen az is, ha a világfolyamat kezdetére nézve a való-
szinűségszámítást hívjuk segítségül s így utaljuk a tényleges 
kezdet okát a világfolyamatot megindító lény szabad elhatározására. 
Mert hiszen a tényleges kezdet számának az l-nek és az összes 
eshetőségek számának a oo-nek viszonya: 

1 
öö' 

a mennyiségtanban nem tulajdonképeni zérussal, hanem csak 
igen kis számmal egyenlő. 
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Ellenben igen helyesen teszi a modern hitvédelem, midőn 
kijelenti, hogy a létadók, vagy a változtatók végtelen sorozata 
nem lehetséges, mivel végtelen szám nem létezik. 

A hittudománynak tehát nem kell félnie, de nem is lehet 
félnie a mennyiségtan és a természettudomány végtelenétől. Csak 
laikus tudósok tették e végteleneket olyanná, hogy a hittudós-
nak gáncsot vethessenek. A mennyiségtan, a természettudomány 
és hittudomány egyaránt a végtelen felé vezetnek, az egyik 
nagy szellemi erejében is kimutatja az emberi tévedést, az emberi 
gyarlóságot, a másik ezzel szemben ráirányítja a figyelmünket 
az igazi végtelen lét csalhatatlan teljességére. 

Eddig nem idéztem, de most nem tehetem, hogy ne idéz-
zem Carl Cranz mondását, melyet Wilhelm Wundtnak, az ősz 
lipcsei filozófusnak hires folyóiratában: a «Philosophische 
Studien»-ben, melyet tehát irántunk való elfogultsággal egyálta-
lán nem lehet vádolni, így fejezett ki: 

«Eben deshalb darf das mathematische Unendlich weder 
als Stütze der Religion, noch als Kampfmittel gegen dieselbe 
benützt werden. In der Mathematik ist das Unendliche eine 
abkürzende Redensart; in der Religion ist es, könnte ich sagen, 
hoffentlich keine Redensart.» (XI. kötet 30. 1.) 

Összefoglalás. Befejezés. 

Foglaljuk most össze állításainkat: 
A mennyiségtan tehát a végtelent csak a rövidebb, a tömö-

rebb kifejezésmód kedvéért használja; a geometria utánozza a 
mennyiségtant általánosításaiban, a természettudomány szintén 
így csinál. Egyik sem beszél igazi végtelenről, mindegyiknél a 
végtelen nagy egy tetszőleges nagy számnál nagyobb szám s 
mindenütt a végtelen naggyal együtt járó végtelen kicsiny: tet-
szőleges kicsi kis számnál kisebb szám. Tehát valóságos szám 
mindkettő. Használatuknál mindig elhanyagolással élünk, de az 
így elkövetett hiba mindig kisebb az élet hibáinál. 

A bölcselet a valóságos végtelen nagy fogalmát és a neki 
megfelelő egyetlen végtelen létet hirdeti; a valóságos végtelen 
kicsi: a semmi csak az értelemben van meg. Végtelen szám, 
végtelen sokaság nem létezhetik. 

A hittudomány tehát a mennyiségtani és a természettudo-
mányos végtelent csak az ott megállapított értelemben használ-

24* 
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hatja, tehát sem mellette, sem ellene nem bizonyít. A hittudo-
mány a bölcselet végtelenével és a kinyilatkoztatott végtelen-
nel él. 

Mások véleményeit a bölcsetben nem hoztam fel, hogy 
gondolataink rendjét, tisztaságát ne zavarjam. A mennyiségtanban 
és a természettudományban nincs más vélemény. 

S ha az ész gyarló világa mellől a végtelen ész fénye felé 
tekintünk, e fény csak egy végtelenről szól a «bölcseség könyvé»-
ben: arról a végtelen kincsről, melyet e valóságos végtelen 
barátsága ad nekünk. (Bölcs. K. 7, 14.) Ez a valóságos végtelen 
a végtelen lény maga, ő adta az észnek az erőt, hogy tudjon 
alkotni: mennyiségtant, természettudományt, bölcseletet, hittudo-
mányt. Ellenmondás tehát közöttük nincs s nem is lehet soha! 

Források : 
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Naturwissenschaft. 
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I—II. 
Euklides: Elemei XV. k. (Ford. Brassai S.) 
Alois Höfler: Didaktik des mathematischen Unterrichts. 
Joannes Kiss : De Quantitate infinita. 
G. Kowalewski: Einführung in die Infinitesimalrechnung. 
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G. Pécsi: Cursus brevis philosophiae. I—III. 
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Henri Poincaré: Tudomány és feltevés. (Ford. Szilárd B.) 
Prohászka Ottokár: Az intellektualizmus túlhajtásai. 
Schütz Antal : Kezdet és vég a világfolyamatban. 
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Esztergom. Dr. Mattyasovszky Kassziárt„ 



LOTZE B Ö L C S E L E T E . 
Születésének száz éves fordulójára. 

AJ E L E N év május havának 21-én lesz száz éve, hogy Lotze Her-
. mann Rudolf született (f 1881.). Ezen az évfordulón a németek 

ünnepelni fogják Lotze-t, mint ahogyan sokkal kisebb jelentő-
ségű egyéniségeknek is kijár a hivatalos tisztelgés, ha arra ilyen 
történelmi jelentőségű dátum alkalmat nyújt; Lotze azonban 
Németország határain túl is megérdemli, ha nem is a honftársi 
együttérzésből folyó ünneplést, de legalább is az eszmék közös-
ségéből s a magasztos eszmények hitéből folyó megemlékezést, 
melyet minden emelkedett szellemű bölcselőnek le kell rónunk, 
mikor szelleme ily történeti évfordulón elsuhan mellettünk. Ami 
Lotze-t hozzánk közel hozza, azt ezek a szavak fejezik ki egé-
szen röviden s nyomatékosan: Lotze a XIX. század második 
felében a theismusnak és egy eszményi fölfogású természet- és 
történetbölcseletnek legalaposabb rendszeralkotója, de egyszer-
smind a jelen német bölcselkedés nem egy irányának kitűzője. 
Lotze emlékének fölelevenítése s gondolatainak újra való át-
gondolása tehát nem csupán történeti érdekességú vállalkozás, 
hanem egyszersmind bepillantást is jelent azokba az áramlatokba, 
melyek a jelenkor bölcselőinek nagy részét foglalkoztatják. Azok 
az új gondolatok, melyek Lotze-t valóságosan «divatos bölcse-
lővé» avatják (ennek a szónak nemesebb értelmében), az érvény 
és az érték fogalmai. Ezeknek a fogalmaknak világos körvonalo-
zása az a pont, hol a mai német bölcselet Lotzehoz kapcsoló-
dik. Látni fogjuk később, hogy Lotze bölcselete valóságos 
Janus-fő: a múltba tekint s a jövőnek épít; rendszerének ismer-
tetése is ily kettős arculatot fog mutatni: Lotzeban nemcsak a 
múlt évszáz kimagasló bölcselőjét fogjuk látni, hanem a jövő 
fejlődés távlatait s vonalait megvonó szellemet is. 

Már maga az egyéniség is rendkívül érdekes. Első jellem-
vonása a sokoldalúság ; s az, ami a sokoldalúsághoz kell : finom 
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és érző fogékonyság. Egyszerre tanulmányozza Lotze az orvos-
tudományt és a bölcseletet a lipcsei egyetemen; egyszerre is 
avatják mind a két tudományból doktorrá. Emellett nem veszíti 
el érzékét a művészetek iránt, ellenkezőleg, egész életén keresz-
tül a legbensőbb élvezet kapcsai fűzik hozzájuk. Nevezetes ebből 
a szempontból az a körülmény, hogy Lotze írta meg az eleddig 
legjobb német aesthetika-történetet s hogy szabad óráiban az 
Antigonét fordítja görögből latin versekre. Ez a benső össze-
köttetés a széppel kiütközik egész rendszerén: nemcsak a stílu-
son, hol Lotze mester abban, mint kell egy eszmét kifejteni, a 
részletekben megvilágítani s így az olvasó szeme elé bőven 
árnyékolt, finom képet állítani; hanem ott is érezzük az aesthe-
tikai szellem lehelletét, amint egész rendszerét fölépíti, össz-
hangzásba hozza s végül örök értékű gondolatok szolgálatába 
állítja. A végső gondolatok egybehangzása s bizonyos eszményi 
célba való összefutása nemcsak a gondolatot elégíti ki, hanem 
az izlést is elbűvöli s szellemi megelégedést szül a rendszer 
architektonikájával. Rendszerének meg van a maga költői üde-
sége, hogy úgy mondjuk hamva. E költői elem. mellé, mint 
egyenlő rangú összetevő, szegődik Lotze egyéniségében a tudo-
mányos megértés eleme. A tudós elmélyedés, az észszerűség 
szigorú szempontja ép oly erős bölcselőnkben, mint a költői 
fogékonyság. Életművének mélységes iránya az, hogy összeegyez-
tesse egymással a természettudomány mechanikai álláspontját s 
a bölcselet eszményi gondolatait. Egész rendszere nem is más, 
mint a természettudományból, a mechanikai fölfogásból kiinduló 
és egy eszményi világnézetté kifejlődő bölcselet. S ez a száraz, 
mindent okaira visszavezető, hideg és éles észelvűség (rationa-
lismus) átmegy bölcselkedésének a módszerébe is; elemzései 
roppant élesek és mélyek s nem ritkán a lemondásban és a 
kételkedésnek bizonyos fajában végződnek. Sajátságosan találko-
zik gondolatmenetében a költői és rationális irány, mikor — kis 
Metaphysikájának egy helyén — kimondja, hogy a világrendet 
nem valami logikai szükségképiség teszi érthetővé, hanem az aestheti-
kai szükségszerűség: a kételkedés egy faja egyesül itt a világ-
nézet aesthetikai alakításának ösztönszerű erejével. Ebből a mély 
és erős észelvűségből, ebből a metszően éles tudományos szel-
lemből, melyet egyébként nem Herbart «ellenszenves» realis-
musától örökölt, hanem az orvostudománytól, következik Lotze 
műveinek az a szomorú, melancholikus íze, mely néha meg-
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lepi a figyelmes olvasót. Ezekre a nagy elmeélű kutatásokra 
helyenkint a lemondás fátyola borul. Érzi Lotze és érezteti, hogy 
minél mélyebbre hatol a bölcselő, annál érezhetőbbé válik lép-
teinek bizonytalansága: a véges értelemnek a dolgok lényegét 
teljesen átértenie nem sikerülhet. Mintha egy láthatatlan kéz 
folyton kérdőjelet tenne az ész kínosan megszült eredményei 
mellé. Talán Mephisto szavai jutottak eszébe, mikor a végső 
kérdésekre irányozta éles tekintetét: 

Dass von der Wiege bis zur Bahre « 
Kein Mensch den alten Sauerteig verdaut ! 

A mély bölcselkedés azzal végződik, hogy «Gott weiss es 
besser». Azonban nem szabad Lotze kételkedését valamely közön-
séges skepsis módjára megítélnünk. A kételkedésnek van egy 
merész és kihívó faja s mi sem állott távolabb Lotzetól, mint 
ez. A nagy, a komoly kételkedők voltaképen a legerősebb állí-
tók s a kételkedéshez sokszor több érvre van szükségünk, mint 
egy tételnek egyszerű elfogadásához. Mérimée egyike volt a 
legélesebb megfigyelőknek, Nietzsche a legerősebb akaróknak 
s Hume, ki szintén a kételkedők osztályához tartozott, tudvalevő-
leg azzal vágta el minden kételkedésének útját, hogy «nem 
okoskodásra, hanem cselekvésre születtünk». Voltak, akik Lotze-
ban nagyon élesen Ítélték meg ezt a skeptikus vonást és stílu-
sát oly hideg őszi szélhez hasonlították, mely végig söpör min-
dent, vagy a lenyugvó nap sugaraihoz, melyek hideg, tiszta, 
éles levegőjű hegyormokat világítanak meg; ezek azonban el-
feledték, hogy ugyanazon Lotzeval van dolguk, ki az ismeret-
közlésnél értékesebbnek tartja azt a lelki viszonyt, melybe olva-
sójával léphet s aki átérezte azt a plátói «csodálkozást» a 
9av|x«^etv-t, a világ jelenségeivel szemben (Abgrund der Wun-
derlichkeit). Ha az ily szellemek kételkednek, nem lehet őket a 
kételkedés meggondolatlan s kicsinyes fajáról megvádolni : Lotze 
a nagy kételkedők közé tartozott. Áll róla a hires mondás: «Se 
moquer de la philosophie c'est vraiment philosopher». Az ily 
kételkedés voltaképen nem más, mint tartózkodás és tisztelet az 
örök és néma titokkal szemben, melyek a legélesebb elmét is 
körülveszik. Pascalt is «megborzongatta a végtelen terek szem-
lélete». És végül a harmadik összetevő Lotze gazdag egyéniségé-
ben: a vallásos elem. Mindjárt kijelentjük, hogy Lotzenél ez az 
összetevő történeti eredetű s forrása sajátosságait magán viseli, 
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Nem az otthoni nevelés benső, szívbeli vallásossága ez, mint pl. 
aminőt Kant örökölt puritán szülői házából, hanem egyik taní-
tójának, Weisse egyetemi tanárnak hatása ez az ifjú Lotzera. 
Weisse H., a vallásbölcselő, ki Schellng iskolájához tartozott, 
volt a fiatal Lotzera ennek vallomása szerint a legnagyobb hatás-
sal. E hatás oly erős és mély volt, hogy Lotze a tőle sugalt 
alapgondolatot, t. i. á világnak egy Isten-eszmére való vissza-
vezetését, fiatal kora tanulóéveiből átvitte az önálló alkotás 
korába is s ezt a tételt sohasem tekintette valamely elvethető, 
a többi elvvel együtt bírálható tételnek, hanem ez vált már jó 
korán egész bölcseleti fölfogásának alapkövévé. Itt van, ebben 
a «vallásosságban» Lotze eszményi célszerűség-elméletének (tele-
ologia) az igazi gyökere. Innen kiindulva, egész bölcselete nem 
lesz egyéb, mint egy nagyszerű összetevés : a gépszerűség világ-
nézetének, a mechanismusnak, az istenség eszméjében gyöke-
redző célszerűséggel való összeegyeztetése. 

Lotze fejlődése abba az időszakba esik, mely a múlt szá-
zad bölcselettörténetében a legválságosabb. A XIX. század köze-
pén elhanyatlanak a nagy rendszerek, Kant bölcselete s vele 
«a bölcselet» hitelét veszti Németországban, a természettudo-
mányok foglalják el a vezető helyet a szellemi fejlődés irányí-
tásában. Lotze megérte ezt a bukást s maga is alapos természet-
tudományi nevelésen ment keresztül. De viszont kapott még 
valamit abból a szellemből is, mely a nagy hagyományokat 
őrizte, mint tudjuk, Weisse közvetítette számára a Schelling-
féle rendszer szellemét. Csodálja is Lotze ezeket a nagy rend-
szereket, úgy nézi őket, mint «egy sajátságos alakját a szellemi 
életnek», szóval nem hiányzott nála a szaktudományos iránnyal 
ellenkező szellemi kultura érintése sem. De hinni már nem tud 
a nagy rendszerekben s egyszer úgy fejezi ki magát, hogy 
hisz ugyan «aktiv», de nem hisz «mágikus» eszmékben, azaz 
olyanokban, melyekből egy egész világot le lehetne vezetni. Ez 
már az új, természettudományi gondolkozásmód hatása Lotze-
nál. E tekintetben valóságosan megfordítja a nagy rendszerek 
eljárásmódját: azok egy eszméből vezettek le mindent, Lotze 
természettudományi alapon indul s egy végső, átfogó eszméhez 
emelkedik. Még legközelebb áll fölfogásához Herbart iránya s 
ezzel méri össze legtöbbször okoskodása fegyvereit. Tetszett 
neki Herbart realistikus iránya s maga Lotze is abban mutatja 
meg leginkább önállóságát, hogy függetleníti magát Kant rend-
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szerétől, de még a közelebb és a legközelebb eső nagy nevek-
től és igéző gondolatoktól is, ami természetesen nem volt köny-
nyű dolog. Viszont azonban tetemesen megkönnyítette az önálló-
ságot az az időközi uralom, melyben az anyagelvűség eltörölte 
a bölcseletet, Lotze meg Fechner a múlt század közepén azon 
föladatok előtt állottak, hogy megújítsák a metaphysikát, most 
már természettudományos alapon. 

Ha Lotze bölcseleti rendszerének fő gondolatait akarjuk 
röviden összefoglalni, legsikeresebben akkor járunk el, ha egye-
nesen a rendszer középpontjába helyezkedünk s gyökerénél 
ragadjuk meg az egymásból szükségességgel következő tételek 
sorozatát. Ez az «in médias res» elvén induló tárgyalás egyéb-
ként jól megegyezik magának bölcselőnknek szellemével is; 
Lotze ugyanis szintén a metaphysikával kezdi a bölcselkedést 
s nem követi a kanti kritikai bölcselet elvét, mely szerint elő-
ször az észt kell vizsgálni s csak aztán szabad áttérni az ész 
használatára; ez a fölfogás Lotze szerint abban a hibában szen-
ved, hogy maga is öntudatlan metaphysikát űz, mielőtt a meta-
physikához fogna. A kritikus bölcselőnek is kell határozott föl-
tevéseinek lenni a dolgokról, a dolgoknak az értelemhez való 
viszonyáról, föl kell tenni azt, hogy az elme alkalmas az igaz-
ság megismerésére s csak így foghat az értelem bírálásához. 
Nem a metaphysika nyugszik tehát az ismeretelméleten Lotze 
szerint, hanem az ismeretelmélet nyugszik egy (tudatos vagy 
öntudatlan) metaphysikán ; azért kell mindjárt a metaphysikával 
kezdeni a bölcseleti gondolatmunkát. E fölfogás bátorít ben-
nünket is arra, hogy mindjárt Lotze legsarkalatosabb fogal-
mával, az oksággal kezdjük meg rendszerének elemzését. Lotze 
tagadja az átmenő okságot (causa transiens) s helyébe, mint az 
okságnak egyedül elfogadható alakját, a bennmaradó okságot 
(causa immanens) fogadja el. Az, amit a közönséges életben két 
egymástól teljesen különböző s független dolog közötti kölcsön-
hatásnak, oki összefüggésnek nevezünk, megfoghatatlan marad 
Lotze szerint, ha az okságot valami hatás átmenésének gondol-
juk az egyik létezőről a másikra. Ha az oksági viszonyt oly-
formán képzeljük, hogy A-ról (ok) egy anyag leválik s átmegy 
B-rt s ott változást idéz elő (okozat), akkor nem a valódi oko-
zást tartjuk szem előtt; a nedvesség átvitele p. o. az egyik 
tárgyról a másikra egyszerűen csak anyagátvitel és tapadás, de 
nem okozás. Ez utóbbi csak oly átvitel alakjában gondolható el, 
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mikor /4-nak valamely tulajdonsága, vagy állapota válik el ere-
deti birtokosától s száll át a másik létezőre, B-re. Itt azonban 
az a nehézség áll elő, hogy valamely állapot, vagy tulajdonság 
természeténél fogva nem válhat el hordozójától (attributa non 
separantur a substantits mondja Lotze), azonfölül hogyan kép-
zeljük el a tulajdonságot azon helyzetben, mikor ^4-t már el-
hagyta s még nem olvadt bele B-be? A két állomány közt 
lebegő tulajdonság maga is állomány lesz talán? De akkor nem 
nyertünk semmit, mert egy kérdés helyett most kettőt kell meg-
oldanunk : hogyan fog hatni a tulajdonság, mely B felé tart, erre 
az állományra? Az okság problémája tehát nem lesz megoldva, 
ha föltesszük az átmenő okságot, hanem inkább ez a fogalma-
zás élesíti csak ki igazán a tapasztalás kézzelfogható viszonyai 
mögött rejlő bölcseleti kérdést. A térbeli érintés, melyre hivat-
kozni lehetne a kérdés megoldása végett (pl. két golyó ütkö-
zése), szintén nem* magyaráz semmit mindaddig, míg két külön-
böző, egymástól elválasztott dologról van szó, vagy akár ennek 
atomjairól. Az átmenet kikerülhetetlen marad a két dolog között 
s épen ebben áll a nehézség. Még pedig Lotze szerint legyőz-
hetetlen a nehézség ; a monasoknak — mint Leibniz mondotta — 
«nincsenek ablakaik». Mivel a dolgok így egymástól bensőleg 
idegenek s elválasztottak egymásra nézve, nincs más hátra, mint 
az u. n. bennmaradó okság. A és B egy közös harmadiknak 
teszik alkotó részeit, ez a harmadik pedig nem más, mint a 
föltétlen, az Isten, kiben minden létező gyökeredzik. A dolgok 
tehát, melyek egy föltétlen állományban gyökereznek, nem álla-
nak egymással szemben idegenül, ellenkezőleg, épen ezen állo-
mányban való gyökerezésük lényegközösséget jelent számukra s 
így semmi nehézség sincs abban, hogy egyik dolog történéseit 
egy «másik» dolog szabályszerű változásokkal, visszahatásokkal 
kisérje. Ebből a bennmaradó oksági elméletből — mint látjuk — 
nagyon fontos következmények háramlanak Lotze egész világ-
fölfogására. Mielőtt e következmények levonásában Lotzet tovább 
kisérnők, említsük meg, miben áll bölcselőnk oksági elméleté-
nek gyöngéje? Lotze eredeti hibája abban rejlik, hogy az ok-
ságnak herbarti alapot vetett, mikor egymástól teljesen elszige-
telt létezők között keresett összefüggést. Ha ily teljesen elszige-
telt dolgok között akarjuk fölállítani az okság viszonyát, ezek 
között a «föltétlen tételezések», «absolute Positionen» között, 
akkor világos, hogy már a dolog meghatározásában eleve ki-
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zártuk a közöttük való kölcsönös hatás minden lehetőségét. Lotze 
itt is érezteti, mennyire függ Herbarttól s az ő «reale»-it fogadva 
el, ex definitione megsemmisíti a rendszerben az okság fogalmát. 
A dolgok között kell bizonyos összefüggést, egymáshoz mért-
séget, egymásra rendeltetést fölvennünk, ha az okságot egyálta-
lán meg akarjuk érteni. Ennyi az, ami Lotzenak az okságon 
végzett bírálatában az igazság magvát alkotja. Ismét átlépi böl-
cselőnk a megengedett határt, mikor ezt a szükséges egymásra 
rendeltetést oda magyarázza, hogy a dolgok állományi azonos-
ságban vannak egymással. Ennyire már nem követeli az okság 
megértése a dolgok összefüggését. 

A bennmaradó okság tehát Lotzenál egy általános állo-
mány fölvételére vezetett, melyben az egyes létezők közös lét-
alapjukat bírják, melyben gyökereznek. Sajátságos dolog, hogy 
a viszony, mellyel az egyes létezők az ősállománnyal egybe-
fűzve vannak, Lotzenál nem jutott egységes megfogalmazásra, 
úgy, hogy állománya középutat foglal el Spinoza és Leibniz 
fölfogása között. Az egyes létezők ugyanis nem olvadnak bele 
teljesén az egyetemes állományba, mint ahogy azt a következe-
tes Spinozánál láthatjuk, hanem megőrzik önállóságuk bizonyos 
fokát. Az állomány föltétlenségének s az egyes dolgok viszony-
lagos önállóságának ily összeolvasztásában Leibniz «összhangja» 
és Spinoza állománya egyesülnek egymással. Ezt a Föltétlent 
már most Lotze személyes, önálló valóságnak jellemzi: amivel 
természetesen még nagyobbra nő az érthetetlenségnek az az 
árnya, mely bölcseletének erre a részére borul. Ha az absolu-
tum önálló, személyes lény, független az egyes létezőktől, akkor 
még kevésbbé értjük viszonyát az egyedekhez, mint előbb. Épen 
személyiségénél fogva el kell szakadnia az egyedi létezők soka-
ságától s akkor a pantheismus, az egyetemes állomány fogalma 
veszendőbe megy. Maga Lotze is jól és világosan érzi ezt a 
nehézséget, mikor kifejezésre juttatja, hogy ezt a világképet nem 
tisztán az ész érvei alapján alkotta meg, hanem szerepet játszot-
tak benne aesthetikai és érzelmi indítékok is, a «raisons de 
coeur», mint Pascal mondaná. Világképébe itt a Weissetől örö-
költ hatás lépett be rendszeralkotó elem gyanánt s látjuk, hogy 
a világkép alkotó elemeinek összefüggése nem folytonos, sza-
kadékok és ürök vannak benne. 

Szoros összefüggésben van Lotzenál az okság fogalmával 
egy másik középponti fogalom : a lété is. Lotze a létnek a követ-
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kező meghatározását adja: a létezés: «viszonyban állás» «in Be-
ziehungen stehen». Valamiről akkor mondjuk ki, hogy «van», ha 
ez a valami belépett azon viszonylatok hálózatába, melyek az 
egyetemes állományban, gondolkodásunknak ezen határfogalmá-
ban egyesülnek. E viszonyok közül csak egyik a kölcsönhatás; 
vannak kívüle mások is, minők a tér és az idő; már most Lotze 
szerint az válik létezővé, ami viszonyba lép a térrel, idővel, 
egyéb dolgok oki összefüggésével. Mert az, ami sehol, soha, 
semmi módon nincs, ami semmiféle viszonyban sincs a fennálló 
dolgokkal, arra mondjuk azt, hogy: «nincs». Persze, ezzel a lét-, 
helyesebben létezésfogalommal szemben felvetődik az a kérdés: 
vájjon azok a viszonyok, melyekbe a tárgy belépve, a «létezés» 
rangját nyeri, önmagukban szintén léteznek-e? S ha igen — ezt 
az igent ki kell mondanunk, mert hogyan adhatna létet másnak 
az, ami maga sem létező — akkor tovább kérdezünk: vájjon 
ez a viszonyhálózat honnan nyerte a maga létét? Egy távolabbi, 
ősibb, eredetibb viszonyhálózatból? Könnyű átlátni, hogy ez a 
kérdés csakhamar a félelmetes regressus in infinitumra vezethet, 
ha a létezés kritériumát folytatóan alkalmazzuk. Lotze azonban 
megállít bennünket ezen az úton s nem enged ama regressusba 
bonyolódni. Az egyetemes állomány s a vele kapcsolatos létezés 
végső, visszavezethetetlen tények, melyek előtt az elmének meg 
kell állania. A bölcselkedés bevilágít ugyan a dolgok szerke-
zetébe, lényegmegismerés lehetséges Lotze szerint, de hogy a lét 
«hogyan készül», a dolgok hogyan születnek: e folyamatba az 
értelemnek sohasem lesz belepillantása. E hitvallomással aztán 
vissza is kell fordulnunk onnan, ahová Lotze vezetett bennünket, 
a lét pereméről s tekintetünket ismét a megismerhető dolgok 
felé kell irányítanunk. 

Szintén Herbarttól merít ösztönzést Lotze akkor, mikor a 
létezéssel kapcsolatosan az egyes létezőnek, vagyis a «dolog»-nak 
fogalmát veszi vizsgálat alá. A bennmaradó okság tétele Lotzet, 
mint láttuk, egy feltétlen, egyetlen állományhoz vezette, de ki-
tűnt, hogy ezt a fogalmat bölcselőnk nem tudja következetes 
összehangzásba hozni az egyes dolgokkal, az ősállományban 
gyökerező valóságokkal. Ezeknek az önállóság bizonyos fokát 
biztosítja, ha mindjárt az ősállományba kapcsoltan is. Az egyes 
dolgok realitása így biztosítva lévén, kérdés, mikép kell őket 
fogalmilag lerajzolnunk? A dolog először is nem «tiszta minő-
ség», mint Herbart gondolta, mert a minőség (qualitas) a dolog 
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birtoka, de vele nem egyenlő. Nem mondhatjuk továbbá a dolgot 
a minőségek egyszerű összegének sem, mert akkor megszűnnék 
a dolog egysége. Azok a dolgok, melyekkel a világ folyásában 
találkozunk, nem egyszerű csoportok, minőségösszegek, hanem 
a dolgok valódi egységek. A dolgokat azért kell ily valódi egy-
ségeknek tekintenünk, mert máskép nem érthetnők meg a világ-
ban lefolyó történéseket. Ha egy történés elején más a dolog, 
mint a végén, azaz, ha a dolog nem azonos önmagával mind-
addig, míg valami «történik» vele, akkor a történés folyamata 
végleg érthetetlen marad előttünk. A történés hordozóinak valódi, 
végső egységeknek kell lenniök. Az egység tehát, vagyis a tör-
ténés folyamán mutatkozó azonosság tiltja, hogy a dolgokat, mint 
egyszerű minőségcsoportokat tekintsük. Az tagadhatatlan ugyan 
bölcselőnk szerint, hogy a dolgokban vannak minőségi határoz-
mányok; de épúgy fel kell vennünk ezek számára egy azonos 
hordozót. Lotze, mikor az állomány fogalma megalkotásának 
végére jár, kimondja, hogy a dolog nem más, mint egység a 
sokaságban. Ez a gondolat vezeti most Lotzet megint ugyanoda, 
hova már egyszer eljutott: a spiritualismushoz; csakhogy most 
egy összetevő megváltozik, illetve jól kidomborodik metaphysikai 
alapfelfogásában: ez a monas-elmélet. A dolognak előbb meg-
állapított fogalmából ugyanis következik Lotze szerint, hogy az 
egyes dolgok szellemi létezők. Tekintsünk u. i. körül s keressük, 
hol találunk az egységnek a sokaságban a legtökéletesebb meg-
valósulására? Az öntudatban. A szellemi lét Lotze szerint az a 
pont, hol az állapotok, minőségek a legtökéletesebb egységbe 
szövődnek. Ha tehát a valódi, a szigorú egységet kutatjuk a 
világrendben, azt nem találhatjuk meg másutt, mint az öntudat-
ban. Elkerülhetetlen ennélfogva Lotze előtt, hogy a dolgoknak, 
a szintén szigorú egységet felmutató létezőknek, a szellemi lét 
jogát és méltóságát meg ne adja. Épen, mert a dolgok feltétlen 
egységek, egyszersmind szellemi létezők. Itt érintkezik Lotze 
bölcselete a legszorosabban Leibnizével, kinek felfogása szerint 
a monasokban több-kevesebb szellemi élet rejlik, «tout comme 
chez nous». S ezzel befejeződik Lotze világképének első nagy 
fogalmi köre: a világ egy ősállományban gyökerező sok szellemi 
részletállomány összege, helyesen : bennható oksággal egybe-
kapcsolt rendszere. A tér és az idő, a dolgok benső lényegének 
szellemi természete miatt, nem egyebek alanyi «látszat»-nál (ennek 
a szónak Lotzenál egészen különös értelme és értéke van, 1. az ő 
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«tárgyilagos látszatát»), szemléletünk alanyi formáinál. Az anyagi 
világ is részesedik a térnek ebben a phaenomenalis természeté-
ben,1 szintén látszatvalóság, de azon biztos rendnél fogva, mely 
a látszatok birodalma és az igazi valóság között törhetetlenül 
fennáll, a dolgok mivolta bizonyossággal megismerhető. 

Amit eddig láttunk, az Lotze bölcseletének egyik oldala, 
az okság gondolatán felépülő mechanikus világnézet. Lotze az 
okságból indul ki; ez az ő alapvető bölcseleti eszméje; ezen az 
alapon építi fel az összes dolgok összefüggésének rendszerét 
s legyenek ezek a dolgok mégoly eszmeiek, mégannyira lelkiek, 
álljanak mégoly távol az anyagelvűségtől : mégis, minden szel-
lemiség ellenére csak mechanikai kapcsokkal vannak egymáshoz 
fűzve. Lotze, mint egy futó pillantás meggyőzhet erről bennünket, 
távolról sem anyagelvú felfogású; a lélek különbözését az anyagtól 
igen erős fegyverekkel védelmezte az anyagelvűség ellen (tőle 
származik a tudat egységéből vont érvelés a lélek szellemisége 
mellett). Bölcseletének ebben az első részében mégis csak mecha-
nikai oldalról tekint bele a dolgok szövevényébe, pedig a mecha-
nikai, gépszerű vizsgálási mód elsősorban az anyagelvűség lényegé-
hez áll közelebb, mint a szellemiség alapelvén nyugvó bölcsel-
kedéshez. Manapság már erősen érezzük az anyagi és szellemi 
világnak azt a különbözőségét, melyet különösen a két terület 
oksága tüntet fel legélesebben: anyagi és szellemi okság a mai 
bölcselő előtt már egymástól teljesen és feltétlenül elválasztott 
területeknek tűnnek fel. Amaz első lendületben, mellyel Lotze 
világképének alapvonalait megvonja, ez a különböztetés még nem 
oly éles, mint szeretnők. Lotze a spiritualismust a mechanismussal 
kapcsolja egybe. Azonban világképének második mozzanatában 
bőven kárpótol ezért az összhangtalanságért. Ugyanis míg eddig 
a bölcselet minden részét: a lélektant, az embertant — ez utóbbit 
népszerű és összefoglaló jellegű nagy művében, a hires «Mikro-
kosmus»-ban (1856—1864.) — az élettant (1. értekezését az élet-
elvről Wagner physiologus Szótárában), sőt még a történelmet 
is («Mechanik der Gesellschaft», a «Mikrokosmus»-ban), egészen 
egyoldalúan mechanismusnak fogta fel : addig bölcseletének má-
sodik részében kiegészíti és megtoldja ezt az «éjszakai szemlé-

1 A térszemlélet keletkezését Lotze egy szellemes elmélettel, a «helyi 
jegyek» híres elméletével törekedett megmagyarázni. Mivel ez az elmélet lélek-
tani részletkérdés, nem térhetünk ki rája. A szerzőnek erős metaphysikai haj-
landósága azonban itt is világosan jelentkezik. 
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letet» a bölcselet legmélyebb gondolataiból merített «nappali 
szemlélettel». Már Lotze kiváló kortársa, Fechner így jellemezte 
a holt gépszerűség világnézetének ellentétét a bölcselkedő cél-
szerűség világnézetével szemben. A puszta mechanismust Lotze-
nél is legyőzi egy fogalom, mely a gépszerűség alapfelfogásától 
teljesen idegen s mely egyenesen a szellemi okság mélyeiből 
van merítve : az érték eszméje. Az absolutum, a Feltétlen, mondja 
Lotze, nemcsak indító és okozó világalap, hanem legfőbb érték 
is egyszersmind. A pusztán okságra tekintő metaphysikának nincs 
módjában megalkotni ezt a fogalmat ; az érték gondolata csak az 
ethikában kerül felszínre. Most azután az erkölcstan fog hozzá 
Lotzenál a feltétlen fogalmának bölcseleti kiegészítéséhez : a lelki-
ismeret követeli, hogy a végső alapnak erkölcsi tulajdonságokat, 
állítmányokat adjunk, minők a szentség, a mindenekfelett való 
jóság, a szeretet stb. A gyakorlati ész tehát ezen állítmányokkal 
ismét főiébe kerekedik az egyoldalú és csupán az okszerűséget 
tekintő, a mechanismusra függeszkedő észnek; Ítéletei azonban 
époly érvényesek, mint az elméleti értelem ítéletei. Ez az értelmi 
tevékenység a feltétlent Istennek ismeri fel, kiben céltudatosan 
teremtő hatalmat kell látnunk; szóval az eddigi mechanismus 
alapján álló metaphysika átalakul vallásbölcseletté. A vallásböl-
cselet egyik főtétele Lotzenál az, hogy Isten a világfejlődés elé 
értelmes célt tűzött ki; ezen feltétlen értékű végső cél nélkül, 
melyet egyébiránt nem ismerhetünk meg, a világnak nem volna 
semmi értelme. E végső célt fel kell tehát tennünk Isten gondo-
lataiban. Az egyes létezők is ettől a végső céltól nyerik létezésük 
értelmét : őket is azért teremtette Isten, hogy a feltétlen célt ter-
mészetük szerint előmozdítsák. így kell megragadnunk Lotze ama 
híres mondásának értelmét, hogy «azt, ami van, abból kell meg-
értenünk, aminek lennie kell» : minden csak annyiban létezik, 
amennyiben egy értékes eszmének megfelelő tervet valósít meg. 
A halhatatlanság is úgy jut osztályrészül minden létezőnek, amint ezt 
értékfejlettségük szerint megérdemlik, vagyis amint a feltétlen jó-
nak, mint végső célnak elérésében közreműködtek. A világ gépies 
meghatározottsága tehát Lotze elméjében felséges összhangba 
olvad magasabb rendeltetésével; a világ szemlélésének első 
módja, a holt oksági meghatározottság, békésen alárendeli magát 
és érdekeit felsőbbrendű céloknak: ezért nevezi Lotze a saját 
rendszerét «célszerűségi eszmeelviségnek», «teleologiai idealismus-
nak» (az idealismus szóval itt erkölcsi emelkedettségű gondolat-
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irányt értve). Ez a célszerűségi gondolat azután egészen áthatja 
bölcselőnk egész felfogását s gyönyörű vallomásra ragadja a hit 
és tudás viszonyát illetően. A gondviselés teleologiája Lotze végső 
szava a bölcselkedésben; a bölcselet nem állhat ennélfogva 
ellentétben a hittel, a kettőnek együtt kell dolgoznia a világ meg-
értésén. Csak az a fő, hogy a hit és a bölcselet tartalma, ered-
ményei ne ellenkezzenek egymással. A kettőt összhangzásba hozni : 
ez az emberi értelem 'végső feladata. 

Lotze" a jelenkori bölcselőkre épen értékgondolataival hatott 
elhatározó erővel. A feltétlen fogalmával kapcsolatosan megpen-
dített értékfogalom hat tovább a maga hullámaival és rezdülései-
vel Windelband és Rickert (a badeni iskola) gondolatvilágában, 
kik a bölcselet valódi feladatának az ériéhek kutatását vallják. 
Lotze a «Mikrokosmus»-ban két részre választja a tudás és kutatás 
területét: «Naturgeschichte» és «Kulturgeschichte». Ez a kettős 
tárgyfelosztás már a «Mikrokosmus» címében is kifejezésre jut. 
Lotze amabban a természetkutatás okszerű kutatását, emebben az 
értékek világának célszerű vizsgálását tűzte ki célul. Az újabbak, 
Windelband és követői, megszüntetik a bölcselet tárgyainak ezt a 
kettősen egyenlő rangú viszonyát. Ők a természetkutatást egészen 
átengedik a részlettudományoknak, melyek már eddigelé is részt 
rész után szakítottak el a bölcselet területétől; úgy vélekednek, 
hogy a lét világát egészen lefoglalja a maga számára a «tudo-
mány», azaz a részlettudományok sokadalma: a bölcselet, ha nem 
akar egészen elszegényedni és saját hazájában hontalanná válni, 
oly területet fog a maga számára lefoglalni, oda fog vissza-
húzódni, hol nem vetheti meg lábát semmiféle részlettudomány 
s ez a világ az értékek világa. A bölcselet tehát — Windelband 
szerint — «értéktudomány» s mivel az értékek az emberi művelt-
ségben jutnak kifejlődésre és kifejezésre, a bölcselet «kritikai 
kulturtudomány». 

Lotze másik ilyen, a jelenlegi bölcselkedésben nagy jelen-
tőségű gondolata az érvény fogalmának felújítása. Mind az érték, 
mind az érvény fogalmát az az irány foglalta le a maga számára, 
melytől Lotze, ez a rendkívül önálló fő, távol állott : a Kant meg-
újítóinak bölcselete. Kant új tanítványainak badeni iskolája az 
érték fogalmát tette bölcseleti vizsgálódásainak alapjává s ezzel 
tagadhatatlanul megszorította ennek a fogalomnak azt a meta-
physikai körét, melyet Lotze kijelölt számára. Az érvény fogalmát 
szintén az új kanti mozgalom vette bele szervesen a maga gon-
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dolatai közé s ebben kiválik a marburgi iskola Cohen H. veze-
tésével. Lotze nem volt Kant követője ; sőt voltak és vannak, kik 
benne «praekantiánust» látnak Kant után, mert nem fogadja el 
Kantnak kritikai alapelvét s a bölcseletet nem akarja az ismeret-
elméletbe felolvasztani. Amit Lotze «érvény»-nek nevezett, az nem 
is volt a kanti szellem terméke; de tagadhatatlan, hogy nagyon 
kapóra jött és jó segítséget nyújtott az új kanti irányzatnak, mely 
az érvény fogalmát a kanti apriorival azonosította. Lotze az érvé-
nyesség alatt nem ilyen, eszmeelviségre vezető apriorit lát, hanem 
egyszerűen azt, amit mások gondolati szükségességnek, szembe-
szökőségnek, az igazságok tárgyi fennállásának mondanak. 
Ahogyan ezt a fogalmat Lotze felveti s határait megvonja, az a 
legvilágosabb bizonyítékul szolgál arra, hogy Lotze nem kanti 
utakon jár, még kevésbbé az új kanti iskola útjain. Logikájában 
klasszikus hely az, hol Platon eszméiről szólva, ezeknek az érvé-
nyesség nevet adja és ezzel ezt a fogalmat («Geltung») a német 
bölcseletben otthonossá és polgárjogúvá teszi. Magyarázata sze-
rint Platon eszméi nem önálló valóságok, állományok, hanem 
«tiszta érvényességek» ; a tapasztalati lét világát el kell válasz-
tanunk az érvényességnek világától; a valóságos dolgok: «létez-
nek», a folyamatok, események : «történnek», a viszonyok: «fenn-
állanak», tételek, igazságok: «érvényesek». Platon az igazságok-
nak ezt a minden másféle létezéstől különböző és független 
érvényességét akarta tulajdonképen kimondani akkor, mikor az 
«eszme» szavát alkalmazta. Az igazság érvényessége fennáll akkor 
is, ha nincs történés, pl. lelki történés, mely amaz igazságot 
magába felveszi, tapasztalatilag megvalósítja; önmagában válto-
zatlanul «érvényes» az igazság akkor is, ha semmiféle létezés 
neki meg nem felel. Hirdette tehát Lotze az érvény fogalmával 
az igazságoknak (tételeknek) örökké igaz és időtlen voltát, mellyel 
ezek felülemelkednek a változó, mulandó létezés viszonylatain. 
Hogy Platónnak ezen magyarázata, mely egyszerűen az igazságok 
tárgyi függetlenségét mondja ki nagyon élesen és elevenen, nem 
vezet okvetetlenül a neokantianismus apriorijához, úgy gondol-
juk, nem kell bizonyítani. Az érvénynek a létezéshez való 
viszonyát azonban Lotze már nem fejtette ki részletesen; ez 
szellemének örököseire vár. 

Midőn a föntebbiekben Lotze emlékezetének áldozva, rövi-
den megvontuk azon alapvonalakat, melyekben egész magasröptű 
bölcselete mozog, világosan tudomásával voltunk annak a héza-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 5 
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gosságnak, mely az ilyenféle futólagos ismertetéshez tapad. 
Az olvasónak inkább érdeklődését kívántuk felkelteni az iránt a 
bölcselő iránt, ki az anyagelvűségből kivezető irányok egyikét 
bátran megmutatta a mult század német bölcselőinek. Ezek a 
nagy vonások is nyilván mutatják azonban, hogy Lotze részlet-
elméleteiben «est in recessu divinius aliquid». Azért ez a kis 
ismertetés csak utalás a mélybe, hol a kincsek rejlenek, nem 
maguknak a kincseknek felszínre hozása. Lotze tanulmányozása 
még azoknak is hasznára válik, kik kész bölcseleti rendszerből 
indulnak neki művei elemzésének. Az ilyenekre is állni fog az, 
amit Goethe mondott Winckelmannról : «Az ember nem tanul 
tőle semmit, de valamivé válik általa». 

Pannonhalma. Dr. Várkonyi Hildebrand O. S. B. 



Dr. Karácsonyi János. A magyar nemzet történeti joga 
hazánk területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig. 160 old. Nagy-
várad, 1916. Ára 3 korona. 

Karácsonyi János, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, kitűnő történetírónk az előttem fekvőben oly hasznos, 
szükséges és időszerű művet írt, hogy ennek megjelenését nagy 
eseménynek kell tekintenünk. 

Egyes nemzetiségeink, így a felvidéki tótság, az erdélyi 
románság s a délvidéki szerbség vagy legalább az elsorolt nem-
zetiségek egyes vezetői a magyar állam magyar jellege és egy-
sége ellen többi közt azzal is érvelnek, hogy nekik a földre, 
melyen most laknak, történeti joguk van, mert ők, vagyis eleik 
már a magyarok előtt ebben az országban voltak s velük szem-
ben a magyarok jövevények, kik az ország földjét jogtalanul 
birtokolják. Ezzel az állítással szemben Karácsonyi bebizonyítja, 
1. hogy a ma itt lakó nemzetiségek ősei a magyar honfoglalás 
idejében nem éltek hazánk területén s a most itt élő nemzeti-
ségek mind, kivétel nélkül, később telepedtek le hazánkban ; 
2. hogy a magyarok, mikor hazánk mai területét elfoglalták, ezt 
mások jogának sérelme nélkül tették; 3. hogy mai nemzeti-
ségeink itt történt letelepedésüket és mindig kedvező helyze-
tüket a magyarok jóságos vendégszeretetének köszönhetik. 

Mindenekelőtt megmutatja, milyen volt Magyarország terü-
letének arculata a honfoglalást megelőzőleg, kik laktak egyes 
részeiben s mennyiben volt puszta és lakatlan. Mely okok hatása 
alatt, mi célból s mikép történt a magyarok honfoglalása. Meg-
cáfolja azt a tévedést, mintha a magyarok éjszakon a vereckei 
szoroson jöttek volna be, ellenkezőleg a Folyamközből, ahol ma 
Románia van, a Dunán átkelve, a Duna és a Száva közét foglal-
ták el. (16. old.) 

A mai tótoknak (szlávoknak) semmi közük Szvatopluk 
morva birodalmához. Szent László alatt a XI. század végén s a 
következő századokban a mai osztrák Sziléziából vándoroltak be 

25* 
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s itt földet, egyéb szükségeseket és kiváltságokat kaptak. 
A magyarok letelepülésekor itt volt morva-pannon-szlávok bele-
olvadtak a magyar nemzetbe. (22—34.) 

Akik a románok (oláhok) közül azt hiszik, hogy ők Traján 
gyarmatosainak leszármazottjai, azok rettenetes tévedésben van-
nak. Traján gyarmatosaihoz a mi románjainknak semmi közük 
sincs, ezek ősei mint pásztorok a mai Olaszország déli részéből 
az Otrantó-tengerszoroson át a VI. század végén a Tesszália 
éjszaknyugati részén levő hegyekbe jutottak, hol az albánokkal 
összekeveredtek. Tesszáliát a XI—XIV. századokban Nagy-Oláh-
országnak (Megali Vlachia, Vlachia Magna) nevezték. Magyar-
országban először III. Béla telepítette le őket az akkori Szeben-, 
később Fogarasmegye területére (55. old.), további letelepedésük 
a XIII—XV. századokban ment végbe. Mindezt a szerző rész 
szerint, az egyes magyar megyékre nézve külön-külön, történeti 
bizonyságokkal bizonyítja s egyúttal nyelvtudományi adatokkal 
is megerősíti. Majd a Traján-féle gyarmatosítás meséjéről ki-
mutatja, hogy Holló» Mátyás udvari történetírójának, Bonfininak 
találmánya. 

A horvátok és sziavonok letelepüléséről a következőket 
tudjuk meg. A mai Szerém-, Verőce- és Pozsegamegyék 1526-ig 
a magyar királyok közvetetlen kormányzása alatt állottak. A mai 
Zágráb-, Kőrös- és Varasdmegyék területe a mi honfoglalásunk 
idejében a Németbirodalomhoz tartozott, 1082—83-ban szent 
László elfoglalta azt, amibe 1092-ben IV. Henrik német császár 
beleegyezett. Ezeket szent László teljesen magyar megyékké 
alakította át s a felállított zágrábi püspökséget a kalocsai érsek 
hatósága alá rendelte (73., 74.). Végül a tengerpart mentén a mai 
Bukkaritól Makarig terjedő régi Horvátország úgy került a magyar 
koronához, hogy III. Kreszimir Péter horvát király nővérét 
Gyécse magyar herceg, később magyar király nőül vette, majd 
István horvát király halála után trónja női ágon Oyécse fiára, Kál-
mánra szállott, aki Horvátországot mint anyai örökséget a magyar 
királysághoz csatolta. A szerző cáfolja azt a hazug, hamisítvá-
nyon alapuló és tudatlanságból táplálkozó felfogást, mintha 
Kálmán király a horvátokkal szerződést kötött volna. Hogy hely-
tartóval, bánnal kormányoztatta őket, épen úgy nem tette a hor-
vát országrészeket külön állammá, «mint ahogy Erdélyt nem 
tette azzá a vajdai kormányzás vagy a nagyszebeni szász földet 
a külön ispán alatt állás». (70—98. old.) 
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A szerbekről szóló fejezetekben kimutatja a szerző, hogy 
a szerbek csak 1386-ban kezdtek Magyarországba vándorolni, 
lépésről-lépésre megjelöli, hol és mikor telepedtek le Dél-
magyarországban, Ráckevén, Bács-Bodrog-, Temes- és Torontál-
megyékben s a Dunántúlban. A törökök dühe elől menekült 
szerbek Csernovics Arzén ipeki patriárka esedezesére I. Lipót 
császár és magyar királytól 1691-ben, augusztus 20-ikán kivált-
ságlevelet kaptak, melynek alapján, bár helytelenül, külön terü-
letet és önkormányzatot követeltek. (108—112. old.) I. Józseftől 
1706. szeptember 29-én újból kiváltságokat kaptak, 1848-ban a 
magyar nemzet ellen támadtak. 1849-ben a szerb vajdaságot 
megkapták az osztrákoktól. (121. old.) 

A mai ruthének vagy kisoroszok Veres-Oroszországból, 
másként Gácsországból szórványosan a XIV. és köv. századokban 
költöztek át. 

A németek először a keresztes hadjáratok alkalmával tele-
pedtek itt le; I. Qyécse király alatt a XII. század közepén a mai 
Aachen környékéről jöttek Erdélybe; III. Béla alatt a szepesi 
szászok telepedtek meg; a tatárjárás után Thüringiából és Bajor-
országból jutottak Körmöcbánya vidékére; 1710 után Dunán-
túlra és a Temesközbe költözött Elszász-Lotharingia, Rheinpfalz, 
Baden és Württemberg népének egy része, melyet nagyon sújtott 
a spanyol örökösödési háború. Szól azután a szerző a vendekről 
(szlovének), bolgárokról, krasován szlávokról, örményekről, albá-
nokról, lengyelekről, cigányokról és zsidókról. 

Végül azokról a nemzetiségekről emlékezik meg, amelyek 
a magyarságba egészen beleolvadtak, ilyenek a kabarok, pannon-
szlávok, besenyők, vallon-olaszok, kúnok, böszörmények, jászok, 
tatárok és sok cseh meg horvát család. 

A szerző teljes világosságba helyezte azt a két tényt, hogy 
egyrészt a magyarok, ezt az országot elfoglalván, senki jogát 
meg nem sértették, hogy másrészt a Magyarország területén ma 
élő összes nemzetiségek későbbi bevándorlások, amikor is a 
valamely nyomorúságból hozzánk menekült jövevényeket szere-
tettel fogadtuk, nekik földet és munkát, sokszor kiváltságokat is 
adtunk. Egyes nemzetiségek külön igényei pedig történeti téve-
déseken és hamisítványokon alapulnak. 

Kívánatos, hogy ezt a könyvet «mindenki olvassa»: egy-
háziak, világiak, államférfiak, képviselők, közigazgatási tényezők s 
mindazok, akik a történet és közjog iránt érdeklődni hivatvák. Olvas-
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sák el hazai nemzetiségeink tagjai s hogy ezt azok is tehessék, akik 
magyarul nem értenek, jo lesz azt nemzetisegeink nyelvén is 
kiadni. Mivel pedig a magyarországi nemzetiségek történeti és 
tényleges helyzetéről itthon található tévedések a külföldön is el 
vannak terjedve, kívánatos volna, hogy ez a jeles mű angol, francia, 
német, olasz és orosz nyelven is napvilágot lásson. 

Egy újabb kiadásnál a szerző szíveskedjék művét tartalom-
jegyzékkel és néhány felvilágosító térképpel ellátni. 

Azt is ajánlom neki, hogy ne hagyja meg teljes merevsé-
gében a 68. oldalon olvasható szövegét : «Ostobaság volna a 
magyar részről azt hinni, hogy olyan népet, amelynek külön 
egyháza, külön irodalma, külön művelt osztálya van, nyelvétől 
megfoszthat és magába beolvaszthat.» Végül a 98. oldalon hangoz-
tatott álláspontot: «bár a színmagyaroknak tiszteletben kell tar-
tamok a szlavon-horvát atyafiak önkormányzati szerzett jogait 
stb.» nem fogadhatom el feltétlenül, mert egyesek és csoportok 
szerzett jogai is megsziintethetők, ha azokkal birtokosaik az 
ország kárára visszaélnek. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Horváth Sándor. A szent Domonkos-rend múltjából és 
jelenéből. 4-edrét, 424 oldal, 11 műmelléklettel, 192 egyéb kép-
pel és 3 térképpel. 1916. Ára 9 kor., díszkötésben 15 korona. 

A szent Domonkos-rend alapításának hétszázados emléke-
zete alkalmából, 1916-ban magyar irodalmunk igen tartalmas és 
szép művel gazdagodott, mely az egész szent Domonkos-rend s 
ennek keretében a magyarországi domonkos-rendiek múltját 
és jelenét, alapítását, terjedését, működését s ennek eredményeit 
ismerteti. A műhöz dr. Fischer-Colbrie Ágost, kassai püspök 
gyönyörű előszót írt, melyben találó szép hasonlattal világítja 
meg az ünneplő rend igen nagy érdemeit. 

A munkát szerkesztette, számos munkatárssal együtt írta, 
sajtó alá rendezte és kiadta dr. Horváth Sándor szent domonkos-
rendi atya, Orácban főiskolai tanár. A szerkesztő nem szigorúan 
tudományos, de nem is népies művet akart adni, hanem olyant, 
amely a művelt nagyközönségnek szól, melyen mégis a szak-
tudós lássa, hogy belőle csak a tudományos mű alakszerűsége 
hiányzik, nem pedig maga a tudományosság. A szerkesztő-kiadó 
emellett a szülők és az értelmiségi pályára lépő ifjak figyelmét 
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is fel akarta hívni erre a jeles rendre, melynek tagokban való 
megerősödése s ennek folytán terjedése hazánkban nagyon kívá-
natos. Bizonyos vagyok arról, hogy a szerző célját minden részé-
ben eléri, mert műve tudományos is, alapos tanulmányozás ered-
ménye, meg népszerű is, amennyiben tanult és kevésbbé tanult 
is megérti és élvezettel olvassa. Csak maga a könyv elterjedjen ! 

Az egyes fejezeteket legnagyobbrészt a magyarországi 
Domonkos-rend jeles tagjai írták, de nem kizárólag, résztvettek 
benne egyéb jeles egyházi és világi irók is, amint azt a követ-
kező elsorolás mutatja: 

Elsőnek Paluscsák Pál, a kassai szent Domonkos-rendház 
főnöke szent Domonkos életét és működését írta meg. Ugyanő 
a mű további folyamán a másod-rendi apácákról értekezik. 

Szabó Szádok rendtag, az osztrák és magyar tartománynak 
ismételten volt főnöke, most a római szent Anzelm-egyetem 
rektora, lakik Bécsben, a rendi szelleméről és szervezetéről tájé-
koztat. 

Dunarich Károly, a budapesti rendház főnöke, a rend tör-
ténetét vázolja. 

A szerkesztő: dr. Horváth Sándor, B. Nagy Albert és 
Aquinói szent Tamás bölcseleti s általában művelődéstörténeti 
jelentőségét méltatja. 

Dr. Pfeiffer Miklós, kassai kanonok, a rend férfi- és női 
magyar rendházainak történetét adja. 

Dr. Vargha Dámján, cisztercita-r. főgimnáziumi tanár Buda-
pesten, megismertet a Domonkos-eredetű magyar kódexekkel. 

Malárcsik István szent domonkos-rendi tag, a domonkos-
rendi művészekről értekezik. 

Böhle Kornél szent domonkos-rendi tag a budapesti ház-
ban, két cikkel jelenik meg: 1. Adatok a Domonkos-rend litur-
giájához és a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár idevágó kéziratai-
hoz. 2. A budapesti új rendház alapítása. 

Tarczai György, világi iró, a margitszigeti apácakolostort 
és lakóit ismerteti magyarországi szent Margittal. 

Molnár Márton rendtag a harmadrendről és a domonko-
sok vezetése alatt álló társulatokról szól. 

Badalik Bertalan rendtag a szent Domonkos-rend hithirdető 
működését méltatja. 

Szalay János rendtag a magyar domonkosok nagymagyar-
országi kutató útjáról tájékoztat. 
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Oerdenich Móric rendtag az összes rendtartományok váz-
latos történetét nyújtja. 

A rendfőnökök névsora, a felhasznált irodalom feltüntetése 
s képek jegyzéke zárják be a kötetet. 

Minden egyes cikkely nagy gonddal készült és igen 
érdekes. 

A mű kiállítása fényes, műmellékletei és egyéb képei sike-
rültek, valóságos díszmű. A térképek nagyban elősegítik a tarta-
lom megértését. 

Ára a mai nyomtatási viszonyokhoz képest épen nem nagy. 
A magyarországi szent Domonkos-rendnek, a szerkesztő-

kiadónak és az íróknak nagy tisztességére válik ez a mű. Vajha 
mind szélesebb körben terjedne! 

Kapható a Szent-István-Társulatnál. 
Az ismertetett nagy műből mint külön kiadás, jegyzetekkel 

bővítve, megjelent dr. Pfeiffer Miklós dolgozata : «A szent 
Domonkos-rend múltjából és jelenéből», 8-r. 112 oldal. Ára 
1 kor. 50 f. 

Ugyancsak dr. Pfeiffer Miklós füzetben kiadta azt az elő-
adását, melyet a kassai autonom kath. körben tartott ily címmel : 
«A jubiláló Domonkos-rend történeti keretben.» Ára 20 fillér. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

A római kérdés. Irta: Sipos István dr. theológiai tanár. 
Pécs. Kapható a szerzőnél. Ára 3 K. 

Rómának az olaszok részéről történt birtokba vétele nem 
teremtett végleg befejezett tényeket. A római kérdés a nemzet-
közi jog terén még ma is probléma, a katholikusság összes-
ségére nézve pedig sérelem. S ha van és lesz eleven, hatékony 
erő a vajúdó új világ katholicismusában, úgy, a parlamenteken 
keresztül, a szervezkedő katholikus demokráciának kell meg-
oldani azt. Amit meg nem oldottak katholikus hagyományaikhoz 
hűtlenné, mert erőtlenné vált fejedelmeink és diplomatáink, az a 
parlamenti és a nemzetközi jog formáiban a népfenség meg-
oldására vár. Azt hinnők, hogy a római kérdés lesz próbája 
annak, vájjon a katholikus fölfogás megtalálja-e az élethez útjait 
a jövő demokratikus és nemzetközi nagy megegyezésekben. Az 
bizonyos, hogy a tizenkilencedik század ötvenes és hatvanas 
éveiben a kormányok félerővel többet tehettek volna, mint most 
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és valaha tehet és tenni fog Európa katholikus népességének 
egyöntetű parlamenti összefogása. 

A megerősödő olasz nemzeti eszme 1864-ben még alkudo-
zott a Róma birtokában levő pápasággal, hogy helyzete nemzet-
közi jogon rendeztessék. A birtokba jutott nemzeti állam hallani 
sem akar ugyanerről. Saját suverén jogán alkotta meg a garan-
ciális törvényeket. Megfosztotta a pápát területi suverénségétől s 
megformálta valahogy a személyi suverénség fogalmát, hogy 
tessék-lássék módra garantálja annak lelki suverénségét. 

Ötvenéves időköz sem kellett, hogy a garanciális törvények 
értéktelensége még azon tekintetben is kitűnjön, amire az ola-
szok szánták. A világháború hullámai meg épenséggel alámos-
ták azon gyenge pilléreket, amiket a pápa személyi és lelki 
suverénsége érdekében fölállítottak. A katholikus egyház fejét 
bosszúlatlanul insultálhatta a sajtó, elüldözték oldala mellől 
akkreditált követeit, eltoloncolták bizalmasait, korlátozták érint-
kezését hívőivel. A római kérdés reánk nézve ma is kérdés és 
sérelem. 

Viszont tagadhatatlan, hogy annak formái nem azok, mint 
csak pár évtizeddel ezelőtt is voltak. A történelem erői hatnak. 
Ma nem lehet ott kezdeni, ahol IX-ik Pius 1870-ben elhagyta. 
Még kevésbbé lehet a történelmet 1856-ig vagy épen 1914-ig 
visszacsinálni. Az 1814. is más, mint III-ik Ince ideje s III-jk 
Ince idői is mások, mint a Nagy Gergelyeké vagy a Linusoké. 
Az egyházi állam nem képezi a pápaság isteni jogon szervezett 
lényegét, bár tagadhatatlan, hogy joggal tekinthetjük benne az 
isteni Gondviselésnek évezreden keresztül megnyilatkozó akara-
tát. Mindez 1870-ben összeomlott. Elfoglalta s beolvasztotta 
magába az egységessé lett olasz nemzeti állam. Ez történelmi 
erőkből sarjadzott történelmi tény. 

Mai meglátásaink szerint a pápai állam régi területében 
többé vissza nem állítható. Kérdés, kívánatos volna-e? Másik 
kérdés : mi tehát a teendő a tényleges állapotok között ? Illetve : 
mik a lehetőségek és még inkább, melyek a gyakorlati célként 
kitűzhető szempontok a pápa és a katholikusok nemzetközi 
törekvéseiben, hogy a pápa legfőbb egyházi hatalma teljes 
függetlenségében érvényesüljön? Sipos István dr. az eddig fel-
merült eszmék, indítványok, törekvések közül kilencet említ fel, 
melyek közül az utolsónál bizonyos megnyugvással állapodik 
meg. Ezek volnának: 1. Róma elhagyása. 2. Valahol Itáliában 
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vagy valahol másutt, Európában vagy Európán kívül kapjon 
suverén területet a pápa. 3. Egyelőre magántulajdonul szerez-
zen a Vatikán és a tenger között egy keskeny földsávot. 4. A ga-
ranciális törvény vagy 5. a pápaság és Itália között létrejött új 
szerződés nemzetköziesítése. 6. A régi egyházi állam visszaállí-
tása. 7. Róma. 8. A régi Leó-városrész visszaadása, y. A kis terü-
let javaslata. 

Ez utolsó szerint a Vatikánt, minthogy az ma nem exter-
ritorialis terület, némi jelentéktelen kikerekítéssel suverén tulaj-
donul kellene átengedni a pápának. Ezen kis terület fölött biz-
tosítanák a pápának a területi s vele személyi és lelki suverén-
ségnek minden előjogát. Az átengedést Olaszország saját jogán 
eszközölhetné s az így létrejött megegyezést a mai diplomáciai 
szokás értelmében közölhetnék a hatalmakkal. Ez által az mint-
egy önmagától nemzetközivé lesz. 

Felfogásunk szerint egy a maihoz hasonló világháború 
esetére az így alakuló kis terület sem volna képes a pápai tényleges 
suverénségét biztosítani. Viszont nem tagadható, hogy létesülése 
esetén a pápa helyzete Olaszországgal szemben barátságos s 
nemzetközileg biztosabb volna a mostaninál. Ez nagy haladás 
volna. 

Sipos István könyve jogi és történelmi beállításban világo-
san, szabatosan és élvezetesen nyújtja a pápai suverénség fogal-
mát, kifejtését, a pápai állam kialakulásának történelmét, elfog-
lalását, az olasz garanciális törvényt, ennek elemzését. Könyve 
(4 és 146 old.) a magyar irodalomban összefoglaló voltánál 
fogva egyedül álló. Most, mikor úgy lehet, a nemzetközi meg-
egyezések soha meg nem ért viaskodásainak és eredményeinek 
küszöbén állunk, mikor a fegyverek vad és erőszakos érvénye-
sülése helyébe, úgy lehet, a belátások és az erkölcsi értékelések 
százados korszaka következik, mikor nemzeti súlyunk messze 
századokat meghaladólag esik Európa mérlegére — könyve 
kiváló aktualitás jellegével bir. Még csak azt jegyezzük meg, 
hogy a tiszta magyarosságot és a tudományos alaposságot kevés 
irónál találjuk meg olyan összehangzásban, mint Sipos Istvánnál. 

Pécs. Komócsy István. 
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Dr. Bossányi Árpád: Reges ta supplicationum. A pápai kér-
vénykönyvek magyar vonatkozású okmányai. Avignoni korszak. 
I. kötet. VI. Kelemen pápa. 1342—1352. Budapest, Stephaneum, 
1916. (330 + 324 1.) 30 K. 

Nagyszabásúnak ígérkező forrásgyűjtemény indult meg e 
munkával: a római supplicatio kötetek magyar anyagának teljes 
kiadása. 

A jelen I. köt^: 1—165. lapján Előszóképen Hodinka Antal 
egyetemi tanár tanulmányát hozza a pápai levéltárakról. Meg-
ismerkedünk beosztásukkal (vatikáni levéltár, a rota, poenitentiaria, 
a kongregációk levéltára), majd részletesen a vatikáni levéltár 
négy osztályával (törzslevéltár, angyalvári, datariai és Borghese-
levéltár) s a törzslevéltár sorozataival. Szól aztán a szerző rész-
letesebben a vatikáni levéltár történetéről és külön az angyalvári 
levéltár és a bibliotheca secreta történetéről. A mai kutatás 
mikéntjének és módozatainak, valamint az egyes osztályoknak és 
sorozatoknak tárgyalása előtt adja a vatikáni levéltárban tett 
eddigi kutatások átnézetét (századról-századra felsorolva az ott 
megfordult kutatókat s bemutatva a megnyitás óta végzett mun-
kát, többek közt a magyar kutatókét is), a Függelékben pedig a 
vatikáni levéltár irodalmát. Szó van még a vatikáni levéltár 
leltárairól és indexeiről is és ezek után végre odaérünk a törzs-
levéltár sorozatainak részletes leírásához. E sorozatok közül 
egyelőre a kancellariai iratokkal végez Hodinka, azok közül is 
csak a bulla- és breveregestákkal, feltüntetve a kötetek számát 
s a bennük foglalt oklevél-nemeket, külön pontban szólva az 
avignoni bullaregesták sorozatáról. Bullaregesta kötet van 2019, 
avignoni 365, összesen 2384 (úgy látszik, sajtóhibából a vég-
összeg 2346-ban van feltüntetve), a breveregesták régi sorozata 
pedig 630 kötet, a secretaria breviumból áthozottak 7000, a late-
ráni 850, összesen (1417-től 1800-ig) 8480 kötet. A kancellariai 
iratokból a még hátralevő supplicatio-regesták sorozatát a követ-
kező kötetre hagyva a kamarai iratokra tér át a szerző, de csak 
a kamara történetét és iratainak leltárait és jegyzékeit adja 
ezúttal. 

A roppant nagy irodalom felhasználásával és saját tanul-
mányai alapján az eddig végzett búvárlatok eredményeit áttekint-
hetően foglalja össze a dolgozat s pompás útmutatót ad a római 
levéltárakban való kutatásokhoz. 



388 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

A következő Bevezető rész már Bossányi munkája. VI. Ke-
lemen supplicatióit, illetve az azokban foglalt adatokat egyház-
megyék szerint dolgozza fel, az egyes egyházmegyéken belül 
e cimek alatt csoportosítva az anyagot: Templomok. Püspökök. 
Káptalan. Prépostságok, apátságok. Plébánosok és egyszerű java-
dalmasok. Világiak. Helységek. A supplikáló személyekre vonat-
kozólag egyéb forrásokból is közöl adatokat. A supplicatiók-
ban — úgy véljük — sok olyan adat van, mely eddig ismeretlen 
volt. A helyi történeti írók bizonyára hamaresan rávetik magukat 
s eddigi adataikkal összehasonlítva a kínálkozó kiegészítéseket 
örömmel fogadják. 

E két rész teszi a kötet első felét. A másik fele (új lap-
számozással) magukat a supplicatiókat közli, melyeket Bossányi 
kutatott fel. Összesen 519 kérvényt szedett össze a legváltoza-
tosabb tartalommal. Javadalmakat, gyóntatói kegyelmet, interdictum 
idején misehallgatási engedélyt, fölmentéseket stb. kérő suppli-
catiók váltogatják egymást. Pompás név- és tárgymutató zárja be 
a kötetet. Eddigi forrás-publikációink mellé méltán sorakozik ez a 
nagy szorgalommal készült legújabb, melyből hazánk és egyházunk 
XIV. századbeli történetére nem egy pontban érdekes s újszerű meg-
világítás esik. A kötet Fetser Antal győri püspöknek van ajánlja. 

Pécs. Dr. Sipos István. 
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Az 1917. április 18-án tartott felolvasó ülés. 

Színhely és idő : A központi papnevelőintézet díszterme, 
este V2Ó-kor. 

Jelen voltak : dr. Székely István nagyváradi prelátus-kanonok, 
elnök, dr. Rott Nándor esztergomi prelátus-kanonok, dr. Kiss 
János egyetemi tanár, alelnök, dr. Tóth József apátkanonok Szom-
bathelyen, dr. Hanauer Á. István apát, kollégiumi igazgató, 
dr. Schütz Antal, dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, Fieber 
Henrik papnevelőintézeti aligazgató, dr. Martin Aurél tanulmányi 
felügyelő, báró Feichtinger Elek, báró Feichtinger Elekné, Ra-
detzky Lászlóné, Kling Anna, Petrovits Milán, dr. Ráday Sebes-
tyén, Áldorfai Benedek, dr. Qamauf László, Doroszlai Béla, Halász 
Pál, Doroszlai Sándor, özv. Qamauf Istvánné és számos egyetemi 
hallgató. 

Az ülés első tárgya volt dr. Tóth József apátkanonok, ren-
des tag felolvasása Lélekhalhatatlanság és kultura címmel. A lélek 
halhatatlanságának rövid bizonyítása után áttért annak kimutatá-
sára, hogy a lélek végnélküli életének hite rendkívül nagy fon-
tossággal bir az igazi kultura kialakítására, különösen a kultura 
belső tartalmát képező elméleti és gyakorlati igazságoknak az 
egyéni és társadalmi életben való meggyökereztetésére. Ilyen 
igazságokként jelöli meg az igazságosságot, a szigorú lelkiisme-
retességen alapuló becsületet, a jó és rossz közötti különbséget, 
az erény szépségét, a bűn utálatosságát stb., melyek a halhatat-
lanság hite nélkül elvesztik szilárd talajukat. 

Dr. Nemes Imre a hallottakon kivül hangsúlyozza az ember 
öntudatát, melyből eljut a halált követő öntudat gondolatára. 

A második felolvasást dr. Gamauf László pártoló tag tar-
totta : Assisii szent Ferenc és a világháború cimen. Assisii Ferenc 
életfilozófiája a «povertá»-ról az evangéliumi életideált hirdeti az 
emberiségnek. Az ősi franciskánus ideál igen elhomályosult, de 
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örök ideál maradt s most új erőt adhat napjainknak. A «nuova 
pazzia», az «új őrület», az anyagiaktól való benső függetlenség 
világnézete, amely legjobb lenne, ha a gazdagodás valamilyen 
maximálásában nyilatkozhatnék meg, legmélyebb okaiban orvo-
solná a modern világ sebeit és venné elejét minden további há-
borúnak. 

Dr. Kiss János: A felolvasó szerint az fog a világháború-
ban győzni, akinek nagyobb a fajsúlya, vagyis aki erkölcsi tekin-
tetben nagyobb. Ezt állítani nem lehet. Sehol senki nekünk azt 
meg nem ígérte, hogy, ha erkölcsösek leszünk, győzünk. Maga 
az Üdvözítő sem az erkölcsiségtől teszi a győzelmet függővé, 
hanem azt ajánlja, hogy aki háborút akar viselni, az üljön le és 
gondolja meg jól, megállja-e a sarat az ő hadserege az ellenség 
csapataival szemben; ha pedig úgy látja, hogy az ellenfél több-
sége ellen nem boldogul, intézze el vele ügyét más módon. 
Mindazáltal lehet bízni, ha a többi tényező körülbelül egyenlő. 

A felolvasó továbbá azt mondta, hogy az idézetek eredeti, 
latin szövegét is elolvassa, mert azok világosabbak a magyar 
fordításnál. Örülök annak, hogy erre ő maga rácáfolt; mert oly 
szépen, érthetően, pontosan elmondta azt, amit latin eredetiben 
is idézett, magyarul, hogy nekem szebb, édesebb és világosabb 
volt a magyar szöveg, mint a latin. És mindig ugyanez az ered-
mény, ha a fordítás tartalmilag és nyelvileg is helyes. 

Dr. Székely István: A teljes szegénység kérdésében az evan-
géliumra hivatkozni nem lehet. Amint az evangélium a szegény-
ségről szól, az tényleg a földi javak elosztásának kulcsa, de nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy bár elitéli a gazdag-
ságot, másutt azt mondja, hogy a gazdagságot jóra is lehet 
használni. Ha az evangélium a gazdagsággal szemben túlzott 
kifejezésekkel él, az a keleti beszédmódhoz tartozik. A keleti 
ember mindig egyoldalúlag beszél: ha valaminek több feltétele 
ván, mindig csak egy föltételt domborít ki. Az evangéliumi 
szegénység képét ennélfogva az összes, szegénységről szóló helyek 
együttes értelme adja meg. 

Igen szép gondolat volt a felolvasásban az, hogy a szegény-
ség függetlenség. 

Ami szent Ferenc túlzásait illeti, szent Tamás megengedi, 
hogy a szentek tesznek dolgokat, melyeket a maguk valóságában 
nem kell utánoznunk, hanem a cselekvők szellemét kell ma-
gunkévá tennünk. Szent Ferenc poverta-jában van egy nagy gon-
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dolat, mely az összes szociális feladatok kulcsa, mert az emberek 
túlságosan ragaszkodnak a földi javakhoz. Az embereknek példa 
kell, mely megmutassa, hogy a földi dolog nem szükséges a bol-
doguláshoz. 

Fizetések nyugtatása. 
1914-re 12 koronát fizetett: Herceg Eszterházy Miklós. 
1915-re 12 koronát fizettek : Bohnert Péter, Herceg Eszterházy Miklós, 

dr. Finály Gábor, dr. Kaszala János, dr. Trikál József. 6 koronát: Szentkirályi 
István. 

1916-ra 16 koronát fizetett : dr. Trikál József. 12 koronát : Bilovits István, 
Bohnert Péter, dr. Bozsik Pál, herceg Eszterházy Miklós, báró Forster Gyula, 
György Gábor, Horváth Béla, dr. Kaszala János, Kovalik Antal, dr. Lányi 
József, Szmetka L. Ödön. 

1917-re 16 koronát fizettek: Andron János, Dráveczky Kálmán, Plébánia 
hivatal Érsekújvár, Tótszentpál, Újkígyós, dr. Stuckner János, dr. Trikál József, 
Zimányi Gyula, Wagner Alajos. 15 koronát: Máthé István. 12 koronát: Adorján 
Károly, Bedy Vince, Bednarik József, dr. Beliczky János, Bezdán János, dr. Boda 
János, Bojdisz Miklós, dr. Demeter István, Sz. Benedek-rendi apátság Czel-
dömölk, Sz. Domonkosrendi zárdafőnökség Budapest, Kassa, dr. Cserenyey 
István, dr. Drahos János, dr. Ernszt Sándor, Herceg Eszterházy Miklós, Faragó 
Károly, dr. Fent Ferenc, Ferencsik János, Sz. Ferencrendiek háza Kaplony, 
Székesfehérvár, Filkorn Jenő, Fillkorn Ferenc, Follmann Géza, báró Forster 
Gyula, Főgimnázium (premontreiek) tanári könyvtára Nagyvárad, Kir. kath. 
főgimnázium Szatmárnémeti, Gallér Kristóf, Gebé Péter, Gerlei Nándor, Glatt 
Ignác, dr. Grosz József, Gürsching János, Hegedűs Ferenc, Hold Ádám, Hor-
váth Béla, Horváth József, Hukk György, Huszár János, Ilkics István, Irgalmas-
rend Budapest, Jernei János, Jézus-társasági rendház Budapest, Kayser Lajos, 
Klein Endre, dr. Kőszeghy Mihály, dr. Kővágó Péter, Kardoss Károly, Kapu-
cinus rendház Mór, Katholikus kör Nagyvárad, Kottesovszky Alajos, Kovács 
Sándor Szend, Krajnik Mihály, dr. Kramp János, dr. Lányi József, Lévay Mihály, 
Liber János, dr. Lindenberger János, Lóskay Gábor, Magdics István, Majláth 
Károly, dr. Markovits Pál, dr. Mázy Engelbert, dr. Meszlényi Zoltán, dr. Mérő 
József, Molnár Zsigmond, Nagy Béla, Nagy Péter, Német István, Növendék-
papság könyvtára Székesfehérvár, Olajos József, Pacha István, dr. Pál Mátyás, 
Plébánia hivatal Attala, Biharsályi, Csütörtökhely, Etyek, Gyula, Igló, János-
gyarmat, Kéménd, Magyarszombathely, Mosondarnó, Nagyszalók, Öskü, Rácz-
keresztúr, Ráczkeve, Szentbékkála, Szklenófürdő, Üllő, Velencze, Plöchl Antal, 
dr. Pobozsny Róbert, dr. Privitzky Gyula, dr. Pulmann János, Rézbányay 
János, dr. Sashegyi Aladár, dr. Schoderbeck Lajos, Streicher József, Szántó 
László, Szeyfricz István, dr. Szentgyörgyi Jordán Károly, Szmetka L. Ödön, 
Sztaricsek Ferenc, Kir. kath. tanítóképző Szeged, Teleszky János, Tóth Gyula, 
dr. Töttössy Miklós, Turcsek József, dr. Uhl Károly, Uhrin János, dr. Vass 
József, Warga Manó, Weinert Péter, dr. Wiederkehr József, dr. Zahoray Pál, 
dr. Zgfama Károly. 8 koronát : Milakovszky István, Szelényi István. 6 koronát : 
Bilovits István, Doroszlai Béla, Gábor Pál, gróf Zichy Ödönné, dr. Zsiska Pál. 
4 koronát: Erőss Károly. 
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A nyugtatást május 11-én zártam le. 
Megrendelőimet, a hátralékosokat is, kérem, szíveskedjenek 

a megrendelési díjat beküldeni. 
Bár a könyvnyomtató intézet a háború alatt már négyszer 

emelte a «Religio» nyomtatás díját, folyóiratom díját kötelező-
leg nem emelem, marad egy évre 12 korona, de nagy köszö-
nettel veszem, ha a tisztelt megrendelők, kiknek körülményei 
javalják, 16 koronát küldenek. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címükben, 
kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra adni. 

HIRDETÉSI ROVAT. 

Dr. Breznay Béla. Titkári jelentés az Országos Vöröskereszt-
Egyesület balatonlellei fiókegyletének 1916-iki közgyűlésére. 
Siófok, 1917. 

Járosy Dezső. Liszt Ferenc és az egyházi zene. 1917. Szék-
foglaló a Szent-István-Akadémiában. 

Dr. Karácsonyi János. A magyar nemzet történeti joga hazánk 
területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig. 1916. Ára 3 korona. 

Dr. Mihályfi Ákos, egyetemi rektor . A magyar királykoroná-
zás jelentősége. 1917. 

Dr. Nékám Lajos. A venereás betegségek társadalmi kiha-
tása. 1917. 

Dr. Reiner János. A Szent-István-Akadémia Értesítője 1917. 
II. évf. 1. sz. 

Dr. Anton Schütz. Psychologie der bevorzugten Assoziationen 
und des Denkens. Dr. Karl Marbe Fortschritte der Psychologie 
u. ihrer Anwendungen IV. kötetének 4. füzete. Lipcse, 1917. 

Dr. K i s s J á n o s e g y e t e m i t a n á r n á l ( B u d a p e s t , IX. 
M á t y á s - u t c a 18.) k a p h a t ó k a k ö v e t k e z ő k : 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrétalak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 



díttassék, a még fennmaradó összegből pedig 1,439.077 korona 
77 fillér a külön tartalékot és 250,000 korona a tisztviselők nyug-
díjalapját gyarapítsa. A közgyűlés az összes számadásokat, mér-
legeket és javaslatokat elfogadta s a föl mentvényt az 1916. üzlet-
évre vonatkozólag minden irányban megadta. Az Első Magyar 
Általános Biztosítási Társaság 1916. évi zárszámláján: I. a tűz-
biztosítási kiadások 22,503X04 korona 64 fillér összegével szem-
ben a tűzbiztosítási bevételek összege 25.552.805 korona 19 fillér; 
11. a jégbiztosítási kiadásoké 5,537.725 korona 72 fillér, a bevé-
teleké 5,261.388 korona 4 fillér; III. a betörés elleni biztosítás 
cimén a kiadások összege 718.772 korona 58 fillér, a bevételeké 
ellenben 841.493 korona 69 fillér; végül IV. egyéb bevételek 
(beváltott szelvények, kamatok, árfolyamnyereség idegen pénz-
nemek után és házjövedelmek) cimén a zarszámla még 2,838.132 
korona 34 fillér bevételi tételt mutat, úgy hogy e zárszámla 
végső összege 32,237,297 korona 42 fillért tesz ki, összesen 
5,624.815 korona 11 fillér évi nyereségegyenleggel. Az életbiz-
tosítási osztály külön zárszámláján, melynek végső összege 
227,330.897 kor. 8 fill., az évi nyereség 1,532.272 kor. 43 fill. 
A két zárszámlán kimutatott évi nyereségek egyesíttetvén, a 
társaság 1916. évi tiszta nyeresége összesen 7,157.087 kor. 54 fill. 
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RIEGfcR OTTO 
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ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 
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I. É R T E K E Z É S E K 

a n y e l v e k a d o m á n y a a s z e n t í r á s b a n . 

I. Az őskereszténység történetében elég gyakran szerepel a 
Szentléleknek charismatikus adományai között az ú. n. nyelvek 
adománya vagy glossolalia, mely szent Pálnál a következő nevek 
alatt fordul elő: TXwaaat (Kor. I. 12, 10; 13, 8; 14, 22.), ysvïj 
yXwaaöjv (12, 10—28.), XaXeft yXwaafl (14, 2—4; 13—27.), vagy 
yXwcraaiç (12, 30; 13, 1 ; 14, 5—6. 18. 23. 39.), yXwaaav lyztv (14, 23.), 
XaXeív Xôyouç ev yXwaaig (14, 19.), Típoasú^ea^at yXcúaay, (14, 14.). 
A Kor. I. 14, 2. 15. 16.-ban yXwacng-t helyettesíti xq> Tüveűtiaxt. 

Első ízben Pünkösd napján szerepel a nyelvek adománya, 
amikor a Szentlélek leszállása után «betelének mindnyájan Szent-
lélekkel és kezdének szólani különböző nyelveken, amint a Szent-
lélek ad vala szólaniok. Valának pedig Jeruzsálemben lakó zsidók, 
istenfélő férfiak, mindenféle nemzetből, mely az ég alatt vagyon. 
Amint pedig e szózat lőn, sokaság gyülekezék egybe és meg-
háborodik elméjében, mert kiki saját nyelvén hallja vala őket 
szólani. Álmélkodának pedig mindnyájan és csodálkozának, 
mondván: íme mindnyájan ezek, kik szólanak, nemde galileaiak? 
Miképen hallottuk tehát mi, kiki saját nyelvünket, melyben szü-
lettünk? Partusok, médusok és elamiták és akik lakják Mezopo-
támiát, Júdeát és Kappadociát, Pontust és Ázsiát, Frigiát és Pam-
filiát, Egyiptomot és Libia részeit, mely Cirene körül vagyon 
és a római jövevények, a zsidók is és a megtértek, a krétaiak 
és arábiaiak, hallottuk őket szólani a mi nyelveinken Istennek 
nagy dolgait. Álmélkodának pedig mindnyájan és csodálkozának 
egymás között, mondván: vájjon, mi lesz ebből? Mások pedig 
csúfolódva mondák: Ezek tele vannak musttal. Ekkor előállván 
Péter a tizeneggyel, fölemelé szavát és szóla nekik stb.» Apóst, 
csel. 2, 4—14. stb. 

Másodszor Kornélius százados házában játszódik le e tüne-
mény. «Míg Péter ez igéket mondotta, a Szentlélek mindnyá-
jukra szállá, kik hallgatják vala az igét. És álmélkodának a körül-
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metélésbőlf való hívek, kik Péterrel jöttek vala, hogy a pogá-
nyokra is kiöntetett a Szentlélek malasztja; mert haliák őket 
nyelveken szólani és az Istent magasztalni.» (Apóst. cs. 10,44—46.) 

Harmadszor szent Pálnak Efezusba érkezésekor történik 
említés ezen adományról a tizenkét János-tanítvány megkeresz-
teltetésekor. «Midőn Pál rájuk tette kezeit, rájuk szállá a Szent-
lélek és nyelveken szálának és jövendőiének.» (Apóst. cs. 19, 6.) 

Leggyakrabban fordult elő a nyelvek adománya a korin-
thusi egyházban. Maga Pál is birta és gyakorolta. «Hálát adok 
az én Istenemnek, hogy mindnyájatok nyelvén szólok (a görög 
szöveg szerint: hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken 
szólani).» A korinthusi híveknek mégsem ajánlja, hogy nagyon 
törekedjenek a nyelvek adománya után. Inkább «kövessétek a 
szeretetet. Igyekezzetek a lelkiekre, különösen pedig prófétál-
jatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem 
Istennek; mert senki sem érti, mivel a Lélek által titkokat beszél. 
De aki prófétál, az emberek épülésére, intésére és vigasztalására 
szól. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, Isten 
anyaszentegyházát építi. Akarnám ugyan, hogy ti mindnyájan 
nyelveken szóljatok; de még inkább, hogy prófétáljatok; mert 
előbbre való, aki prófétál, mint, aki nyelveken szól, ha értelmez 
is, hogy az anyaszentegyház épüljön. Ugyanis, atyámfiai ! Ha 
hozzátok mennék, nyelveken szólván, mit használnék nektek, ha 
vagy kijelentésből nem szólok nektek, vagy tudomány által, vagy 
prófétálás vagy tanítás által? Hisz a lelketlen hangszeren is, 
minő a síp vagy citera, ha nincs különbözés a hangokban, mi-
képen tudhatni meg, mi a sípszó vagy a citerazengés ? És ha a 
harsona bizonytalan szózatot ad, ki fog készülni csatára? Úgy 

« ti is, ha nyelveken érthető beszédet nem szolotok, mikép lesz 
tudva, ami mondatik ? Csak a levegőbe fogtok beszélni. íme oly 
sok neme van a nyelveknek a világon és egy sincs jelentés 
nélkül; ha tehát nem tudom a szó jelentését, arra nézve, kinek 
szólok, idegen nyelvű leszek és aki szól, rám nézve idegen nyelvű 
leszen. így ti is, mivel a lelki ajándékokat kívánjátok, igyekez-
zetek az anyaszentegyház épülésére bővelkedni. Annak okáért, 
aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy értelmezhessen is. Mert, 
ha nyelveken imádkozom, lelkem ugyan imádkozik, de amit 
értek, haszon nélkül vagyon (t. i. másoknak). Mit tegyek tehát? 
Azt, hogy imádkozzam lélekkel, de imádkozzam érthetőleg is; 
énekeljek énekkel (psallam spiritu, psallam et mente), de éne-
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keljek érthetőleg is. Továbbá, ha csak lélekkel mondasz áldást, 
az, ki mint tudatlan (idióta = catechumen) van ott (t. i. az isten-
tiszteleten), mikép mondja az Áment áldásodra? holott nem 
tudja, mit mondasz. Mert te ugyan jól adsz hálát, de más nem 
épül azon. Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatok 
nyelvén szólok ; de az anyaszentegyházban inkább akarok öt igét 
szólani érthetőleg, hogy másokát is tanítsak, mint tízezer szót 
idegen nyelven. Atyámfiai! Ne legyetek gyermekek értelemre 
nézve; a gonoszságra nézve lehettek ugyan kisdedek, de az 
értelemre nézve tökéletesek legyetek. A törvényben írva vagyon : 
Hogy idegen nyelveken és idegen ajakkal szólok e népnek; és 
úgy sem hallgatnak meg engem, úgymond az Úr. Tehát az 
idegen nyelvek jelül szolgálnak. Nem a hívőknek, hanem a 
hitetleneknek; a prófétálások pedig nem a hitetleneknek, hanem 
a hívőknek. Ha egybegyűlvén az egész anyaszentegyház, ott 
mindnyájan nyelveken szólanának, bemenvén a tudatlanok (i$iöjxai= 
catechumenek) vagy hitetlenek, nem azt mondanák-e, hogy eszte-
lenkedtek? Mit kell tehát tenni? Atyámfiai! Mikor egybegyűltök, 
amint valamelyiteknek zsoltára van, tanítása van, kijelentése van, 
(idegen) nyelve van, értelmezése van, — mindenek épülésére 
legyenek. Ha ki (idegen) nyelven szól, kettő vagy legföljebb 
három szóljon egymás után, egy pedig értelmezzen. Ha pedig 
nincs értelmező, amaz hallgasson az egyházban, önmagának 
szóljon és az Istennek... Igyekezzetek prófétálni, de a nyelveken 
való szólást se tiltsátok meg. Minden pedig tisztességesen és 
rend szerint legyen.» (Kor. I. 14. fejezet.) 

Alig van exegetikai kérdés, melynek megoldása körül 
nagyobb bábeli zűrzavar uralkodnék, mint az ősegyház glosso-
laliája. Pedig a közkeletű megoldás szerint épen az volt a glosso-
lalia célja, hogy megszüntesse esetről-esetre a bábeli nyelv-
zavart. Már szent Ágoston azt tanította, hogy a pünkösdi glosso-
lalia ellenképe a bábeli nyelvzavarnak. «A kevélység szelleme 
szétszórta a nyelveket, a Szentlélek egyesíté a nyelveket. Mert 
midőn a Szentlélek a tanítványokra szállt, mindnyájuk nyelvén, 
mindenkitől megértve beszéltek s a szétszórt nyelvek egyesültek.» 
(In Ps. LIV, 11.) 

Elvben nem akarjuk tagadásba venni e cél lehetőségét. 
Ezen célt azonban eleve kizárja már az a példa is, melyet Pál ' 
a korinthusi glossolalusok kijózanítására felhoz: «A törvényben 
(Izai 28, 11.) írva vagyon: Hogy idegen nyelveken és idegen 

26* 
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ajkakkal szólok e népnek; és úgy sem hallgatnak meg engem, 
úgymond az Úr. Tehát az idegen nyelvek jelül szolgálnak nem 
a hívőknek, hanem a hitetleneknek.» (Kor. I. 14, 21—22.) 

«Jelül», azaz büntetésül, mert Izaiás e helyen az asszírokról 
beszél, akiket Jahve büntetésül kiild a hitetlen zsidókra. Niglutsch 
szerint: Assyrii erant figura glossolalorum. Semmi esetre a 
hagyományos felfogás szerint ; mert az asszír nyelv büntetés volt, 
a glossolalusoké pedig jutalom, kitüntetés. 

Különben is, ha az idézett szentírási szövegeket figyel-
mesen összevetjük, látjuk, hogy épen ellenkezőleg sem a nyelv-
zavar meg nem szűnt, sem a lelkek egyesülése, egymás meg-
értése végbe nem ment az említett esetekben. Ez a tény, hogy 
sem a bábeli nyelvzavar, sem a lélekzavar meg nem szűnt, 
magában foglalja a közkeletű értelmezés kritikáját. De menjünk 
szép sorjában. 

II. Már Origenes és más régi és újabb (pl. Steinmann : Die 
Apostelgeschichte, 22. o.) exegeták azt állították, hogy a glosso-
laliás apostolok és őskeresztények a szó szoros értelmében vett 
új, idegen nyelveken beszéltek. És ezen idegen nyelveken való 
beszédnek célja az evangélium terjesztése lett volna a különböző 
nemzetek között. 

Ámde Prat-tal (1. La theologie de saint Paul I. 175—9.) 
meg kell állapítanunk, hogy a glossolalia nem volt prédikáció, 
nem volt szónoklat, hanem hogy modern kifejezéssel éljünk: 
Te Deum. «Hallottuk őket szólani a mi nyelveinken Istennek 
nagy dolgait: xà jisyaAeia TOÖ 9-EOÛ», mondják a jeruzsálemi zsidók 
az apostolokról. (Apóst. cs. 2, 11.) «Hallák őket (Kornelius háza-
népét) nyelveken szólani és az Istent magasztalni: fiefaXuvov-ctov 
TÔV öeóv.» (Apóst. cs. 10, 46.) Az efezusi János-tanítványok «nyel-
veken szólának és jövendőiének» (eredeti bibliai értelemben : 
dicsérték Istent. L. : Num et Saul inter prophetas ? Sam, 1.19,24.). 
Korinthusban «aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem 
Istennek*. (Kor. I. 14, 2.) Pál folyton ellentétbe helyezi a nyel-
veken szólást a prófétálással, azaz prédikálással. Itt a prófétálás 
már a Szentléleknek külön charismáját jelenti. «Aki nyelveken 
szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, Isten anyaszentegyházát 
építi.» (U. o. 14, 4.) Pál önmagában glossolaliázik (14, 18.) ön-
magának pedig csak nem prédikált?! 

A prédikálás, igehirdetés mindegyik esetben külön van a 
glossolálástól választva. Kornelius esetében Péter, az efezusi eset-
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ben Pál előbb prédikálnak, hogysem a nyelveken szólás meg-
kezdődnék. Pünkösd napján ellenben csak a nyelveken szólás 
után kezdődik Péter prédikációja. S amely percben megkezdte 
beszédét, megszűnt a nyelvek adománya. (Prat i. m. 175.) Korin-
thusban is minden esetben értelmezni kellett az elhangzott nyel-
veken szólást és ha netn tudta maga a glossolalus értelmezni 
vagy nem volt jelen valaki, aki az értelmezés adományával: 
interpretatio sermonis (éppjveía 12, 10; SiepuTjvsúeiv 12, 30; 14, 5. 
13. 27; Siepjjirjveuxyjç 14,28.) rendelkezett, nem is volt szabad nyil-
vánosan, fenhangon nyelveken szólani. (14, 28.) «Mert senkisem 
érti, mivel a Lélek által titkokat beszél.» (14, 2.) 

Pál épen azért ellenzi oly hévvel a glossolaliázást, mert a 
legtöbb esetben hiányzik hozzá a megértés. «Csak a levegőbe 
fogtok beszélni.» (14, 9.) Nemcsak a jelenlevők nem értik a glosso-
lalust, de néha még önmaga sem érti nyelvbeszédjének tartalmát. 
«Si orem lingua, spiritus (rcveO â) meus orat, mens (voûç) autem 
mea sine fructu est (àxapraç saxiv)». 14, 14. Nincs bizonyos irónia 
híjján, hogy Pál zeneszerszámmal hasonlítja össze, mely isme-
retlen dallamot játszik és senkisem tudja felfogni az értelmét. 
Az egyik is (zeneszerszám), a másik is (glossolalia) csak a levegőt 
hozza mozgásba hiába. 

Steinmann ugyan (i. m. 23.) erre azt veti ellen, hogy a 
nyelvek adományának ez az érthetetlensége csak a korinthusiak 
glossolaliájára áll, de nem az apostolokéra. Azért lényeges 
különbséget talál a pünkösdi glossolalia és a korinthusiaké 
között. Ámde ez a különbségtevés szerfölött erőszakolt és csak 
a tehetetlen kétségbeesés eredménye. Dacára annak ugyanis, 
hogy a két glossolalia minden pontban teljesen ugyanazon jel-
lemző vonásokat tünteti fel, mivel ezen látszólagos különbözést 
sehogysem tudja megmagyarázni, csakis kínjában írhatta, hogy 
a «pünkösdi eseménynek semmi köze sincs a korinthusi jelen-
séghez. Mindkettő ugyan közös okra, a Szentlélekre megy vissza; 
azonban a Szentlélek adományai különbözők». Kár e jóindulatú 
erőlködésért. Minek a csodákat s a Szentlélek adományait feles-
legesen szaporítani ? ! * 

E látszólagos különbözés dacára, mint látni fogjuk, ugyanaz 
a megoldás illik mindkét esetre. Különben is kár volt Stein-
mannak annyira hangoztatnia az apostolok glossolaliájának 
érthetőségét. Azt is csak egyesek értették. Mások pedig csúfo-
lódva mondották: «Ezek tele vannak musttal». (Apóst. cs. 2, 13.) 
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Akárcsak a korinthusi glossolalusok, akikről Pál mondja: «Nem 
azt mondanák-e, hogy esztelenkedtek?» (Kor. I. 14, 23.) 

Hogy miért mutatkozott az apostolok glossolaliájával szem-
ben nagyobb, majdnem teljes megértés, mint a korinthusiakéval, 
annak megvan a maga természetes magyarázata. 

De mielőtt ezt megadnék, az eddigiekből le kell szűrnünk 
a tanulságot, hogy a glossolalia célja távolról sem volt a bábeli 
nyelvzavar által megszüntetett nyelvegység ideiglenes helyre-
állítása mindenféle nyelvűek által csodásan megértett idegen 
nyelvű prédikációk által, mint ezt Origenes, szent Ágoston, Stein-
mann stb. állítják, sem pedig az eredeti ősi nyelv, a xad-'l^oy^v 
nyelv visszaállítása, melynek a különböző létező nyelvek csak 
mintegy töredékei, mint Osvald és Bisping vitatják. 

Ilyen általános, mindenkitől érthető ősnyelv, mint Székely 
helyesen állítja, képtelenség. Az ősnyelv ugyanis nem genusa, hanem 
materje, anyja a nyelveknek, amelyek mindegyikétől különbözik, 
amelyet tehát legkevésbbé sem érthetnek meg az összes emberek. 
Aki valamely mater-nyelvet, pl. latint beszél, arról nem mondják 
ennek a leánynyelvein (pl. olasz, francia, spanyol) beszélők, hogy 
az ő tulajdon nyelvükön beszél az illető. Az ősnyelv pedig a 
leánynyelveitől még sokkal távolabb áll, mint ezek egymástól. 

«Tény ugyan, hogy egyes apologéták philologiai alapon 
is próbálták bizonyítani az ősnyelv létét és különböző nyelvek 
összehasonlítása alapján próbálták kimutatni közös származá-
sukat; de ha őszinték és igazságosak akarunk lenni, be kell 
vallanunk, hogy ezek a kísérletek mind gyászos felsüléssel vég-
ződtek. Miért? Azért, mert ezek az összehasonlítások aránylag 
igen szűk körre szorítkoztak. Tessék csak futólag bepillantani 
Finck berlini tanárnak az «Aus Natur und Geisteswelt» c. válla-
latban megjelent «Die Sprachstämme des Erdkreises» c. művébe 
és az ember elszörnyedve látja, mekkora sarlatánság kell hozzá, 
hogy valaki egy-két tucat különböző nyelvcsalád összehasonlí-
tása alapján merjen az ősnyelvről beszélni, mikor a valóságban 
a különböző nyelvcsaládok száma egész légió és eltéréseik oly 
nagyok, hogy még a legmerészebb fantázia és a legnagyobb 
jóakarat sem tud közöttük bárminémű rokonságot felfedezni.» 
(L. Kmoskó: A bábeli nyelvzavar, Egyházi Közlöny, 1911. 378.0.) 

Ha tehát a Szentlélek csodásan visszaállította volna a glosso-
lalusokban az eredeti ősnyelvet, ezzel épen azt az állítólagos 
célját hiúsította volna meg, hogy t. i. a legkülönbözőbb nyelven 
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beszélők megértsék e prédikációkat: egyáltalában senki sem 
értette volna meg őket. Pedig tényleg némelyik, Jeruzsálemben 
épen a többség, megértette a glossolalusokat. 

III. A glossolalia megoldásának súlypontja szerintünk azon 
mozzanaton nyugszik, hogy az nem volt prédikáció, hanem, mint 
már mondottuk, zsidó te Deum, lelkesen örvendező hálaének. 

Szent Pál nem ok nélkül állítja szembe a prédikációt jelentő 
prófétálással és hasonlítja össze a különféle hangszerek dallamai-
val ; nem ok nélkül emeli ki annak privát célját, hálaadó jellegét 
(14, 17.) Egyenesen meg is nevezi, miféle éneklő' imádság volt a 
nyelveken szólás 14, 14—15. Ha nyelveken imádkozom... éne-
keljek lélekkel: psallam spiritu (tpadö xő3 uvsű^axt) és pedig ért-
hetőleg is énekeljek: psallam et mente. Mikor rendezi is a 
glossolaliázás ügyét, hangsúlyozza: «Mikor egybegyűltök, amint 
valamelyiteknek zsoltára van stb.» (14, 26.) «Ha nincs (jelen) 
értelmező, amaz (a glossolalus) hallgasson az egyházban; ön-
magának szóljon és az Istennek». (14, 28.) Vagyis csak önmagá-
ban dicsérje az Istent és adjon neki hálát és pedig — s ez a mi 
ötletünk szerint döntően jellemző mozzanat a glossolaliára — 
zsidó nyelvű, zsoltárokkal és egyéb hálaénekekkel. 

Hogy hálaadó zsoltáréneklésről, mondjuk Hallel-zsoltárok 
zengedezéséről van itt szó, az eddigieken kívül abból is követ-
kezik, mert Pál nemcsak az összes leveleiben sürgeti nagy 
eréllyel az Isten kegyelmeiért való sűrű hálaadást, hanem a 
kolosszaiaknak is (3, 16.), meg az efezusiaknak is (5, 19.) név-
szerint a szivükre köti a hálaadás nemét és módját is: «Tanít-
sátok és intsétek ti magatokat zsoltárokkal (4>aX|xotç), dicséretek-
kel (û̂ vocç) és lelki énekekkel (wSafç Ttveujjiaxtxar?) hálát adva, éne-
keljetek szívből az Istennek.» 

De hát nem tudta ezt megtenni mindenki ? Más szóval : nem 
volt hát akkor mindenki glossolalus? Nem bizony: 1. mert nem 
mindenki tudott énekelni, 2. mert a neofiták közül nem mindenki 
tudta a zsoltárokat, 3. nem mindenki tudta őket zsidóul 4/s főképen, 
mert nem mindenki érezte magát erre a Szentlélektől indíttatva ? 

Hát még ehhez is kell a Szentlélek inspiratiója ? kérdez-
hetné valaki. De még mennyire! Hiszen «mit és miképen imád-
kozzunk, nem tudjuk, hanem maga a Lélek könyörög érettünk 
kimondhatlan fohászkodásokkal». (Róm. 8, 26.) Az imádsághoz 
s kivált a lelkes imádsághoz külön kegyelem, a Szentlélek külön 
természetfeletti indítása szükséges. 
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S a Szentléleknek e különös természetfeletti befolyását 
tényleg erősen kidomborítják a glossolaliáról szóló összes 
relatiók. «Betelének (az apostolok) mindnyájan Szentlélekkel és 
kezdének szólani különböző nyelveken.» (Apóst. cs. 2, 4.) 
«h Szentlélek mindnyájukra (Kornélius háznépe) szállá... a pogá-
nyokra is kiöntetett a Szentlélek malasztja, mert haliák őket 
(különféle) nyelveken szólani és az Istent magasztalni.» (Apóst, 
cs. 10, 46.) «Rájuk (az efezusi János-tanítványokra) szállá a Szent-
lélek és (új) nyelveken szólának.» (Apóst. cs. 19, 6.) «Aki nyel-
veken szól,... a Lélek által titkokat beszél.» (Kor. I. 14,2.) 

Az idézett szövegek igazolják, hogy a nyelvek adománya 
a Szentlélek természetfeletti befolyására vezetendő vissza. A Szent-
lélek valóságos exstatikus lelkendezéssé fokozta egyesekben a 
kapott isteni kegyelmek felett érzett örömüket. Az őskeresztények 
élete különben is a folytonos örvendezés jegyében állott. Szent 
Pál alig győzi hangoztatni: «Örüljetek az Úrban mindenkor; 
ismét mondom, örüljetek». (Fii. 4, 4.) Az apostolok is bizonyára 
ilyen exstatikus örömben hallelujáztak pünkösd napján. 

De itt aztán nagyon helyénvalónak találjuk idézni Prat-nak 
(i. m. I. 179. o.) azon sok nehézséget eloszlató megjegyzését: 
«Ha az összes charismák természetfelettiek voltak is, amennyiben 
a Szentlélek gyümölcsei voltak, nem látszik szükségszerűnek, 
hogy csodásak is lettek légyen ; és nem látja be az ember, miért 
ne nevezhetett volna néha az apostol charismának valamely 
supernaturalisált természetes képességet (une aptitude naturelle 
surnaturalisèe).» 

Eszerint a glossolalia nem volt csoda ? ! Az előbbi elvre 
támaszkodva állíthatjuk, hogy nem kellett szükségképen csodá-
nak lennie, ámbár szükségképen a Szentlélek e természetfeletti 
befolyására vezetendő vissza. 

Ha szükségképen csoda lett volna, akkor mindenki meg-
értette volna. Mert ok és cél nélkül, értelmetlenül, sőt az érthe-
tetlenség kedvéért Isten nem tesz csodát. Már pedig többen nem 
értették pünkösdkor az apostolokat. Sőt Korinthusban, ha nem 
volt jelen értelmező, «senki sem érti» a nyelveken beszélőt. (14, 2.) 
«Ha csak lélekkel mondasz áldást, az, ki mint tudatlan (cate-
chumén) van ott, mikép mondja az Áment áldásodra? holott 
nem tudja, mit mondasz.» (14, 16.) 

Sőt ilyen csodával Isten egyenesen nevetségessé tette volna 
(1. Mások csúfolódva mondák : Ezek tele vannak musttal ; Nemde 
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esztelenkedtek?) a csoda dolgát. Ezt pedig igazi csodával nem 
akarhatta az Isten. Jézus csodáit sem találták sohasem nevetsé-
geseknek halálos ellenségei és nem gúnyolták ki. Legfölebb a 
causa efficiens-ben gyanúsították meg az Úr csodáit. Nem értvén, 
honnan erednek, az ördögnek tulajdonították. (Luk. 11, 15.) Ellen-
ben Korinthusban és részben Jeruzsálemben is gúnyolódtak 
egyesek a nyelveken szólás fölött. Nevetségesnek találták. 

Visszakövetkeztetve a korinthusi glossolaliából, amelyben 
nem kell okvetlenül csodát látni, hanem a Szentlélek okozta, 
bár ritka, természetfeletti tüneményt, az apostolok pünkösdi 
glossolaliájára, ebben sem kell szükségképen csodát felfedeznünk. 

Volt és történt ugyan csoda pünkösd napján ; de az való-
színűleg nem a nyelveken beszélésben állott, hanem az apostolok 
hirtelen gondolat- és érzületváltozásában, melyet a Szentlélek 
leszállása idézett elő bennük. 

À nyelveken beszélés e csodának egyik következménye, 
gyümölcse volt. Vagy ha mégis csoda volt maga a glossolalia is, 
annyit biztosan megállapíthatunk, hogy annak tárgya semmi 
esetre sem volt a prédikáció, hanem Istent dicsőítő zsidó ének, 
melynek éneklésére ezen reájuk nézve többé-kevésbbé idegen 
nyelven csodásan képesítette a glossolalusokat s azok meg-
értésére részben a hallgatóságot is a Szentlélek-Isten. 

IV. Pál mindenkinél jobban érti a glossolaliázást (Kor. I. : 
14, 18.) s mégsem érti meg a lykaoniak beszédjét (Apóst. cs. 14.) 
Tehát a glossolalia nem új nyelveken beszélést foglalt magában. 
Ezt bizonyítja az a tény is, hogy Péternek Rómában tolmácsra 
volt szüksége a prédikációiban, mert kezdetben nem tudott jól 
görögül. Marcus, interpres Petri (Irenaeus). 

A hagyományos értelmezés ellen szól az a jellemző s 
eddig figyelemre sem méltatott körülmény, hogy a korinthusi 
nyelveken beszéd előtt -sohasem áll az új vagy idegen jelző. 
Az Izaiásból vett idézetben előfordul ugyan. De ott sem lehet 
nagyon nyomósítani, mert hiszen a szóban forgó asszír nyelv a 
héberrel valamiképen rokon sémi nyelv volt. Az efezusi esetben 
is csak a magyar fordítás teszi oda a nyelvek elé zárójelben az 
(új), hasonlóképen Kornélius esetében a (különféle) jelzőt. Nyilván 
ez csak becsúsztatott értelmezés akar lenni. Márk utolsó fejezeté-
ben (16, 17.), midőn felsorolja Jézus Ígérete szerint a hitet követő 
«jelek» között: yÀoôaaatç XaXVjoooaiv xoavafç: linguis loquentur 
novis, a görögben is ott van a xatvafç, a latinban is a novis jelző. 
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Azonban szövegkritikailag itt sem helytálló. Mert Lagrange 
szerint (Evangile selon s. Marc 424. o.) nagytekintélyű szövegek-
ben hiányzik: «omis par de bonnes autorités textuelles». Bátran 
lehet tehát becsúsztatott magyarázó jegyzetnek tekinteni. 

Egyedül a pünkösdi glossolaliánál fordul elő a görögben 
a ixépat;, a latinban a variis jelző a nyelvek előtt. Ámde ez sem 
bizonyít a hagyományos magyarázat mellett. Mert a ixepoç nem 
mindig azonos az újszövetségi szentírásban az àXXoç, szóval, hanem 
néha az a finom árnyalati különbség van köztük, hogy míg az 
âÀlcç, igazi jelző más, új jelentéssel, addig a ëxspoç lehet határozó 
szó másként értelemmel. Pl.: Midőn a zsidók Qalatiában a 
Pálétól eltérőleg ëvepov EùayyéA-.ov hirdettek (Gai. 1, 6.), volta-
képen ugyanazt az evangéliumot másként hirdették. (L. Prat. i. 
m. I. 224. o.) Az apostolok is csak másként, vagyis egyrészt tán 
zsidóul, másrészt exstatikus állapotban, eddigi bátortalan visel-
kedésükkel ellentétben nagy bátorsággal hallelujáztak. Jelzői érte-
lemben is csak annyit jelenthet, hogy zsidóul hallelujáztak a 
sémita hallgatóik előtt. Hát a zsidó nyelv más, idegen volt e 
sémita közönségnek?! Igen is, meg nem is. A babiloni fogság 
után tudvalevőleg a zsidó kiment a közhasználatból még a 
héberek között is és helyet engedett Palesztinában a rokon 
aráminak, a diasporában pedig a nemzeti nyelveknek. Ennyiben 
tehát «más», új, eltérő, sőt idegen nyelv volt az izraelitáknak is. 
De mint szent nyelv, melyen az ószövetségi szentírás könyvei 
javarészt készültek, megmaradt a zsinagógai és templomi hasz-
nálatban. A köznépnél azonban az arámi annyira elhomályosí-
totta a szent könyvek nyelvének ismeretét, hogy csak arámi 
magyarázatok, fordítások segítségével tudtak értelméhez hozzá-
férkőzni még az istentiszteleten is. Erre a célra szolgáltak főképen 
az ú. n. targum-ok. Ennyiben tehát idegen nyelv volt a zsidó 
még a zsidók zöme előtt is. 

A farizaikus zsidók azonban, bárhol a világon laktak is, 
szinte az anyatejjel szívták magukba a biblia szent tartalmával 
együtt annak szent nyelvét is. «Zsidóból zsidó» (Fii. 3, 5.), 
«farizeus, a farizeusok fia vagyok» (Apóst. cs. 23, 6.) dicsekszik 
még Pál is, a világpolgár, akinek bölcsője pedig a hellén kultura 
egyik középpontjában, Tarzusban ringott. A pünkösd ünnepén 
Jeruzsálembe tóduló zsidók mind ilyen szigorú farizeikus zsidók 
voltak. Tudtak tehát zsidóul zsoltározni, énekelni és imádkozni, 
a világnak bármely tájékáról verődtek is oda. Az efezusi János-
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tanítványok is épen azért, mert János-tanítványok voltak, érthették 
a zsidó szent énekeket. Hasonlóképen Kornélius is, «ki igaz férfiú 
és istenfélő (proselita) és erről bizonysága van az egész zsidó 
nemzettől». (Apóst. cs. 10, 22.) A zsidó szent nyelv tehát a zend, 
sémita, görög és latin nyelvek mellett (mert ebbe a négy fő-
csoportba lehet nyelvileg beosztani az apostoloknak 18 nemzet 
címén felsorolt pünkösdi hallgatóságát) a diasporai zsidóknak 
szintén anyanyelvük volt. Méltán mondhatták: «Hallottuk őket 
szólani a mi nyelveinken Istennek nagy dolgait». «Kiki saját 
nyelvén hallja vala őket szólani.» Csak azon csodálkoztak, hogy 
az arámi nyelven beszélő műveletlen galileaiak is (v. ö. Jöhet-e 
valami jó Názáretből? Ján. 1, 46.) tudnak a zsidó nyelven, rájuk 
nézve idegen nyelven hallelujázni. Voltak azonban a hallgatóság-
ban «megtértek» (t. i. a pogányságból a zsidóságra tértek) vagy 
ami ugyanazt jelenti: «istenfélő férfiak» is mindenféle nemzetből, 
mely az «ég alatt vagyon». Ezek előtt persze a zsidó szent nyelv 
ismeretlen, érthetetlen hangok chaotikus tömegeként hangzott, 
melyen csak nevetni és gúnyolódni tudtak. A nagy lelkendezést, 
a heves gesztusokat, az örömtől kipirult arcokat pedig teljes-
séggel nem tudták mire vélni. Ráfogták hát a hallelujázó apos-
tolokra: «Ezek tele vannak musttal.» 

A korinthusi glossolalusok «esztelenkedését» ugyanezen 
szempont szerint kell elbírálni. 

Mint a korinthusiakhoz írt két levélből kitűnik, a korinthusi 
egyházban is, mint mindenütt, minél nagyobb tért igyekeztek 
hódítani maguknak a zsidó keresztények. Ezek zsidó hagyomá-
nyaikat, istentiszteleti szertartásaikat a kereszténységben is ápol-
ták, sokszor jobban a kelleténél. S erre a pogányságból meg-
térteket is igyekeztek rávenni. Sikerült is egyeseket rávenniök 
nemcsak a mózesi törvények tiszteletére, hanem a mózesi isten-
tiszteletben zsidó nyelven szereplő zsoltárok, énekek végzésére 
is, annál is inkább, mert ezek a kereszténységbe is átvett szent 
énekek a görögön kívül más nemzeti nyelvre még nem voltak 
lefordítva. Még a Kr. u. IV. században is szent Jeromos szent 
zarándoktársai, szent Paula és Eustochium zsidóul énekelték a 
zsoltárokat. (L. Thierry: Szent Jeromos, 304. stb.) Ennyire át 
voltak hatva a zsidó szent nyelv tiszteletétől. Krebs szerint: 
«Hogy az őskor ker. imái a zsidó Psalterium és a zsinagógák 
imaformuláinak befolyása alatt állanak, ismeretes dolog.» (D. 
rel. Probl. des Urchrist. 75. o.) A korinthusi gyülekezet nagy-
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része természetesen semmit sem értett megfelelő magyarázat, 
«értelmezés» híjján a zsidó-keresztény testvérek lelkes halle-
lujázásából, sőt akik velük együtt énekeltek a megtért, buzgó 
görögökből, azok is édeskeveset vagy épen semmit sem értettek 
e zsidó énekek tartalmából, akárcsak az apácák legnagyobb része 
a naponként recitált latin Breviáriumból vagy Officium Parvum-
ból. Értés nélkül is buzgón énekeltek ugyan egészen az elragad-
tatásig menő lelkesedéssel s ennyiben épült a saját lelkük. (Kor. 
I. 14, 4.) 

Mert utóvégre is a lelkes buzgóságtól, a meghatott öröm-
től, szóval a hangulatosságtól épül legjobban az ember lelke. 
E hangulatosságot pedig az idegen ének is megadhatja. Hányszor 
megtörténik most is, hogy valaki lelkesen és áhítatosan énekel a 
templomban a nagyközönséggel idegen nyelven, melynek pedig 
talán egy szavát sem érti : épen csak hogy olvasni tudja. A Szent-
lélektől ihletett, megragadott korinthusi hívők, kivált a zsidó 
származásúak, nagy lelki épüléssel hallelujázhattak. Ámde némely 
görögök, akiknek a zsidó nyelv a sok gutturalis, a sok hehezetes 
hang miatt kellemetlen krákogásnak tetszhetett, nevetséges eszte-
lenkedésnek tartották. Akik mégis ugyanezen nyelvet és ennek 
énekeit, dallamait használták fel lelkük érzelmeinek kiöntésére, 
tiszteletből, a szent nyelv iránt tették. De ha nem a héber szent' 
illetve részben talán az arámi nyelvről volna szó a korinthusiak-
nál, hanem egészen más idegen nyelvről, akkor legalább is furcsa 
és megokolhatatlan az egész szereplésük. Mert nem érthető, miért 
adott volna a Szentlélek a glossolalusnak olyan nyelvet ajándékul, 
melyet maga sem ért s amelyet mások épen az érthetetlensége 
miatt esetleg nevetséges esztelenkedésnek minősítenek?! 

V. Az egyetlen kis nehézség, amely a mi megoldásunk 
ellen felmerülhet, az, hogy néha nyelviről van szó s csak néha 
nyelvről. Ámde e többes szám lehet egyszerű hebraizmus. V. ö. 
Terra erat labii unius et stxmonutn eorundem. (Oen. 11,1.,) ahol 
a sermonum eorundem Zschokke szerint (Hist, sacra 49. o.) ele-
mentum lexicale, (vagyis a szavak összességét) indicant, Kmoskó 
szerint pedig azonos társadalmi intézményeket jelentenek. Hogy 
a nyelveket többesben nem nagyon kell nyomósítani, szent Pál-
nak Izaiás-idézetéből is kitűnik, ahol idegen nyelveken és ide-
gen ajkakkal szól Jahvé a hitetlen zsidó néphez, holott csak az 
assyrról, tehát egy nyelvről van szó, amely különben sem volt 
annyira idegen a zsidókra nézve, mint amennyire a hagyományos 
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felfogás szerint a glossolalus nyelve vagy nyelvei idegenek lettek 
volna a glossolalusra, illetőleg közönségére nézve. 

Ha pedig itt a nyelvek nem ugyanazon nyelvnek szavait 
jelentenék, mint az Izaiás-idézetben, akkor valószínűleg a külön-
féle énekeket, dallamokat, az örömnek és hálának lelkendező 
megnyilatkozásait jelenthetik. Mert sohse tévesszük szem elől, 
hogy a nyelveken a glossolalusok «Istennek jól adtak hálát, de 
más nem épült azon.» (14, 17.) Sőt a véletlenül bevetődő pogány 
vagy idióta esztelenkedésnek tarthatta az értelmetlen zeneboná-
hoz hasonló lelkendezést. 

A mi magyarázatunk megfelelő megoldást ad Székely pro-
fesszornak ezen, a hagyományos felfogás ellen méltán emelt 
nehézségeire: 1. miért imádkoztak volna a korinthusiak idegen 
nyelven, 2. miért volt szükség az «interpretatio sermonum» 
charismára, 3. miért tartották egyes hallgatóik részegeknek 
a nyelveken beszélő apostolokat pünkösd ünnepén. 

A hagyományos értelmezés mellett, melyet Steinmann is 
képvisel, hogy t. i. legalább is az említett négy nyelvcsoporthoz 
tartozók nyelvén kellett az apostoloknak szólaniok, méltán merült 
fel a nehézség: Vájjon egy és ugyanazon időben ugyanaz az 
apostol mindegyik nyelven beszélt-e? Vagy sorban beszéltek-e? 
Avagy egyik az egyik népnek, a másik apostol a másik népnek 
anyanyelvén szólott-e? Mindez részben lehetetlen, részben ellent-
mond a szent szövegnek. Steinmann ugyan (i. m. 24. o.) lehet-
ségessé teszi a lehetetlent, midőn úgy képzeli, hogy az apostolok 
beszédjére az első zűrzavar után sorakozott a tömeg az apostolok 
körül. A zendek a zend (partus, méd, elamita) nyelveken beszélő 
körül, a sémiták a sémita (mezopotámiai, iudeai, arab) nyelveken 
szónokló körül, a görögök a görög (ázsiai, egyiptomi), a római 
jövevények a latin nyelven szóló köré sereglettek. Ezen csoportok 
közé ékelődtek mások, akik majd ide, majd oda figyelnek, azon-
ban siker nélkül, mert semmit sem értenek a leírhatatlan hang-
zavarból. Ezek hamar készek a gonosz Ítélettel : «Ezek tele vannak 
musttal.» Kérdezzük teljes tisztelettel : S ez a Tohuvabohu volna 
a bábeli nyelvzavarnak hatásos antitypusa (das wirkungsvolle 
Gegenstück zur Sprachverwirrung in Babel) ? Nem, ez a kevésbbé 
épületesnek elképzelt népcsoportosulás így nem történhetett Jeru-
zsálem szűk utcáin és a szent szöveg szerint, mely semmit sem tud 
hasonló népelkülönödésekről, tényleg nem így történt a dolog. 

De Székely professzornak következő megoldását sem tartjuk 
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kifogástalannak. Szerinte az apostolok ugyanazt a beszédet külön-
böző nyelveken megismételték. Azon nyelvek ugyanis, melyekről 
itt szó van, nem voltak előttük egészen ismeretlen nyelvek. 
Voltaképen nem különböző nyelvek, hanem ugyanazon nyelvnek 
dialectusai, tájszólásai voltak. A Szentlélektől reájuk bocsátott 
exstatikus állapotban kapott természetfeletti segítség a tájnyelvek 
elfelejtett szavait emlékezetükbe visszaidézte s az illető tájnyelv 
kezelésében tudásukat, ügyességüket tökéletesítette, mint az néha 
pl. a hypnosisban, természetes módon is megtörténik, ámbár 
tökéletlenebb fokban. Némelyek a hallgatóik közül az idegen 
beszédet nem értvén, részegeknek mondották őket, akik bolon-
dokat beszélnek. Mások azonban, a jóindulatúak, részben meg-
értették a saját nyelvükön mondottakat, részben, amit nem értettek, 
mert reájuk nézve idegen nyelven valának mondva, arról mégis 
jóakaratúlag elhitték, hogy valami nyelven csak vannak mondva. 
Ugyanezen természetes nyelvtudást és ékesszóló tehetséget töké-
letesítő adomány működött volna, bár kisebb fokban, a korinthusi 
glossolalusokban is. 

Azonban e magyarázat helyt nem állhat, 1. mert fölteszi, 
hogy a glossolalia szónoklás volt, amit pedig kizárnak a szent 
szövegek. 2. Fölteszi, hogy a charismától tökéletesített nyelv-
tudomány voltaképen csak dialectusokra vonatkozott. Holott, ha 
igaza volna Steinmannak, hogy a sokféle nép azért van felsorolva, 
hogy ezen népek nyelvét értsük az itt szereplő zsidók anya-
nyelveként, akkor legalább is négy nagy nyelvcsoporttal van dol-
gunk, melyeknek természete grammatikailag és syntaktikailag 
egymással, pl. a sémita az indogermán görög és latinnal homlok-
egyenest ellenkezik. 3. A hallgatók egyrésze, bármennyire rossz-
akaratú volt is, még sem minősíthette volna a más nyelveken 
beszélő apostolokat részegeknek, ha legalább a saját nyelvüket 
is hallották volna. A korinthusi egyházban pedig értelmező híjján 
néha senkisem értett semmit sem a glossolaliából. Hogyan lehetne 
tehát a glossolaliát már meglevő nyelvtudást tökéletesítő vagy 
esetleg egészen új, ismeretlen nyelvet, de minden cél és gyakor-
lati haszon nélkül nyújtó természetfeletti segítségnek minő-
síteni ? ! 

Igenis, természetfeletti segítség volt az, de az általunk vita-
tott és a szentirásból bebizonyított megoldás alakjában. Ez meg-
oldja az összes nehézségeket és megvédi az egész tüneménynek 
természetfeletti jellegét is. 
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VI. Ezek után szót is alig érdemes vesztegetni arra az 
Eichhorn, Holsten, Baur, Ewald, Hilgenfeld, Renan stb.-től ter-
jesztett megoldásra, mely szerint a yXûaaa a nyelvet, mint a 
beszéd szervét jelentené. Tehát nyelvvel beszélni annyi, mint csak 
a nyelvet mozgatni, a nyelv vibratiója által artikulálatlan han-
gokat produkálni, kis gyermekekhez, némely eretnekekhez, őrül-
tekhez és betegekhez hasonlóan értelmetlenül hebegni, dadogni. 
Az egész embernek reszketése, a szemek villogtatása, a «tagok 
szenvedélyes lóbálgatása, szóval a valódi lelkesedés magával 
ragadó ereje» (Hausrath: Zeitgeschichte III. 369.) kisérte volna 
e visszataszító hebegést. A kath. exegeták közül is Rohr (Paulus 
u. die Gemeinde von Korinth, 1899. 43—49.) ezt a felfogást 
vallja. Azonban, hogy a letagadhatatlanul vele kapcsolatos értel-
mezés charismájának is valami szerepet adjanak, elismerik az 
illető urak, hogy a glossolalia nem tiszta hebegés volt: sóhajok 
és összefüggés nélküli, de érthető szavak is szerepet játszanak 
benne. Ilyenek: anathema (Kor. I. 12, 3.) és Maran Atha = 
Dominus venit (Kor. I. 16, 22.). Azonban erre azt feleljük, hogy 
a Maran Atha arámi kifejezés nem is a charismákról szóló fejte-
getésben fordul elő, hanem a Kor. I. levél zárósoraiban, szent 
Pál üdvözlő sorai között. Az anathema-t tényleg mondották 
ugyan, még pedig Jézusról, egyes magukról megfeledkezett 
exstatikusok eszelősségig fokozódott elragadtatásukban, de ki is 
kaptak érte Páltól. Ezen szó előfordulása a korinthusiak vallási ösz-
szejövetelén különben egyenesen a mi malmunkra hajtja a vizet, 
amennyiben azt igazolja, hogy a zsidó, illetve részben a rokon 
arámi volt az az idegen nyelv, amelyen imádkoztak és dicsérték 
az Isten nagy tetteit a kor. glossolalusok. Ámde nemcsak ilyen 
szakgatott beszéddel, egy-egy szóval, mert ebből a legkörmön-
fontabb interpretatio sermonis is alig hozhatott volna ki valami 
okosat, valami épületeset, hanem igazi, logikus, de idegen, neve-
zetesen zsidó, arámi beszéddel, melyben, aki jártas volt, az értette 
aki nem volt jártas, azzal egyszerű lefordítás által lehetett meg-
érttetni. S e fordítás volt a Siep(j.r)veuT̂ ç tiszte. Annyi bizonyos a 
szentiratokból, hogy a glossolalia artikulált beszéd volt, nem 
pedig exstatikus, rángatódzásoktól kisért hebegés. 

A másik racionalista megoldás sem szerencsésebb, amely 
szerint a yXwaaa elavult, archaicus, szokatlan, költői, tehát 
homályos, a nagy tömegre érthetetlen beszédet, phrasisokat vagy 
esetleg olyan talányos beszédet jelentene, mely hasonló volt a 
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Delphi-beli pythiájéhoz. Bleek, Heinrici és Schürer a fő kép-
viselői e magyarázatnak. Azonban e magyarázat ellenkezik a 
szöveggel. A költői frázisok szerepeltek ugyan a lendületes zsol-
tárokban és hymnusokban, azonban az archaicus, elavult nyelv 
teljesen céltalan lett volna. Jeruzsálemben minden magyarázat 
nélkül szépen megértette a nagy tömeg, holott, ha archaicus 
vagy aenigmatikus (talányos) beszéd lett volna, akkor ez meg 
nem történhetik. A korinthusi glossolalus pedig nem építhette 
volna saját lelkét archaicus vagy aenigmatikus beszéddel. 

A kérdés irodalma. Kath.: Prat S.J.: La theologie de saint 
Paul. Paris, 1913.1. 172—184. Steinmann: Die Apostelgeschichte. 
Berlin, 1912. 2 2 — 2 4 . Englmann : Von den Charismen. Regensburg, 
1848. Kirchenlexicon, Lexicon biblicum, Paris, 1905. Niglutsch : 
Br. Com. S. Pauli I. Ad Corinth. Tridenti, 1907. 189—200. Rat.: 
Heinrici: Der erste Brief an die Kor. 1896. 3 7 1 — 3 8 2 . E. Lom-
bard: De la glossolalie chez les premiers chrétiens etc. Lausanne, 
1910. Th. Simon: Die Psychologie des Ap. Paulus. Göttinga, 
1897. 114—115. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 
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Kánonjogi tanulmány a Corpus Juris Canonici egy fejezetéhez. 

Általános alapelvek. 
Az egyház mindenkor megkívánta szolgáitól, hogy necsak 

tanításukkal, hanem főleg erényes életmódjukkal tündököljenek a 
világi hívek előtt és így váltsák valóra az Üdvözítő szavát: «Úgy 
világoskodjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
jó cselekedeteiteket és dicsőítsék Atyátokat, ki mennyekben va-
gyon» ;1 mert amint a trienti zsinat mondja : «Mi sem alkalma-
sabb arra, hogy másokat igazi jámborságra és Isten tiszteletére 
sarkaljon, mint azoknak élete és példája, akik Isten szolgálatára 
szentelték magukat... Ezekre a többi hívek úgy tekintenek, mint 
valami tükörre, amelyben meg akarják látni, hogy nekik mit kell 
követniök».2 

A papoknak a magasztos példaadó hivatása megkívánja, 
hogy necsak a súlyosabb bűnöket kerüljék, hanem féltő gond-
dal óvják lelküket a kisebb gyarlóságoktól is, «amelyek őnáluk 
súlyos beszámítás alá esnének» ;3 sőt több olyan foglalkozástól 
és szórakozástól is tartózkodniok kell, amelyeket a világi 
hivek minden nélkül megengedhetnek maguknak: «A papok 
hivatása ugyanis oly fölséges, hogy náluk sok olyan dolgot is 
tiltottnak kell tekinteni, amelyet az egyház többi tagjai bűn nél-
kül gyakorolhatnak», — mondja Nagy szent Leo Anastasiushoz 
írt levelében.4 Amint ugyanis nem szabad a templomban, ez 
Istennek szentelt helyen világi ügyeket intézni, épúgy nem szabad 
a papoknak, ez Istennek szentelt személyeknek e világ ügyeibe 
belemerülniök ;5 amint a papokat a szentély rácsa elkülöníti a 
többi hívőtől, úgy életmódjuknak is magasan -kell szárnyalni a 

1 Mt 5, 14. 16. V. ö. Pét. I. 2, 12.; 5, 3. Tit. 2, 7. 
2 c. 1. Sess. XXII. de ref. 
3 U. o. 
4 c 1 D 32. 
5 Schmalzgr. 1. III. t. 50. bevezetésében. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 27 
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világi híveké fölött.? Azért az egyház külön törvényekkel szabá-
lyozza a papok életmódját, főleg a Corpus Juris Canonici-nak 
«de vita et honestate clericorum» szóló fejezeteiben.2 

Mivel a pap az egyházi rend felvétele által életét 
teljesen Isten dicsőségére és az egyház szolgálatára szentelte, 
azért különös gonddal az olyan világi foglalkozásokat kell 
kerülnie, amelyek magasztos hivatásától, a szentély odaadó 
szolgálatától elvonnák.3 IX. Gergely ügylevélgyüjteményében 
külön fejezet tárgyal e tiltott foglalkozásokról «Ne clerici vei 
monachi saeeularibus negotiis se immisceanU címen.4 Ilyenek pél-
dául gyámság (tutela) vagy gondnokság (curatela) elvállalása, 
ügyvédi vagy orvosi; főleg sebészi (chirurgia) gyakorlat, köz-
jegyzőség (nótárius publicus, tabellio), mások jószáganak kor-
mányzása (administratio), bíráskodás világi ügyekben, de főleg 
halálos ítélet hozatalában való közreműködés (judicium san-
guinis) stb. 

E «világi foglalkozások» közt különösen a kereskedés (ne-
gotiatio) az, amely Krisztus papját legnagyobb mértékben elvonja 
szent hivatásától és leginkább a világ szolgájává teszi és így a 
szó legteljesebb értelmében «negotium saeculare» ; épen azért az 
egyházi törvényhozás leggyakrabban és legnyomatékosabban itéli 
el, legszigorúbban tiltja a papoknak minden kereskedését, vagy 
általánosabban szólva mindennemű nyerészkedésre irányuló fog-
lalkozását. Jelen sorok az egyháznak erre a «negotiatio clericis 
vetita»-ra vonatkozó felfogását és tételes törvényeit kívánják be-
mutatni. 

A nyerészkedési tilalom indító okai. 

Az egyháznak a nyerészkedés ellen irányuló szigorú törvé-
nyeit csak úgy fogjuk kellőkép értékelni és megérteni, ha előbb 
behatolunk azok szellemébe, vagyis megfigyeljük azokat a vezér-
elveket és indítóokokat, amelyek az egyházat ily törvények föl-

1 c l X III l. 
2 t. 1. X III. és a későbbi gyűjtemények megfelelő helyein. 
3 Amint szent Jeromos mondja: Duo sunt genera christianorum. Est 

autem unum genus, quod mancipatum divino officio, et deditum contempla-
tion! et orationi, ab omni strepitu temporali cessare convenit : ut sunt clerici 
et Deo devoti, videlicet conversi . . . Aliud vero genus est christianorum, ut 
sunt laici. His licet temporalia possidere. c 1 C XII. qu. 1. 

' « t. 50 X III. 
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állítására bírták. E vezetőgondolatok előadásánál lehetőleg min-
dig az egyház atyáinak, tanítóinak és törvényhozóinak szavát 
fogjuk idézni. 

1. Az egyház e törvényeinek kiindulási pontja bizonyára 
isteni alapítójának tanítása és példája, fölséges szégénysége volt. 
Ha Ő érettünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által mi gazda-
gok legyünk,i akkor Krisztus szolgáinak is nagyra kell becsül-
niök az evangéliumi szegénységet ; ha a Mester egész élete le-
mondás és nélkülözés volt, akkor azoknak is lemondás útján illik 
haladniok, akik az Urat választották osztályrészül: «quorum 
portio Deus est, quorum thesaurus optatissimus Christi pauper-
tas».2 Krisztus szellemével mi sem ellenkeznék jobban, mintha 
szolgái földi javak hajhászására adnák magukat. Ennek illusztrá-
lására a régi kánonok többször hivatkoznak arra, hogy az Úr 
kiűzte az árusokat a templomból,3 majd rámutatnak az apostolok 
eljárására, akik Krisztus feltámadása után visszatértek ugyan há-
lóikhoz, de Máté, a vámos nem ült többé a teloniumhoz, mert 
Krisztus tanítványa nem lehet többé a mammon szolgája.4 

2. Az apostolokra a Mester tanításán és példáján kívül 
az áruló apostoltársnak szomorú eltévelyedése és pénzvágy-okozta 
bukása lehetett mély hatással. Nem csoda hát ha leveleikben ők 
is hangsúlyozzák, hogy az egyház szolgái ne legyenek a «turpe 
lucrum» rabjai. Szent Péter arra kéri az «egyházi szolgákat», 
hogy ne «rút nyereség kedvéért» legeltessék a rájuk bizott nyá-
jat;5 szent Pál apostol pedig megkívánja a püspöktől, hogy ne 
legyen fösvény,6 se «rút nyereség-vadászó».? Ugyanazt követeli 
a diakónusoktól is.8 Szeretett tanítványa, Timoteus előtt hangoz-
tatja, hogy «minden gonoszság gyökere a pénzvágy, mely után 
járván, némelyek eltévelyedtek a hittől és sok fájdalomba bonyo-
lódtak».9 Azért az Úr szolgájának, a «homo Dei»-nek kerülnie 
kell a pénzvágyat: «De te, ó, Isten embere, ezektől fuss».10 Bizo-
nyára elsősorban a nyerészkedő foglalkozásokra gondolt a nem-
zetek apostola, amikor Timoteushoz ezt írja: «Istennek egy baj-

1 Kor. II. 8, 9. 
2 Thomassin. p. III. i. III. c. 17. n. 1. V. ö. c 6 C XII. qu. 1. 
3 c 2, 11 és 13 D 88. 
* c 7 D 5 de poen. (N. sz. Gergely 24. homiliájából). L. a Brev. Rom 

lectióját húsvét után következő szerdán. 
s Pét. I. 5, 1—2. 6 Tim. I. 3, 3. 7 Tit. 1, 7. V. ö. 1, 11. * 
8 Tim. I. 3, 8. 9 Tim. I. 6, 10. 10 U. o. 11. 

2 7 ' 
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noka sem elegyedik világi dolgokba, hogy annak tessék, akihez 
szegődött.» 1 

3. Ezeken a krisztusi és apostoli nyomokon haladtak a ke-
resztény ó-kor atyái és zsinatai. Az első századok hivatalos egy-
házi felfogása a haszonlesésből űzött kereskedést minden ke-
reszténynél, még a világi híveknél is igen szigorúan itélte meg 
részint, mert abban Krisztus szellemével ellenkező túlságos ragasz-
kodást látott az anyagi javakhoz, részint azok miatt a bűnök és 
tökéletlenségek miatt, amelyek — legalább annak a kornak fel-
fogása szerint — a kereskedelmi ügyletekkel rendszerint együtt 
jártak.2 Csak természetes, hogy annál keményebben itélik el a 
nyerészkedést az egyházlaknál. Szent Cyprián azt kívánja az egy-
ház szolgálatára szentelt papoktól, hogy semmi se tarthassa őket 
vissza isteni hivatásuktól, «gond és világi ügyek ne kössék meg 
kezüket».3 Szent Ambrus az egyház szolgáinak kötelességéről írt 
könyvében, szent Pálnak az «Isten bajnokáról» mondo.tt intelmére 
célozva, így ír: «Ne merülj világi foglalkozásokba, mert Istennek 
vagy bajnoka. Mert ha a császár katonáit emberi törvények tart-
ják vissza pereskedéstől, közhivatalok viselésétől és az adásvevés-
től, mennyivel inkább kell tartózkodniok minden nyerészkedő fog-
lalkozástól azoknak, akik a szent hitnek bajnokai».4 Szent Ágoston 
e megszívlelendő szavakat mondja: «Aki nem éri be azzal a 
javadalmazással, amelyet az oltárról kap, hanem kereskedést űz, 
a könyörgéseket árúba bocsátja, szívesen fogadja az özvegyek 
ajándékait, az ilyen inkább kereskedőnek mondható, mint papnak».5 

Szent Izidor megkívánja a papoktól, hogy uzsorát (kamatszedést) 
sohasem űzzenek, sem rút nyerészkedő foglalkozásokat...; a 

» Tim. II. 2, 4. 
2 íme ízelítőül néhány idézet a kor felfogásának bemutatására. Szent 

Cyprián : «Negotiatores non admodum probat ecclesia, sed in omnium locum 
infimum constituit». (L. Thomass. i. k. n. 8.) AuctorOp. imperf. : «Qui emit et 
vendit, sine mendacio esse non potest», ( c i l D 88.) Cassiodonis : «Negotiatores 
illi abominabiles habentur, qui . . . per immoderatum pecuniaeambitum polluuntur, 
merces suas plus periuriis onerando quam pretiis». (c 13 D 88.) Szent Ágos-
ton: «Corrigant se homines, non negotientur». (c 12 D 88.) A nyilvános ve-
zeklésre Ítélteknek az egyház megtiltotta a kereskedést (1. Thomas s. u. o. n. 8.), 
főleg azért, mert amint N. sz. Leo mondja : «Difficile est inter ementis et ven-
dentis commercium non intervenire peccatum». (c 2 D 5 de poen.) 

Id. XIV. Ben. De syn. dioec. 1. X. 6, 1. 
4 Thomassin. i. h. n. 2. 
5 U. o. n. 6. 
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pénzvágytól, mint minden bűnnek forrásától irtózzanak és ke-
rüljék a világi foglalkozásokat és hivatalokat».1 De legkíméletle-
nebbül, a nála szokásos hevességgel szent Jeromos fakad ki a 
nyerészkedő papok ellen Nepotianushoz írt levelében: «Kérlek 
hát — úgymond — ne keresd e világ javait Krisztus hadseregé-
ben, ne kivánj jobb módban lenni, mint mikor az egyház szol-
gálatába léptél. Mert akad nem egy, aki szerzeteskorában gazda-
gabb, mint volt a világban ; és vannak papok is, akik olyan 
vagyonnal rendelkeznek a szegény Krisztus szolgálatában, amilyen-
nel a gazdag és álnok ördög szolgálatában nem rendelkeztek, úgy 
hogy az egyház sínyli azok gazdagságát, kiket előbb a világ kol-
dusoknak tartott.» A végén pedig így buzdítja Negotianust: 
«Negotiatorem clericum et ex inope divitem, ex ignobiligloriosum, 
quasi quandam pestem fuge.-»'2 

4. A keresztény középkor sokkal hívebben őrizte meg Krisztus 
szellemét, semhogy az atyák örökségéhez hűtlenné lett volna. 
E föld javait túlvilági látószögből értékelte, azért csak termé-
szetes, hogy felfogása szintén nem kedvezett az üzleti szellem-
nek. Elég a középkor puritán felfogásának bemutatásául az egy-
háznak közismert szigorú kamattilalmára hivatkoznunk.3 Hasonló 
szigorúsággal itéli el a nyerészkedő kereskedést is,4 mert — amint 
egy 1287-ben tartott zsinat fejtegeti — aki pénzéért kamatot 
szed vagy valamit a vételárnál drágábban ad el, tulajdonképen 
az időt fizetteti meg, amely pedig Isten rendelése szerint mind-
nyájunk közös kincse.5 A skolasztikusok feje, szent Tamás is osztja 
korának felfogását, midőn Summa-jában úgy nyilatkozik, hogy 
a nyerészkedő kereskedést «méltán részesítjük megrovásban, 

1 c 2 D 23. 
2 Ep. n. 5. L. Harter Opuscula XI. k. 149. 1. — Az utolsó mondat id. 

c 9 D 88-ban is. 
3 L. pl. az egész C XIV qu 5. és más erre vonatkozó fejezeteket a Corpus 

Juris-ban. 
4 így pl. a c 9 C XIV 4. : «Quicunque tempore messis vei vindemiae 

non necessitate, sed propter cupiditatem comparât annonam vei vinum, v. g. 
de duobus denariis comparai modium unum, et servat, usquedum vendatur 
denariis quattuor, aut sex, aut amplius, — hoc turpe lucrum dicimus». V. ô. 
c 4 u. o. ; Thomassin i. h. c. 17. n. 3. 

5 «Quamquam clericis sit interdicta negotiatio, illa negotiationis species 
in ipsis prae ceteris, ubi tempus venditur, quod omnibus est commune... Inhi-
bemus etiam ipsis, ne vilius emant aut carius vendant, pro dilatione temporis 
non venalis». Exeter-i zsinat 1278. L. Thomassin c. 21. n. 2. végén. 
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mert magában véve a nyereségvágy szolgálatában áll, ez pedig 
nem ismer határt, hanem a végtelenségbe törekszik. Épen azért 
a kereskedés, mint olyan, bizonyos értelemben csúnya foglalko-
zás, amennyiben t. i. magában véve nincs tisztességes vagy szük-
séges célja».1 Ha ily szigorúan itélt a középkor minden nyerész-
kedésről, akkor elgondolhatjuk, miképen vélekedett a papok 
üzleti tevékenységéről, amint azt a középkori zsinatok elárulják 
és amint az idevonatkozó középkori törvények tüzetes megbe-
széléséből ki fog tűnni.2 

5. Amily mértékben változtak a gazdasági és pénzügyi 
viszonyok, oly mértékben alkalmazkodott az egyház is felfogá-
sával e megváltozott viszonyokhoz: lassanként megszüntette ka-
mattilalmát, nem rosszalja többé a tisztességes nyereségre dol-
gozó kereskedelmet és pénzügyleteket, csak a nyerészkedés raffi-
nált, erkölcstelen kinövéseit kárhoztatja. Azonban a papoknál 
máig is fönntartotta és fönntartja tilalmát, mert Krisztus példáján, 
az apostolok tanításán és a tiszteletreméltó hagyományon kívül 
oly nyomós okok szólanak a papságnak üzleti foglalkozásai ellen, 
amelyek ma talán még sokkal sürgetőbb erővel lépnek fel', mint 
valaha. Ezeket az okokat szent Tamás a már általunk kifejtett 
általános alapelven kívül, — hogy t. i. az egyház szolgáinak 
nemcsak a bűnt, hanem annak látszatát is gondosan kell kerül-
niök, — három pontban foglalja össze: a) az üzleti foglalko-
zások anyagi haszonra irányulnak, a papnak pedig nem szabad 
nyereségvágyónak lennie; b) az üzleti ügyekkel együttjáró bűnök 
miatt; c) a nyerészkedés nagyon belekeverné a papot világi 
gondjaiba és elvonná őt a lelkiektől.3 A későbbi erkölcstani és 
jogi írók — köztük szent Alfonz is4 — rendszerint erre a három 

1 Summa 2, 2. qu. LXXVII. a. IV. Respondeo... : «Ideo negotiatio se-
cundum se considerata quamdam turpitudinem habet, inquantum non importât 
de sui«ratione finem honestum vel necessarium». 

2 L. később az I. fej. 1. pontjában. 
3 «Clerici non solum debent abstinere ab his, quae sunt secundum se 

mala, sed etiam ab his, quae habetit speciem mali. Quod quidem in nego-
tiatione contingit, tum propter hoc, quod est ordinata ad lucrum terrenum 
cujus clerici debent esse contemptores ; turn etiam propter frequentia nego-
tiatorum v i t i a . . . Est et alia [causa, quia negotiatio nimis implicat animum 
saecularibus curis, et per consequens a spiritualibus retrahit». Summa 2, 2. 
qu. LXXVII. a. IV. ad 3»™. 

4 «Quia obnoxium est periculo multorum peccatorum, et valde distra-
ctivum ac indecens statui clericali sic lucris inhiare.. .» Thcol. Mor. 1. 111. n. 831. 
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indító okra szoktak hivatkozni ;i sőt egyesek azok alapján egye-
nesen isteni jogra vezetik vissza az egyház tilalmát.2 

6.-Igen tanulságos lesz megfigyelnünk, hogy a legutóbb 
e tárgyban rendelkező pápák miképen indokolják az egyház 
tilalmát. XIV. Benedek pápa v-Apostolicae servitutis» kezdetű 
konstitutiójában (1741. febr. 25.)3 abból vezeti le e tilalmat, 
hogy az egyház célja Isten rendelése szerint az emberek tekin-
tetét az égi hazára irányítani; de ha az egyház szolgái ma-
guk is az anyagi javak keresésébe merülnének, akkor rossz pél-
dájukkal a gondjaikra bizott nyáj szemét a túlvilági dolgokról 
inkább a földiekre terelnék.4 XIII. Kelemen «Cum primum» kez-
detű apostoli konstituciójában (1754. szept. 17.)5 szent Pál apostol 
mély bölcseségű mondására hivatkozik, hogy minden gonosz-
ságnak gyökere a pénzvágy,6 és kimutatja, hogy a mammon 
szolgálatába szegődött papok, — ha ugyan mélyebbre nem sü-
lyednek, — legalább is hivatali kötelességüket fogják elhanya-
golni : «in cultu Dei propriaeque vocationis muneribus obeundis 
socordes reddat». Ezenfelül — folytatja — az üzleti szellemtől 
megszállott papok rendesen önmaguk-, sőt sokszor az egész papi 
rend számára is megvetést aratnak, annyival is inkább, mert az 
anyagi javak szertelen hajhászása többnyire veszekedéssel, sőt 
perlekedéssel is jár, ennek nyomában pedig önkéntelenül gyű-
lölet fakad, és így a hivők seregének — legalább lelkipásztora 
hibáinak megítélésében — igen finom lelkét megsebzik, meg-
botránkoztatják. Ugyanezekre az okokra mutatott legutóbb X. Plus 
Dápa a «Docente Apostolo Paulo» kezdetű rendeletben. (1910, 
nov. 18.)7 

Az elmondottakból eléggé világos az is, hogy az anyagiakat 
hajhászó pap előbb-utóbb elveszti népe bizalmát, hiveivel is 
gyakran ellentétbe jut és így a sikeres működés alapfeltételétől 
fosztja meg magát. Találóan mondja erre vonatkozólag az 1858-i 
esztergomi tartományi zsinat, hogy «semmi sem csökkenti annyira 

1 Pirhing h. t. n. 2 ; Schmalzgr. n. 6 ; Ferraris : v. Clericus a. III. n. 
7—10; Ballerini-Palmieri IV. n. 300; — Wemz : lus Decretal, t. II. n. 212. 

2 L. XIV. Ben.: De synodo dioec. 1. X. c. 6, 1. 
3 Bullarium Ben. XIV. I. k. 32. köv. 1. k 
4 Bullarium Ben. XIV. i. h. 32. I. 
5 L. Ferraris i. h. n. 91. 
6 Tim. 1. 6, 10. 
' AAS II. 910. 
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a hívek bizalmát, mint a papok rendetlen bírvágya, amely több-
nyire durvasággal és szívtelenséggel párosul».1 

Jogtörténeti áttekintés ; a ma érvényes jog forrásai. 

Mielőtt az egyháznak mai fegyelmét (disciplina vigens) 
ismertetnők, rövid jogtörténet keretében reá kell mutatnunk a ma is 
érvényben levő jogforrásokra. 

A felsorolt okok miatt az egyház, — miként a szentatyák 
és régi zsinatok szavaiból láttuk, — már az első századokban, 
tehát már abban az időben is rosszalta a papok nyerészkedését, 
amikor még igazi egyházi javadalmak nem voltak és az egyházi 
rend tagjainak nem ritkán család-fenntartásról is kellett gondos-
kodniok. Amily mértékben szabadultak meg a coelibatus vég-
leges megszilárdulásával a papok a család-fenntartás külön gond-
jától, de főként amily mértékben az egyházi javadalmak létesü-
lésével a papok ellátása rendszeresen biztosítva lett, oly mérték-
ben alakult ált az előbbi rosszalás szigorú tilalommá, úgy hogy 
Grátián gyűjteményében már mint általános gyakorlattól szente-
sített törvény lép fel az a szabály, hogy az egyház szolgáinak 
nem szabad nyerészkedéssel foglalkozniok.2 IX. Gergely hivatalos 
ügylevélgyüjteménye pedig már mint formális, az egész egyházat 
kötelező törvényt mondja ki «Neclerici vei monachi negotiis saecu-
laribus se immisceant»3 és «De vita et honestate clericorum»4 

című fejezetekben azt, amit a gyakorlat már rég szentesített. 
A Corpus Juris későbbi gyűjteményei alig ölelnek fel új anya-
got a negotiatio-ra vonatkozólag, mindössze a Clementina-k 
tartalmazzák a vienne-i egyetemes zsinat rendelkezéseit.5 Annál 
sűrűbben szorgalmazzák az egész középkoron át a törvények 
lelkiismeretes betartását a részleges zsinatok kánonai.6 A trienti 
zsinatig a deeretales-ok előírásaival szemben legfeljebb annyi újítás, 
szigorítás történt meg, hogy a későbbi pápák, főleg a spolium-
büntetés kiszabásával kívántak érvényt szerezni az egyház tör-
vényeinek.7 

1 Decr. et acta t. VI. 1. n. 11. pg. 81. V. ö. az 1863. kalocsai tart. zsin. 
t. IV. c. 5. pg. 141, 

2 Főleg a D 86, 88, 91 és C XIV qu 4—5. 
3 t 50 X III. 4 t 1 X III. s c 1 Clem. III 1. 
6 L. Thomassin i. h. c. XXI. és köv. 
7 Főként IV. Pius pápa «Decens» konst. 1560 nov. 3. 
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A trientt zsinat is megelégedett a régi intézkedések meg-
erősítésével : «Quae alias a Summis Pontificibus et a sacris con-
ciliis de . . . saecularibus negotiis fugiendis copiose ac salubriter 
sancita fuerunt, eadem in posterum iisdem poenis, vei tnaioribus 
arbitrío Ordinarii imponendis observentur».1 

A külföldi missziók föllendülésével szükségessé vált, hogy 
az .egyház kérlelhetetlen szigorúsággal tegye lehetetlenné a 
hithirdetők számára kiváltságos helyzetüknek nyerészkedés cél-
jaira való esetleges kihasználását. Ily intézkedéseket bocsátott ki 
VIII. Orbán pápa (1633. febr. 22. « fx debitor), IX. Kelemen (1669. 
júl. 17. «Sollicitudo»), újabban IX. Pius pápa a S. C. Inquisitio-
nis 1872. dec. 4-iki nyilatkozata útján.2 

XIV. Benedek és XIII. Kelemen pápa említett konstituciója 
a régi törvényeket ismét felfrissíti és megerősíti «perinde acsi 
décréta omnia in praemissis contenta,- eorumque poenales sanctio-
nes, praesentibus Nostris literis de verbo ad verbum inserta 
forent». Azonfölül mindketten tiltakoznak e törvények tág ma-
gyarázata ellen; eldöntik azt az előbb sokat vitatott kérdést, 
hogy mások közvetítésével sem szabad az egyháziaknak üzletekbe 
fogniok, sőt ha ily üzleteket szükség esetén kell magukra vál-
lalniok, akkor is külön enyedélyt kell kérniök. Azonfölül XIII. Ke-
lemen megtiltja a papoknak az egyes váltóügyletekben (cam-
bium activum) való részvételt. 

A vatikáni zsinat «de vita et honestate clericorum» szóló 
tervezete sem tartalmaz újat, csak a régi intézkedéseket, főleg 
XIV. Benedek- és XIII. Kelemen-ét erősíti meg.3 

Legújabban a részvényekről és börzeüzletekről kibocsátott 
elszórt nyilatkozatokkal,4 valamint X. Pius pápának a papok 
pénzintézeti tevékenységét szabályozó rendeletével gyarapodott 
e jogi anyag. 

Mindaddig tehát, míg az 1916. dec. 4-én tartott allocutio-
ban kilátásba helyezett új Codex Juris Canonici Ecclesiastici 
mint általánosan kötelező törvénykönyv meg nem jelenik, még 
mindig vissza kell mennünk IX. Gergely ügyleveleire, amelyek 
főleg XIV. Benedek, XIII. Kelemen és X. Pius pápa felsorolt 
intézkedései mellett a ma érvényes jognak még mindig alap-
vető forrásai. Nem látszik valószínűnek, hogy az új kódex a mai 

• c. 1. Sess. XXII. de ref. 3 I. L. VII. 660. köv. o. 
2 ASS. VII. 317. köv. 1. 4 L. később a III. fejezetben. 
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fegyelmen mélyreható változtatásokat fog előidézni, legfölebb 
egyes vitás kérdéseket fog tisztázni, néhány homályos helyre 
új fényt vetni. 

Ez egyetemes érvényű törvények mellett nagy jelentőségük 
van az újabbkori részleges zsinatok idevonatkozó határozatainak 
és a megyés főpásztorok helyi rendeleteinek is. Ezekből láthatjuk, 
hogy az egyházi fegyelem hivatott őrei és fenntartói hogyan 
magyarázzák és hogyan alkalmazzák a régi jogszabályokat a 
mai korra, az általános törvényeket a helyi viszonyokra, miké-
pen Ítélik meg a régi jogi elvek alapján a modern kereskedelmi 
és nyerészkedési ügyleteket. Ha e zsinatok határozatai bizonyos 
pontosan körülhatárolt területen kívül nem is birnak törvény-
erővel, mégis híven tükröztetik vissza az egyháznak, mint időben 
élő szervezetnek mai, hivatalos felfogását a papok nyerészkedési 
ügyleteivel szemben. Épen azért a tárgyalás során lehetőség 
szerint mindenütt reá fogunk mutatni a megfelelő partikuláris 
törvényhozásra is. 

Bennünket legközelebbről a magyarországi zsinatok érde-
kelnek, azért — könnyebb áttekintés végett itt, egy helyen — fel-
soroljuk azokat a régebbi hazai zsinatokat, amelyek a papság 
nyerészkedése ellen irányuló határozatokat is hoztak. Jellemző és 
a magyar papság gazdasági helyzetéből magyarázható, hogy főleg 
a papok házi borkimérése vagy épen korcsmároskodása az a 
vétség, amely ellen zsinatainknak hosszú évszázadokon át szünet 
nélkül kellett harcolniok. 

A Kálmán király alatt tartott nemzeti zsinat (1118 körül) 
hoz először törvényt a csapláros és kamatszedő papok ellen: 
«Clerici tabernarii vei foeneratores non sint».i 

Ugyancsak a borkimérés tartását, de már szigorú büntetés 
terhe alatt megtiltja a IV. László alatt tartott 1279-i budai zsinat 
5. kánona: «Statuimus, quod nulla persona Ecclesiastica in 
domibus sive curiis, in quibus habitant, tabernam ubi vinum mi-
nuatim vendatur, vei ubi viles, leves seu suspectae hospitentur 
aut conversentur personae, habere, tenere, vei sustinere praesumat. 
Quodsi quis in his excesserit... usque ad emendationem con-
dignam ab ingressu Ecclesiae exeludatura.2 Ugyanez a zsinat 
hangsúlyozza a IV. lateráni zsinat rendelkezését : «Clerici officia 

1 c. 69. L. Péterfy I. 61. 1. 
2 U. o. 108. 1. 



SZABAD-E A PAPOKNAK NYERÉSZKEDNIÖK ? 419 

vei commercia non exerceant, maxime inhonesta».1 A Szécsi 
Dénes, esztergomi biboros-érsek alatt tartott esztergomi zsinat 
(1449—1450),2 valamint a Mátyás uralkodása idejében tartott 
1460. évi szepesi zsinat hasonló intézkedéseket hoz a «mercimonia 
saecularia» ellen és ismételten sürgeti : «quod clerici in domi-
bus eorum vinum non tabernent... nec vinum minuatim id domo 
sua audeant propinare ut in taberna fieri consuevit».3 

II. Ulászló uralkodása alatt az 1493-iki esztergomi tarto-
mányi és 1494-iki nyitrai egyházmegyei, valamint a II. Lajos alatt 
1515-ben tartott veszprémi egyházmegyei zsinat a «mercationes 
et negotiationes laicales» ismételt elitélése mellett a borkimérésre 
szolgáló edények elkobzásával sújtja a tabernarius papokat: 
«Propinantes vina minuatim in domibus eorum, signo ad taber-
nam posito omncs ad bibendum ibidem vinum admittendo, 
amissionis vini vasis... per castellarium nostrum auíerendis poena 
mulctentur».4 

Még Oláh Miklósnak az 1560-iki nagyszombati tart. zsina-
ton mindig harcolnia kellett e megrögzött rossz szokás ellen. 
«De vita et honestate clericorum» szóló fejezetben ezt kívánja 
papjaitól: «Frumentum, vinum, pecuniam, ut plus vei septuplum 
accipiant, aliis non mutuentur. Cauponem nulla ratione agant, 
neque artem illám exerceant, et vina emptitia nullo modo, neque 
ex domibus suis, neque aliunde, aut per se, aut per alium reven-
dant. . . Usuras omnes caveant».5 Forgách Ferenc 1611. évben 
tartott nagyszombati tart. zsinaton óva inti a papokat a fösvény-
ségtől,6 a Pázmány Péter alatt '1639-ben tartott egyházmegyei 
zsinat pedig különösen a vasárnapi vásárok látogatását tiltja meg 
a plébánosoknak.? Az 1690-ben tartott zágrábi egyházmegyei 
zsinat pedig általánosságban is elitéli a papok vásárlátogatását 
«per nundinas divagationes».8 

Az újabb zsinatok közül az 1822. erdélyi, az 1858. eszter-
gomi, az 1863. kalocsai, az 1872. balázsfalvi és a legutóbb, 1913-ban 
tartott erdélyi zsinatnak idevonatkozó intézkedéseit később a meg-
felelő helyen fogjuk közölni. 

1 U. o. V. ö. c 15 X III 1 és c 1 X III 50. 3 Péterfy 1. k. 209. 1. 
2 Dankó: Const. Synodales 20. 1. 4 U. o. 227. 287. 249. 1. 
5 Péterfy II. k. 103. 1. Még az 1773-ból való egri statutumok is tiltják 

a «tabernaria» gyakorlását. L. 77. 1. 
6 U. o. 210. 1. 7 U. o. 253. 1. 8 U. o. 407. 1. 
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A ma érvényes egyházi fegyelem. 

Mikor az egyház papjainak a «-negotiatiovA tiltja, nemcsak 
a szorosan vett kereskedésre gondol, hanem általánosságban min-
den olyan foglalkozásra, amely nyerészkedési szándékból (animus 
lucri) fakad és nyerészkedésre irányul. E foglalkozásokat a követ-
kező csoportokba sorozhatjuk: 

I. A kereskedés és annak egyes fajai. 
II. A bérletek. 

III. Az értékpapírokkal való nyerészkedés. 
IV. A tőzsdei ügyletek. 
V. Váltó-ügyletek. 

VI. A papok pénzintézeti tevékenysége. 
Lássuk e foglalkozásokat egyenkint. 

I. A papság és a kereskedés. 

A modern nemzetgazdászok meghatározása szerint a keres-
kedelem az a termelési ág, amelynek feladata a javak forgalomba-
hozatalának és egyéb forgalmi teendőknek (szállítás, hitelügy, 
pénzüzlet) iparszerű ellátása, vagyis az a termelési ág, amely 
a javakat a termelőtől a fogyasztóhoz eljuttatja.1 A szorosan vett 
kereskedésnek eszerint egyedüli célja az, hogy a termelők és a 
fogyasztók közt fennálló időbeli és térbeli akadályokat leküzdve 
a javakat közvetítse; de nem tartozik a kereskedéshez, hogy a 
vásár tárgyát alkotó javakat előállítsa vagy pedig módosítsa. Azt 
az adás-vevést, amikor a termelő maga adja el sajáttermelésű 
javait — akár eredeti, akár feldolgozott alakban — a nemzet-
gazdászok már nem tekintik igazi kereskedésnek, hanem csak 
az őstermelés egyik tényének (a mezőgazdasági termékek for-
galombahozatala, mezőgazdasági ipar). 

Az egyházjogászok is különbséget tesznek a szorosabb és 
tágabb értelemben vett kereskedés között. Az első a negotiatio 
proprie diría, vagy mercatura akkor jön létre, ha valaki az el-
adandó árút maga is veszi, még pedig kizárólag abból a célból, 
hogy változatlan alakban, de nyereséggel, tehát drágábban adja el. 
Ily értelemben mondják a régi kánonok: «Qui comparai rem, ut 

1 Földes B.: Társadalmi gazdaságtan II. köt. 182. 1. (Budapest, 19135); 
Navratil: A társadi gazdaságtan és közháztartástan vázlata 126 I. (Buda-
pest, 1908.) 
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illám ipsam integram et immutatam dando lucretur, ille est mer-
cator».i E szoros értelemben vett kereskedés fogalmához az eladás 
tényén kívül tehát a következő négy lényeges jegy tartozik hozzá : 
a) az, hogy az eladott árút az eladó nem maga termelte, ha-
nem mástól vette, b) hogy a vásárlás célja kizárólag a nyerész-
kedés legyen, nem pedig saját szükségleteinek kielégítése, c) hogy 
az árút változatlan alakban, és d) mégis a vételárnál drágábban 
adja el.2 Mivel az ilyen adás-vevésnek egyetlen, vagy legalább is 
legfőbb célja a minél nagyob nyereség (lucrum, quaestus), azért 

• a kánonisták másképen negotiatio lucrativa-mk, vagy quaestuosa-
nak, nyerészkedő kereskedésnek is hívják. 

Tágabb értelemben vett kereskedés (negotiatio improprie 
dicta) alatt az adás-vevésnek azt a módját szokták érteni, amely-
nél a vevő nyers anyagot vásárol, hogy azt akár saját munká-
jával, akár fogadott munkásokkal feldolgoztassa és ily feldolgo-
zott állapotban hozza forgalomba.3 E meghatározás már eléggé 
mutatja, hogy ez a «negotiatio» nem más, mint ipari feldolgozás, 
ipar. A kánonok nem is tekintik igazi kereskedésnek, hanem 
artificium-, artificiolum-nak vagy induslria-nak nevezik4 és azt 
mondják róla: «Quicunque rem comparai, non ut ipsam rem 
integram et immutatam vendat, sed ut materia sit inde aliquid 
operandi, ille non est negotiator»,5 De látni fogjuk majd, hogy 
néha ez az «artificiolum» is annyira magára veszi a nyerészkedés 
jellegét, főképen pedig a nyerészkedési szándék annyira felül-
kerekedik benne, hogy épen úgy kell elbírálnunk, mint a szoro-
san vett kereskedést. 

Az elsoroltakon kívül az egyházjogi írók még meg szokták 
különböztetni a házi kereskedést (negotiatio oeconomica) és a 
közcélokra való szállítást (negotiatio politica). Az előbbi nem 
hivatásszerű kereskedés, hanem csak abban áll, hogy a termelő 
eladja fölösleges terményeit, vagy a vevő beszerzi a saját szük-
ségletére megkívánt árúkat; míg a negotiatio political űző 
nagyobb közösség ellátására beszerzi és e közösség tagjainak el-

1 c 11 D 88; hasonlóképen a c 13 D 88. V. ö. c 9 C XIV. qu. is. 
2 V. ö. Sz. Alfonz: Theol. Mor. III. n. 831., Ballerini-Palmierí III. n. 

822, Ojetti: Synopsis v. Negotiatio. 
3 Pirhing h. t. n. 1 ; Fagnan. ad c. 1. h. t. n. 23; Reiffenstuel ad t. 1. 

1. III. n. 131—132; Wernz: lus Decretal. II. n. 216. és mások egybehangzóan, 
4 c 3 és 4 D 91. 
5 c 13 D 88. 
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adja az árúkat. Ilyen kereskedést űz, aki pl. az államnak, had-
seregnek vagy egy város közélelmezési vállalatának szállít, i 

Vizsgáljuk az egyház törvényhozását e különböző kereske-
dési fajokra vonatkozólag egyenként! 

1. A házi kereskedés (negotiatio oeconomica). 

A saját háztartásához vagy gazdálkodáshoz szükséges cikkek 
beszerzése és a saját termények tisztességes értékesítése magában 
véve nem irányul papoknak tiltott nyerészkedéseire; nem vonja 
el az egyház szolgáit hivatásuktól, nem is rejtegeti azokat a ve-
szélyeket, amelyek az igazi kereskedéssel együtt járnak, azért az 
egyház ezt az adás-vevést megengedi, a kánonok aiustum nego-
tiurtiD-nak minősítik : «Arec tamen iustum negotium est interdicen-
dum propter necessitates diversas, quia legimus etiam ss. Apo-
stolos negotiatos fuisse,2 et in regula s. Benedicti praecipitur pro-
vided, per quorum manus negotia monaster» procurentur».3 
Ugyanezt tanítja szent Tamás is : «Licet tamen clericis uti prima 
commutationis specie, quae ordinatur ad necessitatem vitae, 
emendo vei vendendo»;4 és megegyeznek vele az összes káno-
nisták.5 De ez természetes is, mert hiszen ha az egyház az ilyen 
adás-vevést sem engedné meg szolgáinak, akkor nem tudnák ok-
szerűen kezelni saját vagy egyházi vagyonukat és kénytelenek 
lennének terményeiket elvesztegetni. 

Tehát a pap is szabadon szerezheti be nemcsak mindazt, 
ami háztartásához szükséges, hanem azt is, amit akár családi, 

1 E négyes felosztás tagjai igazában nincsenek alárendeltségi viszonyban. 
Elméletileg helyesebb volna ez a felosztás : I. Neg. lucrativa, ahol a felsorolt 
négy jegy megvan. II. ha hiányzik az a) vagy b) jegy = neg. oeconomica ; 
ha hiányzik a c) és d) jegy = artificium; III. a köz számára szóló szállítás 
= neg. politica, amely oeconomica vagy lucrativa, aszerint, amint pusztán alt-
ruisztikus céllal történik, vagy nem. — Gyakorlatilag azonban előnyösebb e 
négyes felosztás szerint haladni. 

2 Célzás Ap. Csel. 20, 33. köv.-re. 
3 c 1 h. t. 
* I. h. ad 3u m . 
5 Schmalzgr. i. h. n. 10; Ferraris i. h. n. 14; Balleríni-Palmieri i. m. 

n. 299. Wernz i. m. n. 219. — L. az 1892. pistoia-prato-i zsinat rendelkezését 
is : «Licet tamen clericis emere ea, quae sibi subpeditent ad cultum et ad victum, 
et vendere superflua ; id enim prudentia docet, non lucri cupiditas». Archiv 
1896 {LXXVI.), 59. 1. 
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akár egyházi birtokán az okszerű gazdálkodás megkíván; be-
ruházásokkal birtokait minél jövedelmezőbbekké teheti. Joga 
van terményeit minél előnyösebben értékesíteni, annyival is in-
kább, mert sok helyen, mint hazánkban is, a papság egyenesen 
reá van utalva, hogy javadalma után okszerű gazdálkodásból 
éljen.1 Ha pedig az egyház birtokáról van szó, a kezelésével meg-
bízott papnak egyenesen kötelessége minden megengedett módon 
növelni az egyház birtokának évi jövedelmét. Azért a S. Congr. 
Concilii döntvényei kifejezetten megengedik, hogy az egyháziak 
saját birtokuk megművelésére igát tarthassanak, állattenyésztéssel 
foglalkozzanak, saját erdeikben sertést makkoltassanak, szarvas-
marháik után tejgazdaságot rendezzenek be, saját juhaikból gyap-
jút termeljenek, bányáikból sót, szenet vagy ércet bányásztassa-
nak, birtokaikon a folyóvizeket malom- vagy olajütőiparra fel-
használják, saját területeiken levő fák leveléből selyemhernyó-
tenyésztést folytassanak stb.2 Szabadon adhatják el földjük és 
szőlőjük termését. Ferraris és Schmalzgrueber3 számos XVI. és 
XVI. századbeli engedélyről is tesz említést, amelyek szerint 
egyes egyháziak kismértékben is árusíthatják boraikat, sőt — saját 
házukon kívül — külön italmérést (taberna) is tarthatnak, és 
abban szolgáik vagy hozzátartozóik által kimérethetik sajáttermésű 
boraikat. Schmalzgrueber ezeket az engedélyeket úgy értelmezi, 
mintha minden pap külön meghatalmazás nélkül tarthatna ily 
itahnérést. Igaz ugyan, hogy a kánonok szerint «nulli clerico 
licet tabernam habere»,4 de ez a tilalom szerinte csak a szoro-
sabb értelemben vett korcsmákra (caupona) vonatkozik, ahol t. i. 
a szeszes italt nemcsak kimérik, hanem helyben el is fogyasztják. 
Ilyet nem tarthatnak egyházi személyek. De más italmérési hely-
ségeket, ahol csak kimérés van, de az italt helyben elfogyasztani 

1 L. Melichár : A papság és az üzlet. E. K- 1916, 240. 1. 
2 L. ezeket az 1627, 1629. és 1630-ból származó döntvényeket Fagnanus-

nál, (akinek titkársága idejéből való egy részük) ad c 1 h. t. n. 34. köv. ; 
Schmalzgr. n. 17. Ferraris n. 17—46; ugyanerre vonatkozólag a S. Congr. 
Conc. 1824. aug. 14. döntvényét 1. Lingen et Reus n. 120. 

3 U. o. 
4 «Nulli clerico licet tabernam habere. Si enim hujusmodi tabernam 

ingredi prohibetur, quanto magis aliis ministrare in ea» ? c 3 D 44 ; V. ö. c 1 
Clem III 1 : «tabernariorum officium publice et personaliter exercentes... 
moneant, ut sic ab hujusmodi officiis désistant». — A magyar zsinatok ide 
vonakozó rendelkezéseit már láttuk a bevezetésben. 
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nem szabad (taberna), szerinte tarthat bármely pap.1 Azonban 
Scherer-rel jogosan kétségbevonhatjuk e magyarázat helyességét,2 

mert az idézett szövegben nincs alapja a Schmalzgrueber-féle 
megkülönböztetésnek caupona és taberna között; azonfelül sem 
a papi tisztességről vallott hivatalos egyházi fölfogással, sem a 
S. Congr. Coricilii-nek egyéb rendelkezéseiben megnyilvánuló 
álláspontjával nem egyeztethető össze Schmalzgrueber magyará-
zata. Ellenkezőleg, az említett engedélyek csak egészen külön-
leges viszonyok alapján, meghatározott személyeknek adattak. 

Ha egy egyházi személy saját szükséglete fedezésére vesz 
árút és később valamely okból egy részét, vagy akár az egészet 
is eladja, nem vét a kánonok ellen még abban az esetben sem, 
ha az eladásból "nyeresége van. Ugyanis a papoknak tiltott ke-
reskedés lényegéhez az is hozzátartozik, hogy a nyerészkedési 
szándék (animus lucri) már a vétel alkalmával meglegyen. «Nem 
mindenki kereskedő, aki valamit vesz és nagyobb áron adja el, 
hanem csak az, aki abból a célból veszi, hogy drágábban adja el. 
Ha ellenben saját használatára vásárolja, de később bármily okból 
eladja, nem űz kereskedést, még ha drágábban is adja el» — 
mondja szent Tamás.3 Aki tehát bőven ellátja magát pl. gaboná-
val, de egy részét megtakarította, eladhatja később a vételárnál 
drágábban is, anélkül, hogy ezzel tilos nyerészkedést űzne.4 

Azonban a megengedett adás-vevés közben sem szabad az 
egyház szolgáinak feledniök, hogy a világ minden cselekedetüket 
nemcsak mint magánszemélyekét, hanem mint egy nagyon is 
exponált képviselőjét itéli meg. Azért gondosan kell kerülniök 
mindent, amin a hívő nép megütközhetnék; a megengedett dolog-
ban is mértéket kell tartaniok és nem szabad pl. a gazdálkodásba 
annyira belemerülniük, mintha ez volna a papnak elsőrangú 
célja, a lelkek gondozása pedig csak holmi mellékfoglalkozás 
lenne. Nagyon találóan mondja erre vonatkozólag egy legújabb 
időből való seckau-i zsinat, hogy ami a világi embereknek mint 
üzleti szellem esetleg még dicséretére is válhatik, ugyanaz a 
papnál már sok esetben mint fösvénység és pénzvágy elitélendő.5 

Az előbb említett kongregációi döntvények sem szűnnek meg 

" I. h. n. 17. 2 Kirchenrecht I. k. 376. 1. 20. j. 
3 I. h. ad 2um-
4 V. ö. De Syn. dioec. 1. X. c. 6,1 ; Pirhing i. h. n. 7; Schmalzgr. n. 11 ; 

Ferraris i. h. n. 16. 
5 Haring: Kirchenrecht 164. 1. 
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ismételni az ilyféle kikötéseket : «csak ne legyen az adás-vevésben 
semmi megbélyegző vagy a papi állással ellenkező; hivatása kö-
telmeinek hátránya nélkül ; csak ne vonja el őket e foglalkozás 
papi hivatásuk lelkiismeretes betöltésétől; csak ne irányuljon a 
kereskedés haszonra, hanem a maga és családja fenntartásához 
szükségesek megszerzésére» stb.1 Különösen a papi tisztességről 
nem szabad megfeledkezniök soha. XIII. Kelemen pápa többször 
idézett apostoli konstituciójában keserű szavakkal kel ki azok 
ellen a papok ellen, akik saját jószágaik kormányzásába és anyagi 
gondjaikba annyira belemerülnek, hogy állásuk méltóságáról 
megfeledkezve, a legközönségesebb foglalkozásoktól sem riadnak 
vissza, akik minden vásáron a világiak gúnyos megjegyzései 
közt úgy futkosnak, mintha nem is Krisztus papjai, hanem a 
mammon rabszolgái volnának. Különösen a baromvásároknak — 
legalább is nagyon sűrű, rendszeres — látogatása oly kevésbbé 
egyeztethető össze ezzel a papi tisztességgel, hogy számos zsinat 
külön rendelettel tiltotta meg az egyháziaknak a baromvásárok 
(vagy egyáltalán minden vásár) látogatását.2 Sőt mivel a hívek 
joggal megütköznének azon, ha «.lelkin-atyjuk minden gondját a 
saját vagyoni gyarapodására fordítaná, e megütközésre való alka-
lom elkerülése végett nem egy franciaországi zsinat rosszalja 
vagy épen megtiltja, hogy a plébánosok — legalább is külön 
főpásztori engedély nélkül — saját hitközségük határán belül 
fekvő birtokot szerezzenek.3 

Szatmár-Németi. Dr. Scheff 1er János. 
(Folytatása következik.) 

1 L. Ferraris i. h. n. 27, 28, 43. 
2 így Itáliában az urbinoi (1859) és ravennai (1855) tart. zsinat (C. L. 

VI. 51. és 199.); az umbriai és loretói egyháztartomány püspökeinek együttes 
tanácskozása (1849. ill. 1850). Utnbria püspökei pl. így rendelkeznek : «Prae-

sertim tarnen, ne scandalum non leve ,patiantur laici dum clericos intuentur 
in publicis nundinis vendere et emere, ab iis penitus abhorrere meminerint, 
qui in sortem Domini vocati sunt». Még szigorúbb a loretoi tanácskozás • 
«Nundinas adiré pecudes mercandi causa illorum nemini fas sit; quique prae-
ceptionis hujus violator exstiterit, ad Episcopi iudicium plectetur». (U. o. 755. 
és 778. o.) — Hasonlóképen intézkedik Franciaországban a bordeaux-i (1859), 
sens-i (1850), toulouse-i (1850), bourges-i (1850) és auch-i (1851) tart. zsinat 
(C. L. IV. 761, 903, 1069, 1121 és 1200. o.), valamint az 1854. II. tuam-i tart. 
zsinat. (C. L. III. 861. o.) 

3 L. az avignon-i (1849), sens-i (1850), toulouse-i (1850) és auch-i (1851) 
tart. zsinatok erre vonatkozó tilalmait. (C. L. IV. 348, 904, 1069 és 1200 o.) 
Hasonlóan az 1851. lüttich-i zsinat. L. Scherer i. m. I. köt. 376. 1. 20. j. 

Religio , hittud. és bölcs, folyóirat. 2 8 
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XIV. Lajos, a napkirály, nem tudott belenyugodni abba, 
hogy Vignola «Cinque ordini»-jével le legyen zárva az oszlop-
rendek fejlődése, anélkül, hogy a francia szellem is résztvett 
volna e teremtő munkásságban. A dór, jón, korintusi, római és 
toszkán oszloprendekhez a francia «elegance» kifejezését akarta 
csatolni. Azért nagy pályázatot írt ki, amelyben főként a Louvre 
homlokzatának építője, Perrault buzgólkodott. Az eredmény iga-
zolta, hogy művészetet, főként stilust nem lehet megrendelésre 
szállítani; a pályázat nem lehet az a kalapács, amely az új 
művészet Minerváját kipattantsa a művészek agyából. Egy másik 
hasonló kisérlet is csütörtököt mondott, midőn a német Leonhardt 
Sturm a német szellemet az akkor uralkodó harcias hangulatban 
«hősiesebbé» kívánta galvanizálni. 

Az új művészeti kifejezésmód, vagyis stílus, új időknek 
szavas tolmácsa. Pátensekkel megteremteni nem lehet. Ebben 
egészen igaza volt a boldogult trónörökösnek, aki finom érzéssel 
állapította meg: «Die Kunst läßt sich nicht kommandieren». 

De egyúttal veszedelmes elv, mert minden továbbfejlődésre 
képtelen, renyhe, küzdelemtől irtózó, új jelenségek felszívására 
alkalmatlan lélek fegyvert kovácsol belőle minden haladás ellen. 
Nagyon komoly tekintélyű, vezető férfiak hangoztatják nem egy-
szer, hogy új művészeti stilust teremteni nem lehet agitációval, 
írással, beszéddel ; a mai stílustalan időben pedig jobb, ha meg-
maradunk a régi, bevált stílusok keretében, vagyis utánzásánál. 
Adrian Egger, brixeni műtörténész, keservesen kifakad ezen 
kerékkötők ellen: «Igen, mi most vigasztalan, forrongási idő-
szakban élünk, rettenetes, stílustalan időben; nincs élő, korszerű 
stílusunk, amely minden művészi erőt egységes teremtési iránnyá 
egyesítene. Igenis, ismerjük be, hogy stílustalan világban élünk, 
amelyben semmi újat teremteni nem szabad. Ha valaki mégis 
ráadja a fejét, menten agyonütik gyilkos fegyverükkel, amely 
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sem fáradságot, sem tudást nem tételez fel, de amelyet minden 
jótorkú fényesen kezel : nem lehet stílust kitalálni. Ugyanis, több 
mint félszázad óta a szem elszokott attól, hogy a képzőművé-
szetekben új jelenséget lásson; ha azután váratlanul előáll, 
mindjárt az ördög után szimatolnak s ha vallásos irányú, csirá-
jában megfojtják azzal az érvvel, hogy egyházellenes, elvtelen, 
katholikus szellem nélkül való, vagy legalább is «gyanús». Hát 
igen, rettenetes, stílustalan időket élünk, midőn a művészek a 
mult hagyatékán rágódnak és csupán régi, időtlen idők óta kiélt 
és százszor kiszipolyozott stilusformákon kérődznek, miközben 
az egyik egyoldalúan ezért, a másik amazért a stílusért rajong; 
egyik a másikat meg nem érti ; egyik a másik tudását és hozzá-
értését vonja kétségbe. Innét a jelszavak uralma, sok homály és 
bizonytalanság, még több egyoldalúság és korlátoltság, bizalmat-
lanság, félreértés, duzzogás ifjabb és régibb irányzat, ezen és 
azon felfogás, klérus és művészkörök között. Nem csoda, hiszen 
stílustalan világban élünk, amilyen nem volt a keresztény művé-
szet kezdete óta. Azért érthető, hogy kisarjadzott a vágy a meg-
váltás, a korszerű egyházi művészet hajnalpirkadása után.» 

Persze ezt a hajnalhasadást nem lehet esztétikai kukoréko-
1 ássál ránkderíteni, aminthogy Ed. Rostand «Chantéclair»-kakasa 
is abban tévedt, hogy az ő énekes szavára vonja a hajnalpirt a 
rózsaujjú Aurora az égre. De ha az összes kakasok karban 
üdvözlik a felkelő napot s ha az aluszékonyok fülébe együtt 
zengik az ébredés idejét, mégis csak megvirradt, bármint húzzák 
is fejükre a takarót az álomszuszékok. Hogy a hasonlatnál marad-
junk, ha a művészeti világ minden tényezője: művészek, eszté-
tikusok, műtörténészek, amatőrök egyesült kórusa bizonykodik 
az új kor megérkezte mellett, ha minden valamire való mű, mely 
az utóbbi húsz' év óta megjelent, mind azt hirdeti, hogy a levegő 
telítve van új vágyakkal, új megérzésekkel, új látományokkal ; 
hogy a művészek lelkében új formakincsek csillognak, új hangok 
zsonganak, új kifejezésmódok vetődnek felszínre: nehéz volna 
letagadni az új stilus beköszöntését. Szellemileg kifáradtak, újabb 
percepciók feldolgozására kimerült, vagy már ősz fürtökkel szü-
letett, ultrakonzervatív agyak lábatlankodása nem akadályozza 
meg a természet kitörő érőit. Hiszen csak végig kell nézni 
Európa múzeumait, mennyi új alkotás sorakozott a klasszikus 
művek mellé. Feltartóztathatatlan áradattal van dolgunk. 

Mindenesetre igazuk van azoknak, akik óvatosságra intenek, 
28* 



428 FIEBER HENRIK 

de nincs a merev kerékkötőknek. Ma, midőn a művészetek a 
szó legtágabb értelmében artes liberales, szabad művészetek 
lettek, midőn mindenki szabadon veti papirra, vászonra, faragja 
kőbe, márványba költői elképzeléseit ; midőn a túlfeszített kultur-
élet, a szellemi és testi terheltség, a hiányos nevelés, a szabad 
rugaszkodás lehetősége annyi vad zsenit teremt, résen kell lenni 
a tudás és izlés éles fegyverzetébe öltözötten minden művészi 
alkotással szemben. Mert bizonyos, hogy gyakran erős önfegyel-
mezés kell, hogy az embert ikonoklaszta hév el ne ragadja 
némely «művészi alkotás» láttára. A fenegyerekeskedésnek, patho-
logikus lezüllésnek komoly nagyképűséggel való fellépése, a futu-
rista, kubista, Blaue Reiter, Kokoschka-stilű tudatos arcátlanság-
nak, vagy kórtermi szüleménynek mindent-megértést affektáló 
méltatása jogosan felháboríthatja a klasszikus izlésű szemlélőt. 
De nem ezen elfajulási tünetekről van szó, midőn az új művé-
szetről általában beszélünk és számára az élet jogát vindikáljuk. 
Hanem azon múzeális alkotások jönnek csak számba, amelyeket 
az európai szakértők közös elismerése szankcionált. Ha ezzel 
szemben a nagyközönség jórésze még mindig idegenül áll, 
magára vessen, illetve tartsa számon hiányos művészeti multunkat 
és tekintélyeket tisztelve, rendelje alá véleményét a rátermettek 
Ítéletének. A megértés csak jóakaratú tanulmányozás útján 
fakadhat s azért minden laikusra nézve aranymondás lesz Spinoza 
kritikai elve: non ridere, non lugere, neque detestari, sed intel-
ligere, nem kacagni, nem sopánkodni, sem felháborodni, hanem 
megértésre törekedni. 

Az egyház nem foglalt állást az újabb irányokkal szemben, 
bár ily irányú törekvések nem hiányoztak, különösen X. Pius 
idejében. Az 1913-iki római nemzetközi műtörténelmi kongresszu-
son megjelent kath. szakemberektől alaposan informáltatta magát 
s miután a lényeget illetőleg megnyugtató választ kapott, ismét 
melegen ajánlotta a tridenti zsinat határozatát, hogy semmi 
illetlen, megbotránkoztató, a hívek áhítatát zavaró alkotás ne 
kerüljön a templomokba, de stílusra nézve semmi korlátozást 
nem szabott, sőt Fischer kölni bíborost azon rendelkezésének, 
hogy egyházmegyéje területén csak román és gót stílusban 
szabad templomot építeni, visszavonásra birta. A beuroni iskola 
archaizáló modernségét, valamint P. Arndt S. J. «Die Bibel in der 
Kunst» című, tisztán modern, sőt nem egyszer merészen ultra-
modern mesterek műveinek gyűjteményét brévével tüntette ki. 
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Szóval az egyház hivatalosan ma is a legnagyobb nagylelkű-
séggel enged teret a művészi képességeknek és egyelőre a 
Szentírás szavai képezik programmját: tradidit terram disputa-
tionibus eorum, átengedi az embereknek vita tárgyává. Van is 
vita elég, főként, mert egyesek magánvéleményüket minduntalan 
mint egyedül helyes katholikus álláspontot védelmezik. Egyházi-
nak és művésznek jó lesz megjegyezni, hogy a tridentinum hatá-
rozatán kívül ma is vezérelv, amit Durandus, a középkori író 
állított fel: Históriáé veteris et novi testamenti pro arbitrio 
depinguntur; nam pictoribus atque poetis omnia licent, a szűk-
keblűség nem mindig egyenlő az óvatossággal és szigorúan 
egyházias felfogással. 

Már most lássuk, hogy ezt az új kifejezésmódot a művészek 
milyen úton keresik? Igen sokan erősen hisznek a történelmi 
stílusok újabb renaissanceában. Természetesen másként képzelik 
el, amint a mult századi historikus-eklektikus iskola, amely meg-
babonázva meresztette szemét a régi formákra s azokon változ-
tatni, azokat tovább fejleszteni, XIX. századi szellemmel telíteni, 
keresztezésre, oltásra, új virágzásra gerjeszteni nem tudta. Előtte 
állott ugyan a történelmi példa, nyitva a műtörténelem hallatlan 
arányokat öltött könyvtára, mely folytonos megújulásról regélt; 
korokról, midőn mesterről mesterre, évtizedről évtizedre új haj-
tásokat vert ki ugyanazon stilus törzse ; századokról, amelyek 
egészen új irányokat teremtettek és új stílusokat fejlesztettek. 
A művészek néha-néha visszatekintgettek a múltba s a régi 
törzset új hajtásra késztették, amely azonban új virágot, új gyü-
mölcsöt fakasztott. A görög stílusba beleékelődik a buja gazdag-
ságú római, hogy azután az ó-keresztényben bőjtös kiadásba 
öltözködjék. A román új szegletből nézi az antik művészetet és 
új anyag-eszköz beállítás révén lassan egész idegen irányt juttat 
uralomra. A csúcsíves idők mesterei a keleti csúcsívet, a mozlim-
világ címerképét ráoltják a román zömökségre, míg ív és törzs 
együvé forr és szellős csarnokokká alakul. A renaissance művészei 
ismét az antik világba szerelmeskednek és alig egy századi kísér-
letezés, de mégis szabad előadás után, egészen új formavilágot 
teremtenek, annyira, hogy ma már a renaissance — újjászületés 
(az antikból) — nevet helytelennek tartjuk. Egész új problémák, 
új megoldási formák, sőt merőben újfent díszítési elemek áraszt-
ják el Itáliát s utána az egész Nyugatot. Végül megszakad minden 
vérségi kötelék s csak művészi sógorság marad meg. A barokk-
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ban nem nehéz némi részletekben antik reminiszcenciára buk-
kanni s mégis, mily más a barokk térhatás, díszítés, nem szólva 
a rokokó szeszélyesen művészi játékáról! Sőt a legutolsó, már-
már veszedelmes elvek ösvényén elinduló művészeti irányok, az 
empir és klasszicizmus is mily szabad fordításai a görög-római-
egyptomi szerzőknek. A biedermeier pedig végső fellobbanása 
a legszerényebb nivóra lefokozott eredetiségnek, melyben barokk-
rokokó-empir elemek simulnak a polgári élet szerény igényei-
hez. De mindenütt valami új szellő, zamat, illat, virág, válfaj, 
vagy bármi néven nevezendő újdonság. 

A század derekán azután sohasem ért válságba jutott a 
művészet. A tudomány majdnem megölte. Láthatatlan vészes 
hatalom arra ösztönözte a művészvilágot, főként az építészeket, 
hogy a régi stílusokat szolgailag másolják s a régi formákat erő-
szakkal új igényű épületekre húzzák. Senkisem járt már struc-
tollú kalpagban, sem háromsarkos napoleonfövegben ; a vérttel 
múzeumba került a térdharisnya és csattoscipő, de az épület, 
amelybe a modern ruházatú emberek jártak, gót-renaissance-
barokk volt. Pázmány, Mikes nyelvét sem használta senki, de a 
Rákóczi-emlék barokkstilusa fölött hajba kaptak a tudósnál-
tudósabb emberek. Persze, hogy nem volt újabb stílusunk, de 
miért? Mert az akadémiák, főiskolák, képzőművészeti intézetek 
drákói szigorral elnyomtak minden szabadabb nekilendülést, 
kísérletezést. Hiszen nem arról volt szó, hogy pályázat, agitáció, 
parancsszó, rendőri beavatkozásra új stílust erőszakoljunk ki, 
de legalább észbe vették volna a tudós oktatók a dalbeli igaz-
ságot, hogy «a virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyiljon, 
ha itt van a kikelet». A fejlődés lehetőségét kellett volna bizto-
sítaniok, az eredeti tehetségek szabad kibontakozását elősegí-
teniük, de ehelyett rendőri szigorral őrködtek az átöröklött 
formák, témák betüről-betüre való másolása, illetve alkalmazása 
fölött. Részletekben, formaelemekben tehát semmi új nem jöhe-
tett létre. De az egészben is alig valami. Nem szólva arról, hogy 
a XIX. század életigényei egészen mások voltak, mint az előzőké, 
akárcsak egykoron a gót és renaissance, vagy renaissance és barokk 
homlokegyenest ellenkező életszükségletek kielégítését kívánták 
a művészettől s azért lett nemcsak új díszítő nyelve, de téralkotó 
képessége is s ugyanez állt még fokozottabb mérvben a legújabb 
időkről ; hanem a fődispoziciók, tömegösszerovások, silhouette-
vonások alig voltak egyebek több régi remekmű összeötvözésé-
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nél újabb tervezeten. Alig van az ekletikus iskolának még oly 
sokat dicsőített műve, amelynek ősét, sőt rendszerint több ősét 
a szemfüles műtörténész ne tudná kimutatni. Sakkjátszma volt, 
művészet ugyanazon figurákkal, csak más-más beállításban. Ami 
pedig eltért a titkolt, de szolgailag másolt eszményképtől, az rend-
szerint balul ütött ki. Régente is átvettek egyéb stílusokból ele-
meket, de azt szervesen tudták beilleszteni, áthasonítani. Az újak, 
épen mert szolgailag vették át az idegen gondolatot s azon az 
iskolás recept szerint változtatni nem volt szabad, semmi újat 
nem termeltek, sőt Michelangelo találó megjegyzése szerint, aki 
«másol, biztosan alul marad», soha, de soha nem érték utói az 
eszményképet. Ma, alig egy század után — szakemberek véle-
ménye szerint — sohasem találták el a réginek szellemét és min-
denben tévedtek. Érdekes e tekintetben dr. Éber László, a mű-
emlékek országos bizottsága tagjának vallomása, aki legújabb 
dolgozatában (Fraknói-féle Magyarország művészettörténelme) a 
régi műemlékek restaurálásáról állapítja meg, hogy egy sem 
sikerült a régi szellemben. Pedig ezeknél programm volt a leg-
szigorúbb történeti hűség. Vájjon ma tudna-e valaki a Zrinyiász 
nyelvén verselni ? Izzadmányos munka lenne. S mikor új feladatot 
kellett megoldani : templomot, középületet, palotát emelni, a tör-
ténelmi hűségre való törekvés dacára, ki merné állítani, hogy 
bármelyik is vetekedik a középkoriakkal, vagyis régiekkel? 
A bécsi műemlékbizottság hivatalos kiadványa, tehát már akadé-
mikus jellegű intézmény, mondja: « A stilus nem szokásos művé-
szeti formák vagy ornamensek kisded gyűjteménye, hanem egy 
korszak minden eredményének és egész szellemi irányzatának 
öntudatlan kifejezése, mely a műtárgy minden egyes vonalát és 
minden viszonylatát áthatja. Hogy a művész valamely stilust 
valóban megismételhessen, bele kellene magát teljesen élnie az 
illető kor munka- és gondolatkörébe, sőt ez még nem elég, 
hanem el kellene felejtenie mindent, ami azután történt és terem-
tődött. Ha nem teszi és nem is teheti, mégis csak a jelen kor 
stílusában dolgozik, csakhogy ezen stilust olyan díszítésekkel 
látja el, amelyek szellemének meg nem felelnek. Ugyanazt cse-
lekszi, mint ha valaki ruhafogast tölgylevelekkel aggat tele és azt 
állítja, hogy az valóban tölgyfa. Tehát a tiszta stilus cégére alatt 
színházi kulisszát állít a természetes fa helyett. így diszharmónia 
keletkezett, amelyet a hozzáértők mindig éreztek, de hát a XIX. 
században éltek, a frázisok korában, amidőn nem volt bátorságuk 
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becsületes nyíltsággal beszélni.» (Gedanken über Ausschmückung 
von Landkirchen.) Pedig nem tehetségeken mult, akiknek bővi-
ben voltunk, hanem a megcsontosodott téveszmében, a réginek 
szolgai másolásában, minden új formának szentségtörésként való 
vételében. Érdekes, hogy midőn végre mégis valami szabad 
mozgás engedtetett meg, annyira vérükben volt a művészeknek, 
főként építészeknek a renaissance szelleme, hogy minden stilust 
a kora-renaissance kecses formáira esztergáltak át, akár román, 
akár gótika, késői renaissance vagy barokk kívántatott meg. 
Ilyen a Halászbástyánk és parlamentünk is; mintha fát vagy 
elefántcsontot esztergályoztak volna. Vagyis az egész történelmi 
repetitiós iskola csütörtököt mondott, amint az ma már minden 
műtörténelemben megolvasható. 

Mert igaza van Lessingnek, midőn azt állítja, hogy Shakes-
pearet tanulmányozni kell, de kizsákmányolni nem szabad. Ezt 
a finom különbözetet vajmi nehéz némely ultrakonzervatív kopo-
nyába beleverni. Azt, hogy a régi korok minden művészeti iránya 
lehet kincsestár, amelyből a ma művésze szellemét gazdagíthatja, 
belőle új inspirációt meríthet, szellemét rugalmassá élesztheti 
továbbfejlesztésre. Ma már kezd derengeni ez a régi igazság 
egyes világosabb elmékben és pont ugyanazt cselekszik, amit a 
régi korok mesterei, akik számontartották az előzetes fejlődést, 
de mindig eredeti alkotásokkal gazdagították a világot. Német-
országban főként Gräbner és Schelling építészek szereztek nagy 
hírnevet barokkzamatú templomaikkal, akik szuverén nagystilű-
séggel teremtettek hatalmas városi templomokat és bájos, idillikus 
hangulattal falusi egyházakat. Bécsben Wagner temploma nőtt ki 
modern empiros gondolatkörből. Nálunk egyetlen fehér holló 
jelent meg a látóhatáron, a kisigényű zebegényi templom, 
Kosch—Janszky—Györgyi műve. Nem tagadom, vannak némely 
fogyatékosságai, amelyért azonban nem annyira a művészek, 
mint inkább a helyi viszonyok felelősek. De a maga igénytelen-
ségében sok finom báj, vonzó bensőség, szerény tartózkodás rej-
tőzik s a vidéki románnal tart rokonságot. Egynémely csekély 
változtatás, környezetrendezés, színesebb felöltöztetés elhallgattatná 
az ellenkezőket is. Egészen megdöbbentő, hatalmas arányokban 
bontakozott ki egy új tehetség, Koch Lajos, az aradi templom-
pályázaton, aki a Messel-féle modern gótika szellemében tervezte 
meg minden izében eredeti, erősen történelmi szellemű, expanzív 
monumentalitású templomát. Ha megvalósulhatna, ne.mcsak hazánk-
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ban, de messze földön párját ritkítaná. Ezen kívül két elsőrendű 
tehetségünk bevonása volna kívánatos a templomépítés körébe: 
Alpár Ignác és Hikisch Rezső. Az elsőnek díszes múltja garan-
tálja a legszebb reményeket, a másiknak tervezetei kecsegtetnek 
a legdúsabb kilátásokkal. Mindkettő mélyen a történelmi alap-
ban gyökerezik, de az egyik máris hatalmas tölgy, a másik sudár 
növés az eredetiség levegőjében. Ahogy Alpár a renaissance-
forma kincsét kezeli, csodálatos szabadsággal és mégis a legelő-
kelőbb választékossággal; hol erővel, hol gyengéd bájjal; itt 
férfias akkordokban, ott nőies eleganciával ; de mindig egészen 
új átdolgozásban: az ember önkéntelenül a renaissance nagy 
szellemeire gondol és tejtestvérséget kénytelen feltételezni. 
Az osztrák-magyar bankpalota mestere monumentalitás tekin-
tetében a legmerészebb egyházművészeti reményekre jogosít, a 
pesti hazai bank szubtilis részletfinomságai pedig a cizellált szépség 
rajongóit ejtheti elragadtatásba. Ily irányú egyházmunkái még 
nincsenek, mert régibb alkotásai még az imitáló időkbe esnek, 
de a városligeti jáki templomudvar keresztfolyosója előnyösen 
válik ki hangulatosságával, kiváló arányaival, formagazdagságával 
s a történelmi kereten belül sok-sok eredeti invencióval. A tör-
ténelmi iskolabeliek közül ebben is ő közelítette meg leginkább 
a soha el nem érhető célt. A másik, ifjabb művész, Hikisch az 
újabb német iskola hatása alatt áll, ami még részletekben béní-
tólag hat kiváló tehetségére. De az egészben külföldön is párat-
lanul álló klasszikus előkelőség, egészen kivételes arányérzék, 
a tömegek kifogástalan ellensúlyozása, a silhouette vonalfutamá-
nak egyedülálló szépsége, a részeknek szerves egybeilleszkedése, 
a részletek abszolút tisztasága, mindennek szükségszerű jelenléte 
a jövő emberének predesztinálják. Ha köztemetői ravatalozó 
csarnoka megépül, a legtisztább, de egyúttal nálunk mégis a 
legeredetibb klasszicitásnak ünnepnapja lészen. Reméljük, hogy 
ily sokoldalú jelességgel megáldva, kitűnően állná meg helyét a 
templomépítés terén, különösen oly körökben, amelyek a múlttal 
inkább rokonszenveznek. Ez végre izlés dolga, melyre sem egy-
házi, sem művészi dogma nincs. De ezzel azután végére is értünk 
eredeti tehetségű építőművészeink rövid sorozatának. Mert a 
művészet egyik ágában sem oly kiáltó a szegénység, mint épí-
tészetünkben. Az ember majdnem kétségbeesik, ha nagyobb fel-
adat megoldása elé kerül. Kire, kire bizza? És tétován néz szét 
e széles honon, sőt reménytelenül a Dunán át is a Technika felér 
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amelynek szellemét jellemzi már a neve: technika, nem pedig, 
mint lélekben kellene, építészeti főiskola. 

A másik irányzat, a Pfadfinderek másik csoportjának útja 
a nemzeti hagyományok megszentelt emlékei között kígyózik. 
Itt azonban a nehézségek szinte emberfelettiek és a munka sziszi-
fuszinak ígérkezik, amennyiben a konstrukció keresésében véli 
üdvét fellelni. Minden lelkesedésem dacára, a nemzeties művé-
szetért való határtalan rajongásom ellenére is erős kételyeim 
vannak, hogy egészen eredeti, nemzeties, népies elemekből kifej-
lesztett építészeti szerkezet kárbunkulusára akadjunk. Mert hiszen 
tudjuk, hogy vándornép valának eleink, akik a nyugati kulturába 
csöppenve, egyszerűen idegenekre bizták az építészetet. Urak 
valának, akik parancsolának és úri módon fizetének, de fejük 
sohasem főtt abban, hogy saját képükre formálják meg házaikat, 
miután sátraikat elhagyák. Vérbeli, törzsökös magyar építőművészre 
alig-alig akadunk. Francia, olasz, német mesterek emelik templo-
mainkat, nagynéha, ha épen kellett, palotáinkat, de magyar szellem 
nem sokat bíbelődött velük. Ami itt-ott, mint nemzeti elem jelent-
kezik, alig más, mint az idegen nagyarányú áramlatnak szegénye-
sebb, de azért bájos naivitású hullámfodra, amely mindig kis-
igényű, a bogárhátú háznál alig magasabbra csapkodó. Csendesen 
szemlélődő szeretettel nézzük különösen erdélyi parasztházaink 
egyik-másik szellemes és lebilincselő szépségű részletét, de kon-
struktiv elemeket felfedezni aranyért sem lehetne. Vannak biza-
kodó idealisták, szépséges lendületű lelkek, Kosch Károlyok és 
Wigand Edék, akik hivén-hisznek, hogy kiemelik Attila kincsét, 
sőt hogy máris megmozdult kezükben a vízforrást kereső varázs-
pálca, de mi csak érdekes részleteket látunk, amelyek mint szer-
kezeti elemek, végső elemzésben visszamennek a történelmi stí-
lusok körébe, vagy csak merőben díszítéssel körülkoszorúzott 
primitiv szükségleti vonalak. Ha mindezek dacára valaki mégis 
ráakadna a magyar szerkezeti formanyelvre, akár eme népies töre-
dékekből, akár egy zseniális intuíció révén, amelyre ujjongva 
mondanók, hogy csont a mi csontunkból és vér a mi vérünkből, 
áldassék érte neve. Ám ma alig látszik egyéb lehetségesnek, ami 
a történelem folyamán más módon mindig érvényesült, hogy 
t. i. az európai konstruktiv elemek a nemzet himesvirágjaival 
füzéreztessenek fel. Nem merőben szűrbunda-, tulipán-ornamentum 
ráöltéséről vagy rápingálásáról van szó, hanem, ami például 
minden történelmi stílussal is történt, hogy nemzetek szerint új 
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meg új válfaj keletkezett a helyi ornamentális gazdagság szerves 
beleszövése folytán. Vegyünk csak egy kapitelt, mily pazar vál-
tozatosság a helyi flora, a sajátos népmesék, fantáziaképek, az 
egészen egyéni nemzetiségben kifejeződő vonalmenetek révén. 
Egyelőre tehát elégedjünk meg — mi, közönség — azzal is, ha 
művészeink a nemzeties, egyénien átélt és feldolgozott népies 
díszítő elemeket szerves összeköttetésbe tudják hozni a tradició-
adta vagy újabb konstruktiv eljárások útján létrejött általános 
tipussal. De összenőjjön, mint test és lélek; ne ruhafogas és rajta 
függő díszmente legyen. A nagytehetségű Lechner is ott vétette 
el dolgát, hogy szerkezet dolgában nagyon erős barátságot kötött 
India építészeti szellemével, amely pedig idegen a magyar nem-
zettől eredetében és kétezeréves nyugati kulturösszefüggésében. 
Ami értékes munkáiban, az nem a szerkezet, hanem a díszítés 
körébe esik, ami egyrészt a borító anyag, az égetett mázas agyag 
alföldi zamata, másrészt a népies díszítő elem szellemes, de nem 
mindig szerencsés ötvözése szült. Hogy nagyközönségünk annyira 
idegenül, sőt ellenséges érzülettel áll Lechner művészetével szem-
ben, annak oka részben a szines hatású épületnek nem kellő 
izolálása az abszolút színtelenségben ásítozó környezettől — 
épületeit parkok közepére kellett volna állítani — vagy a népies 
himző- és gölöncsér díszítőelemek át nem egyénített alkalmazásá-
ban keresendő. Pozsonyi Erzsébet-temploma mégis mindenkor 
útmutató lesz elvben, nem ugyan részletekben, arra az útra, 
amelyen a nemzeties építészetnek tapogatózva, mint Julián barát-
nak az őshaza után, kell zarándokolnia. Oly merész lendület, mint 
a Vágóéké volt, a nemzeties iránynak csak diszkreditálására, 
a kedélyek fellázítására alkalmas. Kriesch és Nagy Sándor, e két 
legmagyarabb szellemű ornamensművészünk útja Ígérkezik majd-
nem abszolút bizonyosságúnak az igéret földje felé. Ok már ott 
látszanak lenni, de csak Józsue és Kaleb módra kettesben, míg 
a többiek javarészt lenn civódnak a fürjekért. Sőt akadnak egye-
sek, akik a mannát is megbecsülik. 

A harmadik, legmodernebbnek nevezhető irányzat ezidő-
s'zerint keveset hallat magáról. Igaz, a háború alatt pang minden 
építészeti tevékenység. Ezen művészeti iskola, belefáradva az 
eklektikusok örökösen szolgai másolásába, Amerika iparművé-
szetéből vett kiváló elv, a célszerűség és anyagszerűség gondo-
lata nyomán akarta megoldani az új idők követelte építészeti 
feladatokat. Szeme előtt csupán az lebegett, hogy mi célra épít 



436 FIEBER HENRIK 

és minő anyagból? Tehát a legprimitívebb elv, ami a sátorverőt» 
az első ácsolókat, az ősi kőfaragókat vezette. De húsz század 
tradíciójával vérükben és a modern raffinált izlés minden válasz-
tékosságával. A feladat szinte vakmerő. Az iparművészetben 
abszolút, maradandó becsű alkotásokat hozott létre, az építészet-
ben számos kiváló alkotást, de egyúttal sok-sok szerencsétlen 
kilengést, ami a maradiak epés kritikáját vonta maga után és az 
egész irányzatot már-már hitelvesztetté tette. Van nekünk is egy-
két igen szerencsétlen kísérletünk; a székesfehérvári szent Szív 
és az ógyallai plébániatemplom. Kecskeméten Janszky tervezett 
valami hasonlót, de szerencsére' abbamaradt. Az irányzat expo-
nense, Saarinen, a finn mester, aki műtörténelmi nevet vívott ki 
magának s elv, de nem forma követői Németországban több 
kiváló alkotással remekeltek. Jövője bizonytalan. Egy azonban 
mindenkor örök érdeméül fog neki betudatni, hogy a XIX. század 
imitáló irányzatát megtörve, az eredeti teremtés jogát visszahódí-
totta, a merőben ráakasztott diszek vásári bódéi helyett céllal 
bíró és annak belső természetével összhangban levő épületszer-
kezetet visszaadta az építőművészet géniuszának. Csupa ezred-
éveket ért elv, amelyet a mult század feledésnek adott. Sőt ezen 
irányzat alaptörvényei oly diadalmas lendülettel száguldottak 
végig a világon, hogy még az eklektikus iskola is revízióra fogta 
eljárását s ma minden merev akadémikus építész is többé-kevésbbé 
magába oltva hordja. Hiába minden tiltakozásuk, berzenkedésük, 
makacs kitagadásuk; felemás módon valamennyien modernek. 
Persze az ilyen összekényszerített koncertben a sivító disszonancia 
nein ritkaság. Igen eredményesnek ígérkeznék, ha a háború után 
a nemzeties díszítő irány és a modern szerkezeti iskola egymásra 
találnának. De zseni legyen, aki ezt a frigyet összehozza! 

Templomtervezésnél tehát ne a stiluskérdés legyen a döntő, 
hanem a művészi képesség. Tartozzék a művész a három iskola 
bármelyikéhez, csak a zseniálitás ihlete érződjék meg rajta. A for-
mai megjelenítés az ő feladata, szerelme és dicsősége, a klérusé 
az egyházias szellemnek, a liturgia gyakorlati követelményeinek 
szemmeltartása és érvényrejuttatása. E tekintetben pedig több a 
tennivaló, semhogy gondolnók. Már maga a plébánialak és temp-
lom rendszerint oly távol állnak egymástól, mintha ellenséges 
viszonyban lennének. A pap minden egyes egyházi ténykedéshez 
nagy hozzáfohászkodások útján jut, miután különösen télen előbb 
eszkimószürt öltött magára. Az Oltáriszentséggel való jegyesi állapot 
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illuzióriussá válik, mert rossz időben valódi hősi cselekedet a ha-
talmas templomkulcscsal hónalj alatt neki vágni a feneketlen 
sárnak, térdigérő hónak. Elkésett gyónó nem felette szívesen 
látott vendéggé lesz. És ezer más apró kellemetlenségei a falusi 
pap életének a plébánia és a templom asztaltól és ágytól való 
elválasztása folytán. A modern templomépítés Németországban 
visszatért az ős-keresztény szokáshoz: minden egyházi vonatko-
zású intézményt, mint a fecskefészket, odatapaszt a templom 
oldalához. Paplak, iskola, egyleli-, árva- és kórház, mind össze-
simulnak, és bensőséges, meleg, családi életet teremtenek papnak 
és hívőnek. S ebből a természetes összebúvásból az építész szá-
mára a leggyönyörködtetőbb festői csoportositások kínálkoznak. 
Nem kell félni többé az egyhangú hosszanti templomtest lomha 
elterpeszkedésétől, sem költséget pazarolni a külső gazdagabb 
felöltöztetésre, mert a szükséglet szerint előre-hátra mozgó épü-
lettömegek már magukban szemet vidámító változatosságot ad-
hatnak. Természetesen csak adhatnak, ha művész ember csopor-
tosító keze állítja glédába ; különben zűrzavaros össze-visszaság is 
támadhat nyomában. Ámbár ez a veszedelem ritkább, mint az egy-
hajós templomok külső tagozatlansága. Falun persze rögtön a gaz-
dasági udvarral nehézményitik a festői csoportosítást, ami mindig 
elkerülhető, mihelyt kellő tér áll rendelkezésre, amit ügyeskedéssel 
gyakran el lehet érni. Ily irányú kísérletünk mindenki megnyugvá-
sára, sőt költői örömére nem egyszer sikerült már. Csak ne esküdjünk 
első szóra a megszokottra. Különben is ezer variációt kell erre 
a rátermett építésznek kitalálnia. A különállás csak monumen-
tális, városi templomoknál indokolt. 

Festőiség szempontjából ez időszerint templomaink meg-
lehetősen egyhangú tagolatlanságából a torony emelkedik ki és 
hoz belé némi életet. Falun különösen akcentus az egész távlati 
képben, sőt igen gyakran nagy városok^ silhuette ábrázolásában 
az egyetlen ismertető vonás a nagy tornyok. A bécsi szent 
István egyetlen tornyának egészen sajátos átmeneti zökkenete 
annyira jellemző, hogy árnyképszerű plakátábrázolásokon senki 
más várossal össze nem tévesztené. Igaz, hogy az épületnek egy-
úttal majdnem legdrágább tagja, mely szolid kivitelnél rend-
szerint az egész költség egyharmadát szokta elnyelni. Azért erő-
sen számon kell tartani, vájjon feltétlenül szükséges-e a torony, 
vagy egyéb pótlékával is megelégedhetünk, szerényebb nyereg-
tornyocskával is megbékélhetünk? A történelem semmi nehéz-
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séget sem emel a torony nélkül való templomok ellen, hiszen 
számtalan bazilika kampanile nélkül is ékessége a keresztény 
művészetnek; a ferencesek, ciszterciták meg egyenesen szabá-
lyokkal tiltották el ezt a legköltségesebb luxus cikket; a renais-
sance főként, de meg a barokk is rendszerré fejlesztette a torony-
talan középponti elrendezésű templomokat, igaz, hogy királyi 
kárpótlással kupolával koronázta. Olaszország templomának több 
mint fele megvan torony nélkül is gyakorlati és művészi fogyatkozás 
hiján. Hanem hát persze a megszokás és érzés, amely nálunk 
sutának tart minden remekbe menő templomot, mihelyt nem 
ágaskodik mellette Bábel tornya. Szóval a torony nem lényeges 
kellék, hanem a körülmények teszik indokolttá vagy elhagy-
hatóvá. Falun az említett központosítási, magához vonzó, magáé-
nak valló jellege teszi kívánatossá. A házak úgy vonzódnak 
hozzá a tájképi beállításban, de meg lélektani vonatkozásban 
is — ott még van szerepe és kiáradó ereje a templom közép-
ponti helyzetének — mint a csibék az anyatyúk szárnyai alá. 
E szimbolikus és lelki köteléket nem lesz tanácsos lazítani, ha 
csak nagy szegénység nem áll útban vagy későbbi kiépítésre 
nem gondolunk, de városban a tornyok mindenáron való erő-
szakolása berögzött megszokottság. Mert hiszen a nagyváros 
zajában, a mai szédületes közlekedés jerihói égzengésében elvész 
a legöregebb harang érces szava is, mint Bécsben már vagy fél-
százada hiába erőlködik a kolosszális tömegű és a világon pá-
ratlanul erős bugású «alter Stefelje» a modern forgatag fülsike-
títő lármájával a versenyt felvenni. Az olasz építészet ezt mindig 
számon tartotta városi templomok építésénél, és csak katedrálisok 
mellé állított őrködő tornyokat, pedig akkor mily hangtalan 
hangya nyüzsgés volt a városi élet zaja a mainak szédítő zaka-
tolásával szemben. Mindenesetre szépek a külön álló, tornyos 
templomok, de cifra nyomorúság szánalmas képét nyújtják, midőn 
a fejét magasan hordó tövében üres, rideg, szegény belső kikép-
zésű templomok húzódnak, holott a torony költsége hangulatos 
beltér kiképzését tette volna lehetővé. Ami mégis csak előbbre 
való. Vagy ha már véglegesen beleszerelmesedtünk a toronyba, 
legalább hagyjuk utolsó dísznek, bokrétának, befejező koronának, 
ha alatta van mit büszkén megkoszorúzni. És csak ismét ne 
induljunk mindig a sablonok nyomán, amelyek nálunk a tor-
nyot mindig a templom főkapuja, illetve' homlokzata elé állítja, 
mert már ezer gondot okozott nem egy ily melldüllesztő torony a 
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templom bővítésének idején, amidőn azután gyakorlati és mű-
vészi szempontból se előre, se hátra, hanem le kell bontani a 
drágaságos dísztárgyat. Mária Remete regélhetne most szivet 
szaggató fájdalmakról, ahol a bővítésnél, ha csak esztétikusan 
akarnak eljárni, hatvanezer korona fog porba omlani. Vigasza, 
hogy nem egyedül siránkozó Jeremiás, hanem — ha nem is 
Babilon — a négy folyó vize mellett számos templom papja 
akasztja fűzre citeráját és sírja el a bővítés keservét a büszkén 
emelkedő torony miatt. És mennyire festőibb az oldalt álló 
torony! Csak azt a végzetes szimetria érzést ne verték volna 
belénk annyira derék geometriai tanáraink ! 

Az első fokú tárgyaláson — a torony kérdésen — átesvén, 
amit bizonyára számosan meg fognak felebbezni, eljutunk a má-
sodik instanciához, az egy vagy három hajó kényes kérdéséhez. 
Itt már aztán quot capita, hot sensus, és mindenik erős vérte-
zetben vonul fel. Az egy hajó hivei a hivek közösségét, a liturgia 
és szónokok látható voltát vonultatják fel valóban nehéz ütegek 
gyanánt; míg a három hajós rendszer rajongói — mert ezek 
rendszerint kissé gefühlsduseleiben éldelegnek — a hangulatos-
ság, a bensőségesség, az elmerülés, a zavartalan lelki kiáradás 
értékeit szegezik mellünknek. Mindkét pártnak igaza lehet a maga 
módja, helye és ideje szerint. A falu népe, a nehéz változott 
viszonyok dacára, derűvel lép templomába, az Úristen fényes 
fogadó termébe, ahol ő nemcsak lelkének sebeire vigaszt, értel-
mének világosságot, szivének tisztító kegyelmet keres, hanem a 
föld legtisztább élvezeteit, öntudatlan esztétikai vágyaiknak ki-
elégülését, a további heti kemény munkára fellendülést, szóval 
boldogabb hazatérést remél és talál. Egészséges érzéke felma-
gasztosítva tör utat áhítatos, erőteljes énekében. Ehhez a hangu-
lathoz, illetve megszerzéséhez jobb előkészület és felhangolás 
a tiszta fényár, napsugár, derült nyíltság, lehetőleg korlátlan át-
tekintés. Az áttekinthetőség különben fegyelmi szempontból a 
papra nézve sem a legutolsó. Szóval úgy látszik, falun a lelkek 
az egyhajós templomban jobban érzik magukat. Ellenben a város 
kulturát nyert vagy megsejdített, túlfinomult, talán kissé beteges 
idegzetű, hangulati finomságokat kereső, némileg fáradt népe 
fátyolos milieuben jut csak abba az összeszedettebb lelkiálla-
potba, amely vallásos felemelkedéséhez szükséges. Az ilyen diffe-
renciálódásra hajlamos, ha mindjárt öntudatlan, lelkeknek a fél-
homályos, misztikus, oszlopokkal körülbástyázott belterek birnak 
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fellendítő érzületet szuggerálni, s így őket a természetfelettiekbe 
való elmélyedésre előkészíteni. Félrevonulásra, zavartalan, meg-
figyeléstől mentes magábazárkózásra, lelki elvonatkozást áhító 
egyedüllétre kell az arhitekturának alkalmat nyújtani. Még ünne-
pélyes istentiszteletkor is az oszlopsorok gátló akadályrostélya 
sem zavarja az igazi részvételt, amely nem annyira szemmel, 
mint lelki átszellemüléssel kiséri a jól ismert szertartás részleteket-
A látatlanba felhangzó csengetyűszó ezüstös hangja több lelki 
hullámot ver fel, mint a szórakozásra csábító szemlélet. Sőt a 
szónok láthatatlan volta sem képez a szellemileg intuitívvá vált 
léleknek nehézséget, mert rá nézve fontosabb a hang színezete, 
akcentus ereje, a meggyőződés kisugárzó és megérzett igazsága, 
mint a beszélő gesztusa, arcmimikája, Csupa szubtilis eredő, 
amely a többféleképen tagolt, tehát esetleg több hajós templom 
városi hivatása mellett szól. Persze, ha a több hajó valóban hajó 
és nem csónak csupán, úgy a hatás még teljesebb, mert a ben-
sőséges misztikumhoz a nagyság lenyűgöző, térdrekényszerítő 
ereje is társul. De kicsinyben sem veszíti el hangulati értékét, 
ha szines ablakok és kiképzés fokozzák belső tartalmát. Ezek 
talán merőben egyéni nézetek, mert res adhuc sub iudice est, 
és vita tárgya lesz sokáig. Mások meg a renaissance derüsségű 
nyilt egyházakért lelkesednek, ahol az istentisztelet pompája káp-
ráztatóan fejlik ki, a szónok pedig tömegeket gyújt lángra, már 
pedig a pompa mindig kitágulást, a lángolás mindig szoros egye-
sülést tételez fel. Mindkettőnek igaza lehet, s azért hajbakapni 
sem vallásos, sem esztétikai buzgalomból nem épületes. 

Már nem ennyire az egyéni érzés, hanem a gyakorlati hasz-
nosság kérdését képezik a továbbiak. 

Az eklektikus iskola felvett minden alaprajzot, keresztmet-
szetet, elkönyvelt minden részletet, s mégis úgy járt, mint az 
orvostanár, aki felboncolta a holttestet, de a lélekre sehol sem 
akadt. A liturgia kivirágzását kőtömegek között, a szertartások 
szellemének fuvalmát a szent csarnokokban észre sem vette. A kívá-
nalmak alapokát néhány banális szertartástani kézikönyvadattal 
elintézte, de gyökerében meg nem fogta. Innét van, hogy a szak-
tekintélyek által is fényesen sikerültnek itélt templomokban a 
liturgia nem tud elhelyeződni, nem képes szárnyait hatalmas csa-
pásokra kiterjeszteni. Maga a térkörülhatárolás reá nézve nem 
egyéb, mint az alaprajz adta terület tetszetős bezárása. Falak, 
amelyek legfeljebb a ritmus érzék kielégülését célozzák. De hogy 
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azokba szellemeket kell zárni, arra senki sem gondol. A szentelés 
szertartását papság végzi, az építész pedig csak mint ünnepelt 
férfiú van jelen, de a szertartást soha el nem olvasta. Pedig 
anélkül nincs művészet. A szentelő püspök a templom falát tizen-
két helyen megkeni olajjal, ahová karos gyertyatartókat szokás 
illeszteni és a templomszentelés fordulóján ismételten meggyúj-
tani. Ezek azok a szegletkövek, az apostolok, amelyekre az Úr 
egyházát építette. Nos és hogy fejeződnek ki az építészetben 
ezek a hatalmas atlaszok, akik égboltot hordoznak? Tizenkét 
keresztecskében és gyertyatartócskában. Úgy szokás. De hogy 
ebben grandiózus építészeti elem rejlik, konstruktiv erő, mely 
már is tagol, arra egyik építész sem szokott eszmélni. Pedig a 
barokk már csodaszép előhanggal kezdte meg ezt a hatalmas 
orgonahangversenyt, midőn a templomok belsejét rendszerint 
tizenkét hatalmas pillérrel osztotta fel. Ezeken nyugszik azután 
a boltozat, az egész épület szellemi súlya, tagolása, térosztása; 
szóval kővé merevített apostol-atlaszok. S mivel a legenda sze-
rint az apostolok párosával indultak világhódító útjukra, a barokk 
mester gyakran párosával állítja be pilléreit vagy főakcentust adó 
oszlopait, s vele királyi festőiséget sugároztat a templomba. 
A pilléreknek, vagy felületes szemléletre csak tetszetős díszítés 
kedvéért, szóval esztétikai játékért beállított, de valóban nem sok 
súlyt hordó oszlopoknak festői tagolásán túl más értékek is 
feküsznek. Nem csupán fülkéket alakítanak a mellékoltárok szá-
mára, amelyek oly előnyösen múlják felül a gótika pillérekhez 
szabadon támasztott oltárelhelyezését vagy a renaissance falhoz 
simuló rendszerét, és különítenek el térbelileg és hangulatilag 
minden mellékoltárt, hanem tág teret nyitnak a magán ájtatos-
ságnak és a szentségek kiszolgáltatásának. Az eklektikus iskola 
külső meglátásokon nevelődött építésze legnagyobb zavarban van 
a gyóntatószékekkel, keresztkúttal, szentsirral, illetve soha sem fő 
a feje tőle, mert egyszerűen rábízza az asztalosra vagy sekres-
tyésre, hogy a «falhoz állítsa». Úgy is áll valamennyi ! A barokk 
a gyóntatószékeket nagy fontosságuk szerint előkelően kiemelte, 
helyzetéhez, dekorativ beállítással hangsúlyozta, az architektúrába 
szervesen beleoltotta, s mindezt az apostoli pillérek adta fülkék 
és tagolások révén. 

De meg egyéb magánájtatosságot is számon tartott és kisérő 
althang gyanánt olvasztotta bele a főfutamba. Gondoljunk csak 
keresztúti képeinknek szemet bántó, felbiggyesztő elhelyezésére! 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 9 
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A népszerű ájtatosság idővel minden templomot meghódít, de a 
tizennégy kép elhelyeztetésére ügyet nem vett senki emberfia 
a templom tervezésénél. Aztán hát sorba-sorba felaggatják a falra 
egymás mellé, mint kikötött fegyenceket, vagy a pillérekre, nem 
vévén észbe, hogy a pillér travesztiált oszlop, oszlopra pedig 
képet akasztani, értelmetlen esztétikai eltévelyedés. Ugyancsak 
veszedelembe hozza az ilyen pillérre akasztás a felszentelés nagy 
jelentőségének kifejezését, mert a pilléreken levő keresztek és 
gyertyák többé nem a magasságbelinek kegyteli leszállását jelen-
tik, midőn a házat először töltötte be jelenlétével, hanem alá-
rendelt, dekorativ járulékai lesznek a keresztúti képeknek. Csupa 
felfordult észjárás. Az építésznek tehát jó eleve számon kell tar-
tania, hogy majdan ezen képek művészi érzékkel, de egyúttal 
kellő hangsúlyozással és ne csupán esetleges odavetésként helyez-
tessenek el a templom intérieur összképébe, és annak lényeges, 
szerves, diszítő sorozatát és hangulati erejét képezzék. Erre való 
a pillérekkel való művészi kombinálgatás. 

Ugyancsak e sokat elviselni képes vállakra nehezedik a 
szentek kultusza is, amennyiben az oltárokon már helyet nem 
találtak. Ez a fejezet azután a legszivetszaggatóbb az egyházi 
művészet körében! Micsoda harmoniátlan fölvonulás, amit a 
szegény szentekkel elkövettetnek szobraik révén ! Az útszéli 
gondolkozás egyszerűen vesz egy alapot vagy falra szegez 
egy gyámot, konzolt, s azzal fel van magasztalva az őt meg-
illető piedesztálra a kedvelt és népszerű szent. Micsoda olcsó 
dicsőség és rövides elintézés! Az ember szinte kísértésbe 
jön kétségbevonni a hivő kegyeletet, mely azokat felállította, 
mert hiszen sommásabb, lealázóbb elhelyezést már valóban 
nem lehetett kieszelni. Hát hiszen a középkor mélységes hite 
is odaállította pl. gyámokra az apostolok szobrait a kölni úgy-
nevezett jezsuita templomban és vele fönséges Siegesallee-t terem-
tett a lélekben odaképzelt bevonuló Istenembernek, de hát ebben 
van zsenialitás és pietás. A renaissance és barokk meg falba mé-
lyeszteti fülkékkel mintegy diadalives keretelést adott a lelki élet 
fölmagasztaltjainak, de nem alázta őket le nyomorúságos fecske-
fészkekre és hitvány oszlop töredékekre. Mert más egy büszté 
vagy kis szobrocska lakás díszként való elhelyezése, mint ezt 
mindkét mód igénybevételével a rómaiak tették — akkor is mily 
nemes márványalakban ! — és más a templomban nyújtandó lat-
rikus tisztelet. Erre is gondolni kell tehát a templom tervezésé-
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nél, hogy kellő számú fülke álljon eleve rendelkezésre, amelyek 
egyelőre csak építészeti faltagolásokként változatosságokkal díszítik 
a templomot, utóbb azonban a szentek kultuszának fókuszai 
lehessenek. 

Ugyancsak mostoha elintézésben részesül a keresztelőkút, 
amely valamely sarokban mint alázatos publikánus vonul meg 
vagy mint alamizsnát váró koldus éktelenkedik kiáltó szegény-
ségben, ízléstelenségben, sokszor piszokban. Ez lenne tehát az az 
ősatyák által annyira magasztalt porta coeli, diadalmas kapu, 
melyen át a lélek az egyházba lép ? Hol keressem és mint talál-
jam meg rajta látatlan, művészi, sőt majuskulus betűkkel felírva, 
hogy itt szolgáltatják ki az «első és legszükségesebb szentséget ?» 
Megdöbbenés szállja meg az ember lelkét ennyi vizionárius látás 
híjának láttára. A protestáns rendszerint a templom közepére vagy 
az oltár elé állítja, jelezve fontosságát és szeme előtt tartva foly-
ton híveinek keresztségi fogadalmaikat ; míg mi, az ősök, a ben-
szülöttek, az egyenes leszármazásúak, majdnem lombtárba helyez-
zük nemesi származásunk aranykönyvét. No igen, gyakran ott áll 
a keresztelőkút a szentély peremén, de amúgy oldalt, félretolva, 
dugva és siralmasan dísztelen formában. Az ősegyház külön ká-
polnákat emelt számára, márvánnyal, mozaikkal, arany-bronzzal 
ékítette; a barokk rendszerint a szószék pendantejaként gazdag 
szobrászati dísszel, fényesen szétverődő sugárövezettel környezte; 
még a rideg copfstilus is külön oltárokat szánt neki ; most pedig 
épen csakhogy türt berendezési tárgy, mely útjában van a pap-
nak és az építész nem tud vele mit kezdeni. Ez nem lehet rend-
jén, ide alapos fogalmi és művészi revizió kell. Ha már nem 
lehet külön, diszes mellékkápolna — mely esetleg nehéz hallá-
súak gyóntatóhelye is lehetne, sőt füthetése folytán télen állandó 
gyóntatásé is egyúttal — úgy legalább térjünk vissza a barokk 
gondolathoz, amely még a mellékoltároknál is jelentősebb helyet 
biztosított neki öblösebb fülke, vagy a szószékkel szemben való, 
hangsulyozottabb elhelyezés folytán. És ne sajnáljuk művészi ki-
képzésére a költségeket. Egy kis szoborcsoportozatocska vagy 
képecske még nem teszi. Az oltáriszentség után őt illeti a leg-
kiválóbb tisztelet angyalok és szentek felett. Tehát csak szórjuk 
bőkezűen reá, ha nem is kincseinket, de megértő szeretetünknek 
szépségeit. Ebből művészet fog fakadni, amely az Ignoto Deo, a 
valóban ismeretlen, elhanyagolt isteni személy, a Szentlélek köré 
az őt megillető dicsfényt fogja vonni. 

29* 
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Ha már az ilyen nagy jelentőségű szerelvény is ily fukar 
kézzel mért elintézésben részesül, mit várjunk a valóban efemer 
jelentőségű szent sírokról ? De erről másutt bővebben. Itt csupán 
arra óhajtunk rámutatni, hogy a könnyen hozzáférhető, lehetőleg 
a főoltár szomszédságában vagy a hajóban külön kápolnában 
volna elhelyezhető. És e szónál, külön kápolna, érdemes meg-
állani egy-két pillanatra. Nem is volna szabad templomnak lennie, 
bármily egyszerű és kicsiny, amelynek valamelyes kis kápolna-
féle elvonuló helye ne volna. A lelki életnek oly fontos ténye-
zője, hogy alig lehet róla szívből eleget beszélni és melegen 
ajánlani; a lelkésznek majdnem jobbkeze, legkitűnőbb iskolája a 
buzgó magánájtatoskodásnak. Mert az ember természete, hogy 
bűjával-bajával el akar rejtezni; sebhedt lelkét rejtekben piheg-
tetni; fájdalmával egyedül lenni; panaszos szavát közvetlenül az 
Úr fülébe lehelni. A mélységes szenvedésre már nincs szavasír; 
a jó barát is legfeljebb némán teszi karját a lelankadó fej alá. 
A kínokban vergődő lélek Krisztus szavai nyomán bemegy ágyas 
házába és ott imádja az Urat megtörtségben, egyedüllétben. Ezt 
a pszihologiai hangulatot számon kell tartani, s ilyen imádságos 
ágyas házakat miden templomhoz hozzáépíteni, amelyben a viha-
rokat lecsendesítő, zaklatott kedélyeket megnyugtató homályban 
sercegve pislog a mécses balzsamos reményt Ígérgető lángocs-
kája. Minden csendes benne, tört fény árad a színes ablakokon, 
s csak néha-néha szakad fel egy-egy le nem nyűgözhető sóhaj 
vagy visszafojtott zokogás. És hogy ezeknek a sirámos dalla-
mokra felajzott szív hárfáknak visszhangja is legyen, az oltárról 
letekint a hétfájdalmú Anya vagy a mindig segítő szűz Mária 
résztvevő tekintete. Boldog a templom és papja, amelynek és ki-
nek ilyen bőven áradozó forrásháza vagyon. 

A hívek gyötrelmes lelkeinek megnyugtató lelkifürdője után 
következzék a pap kínszenvedéseinek purgatóriuma : a sekrestye. 
Én legalább futva menekülök mindennemű sekrestyéből, mert 
mindig lelkemből lelkendezve óhajtom, bárha ráeszmélne egy-
szer a templom őre Krisztus kemény fellépésére, a kufároknak a 
templomból való kiűzetésére. Az olasznak találó közmondása 
szerint sekrestyés, kántor és minisztráns gyerek nem jutnak be a 
mennyekországába, mintha mégis csak a való életből leszűrt 
igazság volna. Vásáros lárma, civódás, víg tréfálkozás, bábák és 
esküvőre várók tereferéje vegyül bele a mise után hálaadását 
végző pap fohászkodásába, a sekrestyebeli gyóntatószékbe vagy 
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a keresztelést ott végző lelkész lelket megváltó szavaiba. Nem is 
lesz ez másként, míg a kettős sekrestye eszméje általános szük-
ségletté és valósággá nem válik ; egyik előszoba jelleggel, a másik 
kápolna komolyságával, ahová csak a szertartásokra készülődő 
pap és segédlete, vagy esetleg valamely szentséget felvevő hivő 
és a kiszolgáltató lép be, megemlékezvén az írásról, hogy a hely 
szent, amelyen áll. És hogy szentségi jellege kidomborodjék, 
szükséges még minden falusi templom mellé, esetleg a sekrestye 
fölé valami raktár-féle, ahol a mindennapi használatban nem levő 
szerek megőrzésre tétetnek és a már el nem kerülhető költői 
rendetlenség szerényen elvonulhasson. Ámbár az ujjnyi vastag 
porrétegnek és pókhálós felhőképzeteknek ott sincsen helyük. 
Akkor azután főként az oltár mögötti terület nem válik lomok 
raktárává, katafalkok, gyertyatartók, lépcsőzetek rejtek helyévé; a 
templomban nem ágaskodhatik egész éven át a zászlóktól meg-
meztelenített rudak rettenetes erdeje. Vagyis csendes áhítat, tisz-
taságos rend fogja birtokába venni sekrestyéinket, ahol most 
kilencgyűrűs tisztítóhely gyűrűzik. Városi templomoknál a secre-
tumról sem kellene elfeledkezni. 

Miután tehát átestünk a dantei kínokon, eszményi felajzott-
sággal térjünk a mennyországba, a szentek szentjébe. A törté-
nelem folyamán a szentély sokféle alakot nyert úgy alaprajzi, 
mint térbeli tekintetbe. Reánk természetesen minden jónak alja 
maradt csak meg, a hibák sorozata. így mindjárt a legtöbb vala-
mire való templom szentélye túlságos mély; így vél teret nyer-
hetni a tudós építész, az eredmény pedig, hogy a mély és hozzá 
még mindig alacsony szentély elnyeli az oltárt a hivek tekintete 
elől. Már a régi időkben is csak elkerülhetetlen anomáliaként 
fejlett ki a mély szentélyek formája, midőn a szerzetesek vagy 
kanonokok kara számára helyet kellett teremteni. Délen a jobb 
megérzés, a kórust a szentély hátterébe tolta, az oltárt pedig 
majdnem a szentély lépcsőire állította. Az oltár tehát a hivek 
látkörébe jutott. A románkor meg egyenest a legjelesebb meg-
oldást eszelte ki, a szentély alá épített altemplomos sírbolttal, 
bár itt is könnyen veszendőbe mehet az oltár láthatósága, ha a 
szentély kelleténél mélyebbre szabódik. De okulást bőven nyújt. 
A szentélyt emeljük 7—10 lépcső magasságba, ne az oltár zsá-
zsámolyát. És hogy főként a gyerek sereg el ne lepje a lépcső-
fokokat és élő hátfalat alkotva ne állhassa el a feltekintést, a 
szentélyt záró kerítést nem a legmagasabb, hanem a legalacso-
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nyabb lépcső fokon kell elhelyezni, sőt még azontúl is vagy 
másfél méterrel, hogy a híveket áldoztató pap zavartalanul jár-
hasson az Úr testének kiosztásánál. Ugyancsak az oltár látható-
ságának rovására megy, ha a szentély szemben levő falát abla-
kokkal törjük át, mint főként a gótika művelte. Igaz ugyan, hogy 
azonnal kéznél volt a művészi korrektivum, a sötéten irrizáló, 
átlátszatlan, majdnem falszerú, szines üvegablak, amely a beeső 
fényt letompította és a szemre nézve elviselhetőbbé tette. De az 
oltár mégis legtöbb esetben csak silhuetteszerű sejtelmességbe 
burkolódzik, amelyet a templom közepéről már alig lehet rész-
letekbe elemezni. A renaissance és barokk sem mellőzte a szen-
télybeli ablakokat oly következetes szigorúsággal, mint az ó-ke-
resztény építészet, sem oly kivételesen és lőrésszerűen, mint a 
román, hanem oldalt nyitva meg a szentély falait, valóságos fény-
csóvákat engedett rajtuk belövelni. Néha ugyan még is megtette, 
de akkor mindig eléje állít egy fénytörő kulisszát, oszlopcsopor-
tozatot, nagyobb szobrokat, vagy a magasból árasztja le a nap-
sugarait. Mindezekből pedig az az üdvösséges tanulság, hogy a 
legcélszerűbb a legősibb megoldás, a szentély teljes bezártsága 
és a fénynek a hajóból való bevetítése. 

Minthogy pedig nincs nekünk itt sem maradandó hajlékunk, 
induljunk ki földi zarándokiásunk útjára. Azaz csak indulnánk, de 
ime torlódás támadt valahol a kapu tájékán, ami ünnepnapon 
sikoltással, ruhatépéssel, szorongással elegyes, épületes jelenetekre 
vezet, mert az építész méhkasnak vélte a templomot, és soha-
sem hallotta a zsolozsma intő szavát: aperite portas principes 
vestras et introibit rex gloriae, tárjátok fel a kapukat ti fejedelmi 
nemzetség, tehát nem kunyhó lakók odvaitok rését, hogy ki-be-
vonulhasson a dicsőség királya és nyomába kísérete. Kapuk 
tehát, ha lehetségesek, és pedig lehetőleg mind bazilikális rend-
szerben a főhomlokzaton, hárman vagy öten is, vagy legalább 
egy, de fejedelmi nemzedékhez méltó kényelemmel és nagystilű-
séggel. A templom oldalában levő kapuk ellen sok a kifogás a 
légáramlat erőssége miatt, amit nem lehet teljesen lekötni még 
a szokásos kalitkaszerü szétfogó házikókkal sem, amelyek 
ott éktelenkednek minden valamire való városi templomban. 
Persze, ha az építész nem irtóznék annyira a templom külső 
tagozásától, a kiugró épülettagok festőiségétől, minthogy a régi 
idők, főként északi vidékeken, mindig beleékelték a templom 
testébe a bejáró fülkéket, előcsarnokokat. így azután nem is 
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támadt második barikádharc a templom elhagyása után, ha az 
idő esősre fordult. A hatalmas arányú előcsarnokokban, paradi-
susban a megtorpant tömeg hamar rendeződött vagy félreállt a 
kiáradó tömeg vonalából, hiszen akár százan és több százak is 
elfértek a templom elé épített portikus védőfedele alatt. Ma egye-
nest nyakába csurog az esővíz az áhítatába még elmerült temp- * 
lomosnak. 

Summa-summarum valljuk meg, nem egy panasz jogos, 
amit a kulturagyonfinomított ember emel templomaink ellen. 
Kevés bennük a kényelem és kevés bennük az áhítatra hívogató 
hangulatból. Mert hát emberek vagyunk. Könnyű ugyan kemény 
dörgedelmeket vágni az elpuhult emberiség nyomába, mely 
templomainkat elkerüli, de nem töltjük meg általuk azokat. 
Szalézi szent Ferenc receptje eredményesebb, egy csepp méz 
több könnyű szerkezetű teremtményt vonz, mint egy hordó ecet. 
Legyenek egyházaink lépesmézes kaptárak, melyben a lelki élet 
dolgos méhei gyűjtik a lelki nemesülés mézét az örökélet 
számára. 

Budapest. Fieber Henrik. 



il frobaumi é r t e s í t ő 

Juhász Kálmán: St. Koloman, der einstige Schutzpatron 
Niederösterreichs. Linz, 1916. 

A csanádi egyházmegye nemrégiben egyik fiatal papját 
elküldötte a bécsi Institut für oesterreichische Geschichtsforschung 
intézetbe a történeti kutatás és feldolgozás rendszeres elsajátí-
tása végett. Az ifjú pap szorgalmasan és örömmel végezte tanul-
mányait és rendszeres kutatásainak, bíráló tehetségének első gyü-
mölcse a fentjelzett művecske, amely tulajdonképen szent Kál-
mán felmagasztalásának évfordulójára készült és először a linzi 
Theologisch-praktische Quartalschrift-ben jelent meg. 

Lelkiismeretesen összeszedte, megbírálta és rendezte e inű-
vecskében a fiatal szerző a szent Kálmánra vonatkozó, különben 
régtől fogva ismert, de sokszor túlbuzgóságból összezavart vagy 
nagyított adatokat s így már most világos képet alkothatunk ma-
gunknak szent Kálmánnak utazásáról s halálának okairól. 

Szent Kálmán bennünket, magyarokat tulajdonképen csak 
annyiban érdekel, hogy némely német történetírók szerint 
a magyarok ölték meg s tették vértanúvá. Ámde ezen irók mind 
későbbiek s mind az 1041—91 években Magyar- és Németorszá-
gok közt duló hosszas, nagy háborúk hatása alatt állottak. 

Megállapítván azonban a szerző azt, hogy szent Kálmán 
halála 1012-ben Stockerau mellett történt, akkor pedig szent István 
és sógora, szent Henrik uralkodása idején a magyarok és németek 
közt teljes béke volt, ez az állítás teljesen tarthatatlanná vált. 
Ellenben helyesen mutat rá a szerző, hogy a Stockerautól északra 
eső Morvaország akkor Chrabry Bogyoszló (Boliszlav) lengyel 
fejedelem birtokában volt s ezzel szent (II.) Henrik császár ( s így 
alattvalója az osztrák őrgróf, Henrik is) folytonosan háborús-
kodott. Nagyon érthető tehát, hogy a Morvaország felől érkező 
ir (skót) zarándokot lengyel kémnek nézték s mivel magát semmi-
kép se tudta igazolni, egészen ártatlanul felakasztották. A Min-
denható azonban nemsokára csodákkal mutatta meg a megöltnek 
jámborságát és ártatlan voltát s ezzel kényszerítette az "osztrá-
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kokat, hogy tiszteletben részesítsék azt, akit hirtelenében ok nél-
kül megöltek. 

A fiatal s most harctéren szolgáló szerző e dolgozatával 
reményt nyújtott arra, hogy a magyar egyháztörténeti irodalom-
nak derék, világosfejű és jókészültségű munkása lesz. 

Nagyvárad. Dr Karácsonyi János. 

D R . T Ö T T Ö S S Y M I K L Ó S : Katholikus Hittan felsőkereskedelmi 
iskolák alsó osztálya számára. Budapest. A Szent-István-Társulat 
kiadása, 1916. 48 oldal. Ára 1 korona. 

Szerzőnk könyvének biráló-ismertetéséül elég volna azt írni, 
hogy kitűnő hittanárnak bőséges tapasztalatai alapján megszer-
kesztett elsőrendű tankönyve. Valóban pedagógiai művészet: 
48 oldalra összeszorítani a felsőkereskedelmi iskola növendékei 
részére megírt katholikus hittant s emellett a világosság és a tel-
jesség ellen nem véteni. 

Egyrészt e tankönyv gyönyörű, egymásbakapcsolódó fel-
építése és logikája, másrészt a heti egy hittanóra kényszeríti majd 
a felsőkereskedelmi iskola hittanárát, hogy több esztendei taní-
tása ellenére minden egyes órájára újra és újra lelkiismeretesen 
és pontosan elkészüljön s tankönyvének magas színvonalához 
mérten mindenkor növendékeinek szivét-lelkét lekötő lendülettel, 
enthusiasmusszal adja elő elvégzendő anyagát s ezáltal a jövendő 
intelligentia annyira óhajtott vallási ismereteit s főleg meggyőző-
dését már most mélyítse. — A tankönyv kitűnően van megírva; 
legyen tehát a hittanár előadása is kitűnő, különben csaknem 
hiábavaló lenne szerzőnk munkája. 

A tankönyvnek minden kitűnősége mellett vannak kisebb 
hibái, melyeket alapos szerzőnk tanításai folyamán okvetlen maga 
is észrevesz; ezek azonban mit sem vonnak le a könyv kitűnő-
ségéből. Ezek közül egynéhányat fölsorolok. — Kissé rövid (a heti 
egy hittanóra ellenére) az Isten létének bizonyítása. A nagyon is 
reális és materialistikus tananyaggal foglalkozó felsőkereskedelmi 
iskolai tanulónak erről a kérdésről okvetlenül többet kell megta-
nulnia, hogy profán tanulmányai ellenére Isten létében való hitünk 
észszerűségét beláthassa s majdan aszerint éljen. Jézus messiási vol-
tának bizonyításánál elhagyhatta volna a Dániel 70 évhetedére 
való hivatkozást, mert ennek bizonyító erejét már sok neves kath. 
hittudós kétségbe vonja. Nem egészen teljes az «áldozat» meg-
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határozása: «áldozatot bemutatni annyi, mint valami értékes és 
kedves dolgot Istennek felajánlani». (33. old.) Az áldozat lénye-
géhez tartozik: a felajánlott dolognak ha nem is teljes megsem-
misítése, de legalább előbbi állapotához mért megváltoztatása. 
Ezért az előbbi meghatározás így volna kiegészítendő: «hogy 
őt annak megváltoztatása által legfőbb Urunknak elismerjük». 
Nem egészen helyes, vagy legalább is nagyon könnyen félre-
értésre ad alkalmat a gyónás tárgyalásánál ama kitétel (39. oldal) : 
«Ha azonban (t. i. a gyónó) kifelejtett halálos bűnt, az kifelejtett 
bűnei bocsánatát is megnyerte és mehet áldozni». Talán mégse!?! 
Az egyházi rend tárgyalásánál föltétlenül kiigazítandó e szentség 
anyagáról és formájáról való régi, teljesen helytelen tanítása 
(42. old.) : «A papszentelés külső jele (t. i. anyag és forma) a 
szent eszközöknek, könyv, kehely stb. átnyújtása, a miseruha fel-
öltése, de különösen a püspök többszörös kézföltétele és a többféle 
lelki hatalmat közlő szavaknak, Szentlélek hívásának hangozta-
tása». Az összes újabb hittudósok egybehangzó, egyedül helyes 
tanítása — s ez volt a kath. egyház mindenkori hivatalos taní-
tása is — hogy az egyházi rend szentségének anyaga a szentírás 
kétségtelen tanúsága szerint a kézrátétel, formája pedig a püspök 
imádsága, mely a kézrátételt kiséri. A többi mélyértelmű, szép 
szertartást az egyház hozta be az idők folyamán nagyobb ünne-
pélyesség kifejtésére. (L. bővebben a «Religio» 1916. szept. 
számában 533—552 1. Card. Van Rossum: De essentia sacra-
menti ordinis című munkájáról szóló ismertetésemet.) 

Ezeket és más kisebb hibákat a képzett theologushittanár 
úgy is észreveszi s helyesebb fogalmazás címén növendékeivel 
kijavíttatja. A szerzőnek melegen gratulálunk s várjuk további 
felsőkereskedelmi hittankönyveinek megjelenését. 

Kassa. Dr. Fekete Géza József. 

Dr. Szabó Vendel: Az egyház tévedhetetlenségének tárgy-
köre. Dogmabölcseleti tanulmányok. Győr, 1916. Győregyház-
megyei alap könyvsajtója. 173 1. Ára: 3 K. 

A szerző saját bevallása szerint művét elsősorban pap-
növendékeknek írta. Ebből érthető, hogy ilyen részleges tárgyat 
ölel fel, mint «az egyház tévedhetetlenségének a tárgya» : oljjectum 
infallibilitatis Ecclesiae. 

A mű hat fejezetre oszlik. Megállapítja az egyházi tanító-
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hivatal tárgykörének kritériumát: az egyháznak joga van meg-
határozni saját illetékességének jogkörét, miután már a Szent-
írásból, mint történeti forrásból, biztos a tévedhetetlensége. Az 
egyház tévedhetetlen a hit tanításában és megőrzésében, rész-
legesebben : a dogmák tanításában. Ebben a fejezetben hosszas 

fejtegetések következnek a nominalismusról, túlzó realismusról 
és a modernismusról. Ezen bölcseleti irányoknak a dogmákhoz 
való viszonyát tárgyalja és megállapítja, hogy a nominalismus 
skepsisre vezetett; nem ismer csak egyedet, tehát szerinte nincs 
egyház, nincs tévedhetetlenség. Eljutott a kettős igazság elvéhez. 
Mai formája a positivismus, legutolsó kifejlési fázisa pedig a 
materialisticus monismus. A túlzó realismus szintén ellensége 
a dogmáknak, mert csak egy, örök, objectiv ideát fogad el, 
minden, ami érzékelhető, ennek a megjelenése, lecsapódása. Az 
egyház láthatatlan, nem is lehet látható feje. Tömérdek tévely-
nek lett ez forrásává. A modernismus pedig az összes tévelyek 
foglalata. De szerintem positiv részében nem rationalismus, hanem 
Voluntarismus. A"«sensus cordis», a «subsconscientialis» terület nem 
az értelem, hanem a vágyó tehetség birodalma. A mü második 
felében foglalkozik az egyház tévedhetetlenségével, amint az 
érvényesül a dogmatikai tények terén, történeti például oda-
állítja az egyház küzdelmét a jansenistákkal és a szenttéavatás-
nál; a boldoggáavatás a tévedhetetlenségnek nem tárgya. De 
tévedhetetlen az egyház a cenzúrák terén. Ezzel kapcsolatban 
megbeszéli a római kongregációk szerepét a tanítói hivatal mű-
ködésének körzetében. Megállapítása: a kongregációk formaliter 
nem tanító testületek; kétségkívül tévedhetnek; nem az igazság, 
hanem a veszélyesség deklarálása a végcéljuk, ehhez pedig nem 
kell csalhatatlanság. A Galilei-esetet hozza fel például. 

A mű — főcime szerint — dogmabölcseleti tanulmány 
akar lenni hittanhallgatók számára. A célnak gazdagon megfelel. 
A tévedhetetlenségnek viszonybaállítása a középkor két nagy 
bölcseleti irányzatával nagy mértékben hozzájárul annak vilá-
gosabb fölfogásához, bár azon irányok sokkal általánosabb terü-
leten mozogtak, mint a dogmatikának egy fejezete. El kell ismerni, 
hogy értékes ez a rész, kivált a mi hittanhallgatóink számára, 
akik nem tanulnak bölcselettörténetet, de talán egy kissé mégis 
nagyon bő.Ellenben a patristikus irodalom tanúbizonysága feltűnően 
rövid. Pedig hiába, ma ez a korszerűbb. Az ellenfél a dogma-
történet terén támad most bennünket. A többi részek is'kitünnek 



452 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

logikus menetük szilárdságával és bőséges tartalmukkal, gyakor-
lati felfogásukkal. 

Nyelvezete a tárgyhoz illő : komoly és magyaros. Kár, hogy 
legalább a francia és olasz idézeteket nem hozza magyar for-
dításban. Ezeket a nyelveket a szorosan szem előtt tartott olvasók 
közül is csak kevesen értik és bár a jegyzetbe kerültek e szőn-
yegek, sokszor fontosak. A művet minden érdeklődőnek ajánlom. 

Pécs. Dr. Oere Gábor. 

/. Reuter S. J. : Neoconfessarius practice instructus. Editio 
nova et aucta I. Aug. Müllendorff, S. J. Regensburger Verlags-
anstalt vorm. : Manz. Ára vászonkötésben 5 kor. 

Az «Ars artium» sok elméleti és gyakorlati ismereteket kíván. 
Szerző eme könyvet ennekelőtte 150 évvel irta meg; ugyanő — 
ezt megelőzően — Theol. Moralist és Casus conscientiae-t bocsá-
tott ki. Célja : az elméletileg már jól kiképzett fiatal (kezdő) áldozó-
papnak a gyóntatásra gyakorlati tekintetben a kezére járni, 
hogy mint gyóntatóatya helyes Ítéletet formálhasson, megfelelő 
intelmeket, elégtételt adhasson, gyónóit a visszaeséstől megóvja, 
az erre méltókat feloldozza, a méltatlanoknál azt elodázza. A könyv 
beosztása: 1. Altalános utasítások. 2. Részletes útbáigazítások a 
leginkább előforduló bűnök és a különböző korú, nemű és 
állású egyénekkel szemben. 3. Utasítások az erkölcsi és fizikai 
tekintetben elütő sajátságok és fogyatkozásokkal birokra vonat-
kozólag. A kiadó a jelen irodalmi terméknek — 1898-ban meg-
jelent — 6-ik német fordítását ültette át latin nyelvre, még pedig 
úgy, hogy azt tetemesen kibővítette, tekintettel azokra az előha-
ladásokra, amik időközben elérettek ezen a téren! Elmondhatni, 
hogy derekas munkát végzett a fordító, amennyiben az egész 
1-ső rész tőle van; továbbá a gyónási titok, a főrangúak s az 
apácák gyóntatása; végül a házassági akadályok alatt levő háza-
sulandók — mind az ő kidolgozásai. Ezenfelül az apró betűkkel 
nyomatott szövegekben foglaltató, számos jegyzetek is tőle valók 
A papir, a nyomtatás, bekötés, a folyékony nyelvezet: egyaránt 
ajánlják a jelen művet. Bár nálunk is minden papi könyvtárban 
megvolna ! 

Temesvár. Németh Sándor. 
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Dr. Anselm. Rohner O. P.: Das Schöpfungsproblem bei 
Moses Maimonides, Albertus Magnus und Thomas von Aquin. 
(Beiträge zur Geschichte d. Phil. d. Mittelalters) Münster i. W. 

A középkor egyik legérdekesebb és legégetőbb kérdései 
közé tartozott a világteremtés kérdése. A bagdadi arab bölcselők 
Aristoteles rosszul lefordított szövege után indulva az idő, a 
mozgás, az anyag és a lehetőség fogalmából a világ örökké-
valóságát hangoztatták, ezekkel szemben az arab hittudósok 
(Mutakallimun) pedig a koránra támaszkodva (ex nihilo) az idő-
ben való teremtést védelmezték. Ezen irodalmi kérdés idővel a 
toledói iskola révén Európába is átkerült és ellentétes nézeteket 
keltett. 

Moses Maimonides volt az első, aki ezen két ellentétes 
nézet között egy kivezető középutat keresett. Nagy munkájában 
(Dalâlat al Haïrin), amelyet Münk: Le guide des égarés cimen 
arabból franciára fordított, a kételkedők és ingadozó igazhivők-
nek útmutatóul szolgált. Itt többek között a világteremtés kér-
dését is tárgyalja. Kimondja egyrészt, hogy a) tisztán észérvekkel 
apodictice bizonyítani nem lehet, hogy a világot teremteni kel-
lett: a Mutakallimun-okkal szemben; b) de azt sem, hogy a 
világot nem lehetett teremteni: az Aristotelest követő arab böl-
cselőkkel szemben. Másrészt azonban a kinyilatkoztatásból tudjuk, 
hogy a világ semmiből lett teremtve; jóllehet a bölcseleti érvek 
inkább a világ örökkévalósága mellé állítanának. 

A kérdésnek ily értelmű megoldása nemcsak a két nagy 
ellentétet iparkodott áthidalni, amely az arab bölcselők és hit-
tudósok között fennállott, hanem — ami legfontosabb reánk 
nézve — utat nyitott az Aristoteles-féle bölcseletnek a keresztény 
iskolákba való bejutásához. A világ teremtésének ily értelmű 
megoldása eloszlatta azt a nagy ellenkezést, amellyel Aristotelesszel 
szemben viselkedtek a párisi főiskolán, Aristoteles nem látszott 
többé a keresztény felfogás ellenségének: innen van, hogy a 
Domonkos-rend, főképen Nagy Albert s majd ő utána szent 
Tamás oly nagy előszeretettel karolták fel Aristoteles műveit, 
amelynek bölcseletén épült fel szent Tamás egész bölcseleti és 
hittudományi rendszere s hogy kicsoda szent Tamás, arra egy 
XIII. Leó (Aeterni Patris) és egy X. Pius (Doctoris Angelici) 
adják meg a méltó feleletet. 

Ami a világteremtés problémáját illeti, Nagy Albert Liber 
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Phys.-ban Maimonidest követi, a S. Theol.-ban pedig mint hit-
tudós szólal meg: a világteremtést csak a kinyilatkoztatásból 
tudjuk s a világnak időben való teremtése nem lehetetlen. 

Szent Tamás végül ilykép oldotta meg e kérdést : a) Hogy 
a világ teremtve lett, ezt demonstrative be lehet bizonyítani. 
b) Sem azt, hogy a világ időben kezdődött, sem azt, hogy a 
világnak örökké fogva kell lennie, nem lehet demonstrative 
bebizonyítani, ezt csak hinni lehet. (Mundum incepisse est arti-
culus fidei I. 46. 2.) U. i. az idő a mozgás mértéke (numerus 
motus secundum prius et posterius), tehát az idő a mozgáshoz 
van kötve, mozogni azonban csak a teremtmények képesek s 
minthogy a teremtés nem volt mozgás, instantanée jött létre, tehát 
az idő a teremtéssel vette kezdetét, azaz a teremtés létrejötte 
után kezdődött. Isten pedig mozdulatlan, ennélfogva nem szabad 
képzelődnünk, hogy a világ teremtése előtt idő volt. Tehát sem 
időbeli teremtés nem lehetséges, mert még akkor nem volt idő, 
sem a teremtés előtt nem volt idő. Mindehhez még hozzá 
vehetjük azt is, hogy a világnak örökké való létezése nem lehe-
tetlen. És pedig Istennek mindenkor meg volt a képessége a 
teremtésre, a világ teremtése pedig instantanée történt, mozgás 
nélkül. Magát a világot tekintve sem lehet a világ kezdeténél 
időről beszélni, mivel a bizonyítás alapelve: mi a dolog (quod 
quid est res), már pedig erre felelve, t. i. mi a dolog, eltekin-
tünk az idő és a hely fogalmától. S végül Istenre nézve idő nem 
létezik, csak reánk nézve, tehát Ő a mindent mozgató mozdu-
latlan minden időtől, változástól, mozgástól függetlenül cseleked-
hetett. 

Hogy a füzet tárgya érdekes, kétségtelen. 
Lippa. Faragó János. 



iii. v e g y e s e k 
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e g y h á z j o g i s z a k s z e m l e . 

Könyvek. 

1. A N. H I L L I N G kiadásában megjelenő Quellensammlung 
für das geltende Kirchenrecht, insbesondere zum Gebrauche bei 
akademischen Seminar Übungen sorozatban utolsó szemlénk óta 
4 újabb füzet jelent meg (7—10.) : 

Heft 7. Die Berichterstattung der Bischöfe und Ordensoberen 
an den HL Stuhl. 8°, 53 1. Bonn, Haustein, 1916, 0"80 M. Tartal-
mazza az A remotissima dekrétumot s a vele kapcsolatosan ki-
adott sémát a jelentés elkészítéséhez, valamint a rendi elöljárók 
jelentésére vonatkozó legújabb jogforrásokat. Fontos törvények 
ezek, mert dióhéjban az egyházmegyei és rendi kormányzatra 
vonatkozó egész jogot tartalmazzák. 

Heft 8. Die Verwaltung des kirchlichen Lehramts. (Predigt 
und Katechese.) 8°, 50 1. 0 80 M. A tanító-hatalom igazgatásának 
két legfőbb ágára: a prédikációra és hitoktatásra vonatkozó 
újabb törvényeket találjuk e füzetben. Elsősorban Olaszországnak 
adattak e törvények, de az egész egyházra nézve nagyjelen-
tőségűek. 

Heft 9. Die Meßstipendien und Stolagebühren. 8°, 92 1. l-20 M. 
Az Ut débita és Recenti dekrétumok és az ezekre vonatkozólag 
kiadott összes, nem kevesebb, mint 15 deklaráció és rezolució 
olvashatók e füzetben a misestipendiumokra vonatkozólag. Látni 
való, hogy a legújabb törvényhozás sokat foglalkozott e kényes 
és fontos ponttal, a misestipendiumokkal. A stólailletményekre 
vonatkozólag már kevesebb, mindössze két ügyiratot, a S. C. 
Conc. és a Rota egy-egy újabb időkből való idézetét közli 
a füzet. 

Heft 10. Die Erlässe des Papstes Pius X. über die häufige 
Kommunion der Gläubigen und die erste Kommunion der Kinder. 
8°, 70 1. 1 M. E füzet a nagy eucharisztikus pápának, X. Piusz-
rrak a gyakori szentáldozásra és a gyermekek első áldozására 
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vonatkozó törvényeit nyújtja, továbbá a német püspöki karnak 
az első áldozásról 1910-ben kiadott közös pásztorlevelét. 

Ez újabb füzetek beosztása és jellege ugyanolyan, mint az 
előzőké volt. A régibb jogforrások és az irodalomra való uta-
lások után következnek a törvények teljes szövegükben. Szemi-
náriumi gyakorlatoknál, de a praxisban is jó szolgálatot tehet-
nek e füzetek: egy-egy jogintézményre vonatkozó források 
könnyen hozzáférhetők és együtt találhatók bennük. 

2 . O . J . E B E R S : Wahl, Ordination and Krönung des Papstes. 
8 ° , V I I I + 2 1 6 . Paderborn, Schöning, 1 9 1 6 . 

Eichmann, a bécsi theológiai fakultás egyházjogtanára 
«Quellensammlung zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum 
Kichenrecht» címen ugyancsak szemináriumi használatra szöveg-
könyveket ad ki, melyek azt célozzák, hogy egy-egy jogintéz-
mény kifejlődését kezdettől fogva feltüntessék a vonatkozó jog-
források bemutatása által. Ebers e sorozatban Der Papst und die 
Römische Kurie főcím alatt a pápa választására, ordinációjára és 
koronázására vonatkozó jogforrásokat gyűjtötte össze. Egy követ-
kező kötet a pápa primátusának s a római kúria szervezetének 
forrásait fogja adni. 

A jelen kötet a pápaválasztás történetét ismerteti tehát az 
arra vonatkozó törvények szövegének időrendi összefoglalásával. 
Kétségen kívül jó szolgálatot fog tenni e könyv a szemináriumi 
gyakorlatoknál, mert megkíméli a tanárt és hallgatókat a forrás-
helyek időtrabló és fáradságos keresésétől. Ha e források a leg-
több helyütt egyáltalában feltalálhatók. Most mind együtt vannak 
e munkában. Ha az irodalmi utalások nagyobb számúak volná-
nak benne, akkor meg épenséggel kiválóan megfelelne céljának 
e munka. 

3 . J . L Ő H R : Beiträge zum N\issionsrecht. (Veröffentlichungen 
der Görres-Gesellschaft, Sektion für Rechts- und Sozialwissen-

. schaft. Heft 29.) Vl-f 174 1. Paderborn, Schöning, 1916. 5 20 M. 
Gyakorlati célokat szolgáló munka, mely az apostoli vikáriusok 
és prefektusok és általában a misszionáriusok jogait és felhatalma-
zásait adja elő. A misszionáriusok különösen hálásak lehetnek érte. 

4. A római kérdés irodalma tovább bővült, i 
Dr. U . L A M P E R T : Die völkerrechtliche Stellung des Apostoli-

schen Stuhles. 34 1. Trier, 1916. 1 M. Azt bizonyítja, hogy a 

1 L. Religio 1917, 70—71. 1. 
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nemzetközi jogi élet ma is szuverénnek tekinti a pápát, mert 
úgy érintkeznek vele legalább is azok az államok, melyek követ-
séget tartanak fenn nála, mint aki saját jogán szuverén. A meg-
oldási tervezetekről nem szól. 

Dr. J . L U L V È S : Die Stellung des Papsttums im Weltkriege. 
48 1. Berlin, 1916. 0-50 M. Világos történeti áttekintést ád Róma 
és az egyházi állam elfoglalásának előzményeiről s magáról az 
elfoglalásról, ismerteti a garancia-törvény létrejöttének körül-
ményeit, kifejti a világháború tapasztalatai alapján e törvény 
elégtelenségét és szól a megoldási módozatokról, amelyek 
eddig fölmerültek. Általában a történeti szempont irányítja a 
szerzőt. Akatholikus létére tárgyilagosan szól a kérdéshez. 

Dr. K A R L H O E B E R : Der Papst und die römische Frage. 
63 1. Köln, 1916. 1*32 M. Egyike a mostanában megjelent leg-
jobb dolgozatoknak, mely egész terjedelmében, minden vonat-
kozásában feldolgozza a kérdést. Az első részben theológiai, 
a másodikban olasz-nemzeti, a harmadikban nemzetközjogi 
oldalát vizsgálja s a negyedikben a megoldási kísérletekről szól. 
A maga részéről a pápai függetlenség és szabadság biztosítása 
szempontjából elengedhetetlennek tartja a saját területet, de 
nem kell a régi kiterjedéssel birnia, lehet az kevés négyzet-
kilométernyi is. 

Dr. J . M Ü L L E R : Die völkerrechtliche Stellung des Papstes 
und die Friedenskonferenzen. Einsiedeln, Benziger u. Co. 1916. 
A legterjedelmesebb és a legalaposabb a római kérdést tárgyaló 
munkák között. Főcélja: kimutatni a pápa vonatkozásait a 
nemzetközi joghoz és békekonferenciákhoz. Tétele, hogy a pápát 
terület nélkül is megilleti és pedig primátusa alapján a külső, 
nemzetközjogi szuverénség. A könyv első része ezt fejtegeti. 
A második rész történeti. A harmadik rész a garancia-törvénnyel 
és a hatalmaknak ahhoz való viszonyával foglalkozik. A befejező 
rész a pápának a békekonferenciákhoz való vonatkozásaira tér 
vissza s követeli, hogy a jövő béketárgyaláson a pápa is részt 
vegyen. Ugyanitt szól a római kérdés megoldásáról s négy ter-
vezetet ismertet. 

Dr. S Í P O S I S T V Á N : A római kérdés. Pécs, 1 9 1 7 . 3 K. A pápa 
helyzetét illetőleg nem a nemzetközi jog képviselőinek egymástól 
eltérő nézeteit, hanem a garancia-törvényt és főleg annak mai 
olasz magyarázatát,-valamint az olasz állam háború előtti és 
háború alatti magatartását ismerteti s ezek alapján mutatja ki a 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 0 
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római kérdés megoldásának szükségességét és mérlegeli a meg-
oldás lehetőségeit. 

5. A külföldi, nevezetesen a német egyházjogi irodalom egy 
nagyjelentőségű tulajdonságára kívánunk rámutatni. És ez nem 
más, mint a partikuláris jognak különös figyelembe vétele. 
Az egyházmegyei jogtörténet, egyes intézmények, tartományi 
jogok, az egyház és állani közti viszony története, mind külön 
feldolgozóra találnak. Igaz, hogy része van ebben azon körül-
ménynek is, hogy ott nem olyan egységes a jogfejlődés, mint 
nálunk, hanem a sok apró középkori államocskák szerint más 
és más. Mindamellett ezen körülményen kívül okvetlen egyéb 
tényezők is közreműködnek a partikuláris jog művelésének fel-
virágoztatásában. Ilyen főleg az ifjúságnak a kutató munkába 
való bevezetése, a forrásokkal való megismertetése, úgy hogy 
ez a fiatalság például doktori disszertációk kidolgozásánál nem 
agyoncsépelt témákhoz nyúl, hanem a helyi levéltárak anyagá-
ból egyházmegyéje vagy országa vagy valamely intézménye 
jogtörténetét dolgozza fel. Állandóan egész sereg munkás végzi 
e részletmunkálatokat s ezek alapján épülnek fel az összefoglaló 
nagy alkotások. 

Hogy csak egy-két példát említsünk, a legutóbbi időkből 
a következő efajta műveket nevezzük meg: 

Otto R. Redlich nagy művének : Jíilich-Bergische Kirchen-
politik am Ausgange des Mittelalters und in der Reformations-
zeit, megjelent harmadik, befejező kötete: Visitationsprotokolle und 
Berichte. Elsőrangú forráspublikációnak mondja a szakkritika. 

Karl Rost: Die Entstehung der Kirchengemeinde in Saal-
feld aus der politischen Gemeinde. 

Kurt Uhlemann : Das Verhältnis der politischen zur Kirchen-
gemeinde der Stadtaltenburg. 

Rudolf Zeiszner: Staat und Kirche im Fürstentum Reusz j. L. 
Mind a három doktori értekezés. 

J. Marx: Die Entwicklung des Pfarrsystems im Bistum Trier. 
Manfred Stimming: Die Entstehung des weltlichen Terri-

toriums des Erzbistums Mainz. 
Johannes Linneborn: Die Kirchenbaupflicht der Zehntbe-

sitzer im früheren Herzogtum Westfalen. 
Ludwig Raas: Die geistliche Gerichtsbarkeit der katholi-

schen Kirche in Preuszen in Vergangenheit und Gegenwart 
mit besonderer Berücksichtigung des Westens der Monarchie. 
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Hans Rohr: Die Entstehung der weltlichen — insbeson-
dere der grundherrlichen — Gewalt des Bischofs von Basel. 

W. Corsten: Zur Gründung der monatlichen Priesterkon-
ferenzen in der Erzdiözese Köln und der Diözesen Hildesheim 
und Paderborn. Az összes elsorolt művek az 1915. és 1916. évből 
valók. A felsorolást lehetne még folytatni tovább is. 

A folyóiratok is egyre-másra közölnek partikuláris joggal 
v a gy jogtörténettel foglalkozó dolgozatokat. Nálunk is mennyi 
kérdés vár még feldolgozásra. Kívánatos volna, hogy több 
figyelem szenteltessék a magyarországi külön jognak s egyház-
megyei jogoknak és intézményeknek. 

Azt természetesen nem akarjuk állítani, hogy semmi sem 
történik e tekintetben. Jeles ilynemű munka például dr. Ploskál-
Tempis Rudolf: A magyar királyi kegyúri jog fejlődése és jellege 
c. könyve, melynek bővebb ismertetése a Religio 1916. évi VIII. 
füzetében olvasható. 

Folyóiratok. 

A Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Rechtsgeschichte 
kanonisztikus alosztályának V. kötete. Szerkesztik: Ulrich Stutz 
és Albert Werminghoff. 8°, V+560. Weimar, 1915. 1420 M. — 
Négy hosszabb tanulmányt és 20 könyvismertetést tartalmaz. 
A. Werminghoff az 1422. és 1427. évi németbirodalmi hadiadó-
ról és annak az egyháziakra való kiterjesztéséről értekezik. 
Az említett években tartott birodalmi gyűlések a huszita háborúk 
költségeire adót vetettek ki s azt az egyháziaktól is megköve-
telték, amit V. Márton pápa jóváhagyott. Érdekes azon okok 
fejtegetése, melyek az immunitás personalis ellenére a papság 
megadóztatására vezettek. — J.Dorn «Der Ursprung der Pfarreien 
und die Anfänge des Pfarrwahlrechts im mittelalterlichen Köln» 
címen egyházmegyei jogtörténeti dolgozatot közöl. — R. Schäfer 
terjedelmes tanulmányában arról értekezik, hogy mennyire érvé-
nyesült a németországi evangelikus egyházban Luthertől nap-
jainkig a kánonjog. Elvileg akármennyire ellene volt is Luther 
a kánonjognak, nem sikerült teljesen kiküszöbölnie és pedig 
nemcsak a jogászok ellenállása miatt, hanem azért sem, mert 
lehetetlen volt hirtelen új joggal pótolni. — Q. Schreiber a 
francia eigenkirchéknél (saját egyházaknál) az istenitéletek alkal-
mával szokásban volt oblatiókkal foglalkozik. — Az egyházi jog-
történet szempontjából mind a négy értékes dolgozat. 

30* 
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Az Archiv für kath. Kirchenrecht 1916. évi füzeteiben Hilling, 
a szerkesztő folytatja s befejezi a szász püspökségekből a római 
Rota elé került 1464—1513 közti perek ismertetését. Ugyanez a 
szerző folytatja X. Piusz egyházjogi reformtörvényhozásának tár-
gyalását. Azt a körülményt, hogy mint az Archiv szerkesztője 
behatóbban kénytelen foglalkozni a legújabb törvényekkel, jól 
tudja kamatoztatni Hilling: X. Piusz törvényeit kiadja a Quellen-
sammlungban, feldolgozta három önálló kötetben Die Reformen 
des Papstes Pius X. auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen 
Gesetzgebung és bővítve, kiegészítve, részletesebben feldolgozza 
az Archívban folyó cikksorozatban. Alapos és szabatos Fr. Triebs 
boroszlói egyházjogtanár dolgozata a plébániafelosztásról és 
Grentrup-é a misszióterületek apostoli vikariatusainak konzul-
torairól. Ezeken a hosszabb tanulmányokon kívül mindegyik 
füzet hoz kisebb közleményeket és bő irodalmi rovatot. 

A linzi Theologisch-praktische Quartalschrift 1916. évfolya-
mának értékesebb jogi tartalmú cikkei: Die Militärfreiheit der 
katholischen Geistlichkeit (P. M. Hofmann S. J.) pag. 244—259. 
Die Irregularität der am Kriege beteiligten Geistlichen (A. Pera-
thoner) pag. 259—268. A kénytelenségből harcoló laikusokat 
illetőleg ép úgy, mint a klerikusokat illetőleg az újabb egyház-
jogászok enyhébb felfogásához csatlakozik. Der Beichtvater einer 
ausserhalb des eigenen Hauses weilenden Klosterfrau (P. Döinck 
O. S. B.). Azt a kérdést fejtegeti e cikk, hogy kitől kapja a jog-
hatóságot a rendházon kívül gyónó apáca gyóntatója. A gyakor-
lati esetek között is van minden számban jogi tárgyú. 

A paderborni Theologie und Glaube minden füzetében 
közöl irodalmi szakszemlét és sok kisebb egyházjogi dolgozatot. 
A nagyobb cikkek között is szerepelnek egyházjogi tartalmúak. 
Jak. Bappert a 342. lapon az egyszerű fogadalmas vagy szegény-
séget ígérő szerzeteseknek a katonai zsoldhoz való jogáról érte-
kezik alaposan. 

Pécs. Dr. Sipos István. 
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Az 1917. május 23-án tartott felolvasó ülés. 

Színhelye és idő : a központi papnevelőintézet díszterme, este 
V26-kor. Jelen voltak: dr. Székely István nagyváradi prelátus-
kanonok, elnök, báró Forster Qyula, dr. Kiss János, Alpár Ignác, 
K Kriesch Aladár, Rótli Miksa, Hikisch Rezső, dr. Lechner Jenő, 
Duschek Aurél, ifj. Gonda Béla, Gonda Béláné, Nagy Sándor, dr. 
Schütz Antal, dr. Pataky Arnold, dr. Martin Aurél, Kőszegi László, 
Szende Karola, Marszina Endre, Sztrizs József, Gabányi Jánosné, 
Gabányi Ilonka, Fábián Gáspár, Sváb Gyula, Meyer Antal, Szekfü 
Ignác és számos egyetemi hallgató. 

Dr. Székely István elnök bejelentette, hogy újabban a Tár-
saság alapító tagjai közé léptek : dr. Ambrus István egri prépost-
kanonok és dr. Magdics István székesfehérvári kanonok. A VI. 
hadikölcsönre a Társaság újabban 800 koronát jegyzett s ezzel 
értékpapírjainak értéke 20.000 koronára emelkedett. 

Az első felolvasó Fieber Henrik volt, ki a modern templom-
építés problémáival foglalkozott s mintegy programmszerűen ki-
fejtette a művészeti és liturgikus elveket, melyek szerint egy 
ideális templomot megépíteni kell. Először a stilus kérdésével 
foglalkozott, s megállapította, hogy a lényeg nem a stílusnak 
előre való megállapítása, az a művész belső ügye, hanem a jó, 
célszerű, művészi megoldás. Stilus tekintetében három irányba 
lehet elindulni: vagy a tradíció követésével, mely azonban semmi-
esetre sem régi stílusoknak szolgai módon való másolásában áll, 
vagy nemzeties, népies iránynak felkarolásával s végül az anyag-
ból, célszerűségből és szerkezeti elemekből kiinduló modern 
irányzat, amelyet ugyan melegen pártol az előadó, de egyúttal 
óvatosságra int vele szemben, mert a legerősebb művészi tehet-
séget tételezi fel. Előadásának második felében részletesen fog-
lalkozott azokkal a szempontokkal, melyeket a templom egész 
térbeósztásánál, elrendezésénél és felszerelésénél szem előtt kell 
tartani. 

A kétezeréves múltból kiválogatja a ma legjobban fel-
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használható elveket s hozzájuk csatolja a modern ember igényeit 
és a modern technika eredményeit. 

A második felolvasás Marszina Alajosé, ki a gyermek lélek-
ről értekezett. Foglalkozott a gyermeklélek életnyilvánulásaival a 
játékban és az utánzásban. A gyermeklélek fejlődését két kor-
szakra osztja: 1. a szerzés és kisérletezés; 2. a szervezés és mérle-
gelés korszakára. 

Fizetések nyugtatása. 

1916 ra 12 koronát fizettek: Pintz János, Szent-Ferencrendi hiítanhall-
gatók Vajdahunyad. 

1917-re 16 koronát fizettek: dr. Heródek Ferenc, dr. Juhász Kálmán. 
12 koronát: dr. Áldássy Antal, gróf Apponyi Albertné, Barabás Márton, báró 
Barkóczy Sándor, Ekker József, Szent-Ferencrendi theologia Gyöngyös, Szent-
Ferencrendiek Székelyudvarhely, Gegő Simon, Kovács Imre, Mihályffy Gyula, 
Nagy Sándor, Nádai Kálmán, dr. Papp József, Lat. sz. papnevelő-intézet Nagy-
várad, Plébánia-hivatal Csepel, Háromfa, Jászó, Poprád, Pintz János, Rónay 
István, Schuster Antal, Székely Tamás 9 koronát: Kerekes Béla. 6 koronát: 
Radó Elza. 

1918-ra 16 koronát fizetett : dr. Juhász Kálmán. 12 koronát: báró Bar-
kóczy Sándor. 

A nyugtatást június 10-ikén zártam le. 
Minap hátralékosaim nagy részéhez zárt levélben felszólí-

tást és befizetési lapot küldöttem; szíveskedjenek ezt igénybe 
venni. 

Bár a könyvnyomtató intézet a háború alatt már négyszer 
emelte a «Religio» nyomtatás díját, folyóiratom díját kötelező-
leg nem emelem, marad egy évre 12 korona, de nagy köszö-
nettel veszem, ha a tisztelt megrendelők, kiknek körülményei 
javalják, 16 koronát küldenek. 

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címükben, 
kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra adni. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 
Bangha Béla S. J. A magyar katholikus sajtó kérdése. Külön 

lenyomat a «Magyar Kulturá»-ból. Kiadja a Kath. Sajtóhölgy-
bizottság. Budapest, Baross-u. 34., 32 oldal. 

Dr. Gorzó Gellért. Szent Zita. Kiadja a Szent-István-Tár-
sulat. 24 fill. 

Dr. Karácsonyi János. A magyar nemzet történeti joga ha-
zánk területéhez a Kárpátoktól le az Adriáig. Nagyvárad, 1916. 
3 kor. A «Religio» ezidei májusi füzetében kívántuk, hogy ezt a 
kitűnő művet más nyelvekre is lefordítsák. Örömmel tudatjuk az 
olvasóval, hogy a mű franciára és németre már le van fordítva 
s ezeken a nyelveken nemsokára megjelenik. 

Katolikus Közlöny. Az «Országos Katolikus Szövetség» 
hivatalos lapja. 1916. Rendkívüli szám. Tartalma: A katolikus 
intézmények és egyesületek címtára. 820 oldal. Ára 10 korona. 
Igen hasznos, sőt nélkülözhetetlen könyv. Az ország összes kato-
likus intézményeiről és egyesületeiről tájékoztat. 

Dr. Kmoskó Mihály. Beiträge zur Erklärung der Inschriften 
Gudeas. Külön lenyomat a «Zeitschrift für Assyriologie und ver-
wandte Gebiete» című folyóirat 31. kötetéből. Strassburg, Triib-
ner, 19 16. 

Nóvák Lajos prépost. Divény vára, eredeti kútforrások nyo-
mán. Bemutatta a Szent-István-Akadémiában, 1917. 

A Szent-István-Akadémia Értesítője. Szerkeszti dr. Reiner János 
egyetemi tanár, főtitkár. 1917. 2. sz. 1 kor. 60 fill. 

Dr. Tóth Tihamér. Egri Katholikus Tudósító. 1917. 5. sz. 

Dr. Töttösy Miklós. Katholikus Erkölcstan, felsőkereskedelmi 
iskolák középső osztálya számára. 1917 1. kor. 40 fill. 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2., vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 
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Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, 

IX., Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrétalak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 
Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, folióalak. Irta: 

Huber Lipót theológiai tanár Kalocsán. Ára 2 korona. 
Dr. Pompéry Aurél: Polgári házasság. Dogmatikai, egyház-

jogi, erkölcstani és gyakorlati szempontból. A polgári házasság-
ról teljesen kimerítő tájékozást nyújt. Ára 1 korona 60 fillér. 

Katholiciznius és protestantizmus. Kolb Viktor Jézus-társasági 
atya remek konferenciabeszédei. Fordította: Tóthfalussy Béla. 
Ára 2 korona. 



Dr. Takács Menyhért, jászóvári prépost. Tudnivalók a katho-
likus antonomiáról. A Szent-István-Társulat Népiratkáinak 321. sz. 
40 fill. 

Dr. Unterreiner József, segédlelkész Nagykikinda. Jézus a mi 
barátunk. Ima- és énekeskönyv. 

Dr. Vargha Dámján, ciszt.-r. tanár. Imádkozzunk a békéért! 
Imakönyv. 1 kor. 50, 3 kor. és 5 К 50. 

OPTIKUS. LIBÁL és MÄRZ 
BUDAPEST. 

FŐÜZLET : VI., Teréz-körút 
54. Nyugoti pályaudvarral 
szemben. — FIÓKÜZLET: 
VIII., József-körűt 77-79. 
üllöi-uti sarokház mellett. 
Szemüvegek. Orrcsiptetök. Táv-
csövek. Látcsövek. Különféle 
hö'méri'k. Bor- és mustméró'k. 
Fényképésze t i c ikkek é s 
kel lékek, v v v v v v v v v 

* MŰINTÉZET. * 

RIBGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r # u d v a r i S Z & l H t ó , a 

F e r e n c Józse f -rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású; csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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A Katholîkus Középiskolai Tanár-
egyesület Pedagógiai Könyvtárá-

ban most jelent meg 

O. Willmann 
Didaktikája. 
Fordította s bevezetéssel ellátta: 

dr. Schütz József. 
I rodalmunkból nagyobb rendszeres neveléselmélet i 
mii te l jesen hiányzik. Ezt a hézagot most Wi l lmann 
klasszikus müve tölti ki , msly a tör ténet i és a sziszte-
matikus szempontot k i tűnően egyeztet i össze s a 
jogosult modern tö rekvéseke t a múltnak igazolt e le-
meive l szerves egészbe tiizi. Wi l lmann munkája a 
keresztény vi lágnézet legnagyobbszabásu s legmé-
lyebb műveltség- és oktatáselmélet . Az I . kötet 3 6 4 lap. 

Ára 10 korona. 

Kapható a 
Szent-lstván-Társulat könyv-
kereskedésében Budapest, 
IV. ker., Kecskeméti-utca 2. 
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Tartalom: 
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A Hitterjesztésről. Dr Hu- • bad-e a papoknak nyerési, 
szár Elemér. — A földesúri ° kedniöh? Dr. Schettler Já-
jofí és az ellenreformatió, • nos. — Irodalmi értesítő. — 
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. - Л 

Dr. Pompéry Aurél. — Sza- ° Vegyesek 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA, 

1917. 



TARTALOM. 

I. Értekezések. 
Oldal 

A hitterjesztésről. Dr. Huszár Elemér... ... ... ... _. 465 
A földesúri jog és az ellenreformatio. Dr. Pompéry Aurél ... 479 
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a h i t t e r j e s z t é s r ő l . 

TA N Í T S A T O K minden nemzeteket s kereszteljétek őket az Atyá-
nak, Fiúnak, Szentléleknek nevében : Krisztus e parancsán 

alapul az egyház kötelessége a hitet terjeszteni pogányok, zsi-
dók, mohamedánok közt is, viszont a farizeusokhoz intézett meg-
rovásban: jaj nektek Írástudók és farizeusok, képmutatók, kik 
körüljárjátok a földet s a tengert, hogy egyetlen hitfelet szerez-
zetek s a gyehenna fiává teszitek kétszeresen, mint magatokat : 
bennfoglaltatik az iparszerű prozelitacsinálás elitélése. Sz. Ágos-
ton Petilianus ellen írt könyvében azt mondja, hogy a hitre 
senkit sem szabad kényszeríteni, 408-ban Vincentiushoz, 417-ben 
Bonifatiushoz írt leveleiben ugyan visszavonja e nézetét, de 
téved Scherer, mikor azt állítja (Handbuch des Kirchenrechtes 
IV. k. 102. §. 6. jegyz.), hogy sz. Ágoston a hitkényszert pogá-
nyokkal szemben is jogosnak tartja, mert e helyek csak eretne-
kekre és szakadárokra vonatkoznak. Nagy sz. Gergely pápa 
591-ben Virgil arlesi és Tivadar marseillei püspököknek meghagyja, 
hogy a zsidókat keresztségre ne kényszerítsék. 593-ban János 
konstantinápolyi püspöknek azt írja, hogy hallatlan hithirdetés 
az, mely a hitet veréssel akarja kikényszeríteni. Sisebut király 
mégis kényszerítette a zsidókat a keresztségre: a 633-ban sevil-
lai sz. Izidor elnökletével tartott toledói zsinat ezt jövőre el-
tiltja. III. Kelemen 1187—91 közt kiközösítéssel sújtja. XV. Ger-
gely a hitterjesztés ügyének vezetését egy 13 bibornok- és 2 
prelátusból álló bizottságra bizta, mely 1622. jan. 14-én tartotta 
első ülését, az alapító Inserutabili bulla jún. 22-én jelent meg. 
A hitterjesztésügyi bizottság első körlevele is hangsúlyozza, hogy 
a térítésre szelid és szeretetteljes eszközökkel kell törekedni.1 

A hitterjesztésügyi biz. hatásköre X. Pius «Sapienth konst. 
értelmében azon területekre terjed, ahol a hierarchia vagy 

1 S. C. de Propag. F. 15. jan. 1622. 
Religio, bittud. és bölcs, folyóirat. 3 1 
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még egyáltalán nincs, vagy csak kezdetlegesen van szervezve. 
Ennélfogva Anglia, Hollandia, Luxemburg, Canada és az Egye-
sült-Államok szervezett egyházmegyéi a hitterj. biz. joghatósága 
alól kivétettek, ellenben minden apóst, helynökség és prefektura, 
azok is, melyek eddig a rendkívüli ügyek biz. alá tartoztak, a 
hitterj. biz. joghatósága alá rendeltettek. A hitterj. biz. jogható-
sága alól kivett területen még fennálló apóst, helynöks. a kon-
ziszt. biz. 1908. nov. 12-i felelete szerint minél előbb egyház-
megyékké szervezendők. A hitterj. biz. a hitbevágó kérdéseket 
a sz. Officiumhoz, házassági ügyeket a Szentségi biz., szertartási 
kérdéseket a szertart. biz.-hoz tartozik áttenni, a szerzetes hit-
térítők, mint hittérítők a hitterj., mint szerzetesek a szerzetesek 
ügyeinek biz. alá tartoznak. A bizottságnak 2 alosztálya van: a 
latin és a keleti szertartású ügyek intézésére.1 

A hitterjesztésügyi bizottts. joghatósága alá tartozó pap-
nevelő intézetek növendékei esküvel kötelezik magukat a hit-
terjesztés ügyének szolgálatára és a hitterjesztés címére lesznek 
felszentelve. Az északamerikai,- ír- és skót-papnevelő intézetek 
most már a konziszt. bizotts. joghatósága alá tartoznak és a 
növendékek számára új esküminta íratott elő, a hitterj. címe 
helyett pedig az egyházmegye címére lesznek felszentelve.2 Csak 
a hitterjesztésügyi bizotts. által küldötteket illeti az apostoli hit-
térítő cím, új missiót szervezni csak a hitterjesztésügyi biz. enge-
délyével szabad. Az egyes missiók élén az apostoli prefektus 
áll, majd lia a térítés előbbre haladt, apostoli helynökség állítta-
tik fel, míg végre a hierarchia szervezhető lesz. Az apostoli 
helynök rendszerint felszentelt püspök s hittérítési területén a 
megyés püspökéhez hasonló joghatóságot gyakorol, sőt messzebb-
menő felhatalmazásokat nyer, de ez nem rendes, hanem delegált 
joghatóság. Az apóst, helynök residentia kötelessége oly szigorú, 
hogy a hitterj. biz. külön engedélye nélkül Rómába se jöhet, 
hittérítési területén belül azonban bárhol resideálhat.3 

Az apostoli helynökök, illetőleg prefektusok a hitterjesztés-
ügyi bizottság 1877-iki utasítása értelmében öt évenként a követ-
kező kérdésekre kötelesek jelentést tenni:4 

1 S. C. Consist. 12. Nov. 1908. 
2 S. C. de Propag. F. 19. aug. 1743.; 24. nov. 1625.; 27. apr. 1871. ; 

29. jan. 1680. F. — S. C. Consist. 29. jul. 1909.; 12. nov. 1908. 
s S. C. de Propag. F. 10. jul. 1668. és 26. jun. 1703. 
4 S. C. de Propag. F. 27. sept. 1843.; 20. sept. 1741.; 24, apr. 1861. 
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A missió eredetéről, haladásáról és határairól: 1. Rövid 
történelmi összefoglalás a helynökség, iletőleg prefektura ere-
dete, haladása és változásairól. 2. Leírandók a missió területé-
nek határai s ha azok vitásak volnának, ennek okai kifejtendők. 
A hittérítőkről, azok tulajdonságai és alkalmasságukról: 3. Kik 
a helynökség v. prefektura területére küldött hittérítők, világiak-e 
v. szerzetesek, alkalmasak, minők az életmódjuk, számuk ele-
gendő-e a hivek szükségletére, a nép nyelvét szorgalmasan 
tanulják-e,1 a keresztényekkel szelidek-e, a szent szolgálatban 
egyformaságra törekednek-e. A szerzetes hittérítők rend-
szabályaikat s kivált a szegénység, szüzesség, enedelmesség 
fogadalmát betartják-e, mint szerzetesek is az apóst, helynök 
vagy prefektusnak vagy más elöljárónak vannak-e alávetve,2 

nem túl engedékenyek-e a pogányok, vagy ha vannak pro-
testánsok és schizmatikusok iránt,3 intézményileg vagy szo-

1 A [hittérítőtől, aki 6 hónap alatt a nyelvet meg ném tanulja, az ap. 
helynök felhatalmazásait megvonja, ha újabb 6 hónap alatt sem tanulja meg, 
a hiterjeszt, biz.-tól visszahívását kéri. 

5 A szerzetes hittérítő mint szerzetes rendfőnökének, mint hittérítő az 
apóst, helynöknek van alávetve, összeütközés esetén az utóbbi a íontosabb. 
Az oly missióterületen, ahol már a hierarchia szervezve van, a szerzetes hit-
térítők a püspök joghatósága alól akkor is kivétetnek, ha magánházakban 
egyenkint laknak. Természetesen a lelkipásztorkodásra nézve a püspök jog-
hatósága alá tartoznak s kötelesek a lelkipásztori értekezleteken is részt venni. 
A püspöknek jogában áll a missiót ketté választani s a szerzetes hittérítők 
nem követelhetik, hogy az új missió főnöke közülök vétessék. Hogy a szerze-
tes hittérítők új templomot, rendházat, iskolát nyissanak, ahhoz úgy a püspök, 
mint az apóst, szék engedélyét kell kémiök. A szerzetesrend javairól nem tar-
toznak a püspöknek számadással, de a missió javairól igen, s ha csak az 
ellenkező nem bizonyos, a vélelem mindig az, hogy a javak a missiónak 
adományoztattak. 

3 A hitterjeszt, biz. 1758. ápr. 17-i döntv. megtiltja, hogy kath. temeté-
sen schismatikus papok is részt vegyenek, de ugyanakkor megengedi, hogy 
kath. pap három királyok napján schismatikusok házait megáldja. 1803- aug. 
2-i döntv. megtiltja, hogy katholikusok schismatikus temetésen égő gyertyával 
részt vegyenek, keresztszülői tisztet s házasságkötésnél tanúságot vállaljanak. 
Említésreméltó a hitterjeszt, biz. 1826. aug. 20-i felelete, [mely a pekingi hit-

. térítőket megdicséri, hogy schismatikusokat ebédre hiván, elhagyták az asztali 
áldást és hálaadást. Igen érdekes a sz. Officium 1757. dec. 1-i döntv., mely 
megengedi a misézést a schismatikus templomban katholikusok számára fen-
tartott oltáron. A hitterjeszt, biz. 1764. aug. 6-án megismételve XIV. Benedek 
utasítását, mely szerint előzetesen nem szabad megengedni, hogy katholikusok 
schismatikus pap által kereszteltessék gyermeküket, áldassák meg házasságu-

31* 
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kás alapján életfogytiglan maradnak-e a missióban. Fel-
hatalmazásaik gyakorlatában nem követnek-e nagyon tág má-
kat, temettessék halottaikat, de utólag nem kell íúlbuzgóságból a katholikuso-
kat veszedelemnek kitenni, azt az óhaját fejezi ki, hogy a katholikusok a díjak 
megfizetése által iparkodjanak magukat mentesíteni. A schismatikus pap által 
vitt Oltáriszentség előtt is térdet kell hajtani, de nem szabad a szentséget kisérni 
a sz. Officium 1672. ápr. 15-i felelete szerint. Halálveszedelemben kath. pap-
hiányában schismatikus papnak is szabad gyónni s tőle feloldozást kérni és 
szabad a sz. Officium 1864. júl. 7-i felelete szerint haldokló heretikushoz saját 
felekezete papját hivni. Heretikus templom építésén dolgozni kath. munkásnak 
szabad, de ingyen nem, sem az építéshez adománnyal járulni. Hogy bál-
ványt faragni még a halálveszedelem elkerülése végett sem szabad, azt a hit-
terjeszt. biz. már 1626. dec. 7-én kimondta. Igen érdekes a hitterjeszt, biz. 
1645. szept. 12-i felelete, mely megtiltja, hogy keresztény mandarinok keresztet 
rejtsenek el a bálvány oltárán s így látszólag a bálvány, valójában a kereszt 
iránt mutassanak tiszteletet. Ugyanígy Konfucse és az ősök tiszteletére vonat-
kozólag, meghagyja a hittérítőknek, hogy a hitujoncokat mindé tiszteletek 
téves és tilos voltára kioktassák. A sz. Officium 1663 máj. 9-én általános sza-
bályként felállítja; hogy katholikusnak semmi olyat, amiből eretnek voltára 
lehelne következtetni, nem szabad tennie. Maigrot Károly Jézustársasági atya, 
kinai ap. helynök 1693. márc. 23-án Istent az Ég Urának rendeli nevezni, ellenben 
eltiltja a keresztény templomban «tiszteljétek az Eget» felirású táblák alkalma-
zását. Confucius tiszteletére bemutatott áldozaton való jelenlétet, magánházak-
ban «elhunyt N. szellemének széke» felírású táblákat s annak tanítását, mintha 
a kinai bölcselet nem volna a kereszténységgel ellentétes: a sz. Officium 1711. 
márc. 10-én e rendeletet jóváhagyta. XI. Kelemen pedig 1715 márc. 19-i Ex 
illa die konst. annak betartását a pápának fentartott kiközösítés terhe alatt 
hagyta meg s erre a hittérítőktől esküt kívánt. Mediobarbus alexandriai patri-
arka azonban 1721. nov. 7-i pásztorlevelében ezzel ellentétes engedményeket 
tett. XIV. Benedek 1742. júl. 11. Ex quo singulari brévéjével, — miután már 
XII. Kelemen 1734. aug. 24-i Compertum konst. megtiltja a hittérítőnek 
pogány szertartásokat keresztény szertartássá tenni, 1735 szept. 26-i Apos-
tolicae Solicitudinis konst. a pekingi püspöknek Mediobarbus engedményeit 
publikáló pásztorlevelét megsemmisítette — XI. Kelemen konst. újból meg-
erősítvén, az engedményeket azzal ellentétesnek jelentve ki, eltiltja s ahhoz 
képest új esküformát ír elő. A hitterjeszt, biz. 1753. jan. 14-i utasítása újból 
lelkére köti a hittérítőknek, hogy az elhunytak iránti babonás tisztelet kiirtá-
sára törekedjenek s annak meg nem engedett voltára gyónóikat még akkor is 
figyelmeztessék, ha sikert nem remélnek. Az 1777-ik ápr. 10-i utasítás ott, 
ahol lehetetlen volna a babonás földreborulásokat megakadályozni, megengedi, 
kogy a halott előbb elföldeltessék s a temetési szertartások csak azután végez-
tessenek és pedig minden térdhaj lás nélkül, az égő gyertyák és tömjén hasz-
nálatát azonban megtartani rendeli. Az idézett 1753-i utasítás a tonkingi 
keresztényeknek azt is megtiltotta, hogy a pogányok halotti torain résztvegye-
Tiek, kinai hittérítők azonban azt állítva, hogy míg Tonkingban e torok el-
választhatlanok a halottak tiszteletére bemutatott áldozatoktól, addig Kínában 
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gyarázatot s megrovandó könnyűséget.1 4. Más helynökség 
v. prefektura hittérítői nem elegyednek-e a missió igazgatá-
sába.2 A missió kormányzatáról az apóst, helynök által: 5. Hogy 
gondoskodnak a helynökség v. prefektura kormányzatáról, hogy 
halálesetben a hivek főnök nélkül ne maradjanak.3 6. Van-e a 
hittérítőknek valamely rendes tanácsa s minő hatáskörrel fel-
ruházva. A benszülött papságról: 7. Különös figyelem fordítandó 
a benszülött papságra, annak alkalmasságára, lelki tulajdonsá-
gaira, minő reményt lehet bele helyezni. 8. Hogy gondoskodnak 
a benszülött papnövendékek neveléséről, van-e papnevelő inté-
zet, különválasztva a világi növendékektől, mely tudományokat 
tanulnak abban a papnövendékek, a tridenti zsinat által előírt 
szabályok betartatnak-e, kinek a gondja és kormányzósága alatt 
áll, ha pedig nincs, lehetne-e alapítani vagy hiányát pótolni. 
9. Mire lehet a benszülött^ket alkalmazni, s az európai hittérí-
tők fölötti főnökségből kizáratnak-e. A szerzetes intézmények-
ről: 10. Vannak-e a helynökség v. prefektura területén szerzetes 

ez különálló cselekmény lévén, az azokon való részvétel megengedhető, a sz. 
Officium azonban a kifejtett okokat nem találván meggyőzőnek, a Tonking szá-
mára kiadott utasítást 1802. febr. 21-n Kinára is kiterjesztette. 

1 A hitterjeszt, biz. 1638. jan. 30-i döntvénye szerint a hittérítők 8 napig 
saját területükön kívül is élhetnek felhatalmazásaikkal, ha ott kath. pap nincs. 
Pro foro externo szóló felhatalmazásaikkal azonban csak ott élhetnek, ahol 2 
napi járóföldre nincs olyan püspök, akinek hasonló felhatalmazása volna. 
Házassági felmentésekre vonatkozó felhatalmazásaikkal VIII. Sándor Animarum 
saluti breveje értelmében csak új keresztényekkel s olyanokkal szemben élhet-
nek, akiknek legalább egyik szülője még új keresztény volt. Száműzetésre itélt 
hittérítőknek az apóst, helynök engedélyt adhat, hogy felhatalmazásaikat szám-
űzetésük helyén is gyakorolhassák ; de ha ott püspök van, akkor annak enge-
délye is szükséges. 

2 Az apóst, helynök csak a kinevezési brevejében számára kijelölt terü-
leten gyakorolhat joghatóságot, viszont e területen semmiféle püspök vagy 
primás joghatóságot nem gyakorolhat; a hittérítőknek pedig lelkipásztori mű-
ködésükhöz az illető terület ap. helynökének engedélyére van szükségük. 

3 Az apóst, helynök, ha csak nincs utódlási joggal kinevezett segédje, 
köteles általános helynököt kinevezni, aki az apóst, helynök halálától az új 
apóst, helynök székfoglalásáig a helynökséget mint apóst, delegatus kormá-
nyozza. Sőt a hitterjeszt, biz. 1786. mart. 20-i dekr. megengedi két helynök 
kinevezését. Ha azonban ezek még az apóst, helynök előtt halnak el, akkor a 
hivatalban legidősb hittérítő veszi át a helynökség kormányzását. A kineve-
zendő apóst, helynök felől az Uditore di S. S. tart két tanúval informális 
eljárást a XIV. Benedek 1757. jan. 18-i Oravissima konst.-ban foglalt kérdő-
pontok szerint. 
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intézetek, az ifjúság nevelésével foglalkoznak-e, úgy férfi, mint 
női intézetek, i 11. Vannak-e a benszülöttek közt, akik hajamot 
mutatnak a szerzetes életre s minő haszonnal lehetne ez intéze-
teket a benszülöttek közt terjeszteni. 12. Úgy a világi, mint a 
szerzetes egyháziférfiak papi, vagy más, állásuknak megfelelő 
öltözeteket hordanak-e.2 A szent szolgálatról és a megtérések-
ről: 13. Van-e a helynökség vagy prefektura szabályai és szo-
kásainak gyűjteménye: ez benyújtandó a bizottságnak. 14. Köny-
nyen v. nehezen közli-e az előljáró a hittérítőkkel a felhatalma-
zásokat.3 15. Az erkölcstanban az összes hittérítők egyértelműek-e 
s az egyformaság előmozdítására tartatnak-e értekezletek, melyen 
az előforduló eseteket megvizsgálják. 16. Olvasnak-e a hivek 
tiltott könyveket.4 17. Van-e minden helynökségben és prefek-
turában katekizmus és a különböző könyvekben a hittan egy-
formán adatik-e elő. 18. Ajánlatos-e e missió kerületeit úgy be-
osztani, hogy több kerület egy hittérítőnek mint elöljárónak 
alárendeltessék. 19. Az egyes kerületekben, melyek megfelelnek 
a plébániáknák, pontosan vezetik-e a kereszteltek, házasultak, 
halottak anyakönyvét s a liber status animarumot, a húsvéti 

1 A szerzetesrendek iskoláinak igazgatása a hitterj. biz. 1886. jan. 28-i 
dekr. értelmében a szerzetes elöljárók hatáskörébe tartozik. 

2 Hogy pogány papokhoz hasonlóan öltözködni tilos, a hitterj. biz. 1685. 
márc. 20-án kimondotta. 

3 Az osnabrücki püspök mint az észak-német missió ap. helynöke 1913. 
jul. 14-én papjaival a következő felhatalmazásokat közölte : tiltott könyveket 
olvasni, egy nap kétszer misézni, miseruhákat megáldani, az Oltárisientséget 
titokban vinni beteghez, felnőtteket gyermekek számára előírt formával keresz-
telni, vegyes vallás akadálya alól felmenteni, eretnekség alól feloldozni, minden 
egyházi fenyíték alól feloldozni, böjt alól felmenteni, egyszerű fogadalom alól 
felmenteni, első fokú törvénytelen sógorság akadálya alól felmenteni, több aka-
dály alól egyszerre felmenteni, debitum conjugale kérésére felmentést adni 
szüzességi fogadalmat szegők és incutuosusoknak, bűntény titkos akadálya alól 
felmentést adni. 

4 A hitterjesztésre vonatkozó dolgokról szóló könyv kiadásához a hit-
terj. biz. engedélye szükséges a biz. 1673. dec. 19-i dekr. értelmében, Kinában 
általában egyházi dolgokról szóló könyv kiadásához is, kivéve Európában 
egyházi jóváhagyással megjelent könyvek fordítását. A sz. Officium 1848. jul. 
26-i dekr. szigorúan megtiltja, hogy anabaptista bibliákat azon ürüggyel, hogy 
az abban foglalt tévelyeket úgy sem értik, a hivek kezében hagyjanak. E ren-
delkezések ma is kötelezők, mert az 1897-i Officium ac munerum nost. meg-
hagyja, hogy az apóst, helynökök és hittérítők a hitterj. biz. rendeleteit hiven 
betartsák, de az azokban foglalt önmaguktól beálló büntetések az Apóst. Sedis 
konst. által eltörültettek. 
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kötelességet1 teljesítik-e és a kerületek közelednek-e a kánonok 
által kívánt plébánia2 formájához. 20. Lehetne-e valami különö-
sebb eszközzel gondoskodni, hogy a kath. hit a benszülöttek 
közt könnyebben terjedjen. A templomok, kápolnák és pap-
lakokról: 21. Elegendő számú templom és kápolna van-e a 
missióban s el vannak-e látva az istentiszteletekhez szükséges 
felszereléssel.3 22. Szabadon gyakorolható-e a helynökség v. 
prefekturában a kath. vallás, ha nem, van-e mód az akadályok 
elhárítására. 23. Van-e minden pap tartózkodási helyén meg-
felelő paplak, vagy legalább elfogadható tartózkodási hely. Az 
egyház javairól s azok igazgatásáról : 24. Minő alamizsnát nyújt 
a lyoni hitterjeszt, társulat s van-e más eszköz a hittérítők fen-
tartása s az istentiszteletek költségeinek fedezésére.4 25. Vannak-e 
s minő ingatlan javai, vagy jövedelmei a missiónak, ha nincs, 
lehetne-e módot találni, hogy lassanként vagy a hívek adomá-
nyaiból vagy általuk teljesítendő szolgáltatásokból biztos be-
vételre lehessen szert tenni. 26. Ha a missiónak van ingatlana v. 
jövedelme, zavarja-e valaki annak birtokában, v. elismeri-e a 
kormány annak birtokát. 27. Mily módon lehet az egyházi javak 
biztonságáról gondoskodni.5 28. Van-e e javak v. jövedelmek keze-

1 A húsvéti áldozás kötelessége X.Pius 1912-iTradita konst.szerint is a 
plébániatemplomban lévén teljesítendő ; missióterületen is, mihelyt valamely 
templom plébániának nyilváníttatott, a hivek a húsvéti áldozást ott telje-
sítsék, természetesen saját ritusuk szerint ; ahol azonban saját ritusu papja 
nincs, ott a húsvéti áldozás kötelességét is minden hivő bármely rítusban 
végzett áldozással teljesítheti. A húsvéti idő kiterjesztését missióterületen ma is 
nem a szentségi fegyelem, hanem a hitterjeszt, biz.-tól kell kérni, mely azt pl. 
Írországra nézve 1851. május 4-i dekr.-mal hamvazó szerdától Péter Pál nyol-
cadáig terjesztette ki. 

2 Az apostoli helynökség hittérítői sohasem valóságos plébánosok, de 
a hitterj. biz. joghatósága alá tartozó püspökségekben is előbb csak quasi-
plebániák szerveztetnek. A keleti egyházban azonban a plébánia fogalmához 
nem kívántatnak a nyugati egyházban előirt összes alakiságok, hanem minden 
hitközség, melynek a püspök által kirendelt tulajdon lelkipásztora van, plébá-
niának tekintetik. 

3 Üldözés idején az oltárok a templomból és pedig a sz. Officium 1857. 
jul. 15-i döntv. szerint a felszentelt templomból is eltávolíthatók. 

4 A lyoni társulaton kívül különösen Jézus szent gyermekségének és 
Klaver sz. Péter társulata érdemelnek említést. — A hittérítő hagyatéka a 
hitterj. biz.-t illeti s az illető missió javára fordítandó. 

5 Az északamerikai Egyesült-Államok püspökeinek a hitterj. biz. 1843. 
szept. 30-i dekr. meghagyja, hogy az egyházi célokra nekik adományozott 
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lésére a hittérítőknek valamely tanácsa s van-e a kezelésben a 
híveknek is valami részük, i Az istentiszteletre vonatkozó dol-
gokról: 29. A szent cselekményekben, különösen az ünnepélyes 
szent misénél a római szent egyház minden szertartását hiven 
betartják-e,2 éneket is alkalmaznak-e és pedig a kánoni előírá-
sok szerint. 30. Minő népénekeket alkalmaznak a templomokban. 
31. Minden templomban, amelyben tiszteletlenség veszélye nél-
kül lehet, őrzik-e és hogy az Oltáriszentséget3 s minő a hivek 
ájtatossága a szentség iránt. 32. Van-e az istentisztelet fényének 
emelésére s ájtatos művek gyakorlására akár férfiak, akár nők-
nek valamely testvérülete 4 vagy lehetne-e alapítani. 33. Ha van, 

javakat végrendeleti leg egy más püspökre hagyják, aki azt, mihelyt a végren-
delkező püspök utódja kineveztetett, annak átadni köteles. 

1 Németalföldön a hitterj. biz. 1856. julius 21 -i szabályzata szerint ily 
tanács minden plébánián alakítandó, elnöke a plébános, tagjait a püspök 
nevezi ki. 

2 A karmelitáknak Perzsiában VIII. Orbán megengedte, hogy a misét 
latin szertartás szerint arab nyelven végezzék, örmény nyelven ellenben meg-
tiltotta. Hasonlóképen nem engedélyezte az örmények azon kérelmét, hogy a 
borhoz vizet ne vegyítsenek s hogy a Gloria és Credo szövegéhez bármit 
hozzátegyenek. — Tonking, Kina, Kokinkina, Siam-i hittérítőknek V. Pál, 
Keletindiaiak-nak X. Kelemen megengedte a fedett fővel misézést ; Kinai hit-
térítőknek VII. Sándor, hogy az ablutiót és a purificatiót csak vízzel végez-
zék és hajnal előtt 3 órával misézhessenek, XVI. Gergely, hogy ereklyék nél-
küli oltáron misézzenek, XII. Leo, hogy miseruha nélkül misézzenek. 

3 Ha a templomban nem lehet az Oltáriszentséget illendően őrizni, a 
hittérítőnek otthon kell azt őriznie a hitterj. biz. 1803. aug. 3-i utasítása szerint. 

4 Confraternitások alapításánál betartandók VIII. Kelemen 1604. dec. 7-i 
Quaecumque konst. szabályai, melyek főbb pontjaikban az alapító oklevélbe 
is felveendők. Ezek szerint egyféle társulatot egy templomban csak egyet lehet 
alapítani ; az alapításhoz püspöki engedély szükséges ; a társulat megnyeri 
mindazon búcsúkat, melyek az alapítórendnek névszerint adattak, de nem 
azokat, melyeket csak közlés által nyert; az alapszabályokat a püspök hagyja 
jóvá ; a társulattal közölt búcsúk kihirdetés előtt a püspöknek bemutatandók ; 
az alamizsnák hovafordítását a püspök írja elő ; az alapítóoklevél kiállításának 
költsége nem lehet több 30 frcsnál. E szabályok be nem tartása az alapítást 
és a búcsúkat érvénytelenné teszi, a szabályokat be nem tartó előljáró pedig 
elöljárói hivatalt többé nem nyerhet. — IX. Pius 1861 január 8-i engedélye 
alapján a püspök a társulatok igazgatóivá a helyi plébánosokat is kinevezheti. 
Szentolvasó-társulat alapításához a dominikánus rend generálisának engedélye 
szükséges, anélkül a búcsúk nem nyerhetők. — A plébániatemplomhoz tartozó 
kápolnában alapított társulat a nem plebánosi funkciókra nézve is a plébá-
nostól függ, más templomban vagy kápolnában alapított nem. — Szerzetesek 
templomaiban fennálló társulatok anyagi javainak igazgatását világiakra kell 
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minő e társulatok jelenlegi állapota s nem szorul-e javításra. 
34. Az istentiszteletbe s a szentek tiszteletébe nem csúsznak-e 
be babonák és melyek. Az ifjúság neveléséről: 35. Vannak-e a 
missióban a benszülöttek, úgy férfiak, mint nők számára iskolák 
s elegendők-e a hivek gyermekei számára.1 36. Felvétetnek-e 
azokba hitetlenek, vagy protestánsok, vagy skizmatikusok fiai is 
s minő biztosítékkal, hogy a katholikusok hitét ne veszélyeztes-
sék.2 37. Az iskolákban a fiúk elkülöníttetnek-e a leányoktól. 
38. Kikre van bizva az ifjúság nevelése? 39. Van-e akár férfiak, 
akár nők számára valami konviktus v. kollégium. Felvétetnek-e 
abba hitetlenek, v. protestánsok, v. skizmatikusok s minő bizto-
síték mellett. 40. Vannak-e a helynökség v. prefekturában pro-
testáns v. pogány iskolák s katholikusok látogatják-e azokat. 
41. Vannak-e árvaházak s miből tartják fenn azokat. Némely a 
hitterjesztésre célszerű intézetről: 42. Vannak-e mindkétnemű 
hitújoncok 3 számára otthonok s hogy vannak rendezve. 43. Minő 
célszerűbb módot lehetne alkalmazni, hogy a hitoktatók intéz-
ménye a missiók javára hasznosabban váljon be. 44. Van-e a 
betegek számára valami kórház s hogy kezelik annak bevételeit. 
Az ünnepek és böjtökről : 45. Mely ünnepeket 4 tartanak a mis-

bizni. — Hittérítőkre a búcsúk és ereklyék biz. 1887-i dekr., mely szerint Szent 
Háromság, Kármelhegyi és Hétfájd. B. A. társulata alapításához az illető rend-
főnökök engedélye szükséges, nem kötelező. Hogy a tagok a társulati búcsúk-
ban részesüljenek, a tagok névsorának összeírása feltétlenül szükséges. Oly 
hittérit, területen, ahol nincsenek templomok, hanem az istentiszteletet magán-
házakban végzik, társulatok alapíthatók anélkül, hogy a társulatnak saját ká-
polnája vagy oltára volna. A hitterjeszt, biz.-tól skapuláré megáldásra nyert 
engedélyben bennfoglaltatik a társulatba való felvétel joga is. 

1 Hogy a hitterj. biz. a kath. iskolák alapítását mily fontosnak tartja, 
mutatja, hogy már 1779-ben felső Egyptomban a hatodik gymnaziumot ala-
pítja a Congregatio költségén, a rektortól évenként minden növendék haladá-
sáról jelentést kívánva, az intézetet a missió prefektusának igazgatása alá 
helyezve. 

2 A sz. Officium 1866 jun. 1-i határozata szerint kath. nevelőintézetbe 
schismatikus növendékek felvehetők s nem kötelezhetők misehallgatásra vagy 
más ájtatosságon való részvételre, de vigyázni kell, hogy a növendékek hit-
vitába ne elegyedjenek. 

3 A hitterj. biz. 1760-i utasítása felnőttek keresztelése előtt hosszabb 
katechumenátust kíván, a sz. Officium pedig megtiltja oly gyermekek kereszte-
lését, akik nem volnának azután katekizálhatók. 

* Az örmények 1439-ben a flórenci zsinaton elfogadván a latin egyház 
ünnepeit, a hitterj. biz. 1635. jan. 30-i dekr. nem engedi meg, hogy némely 
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sióban, nem kérnek-e nagyobb egyöntetűség kedveért valami 
változást. 46. Mely böjtöket1 s megtartóztatásokat tartanak úgy 
az európaiak, mint a benszülöttek, volna-e ebben is valami vál-
toztatandó. A temetők és temetésekről : 47. Uralkodik-e a teme-
téseknél a keresztények közt valami babona.2 48. Vannak-e a 
keresztényeknek külön temetőik,3 ha nem, lehetne-e megkísé-
relni, hogy azt megnyerjék és megáldatnak-e. A szentségek ki-
szolgáltatásáról: 49. A keresztség kiszolgáltatásánál betartják-e a 
római rituálé összes előírásait. Különösen nem osztják-e meg a 

ünnepeket máskor tartsanak, ellenben megengedte, hogy Konstantinápolyban a 
latinok a görög ünnepeket is megtartsák. Az ünnepnapot megszentelni a hivek 
akkor is kötelesek, ha paphiány folytán misét hallgatniok lehetetlen, de más 
ájtatosságra nem kötelezhetők bún terhe alatt. Az apóst, helynökök rendkívüli 
fakultásai közt az is bent szokott foglaltatni, hogy szegényeknek a szolgai 
munkát— húsvét, pünkösd, karácsony és Nagyboldogasszony napját kivéve — 
mise (vagy ha a misehallgatás lehetetlen, az azt pótló imák) után, kevésbbé 
szegényeknek délután megengedhessék. Az Antillákon IX. Pius 1868 márc. 1-i 
engedélye alapján Nagyboldogasszony és Péter Pál napja sem parancsolt 
ünnep. Az északamerikai görög ruthénoknak a hitterj. biz. 1916. márc. 27-i 
dekr. megengedi, hogy az ünnepeket és böjtöket a helyi szokás szerint tartsák, 
de vasárnap s a mindkét rítusban egy napra eső ünnepen misét saját ritusu 
templomukban kell hallgatniok. 

1 Ruthén püspökök kérését, hogy háznépüknek a görögök böjtjeihez 
való alkalmazkodást megengedhessék, a hitterj. biz. 1635. márc. 12-én megta-
gadta, mert ez a latin szertartásról görög szertartásra való áttérést jelentené.— 
Az egyháznak a böjtre vonatkozó törvényét a hittérítők kötelesek az új keresz-
tényekkel megismertetni, de egyben az az alól mentesítő okokat is megma-
gyarázhatják. Míg a sz. Officium azelőtt, még 1796-ban is, azon az álláspon-
ton volt, hogy a kinai újév ha böjti napra esik, az nem ok a böjt alól való 
felmentésre, addig ma az apóst, helynökök felhatalmazásaiban ez is bentfog-
laltatik. Indiában pápai engedély alapján csak a nagyböjt péntekei, nagyszom-
bat és karácsony vigiliája böjti napok: a hitterj. biz. 1804. jan. 16-án kimondta, 
hogy ez engedmény a benszülött papokra is vonatkozik. 

2 L. a 467. old. a 3 jegyzetet. 
3 A hitterj. biz. 1763. és 1830-i dekr. természetesen óhajtják a külön, de 

szükségből tolerálják a közös temetőt. Mihelyt valahol plébánia szerveztetett, a 
hitterj. biz. a plebánosi jogokat féltékenyen őrzi, így kimondja, hogy a szer-
zetestemplomba temetkező köteles megfizetni a plébános járandóságát s a 
halottas háznál a gyászszertartás végzése a plébánost illeti, sőt magát a szer-
zetes hittérítőt is a plébános temeti. Hogy szegényeket ingyen kell temetni, a 
hitterj. biz. már 1658-ban kimondta, hogy az oltár alá nem szabad temetni, 
1790-ben mondatott ki. Feltűnően szabadelvű a sz. Officium 1827-i dekr., mely 
a halálos ágyon a szentségeket visszautasító kath. egyházi temetését megen-
gedi, ha csak valami remény lehet, hogy halála percében bűneit megbánta. 
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szertartásokat s minő nyelven teszik a kérdéseket, i 50. Gyakran 
fordul-e elő kétely a hitoktatók v. szülésznők gondossága felől 
a keresztség kiszolgáltatásánál s ha igen, hogy viselkednek ilyen-
kor a hittérítők. 51. Gondot fordítanak-e a hittérítők arra, hogy 
eretnekek v. szakadárok kereszt- és bérmaszülők ne legyenek.2 

1 A hitterj. biz. 1631. febr. 13-i dekr. meghagyja, hogy a kath. szertart. 
könyvekben feltüntessék, hogy a keresztelési aktust kifejező szó jelen időben 
értendő. — A japánok az f, tri, pti, spi hangot nem tudván kiejteni, filius helyett 
Hiriust, Patris helyett Paterist, baptizo helyett baotizo, Spiritus helyett Sepiritust 
mondanak: a sz. Officium 1868. mart. 11-én a következő formulákat: Togo te 
baotizo mono in nomine Pateris et Hirio et Sepirito Santo, — Togo te 
baotizo mono in nomine Pater et Christito naron Hirio et Sen Santo amen,— 
t g o te Pater in nomine Pater et Hirio et Sepiritu Santo amen, — Togo te 
Pater in nomine Pater et Hirio et Ibirisen San — érvénytelennek, más kevésbbé 
elrontott formulákat kétes érvényűnek jelentette ki. — Az örmény szakadárok 
keresztelési formuláját : baptizet nunc manus mea in nomine Patris, baptiset 
nunc manus mea in nomine Filii, baptiset nunc manus mea in nomine Spiritus 
sancti, a sz. Officium 1633. sept. 8-i döntv. érvényesnek ismeri el. — A. hitterj. 
biz. 1636. aug. 30-án utasítja a georgiai hittérítőket, hogy a vízzel való leön-
tést ugyanaz végezze, aki a keresztelés szavait kimondja, a máskép keresztel-
teket feltételesen újra keresztelni rendeli. — A hitterj. biz. 1645. sept. 12-i 
dekr. kinai hittérítőknek nem engedte meg, hogy nők keresztelésénél az olaj-
kenést, nyállal és homokkal érintést s szentelt só nyújtást elhagyják, XII. Ke-
lemen 1734 aug. 34-i Compertum bullájával azonban mandzsúriai hittérítők-
nek 10 évre engedélyt adott, hogy szükség esetén a nyállal és homokkal érin-
tést s rálehellést elhagyhassák. — VII. Pius 1803 jan. 30-án tonkingi hittérí-
tőknek megengedte, hogy akár idő hiánya, akár a hittérítő nagy fáradsága 
folytán felnőtteket a gyermekek keresztelésére előírt szertartással kereszteljenek, 
amit VIII. Pius 1830 jul. 16-án az északamerikai Egyesült-Államokban is 20 
évre megengedett, valamint azt is, hogy a keresztvizet egy egészen rövid for-
mulával áldhassák meg. Az engedélyt IX. Pius 1852. szept. 26-án 5 évre meg-
hosszabbította azzal, hogy a püspökök törekedjenek a római ritualében felnőt-
tek keresztelésére előírt szertartást behozni. Az Antillák püspökeinek IX. Pius 
1868. márc. 1-én áz engedélyt többi fakultásaikkal azonos időre adja meg s az 
ma általában így szokott adatni. — A sz. Officium 1770. nov. 8-i utasítása 
szerint, ha a gyermek, kinek szülői ellenzik a keresztséget, halálveszélyben 
van, szabad a keresztelési a gyermek homlokának vizes spongyával való ned-
vesítése által vagy más leplezett módon végezni, csak a víz lényege ne legyen 
valamely szesz által átváltoztatva. — A hitterj. biz. 1809. ápr. 30-án a siami 
ap. helynök kérdésére adott felelete szerint a keresztelést-a lat. szert, egyház-
ban latinul kell végezni, de meg lehet a nép nyelvén magyarázni. 

2 XIV. Benedek 1745 dec. 9-i utasítása határozottan meghagyja, hogy 
inkább keresztszülő nélkül kell keresztelni, mint eretnek keresztszülővel, de 
meg látszik engedni azt a kibúvót, hogy az eretneket meghagyják azon hi-
szemben, mintha ő volna a keresztszülő. Viszont katholikusoknak is biztosabb 
nem vállalni eretnek keresztszülői tisztjét. 
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52. A bérmálás szentségét az egyház általános szokása szerint, 
vagy közvetlenül a keresztség után szolgáltatják-e ki.1 53. Melyek 
a helynökség v. prefekturában fentartott e s e t e k , 2 a hittérítők 
eléggé ismerik-e. 54. Az első áldozáshoz a hivek ünnepélyes 
előkészülettel és pompával bocsáttatnak-e. 55. A helynökség v. 
prefekturában ki van-e hirdetve a tridenti zsinat XXIV. Sess. 
Tametsi dekr. a házasság szentségéről.3 56. Pontosan történ-

1 A latin egyház, szükség esetét kivéve, a bérmálást a betöltött 7-ik év 
előtt nem szolgáltatja ki, hallgatagon tűri azonban, hogy a keleti egyház 
az újszülötteknek a keresztséggel együtt a bérmálást is kiszolgáltatja. Oly hit-
térítési területen, ahol latin és keleti katholikusok vannak, a hittérítő, aki pápai 
engedéllyel a bérmálást kiszolgáltatja, a keletiekre vonatkozólag külön utasítás-
ban részesül. Ahol a Szentszék a keleti papok bérmálási jogosítványát kifeje-
zetten visszavonta, ott az ezek által kiszolgáltatott bérmálás természetesen 
érvénytelen, minthogy azonban a bérmálás az üdvösséghez nem feltétlenül 
szükséges, az ilyeneket csak akkor kell újra bérmálni, ha botrány nélkül lehet-
séges. 

2 Hogy a hittérítő szükség esetén hittérítési területén kívül is feloldoz-
hat fenntartott esetek alól, a hitterj. biz. 1665. jan. 23-i döntvény mondja ki ; 
censurák alól feloldozni természetesen nincs joga, mert joghatósága csak pro 
foro interno szól. A hitterj. biz. 1691. dec. 13-i dekr. lelkére köti a brazíliai 
püspököknek, hogy a fenntartott esetek alól való feloldozásra a hittérítőknek 
könnyen adjanak engedélyt. Keleti szert hiveket saját püspökük által fenntar-
tott esetek alól latin szert, hittérítő csak a keleti püspök külön engedélyével 
oldozhat fel. — IX. Pius 1866. jun. 27-i dekr. alapján a tengerentúli püspökök 
fakultásaiban, mely szerint az apóst, széknek fenntartott esetek alól feloldoz-
hatnak, mindig kivétetnek a XIV. Benedek Sacramentum Poenitentiae bullájá-
ban fenntartott esetek : a gyóntatónak hatodik parancsolat elleni bűnre csábí-
tással való hamis vádolása, és a bűntársnak hatodik parancsolat elleni bűn alól 
való feloldozása. A hatodik parancsolat elleni bűnre csábító gyóntatót a gyónó 
feljelenteni tartozik : a hitterj. biz. 1775. jun. 1-i utasítása szerint az apostoli 
helynök a feljelentés elfogadására más papot is felhatalmazhat, teljes bizonyí-
tékul vagy a csábításnál együtt jelenvolt két tanú, vagy külön-külön csábított 
három szavahihető tanú esküvel erősített vallomása fogadható el. — A bűntárs 
feloldozására kiszabott kiközösítés elől 15 esetben feloldozni az északamerikai 
püspökök és apóst, helynököknek IX. Pius 1867. okt. 6-án engedélyt adott. 

3 Japánban a dekr. kihirdettetett, de VIII. Orbán 1625. jul. 2-i kijelen-
tése szerint az 1614-i üldözés után elvesztette kötelező erejét. Kínában a dekr. 
nem hirdettetvén ki, a házasságkötést csak a mutuus consensus nyilvánítása 
eszközli, hogy mely szertartás részére bizonyítja a consensus de praesenti-t, azt 
esetről-esetre kell megítélni. — Az 1626-i ruthén tartom, zsinat a dekrétumot 
mint saját, nem mint a trid. zs. dekr. hirdette ki, már pedig a tartom, zs. új 
bontó akadályt nem alkothat, ennélfogva a hitterj. biz. 1629. máj. 8-án ki-
mondta, hogy a klandestin házasságok ez alapon nem érvényteleníthetők. 
VIII. Orbán akkor a trid. zs. dekr.-t brevével mint pápai dekr. rendelte kihir-
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nek-e az egyház által előírt hirdetések és pedig az előirt napo-
kon. 57. Hogy viselkednek a hittérítők a házassági akadályok 
alól való felmentések tekintetében : először adnak-e felmentéseket 
tiltó akadályok alól, másodszor gyakran adnak-e felmentéseket 
bontó akadályok alól, különösen közel rokonság alól.1 58. Föl-
mentések adásánál pénzbírságot szednek-e.2 A felmentések Írásban 
adatnak-e s kifejezik-e az apostoli felhatalmazást.3 60. Vannak-e 
vegyes házasságok s mily gyakran, hogy viselkednek ez irány-
ban a hittérítők.4 61. A házasságkötésnél nem használnak-e a 

detni. — A trid. zs. dekr. tartalmazó római rituálé használata a trid. zsinatm. 
biz. 1634. dec. 16-i döntv. szerint a dekr. kihirdetésének védelmét állapítja 
meg. — A quebeki egyházmegyére nézve a hitterj. biz. 1820-ban kimondta, 
hogy ahol már plébániák vannak, ott a trid. dekr. kötelező, ahol csak hittérí-
tők, ott nem. — A sz. Officium 1884. jan. 30-i döntv. a Tametsi dekr. egész 
Délamerikára nézve kötelezőnek mondja ki, de a bár érvénytelenül, de jóhi-
szemben kötött vegyes házasságot dissimulálni rendeli. — A Ne temere a lat. 
szert, kath.-ra mindenütt kötelező lévén, oly helyeken, ahova a hittérítő nem 
jön ugyan havonta, de nagyobb nehézség nélkül felkereshető, a nem a hit-
térítő jelenlétében kötött házasság érvénytelen. A kinai püspököknek azonban 
X. Pius 1908. jul. 27-én engedélyt adott a házasságkötés lényeges formája alól 
dispensálni. A délamerikai görög ruthénokra a Ne temere kötelező, vegyes 
ritusú házasság a nő rítusa szerint a nő plébánosa által áldandó meg, de 
mindkét nemű gyermekek az atya ritusát követik. 

1 Hogy a vérrokonság és sógorság akadálya alól való felmentésre adott 
engedélyben nem foglaltatik bent az engedély a köztisztesség akadálya alól 
való felmentésre, a hitterj. biz. 1831. jun. 4-i dekr.; hogy a valláskülönbség 
akadálya alól adott felmentésben minden a nem-keresztény félre nem vonat-
kozó egyh. akadályok alól való felmentés akkor is bennfoglaltatik, ha a hit-
térítőnek ezen vagy egyszerre több akadály alól felmentésre nincs felhatalma-
zása: a sz. Officium a kiangsi ap. helyn. kérdésére 1913 ápr. 23-án adott 
felelete mondja ki. 

2 A hitterj. biz. 1848. márc. 11-i dekr. szerint még a szegények számára 
sem szabad a felmentések alkalmával adományt elfogadni. 

3 A római kúriának az 1908-i Sapienti konst.-val történt újjászervezése 
után a hitterj. biz. elnöke kérdést tett, vájjon az indiai, tonkingi, kinai, japán 
és ausztráliai püspökök, ap. helynökök, prefektusok és hittérítőknek a házassági 
felmentésekre vonatkozó fakultásokat továbbra is a hitterj. biz. adja-e? a 
konsist. biz. 1908. nov. 12-én igenlőleg felelt, de hozzátéve, hogy a fakultások 
a szents. fegy. biz.-val egyetértésben adandók. A keleti szert, ügyek albizott-
sága a valláskülönbség alól is adhat felmentést, a páli kiválts, azonban a sz. 
officium hatáskörébe tartozik. 

5 Az ap. helynök függessze fel fakultásaitól a hittéritőt, aki keresz-
tény és nem keresztény közt dispensatio nélkül kötendő házasságba beleegyezik, 
vagy ily házasságkötésnél jelen van, vagy ily házasságot kötötteknek szentsé-
geket kiszolgáltat. — A valláskülönbség akadálya alól való felmentésre adott 
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keresztények babonás szertartásokat, i A visszaélésekről s a mis-
sió szükségleteiről : 62. Számláltassanak elő mind a visszaélések, 
melyek esetleg katholikusok közt is elharapóztak akár a hit, 
akár az erkölcs, vagy a szentségek kiszolgáltatása s bármi más 
tekintetben. 63. Mik e visszaélések okai s mi módon lehetne 
kiirtani. 64. Végül megfontolva a, missió lelki szükségleteit, 
egyenként soroltassanak elő s adassanak elő az alkalmas eszkö-
zök a hit nagyobb terjesztésére.2 

Budapest. Dr. Huszár Elemér. 

engedéllyel az apóst, helynök nőrablás esetén is élhet. Az engedélyhez fűzött 
feltétel : ott, ahol több pogány van, mint keresztény, nem az egyes falvakra, 
hanem a hittérítő egész körzetére értendő. A sz. officium 1866 aug. 29-i 
döntv. értelmében a valláskülönbség akadálya alól nem lehet felmentést adni 
annak, aki páli kiválts, alapján akar új házasságot kötni. A páli kiválts, 
igénybevételéhez sürgős szükség esetén az apóst, helyn. az interpellatio alól 
felmentést adhatnak a sz. officium 1760 jun. 11-i utasítása szerint. 

1 Kelet-Indiában a menyegzői szertartáshoz tartozik a Pylleier bálványt 
ábrázoló, 108 fonálból szőtt zsinóron függő aranyékszernek a nő nyakába 
akasztása s a kókuszdió feltörése és elköltése: De Toutnon bibornok apóst, 
vizitátor ezt eltitotta, amit a szent officium 1733-i dönt. is helyben hagyott. 

2 A hitterj. biz. 1893 márc. 19-i utasítása az indiai püspököknek a 
következőket hagyja meg: 1. minden megyében külön hittérítő állomások szer-
vezendők ; 2. a püspökség jövedelmének egy része térítési célokra fordítandó ; 
3. a legfontosabb a benszülött papság nevelése és világi hitoktatók kiképzése; 
4. minden missióban kath. népiskolát, a nagyobb városokban gymnasiumot 
kell állítani. — A Costarica, guatemala, ecuador, Venezuela, nicaraguai kon-
kordátumok a hitterjesztés ügyének az államhatalom támogatását is biztosítják. 
Az indiai, kinai és japán hittérítés portugall kegyuraság alatt kezdődött, mely 
azonban a hittérítést gyarmati politikája eszközéül használta fel, azért a hit-
terj. biz. 1669-ben a kir. kegyuraság alatt álló god-i érsek joghatósága alól 
kivett s egyenesen a pápának alárendelt ap. helynöks. szervezett. A török biro-
dalomban az egyházi intézmények fölötti védelmet a porta és I. Ferenc közt 
kötött kapituláció alapján Franciaország gyakorolta, mely előjogot XIII. Leo 
1898-ban Langénieux bibornok rheimsi érsekhez írt levelében még elismerte, az 
állam és egyház szétválasztása óta azonban azt Franciaország nem igényli s a 
nemzeti jellegű egyházi intézmények védelmét a berlini szerződés értelmében 
az illető állam diplomáciai képviselete gyakorolja. 



a f ö l d e s ú r i j o g é s a z e l l e n -

r e f o r m a t i o . 

AMAGYAR király, a magyar főpapok és katholikus rendek a 
valóságban már a XVI-ik század folyamán elismerték a pro-

testáns rendeknek azon jogát, hogy birtokaikon a templomokat 
a katholikus egyháztól elvegyék és a katholikus vallásgyakorlatot 
megszüntessék, vagyis a nevezettek a valóságban már akkor el-
ismerték a protestánsoknak földesúri jogát a vallás ügyére nézve. 
Viszont természetesen a maguk részére is követelték az említett 
ügy terén a földesúri jog gyakorolhatását, a maguk részére is 
követelték, hogy birtokaikon a templomokat a protestáns vallás-
tól a katholikus egyház részére el-, illetve visszavehessék és a 
protestáns vallásgyakorlatot megszüntethessék. 

Lássuk most egy XVIII. és néhány XVII:ik századbeli pél-
dáját annak, hogy a katholikusok (király, főpapok, világi rendek) 
földesúri jogukkal a vallás terén miként éltek a gyakorlatban, 
és miként okolták meg az azon joggal a mondott téren való 
élésüket? 

Esterházy József gróf 1746-ban, midőn Kocson és Igmán-
don (Komárom megyében) a reformátusoktól a templomot el-, 
illetve visszavette, ezt mondta: A törvény rendeléséből és a kirá-
lyok bőkezűségéből a templomokra is a jog a földesuraknak van 
adva, és az alattvalókat (jobbágyokat) ez a jog (a templomokra) 
nem illeti meg, mert ők arra, hogy ily adományt (jogot) és ki-
váltságot bírjanak, természetüknél fogva képtelenek. A templom 
kegyura a földesúr, akinek akarata ellen plébánost vagy lelkészt 
tenni, vagy a szokásos látogatásokat (visitatiókat) végezni sem 
lehet, viszont a papság (clerus) a földesurat intheti, sőt kény-
szerítheti, hogy a templomot és plébániát fenntartsa, miért is a 
papság a földesúrnak (fent kifejtett) jogát nem vonja kétségbe. 
A kálvinista és lutheránus alattvalók (jobbágyok) a templomot 
csak kegyelemből használhatják, hogy azt használhatják-e, az a 
földesúr kegyelmétől függ. Kétségtelen, hogy a kocsi és igmándi 
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templom katholikus építmény (alapítás). Mindazonáltal azokba az 
alattvalók jarnak, a földesúrnak pedig hitvány viskóban kell isteni 
tiszteletét végeznie, ami egészen észellenes dolog. A földesúr 
tehát kéri és parancsolja, hogy a kálvinisták a kocsi és igmándi 
templomot azonnal adják vissza a katholikusoknak. (Esterházy 
gróf valóban haladéktalanul el is vette a nevezett templomokat 
a reformátusoktól.)1 

1613-ban, midőn a protestánsok kérték, hogy Győrré és 
Szakolcára eresszenek be protestáns papot, II. Mátyás király azt 
felelte nekik, hogy a protestánsok a maguk birtokain csak a 
maguk vallását követő lelkészeket tartanak, érthetetlen tehát, mi-
ként lehetne a katholikusoknak megtiltani, hogy a saját birtokai-
kon csak a saját vallásukhoz tartozó papokat tűrjenek meg, vagyis 
miként lehetne őket kényszeríteni, hogy birtokaikon nem az ő 
vallásukat követő lelkészeket is engedjenek működni. Quod uni 
aequum, alteri justum.2 

Miután az 1608-iki országgyűlés a protestánsoknak meg-
engedte vallásuk szabad gyakorlatát, az 1618-iki országgyűlésen 
a protestánsok már azt követelték, hogy a protestáns parasztok 
a katholikus földesurak birtokain a templomokat is lefoglalhassák 
a maguk számára. Erre a katholikus rendek Pázmány Péter ve-
zérlete alatt így feleltek: Ha a templomokat a földesuraktól el-
veszik és a jobbágyoknak adják, miként lehet mondani, hogy a 
földesurakat vallásuk szabad gyakorlatában nem zavarják? Ha a 
földesurakat nem vélik vallásuk szabad gyakorlatában azzal zavarni, 
hogy tőlük a templomokat elveszik, talán a jobbágyok is élvez-
hetik a szabad vallásgyakorlatot akkor is, ha nekik a templo-
mokat nem engedik át. Az 1608. I. t.-c. a vallás szabad gyakor-
latát kiterjeszti ugyan a jobbágyokra is, de a templomok hasz-
nálatát is nem említi, így tehát a jobbágyoknak a templomokra 
nem ad jogot. A vallás szabad gyakorlásának jogával nemcsak 
a jobbágyok, hanem a földesurak is birnak, és amazok a temp-
lomhoz nem tarthatnak nagyobb jogot, mint emezek, sőt minden 
azt javalja, hogy a földesuraké legyen az elsőbbség a jobbá-
gyok felett. A magyar törvény értelmében a jobbágyok azon a 
földön, melyet művelnek, semmi joggal sem birnak, azon semmi 

1 Kolinovits. Posthuma memoria Josephi Esterhazii (horvát bán, ország-
bíró, tábornagy). 1754. A 240. lapon. 

2 Katona István. História Critica. XXIX. 478. és köv. 
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máshoz sem formálhatnak jogot, mint csak munkájuk béréhez. 
A föld, melyet művelnek, a földesúré, az annak a tulajdona. Ha 
tehát az a földdarab sem a jobbágyé, melyen a háza áll, hogy 
lehet az ő részére a templomot követelni ? Továbbá, a földes-
urakat, mint a templomok kegyurait, nem lehet kényszeríteni, 
hogy jobbágyaik javára lemondjanak kegyúri jogukról. Már pedig 
erre kényszerítenék őket, ha kivinnék, hogy a jobbágyok szaba-
don intézkedhessenek a templomok használatáról, azok alapítá-
sának szelleme és a földesurak akarata ellen. A kegyúri jog 
lényege abban áll, hogy a kegyúr a templomot eredeti alapítása 
szellemében azon egyházi férfiúnak adományozhatja, akinek akarja. 
A régibb törvények sohasem adtak jogot a jobbágyoknak a temp-
lomokra. Ha adtak volna, a protestánsok most nem követelné-
nek új törvényt. A katholikusok elvitázhatatlan jogukkal éltek, 
midőn jószágaikon szabadon rendelkeztek templomaikkal. Joguk-
kal élnek most is, midőn a századokon át birt kegyúri joguktól 
magukat megfosztani nem engedik. A legnagyobb igazságtalan-
ság, hogy a protestánsok most a katholikusokat e joguktól meg 
akarják fosztani, i 

Ugyancsak Pázmány Péter az 1619/20-ban megjelent Que-
rela Hungáriáé című protestáns vádiratra válaszul írt talsae ori-
ginis motuum Hungricorum succincta refutatio című művében azt 
írta, hogy az, amit ő reá reáfogtak, hogy t. i. ő azt mondta 
volna: inkább lakják az országot fenevadak, mint eretnekek, nem 
igaz, de az igenis igaz, hogy mikor arról volt szó, hogy a pa-
rasztok a templomokat a földesurak akarata ellen a protestáns 
vallás részére lefoglalják, azt mondta: inkább hagyják a jobbá-
gyok a falvakat pusztán, mintsem a templomokat a kegyurak joga 
ellen elfoglalják, mert ha a törvények a vallások különbségét 
tűrik is és ő (Pázmány) jobbágyai közül vallása miatt nem is 
bántott senkit sem (ime a jezsuita Pázmány türelmessége), azért 
azt még sem akarja megengedni, hogy a parasztok a templomo-
kat maguknak a protestáns vallás céljaira eltulajdonítsák.2 

Ugyanúgy, mint Pázmány Péter, érveltek az 1638-iki ország-

1 Franki (Fraknői) Vilmos. Pázmány Péter és kora, Három kötet. 1868— 
1872. I. köt. 354—356. Hivatkozással Katona István. Hist. Crit. XXIX. 714-re 
és Pázmány Péter «Falsae originis motuum Hungaricorum succincta refutatio» 
című müvére. 

2 Katona István. Hist. Crit. XXX. 185. és köv., ahol Katona Pázmány 
művét, annak szerzőségét tévesen Balásffy Tamásnak tulajdonítván, ismerteti. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 2 
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gyűlésen Lósy Imre, esztergomi érsek, vagy Esterházy Miklós 
gróf, nádor (Katona István nem tudja biztosan megállapítani, 
hogy melyik a kettő közül, de az érvelést egész terjedelmében 
közli),i valamint Esterházy Miklós gróf, nádor, 1644. márc. 30-iki 
I. Rákóczy Qyörgy erdélyi fejedelemhez intézett levetében.2 

Hogy azon elv, melyet Pázmány előadásában olvastunk és 
mely szerint a magyar törvény értelmében a jobbágyok azon a 
földön, melyet művelnek, semmiféle joggal sem birnak, azon 
semmi máshoz sem formálhatnak jogot, mint csak munkájuk 
béréhez, — a föld, melyet művelnek, a földesúré, annak a tulaj-
dona, — mennyire nem Pázmány találmánya, hanem mennyire 
valóban a régi magyar jognak sarkalatos alaptétele volt, kitűnik 
abból, amit Verbőczy Hármas könyvében (Harmadik Rész, 30-ik 
cím. Miképen háramlik a végrendelkezés nélkül elhalt paraszt 
vagyona a földesúrra ? 7. §.) ír. Verbőczi ugyanis ezt írja : «Mind-
azonáltal ez alatt nem azt kell értenünk, mintha az örökséget, 
melyet a paraszt valakinek hagyott vagy eladott, a földesúrtól 
örökös joggal el lehetne idegeníteni, mert a parasztnak földesura 
földjeiben, azok örökségére nézve (quantum ad perpetuitatem) a 
munka bérén és jutalmán kívül semmi joga sincs, hanem az egész 
föld tulajdona a földesurat illeti és arra tartozik.» 

1638-ban lllésházy Gáspár liptói főispán és Liptó megye 
(valamint ezeknek támogatásával első sorban az illető templomban 
működött lutheránus) papok véglai (de Vegla) Horváth Lászlót 
és családját, nevezetesen Kubinyi Lászlót, a liptó megyei teplai 
plébániatemplom használatában zavarták (nem engedték, hogy 
Kubinyi László az ezen templomhoz épített kápolnában volt 
családi sírboltban elhunyt leányát eltemettesse). Horváth László 
emiatt, arra való hivatkozással, hogy a plébániatemplom az ő és 
családja birtokán volt és hogy annak az ő családja, mint földesúr 
a király után törvényes kegyura,3 panaszt tett III. Ferdinánd 
királynál. A király tehát, tekintettel arra, hogy a főispán stb 
eljárása a panaszt t.evő család jogát és a kegyúri jog kiváltságát 

1 Hist. Crit. XXXII. 56. és köv. 
2 Qalantai gróf Esterházy Miklós munkái. Eredeti kéziratok és kiadások 

után a szerző életrajzával szerkeszté Toldy Ferenc. 1852. Újabb nemzeti Könyv-
tár. Első folyam. 138—239. hasáb. 

3 Templum parochiale in possessione sua ac familiae suae Tepla nun-
cupata ac in Comitatu Liptoviensi existenti, cujus quidem dicta familia, tam-
quam dominus Terrestris, post majestatem nostram, essent legitimi patroni. 
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mellyel a család az illető egyházra nézve bir, nyilvánvalóan sérti, i 
és hogy a királynak vigyáznia kell, hogy az ő legfőbb kegyura-
sága ellen, mely őt Magyarországban minden egyházra nézve 
első sorban és közvetlenül megilleti, semmi sérelmes dolgot ne 
kövessenek el,2 továbbá, hogy a főispánnak nem tartozik hatás-
körébe, abba, ami mások joghatósága alá tartozik, különösen a 
templomok és egyházak dolgába beleavatkoznia, és a szóban 
forgó ügyben mások telkeire és területére behatolnia,3 s végül, 
hogy — mint a király az ez ügyben a megyéhez intézett levelé-
ben újra mondja — a főispán a Horváth családot annak terüle-
tén, azaz Tepla nevű birtokán kegyúri jogában súlyosan meg-
sértette és joghatóságában erőszakosan megzavarta,4 holott (mint 
a király a megyéhez intézett levelében szintén újra mondja) az 
ország valamennyi egyháza felett a legfőbb kegyúri jog első sor-
ban és közvetlenül őt illeti meg, mondom, mindezekre való tekin-
tettel, III. Ferdinánd király a főispánnak és megyének a Horváth 
család háborgatását a teplai templom használatában megtiltotta.5 

1644-ben III. Ferdinánd király azon kegyes buzgóságánál 
és hajlandóságánál fogva, mellyel a katholikus hit iránt visel-
tetett, elhatározta, hogy a (moson megyei) Halászi nevű birtok-
ról, mely egyébiránt az ő (magyar) óvári uradalmához tartozott, 
és ha azon uradalomban egyebütt is volnának, máshonnan is, a 
(protestáns) prédikátorokat eltávolíttatja és helyükbe katholikus 
papokat tétet, amiért is (Draskovich György) győri püspököt 
felhívta, hogy amint a prédikátorokat eltávolítják, az illető helyek 
számára alkalmas egyházi személyekről igyekezzék gondoskodni.6 

1 In praejudicium et laesionem juris ipsius familiae quaerulantís Jurisque 
patronatus praerogativani (praerogativae) quam in eadem ecclesia habet 
manifestam. 

2 Ne in praejudicium summi patronatus nostri, quod nobis in omnibus 
Ecclesiis Dei in hoc Regno nostro Hungáriáé primum et immediate competit, 
quicquam praejudiciosi admittatur. 

3 Tui muneris non sit te iis, quae alienae jurisdictioni subjacent, prae-
sertim templis et ecclesiis immittere, nec vi ac potentia mediante in dicta causa 
aliorum fundos ac territoria invadere. 

4 In territorio dicti Ladislai Horváth et familiae suae, possessionis nempe 
ipsorum Tepla nuncupatae in . . . Comitatu . . . Liptoviensi sitae, in grave prae-
judicium patronatus ejusdem familiae, in usu jurisdictionis ipso, et non sine 
potentia, superioribus diebus, ipsos impedivisset. 

s Orsz. levélt. Cancell. oszt. Concept. Exped. 1638. 378. és 379. nov. 24. 
A királynak a főispánhoz és a megyéhez intézett levele. 

6 Concept. Exped. 1644. 151. jun. 6. Pro pio nostro erga religionem 
32* 

\ 
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Ugyancsak 1644-ben III. Ferdinánd király nem akarván, 
hogy az országban a földesurak jogán sérelem essék, nemcsak 
azt akarta, hogy a pozsony megyei . Somorján a templomok a 
katholikusokéi legyenek, és hogy az ott való protestáns prédikáto-
rok az ott való templomokban és iskolákban ne működhessenek, 
hanem azt is jóváhagyóan tudomásul vette, illetve elrendelte, 
hogy a nevezett prédikátorokat Somorja területéről is el-
távolítsák.1 

1671-ben I. Lipót király a liptómegyei teplai templomra 
nézve kifejtvén, hogy azt a bécsi béke értelmében is vissza kell 
adni a katholikusok részére, továbbá, hogy azon templom a múlt-
ban mindig a teplai földesurak joghatósága és kegyúri joga 
(jurisdictio et jus patronatus) alatt volt és abba az ő megkerülé-
sükkel még katholikus plébánost sem volt szabad hozni, nem-
hogy más vallású prédikátort, és hogy a zavarok idején az abba 
helyezett evangelikus vallású lelkészt a földesurak mindannyiszor, 
mind a Bocskay-féle felkelés előtt, mind azután, saját hatalmuknál 
fogva (propria authoritate) kidobhatták és valóban ki is dobták, 
aminek a társkegyuraság jogát követelő (protestánsok) hiába áll-
tak ellent, de meg, miután a Rákóczi-féle mozgalmak alatt a 
protestánsok a templomot elfoglalták, az 1647-iki országgyűlési 
biztosok is úgy döntöttek, hogy azt a katholikus földesurak 
részére vissza kell adni és így a templom a plébániával és iskolá-
val együtt mind a kegyúri jognál fogva — a telek révén, melyet 
a rajta lévő épületek is illetnek2 — mind az 1647-iki ország-
gyűlési biztosok döntése, mind a bécsi béke alapján a birtokosokat 

Catholicam zelo et affectu benigne decrevimus praedicantes ex possessione 
Halászi alias ad dominium nostrum Ovariense pertinent!-, et si alibi in eodem 
dominio haberentur, amoveri ac Catholicos sacerdotes eo introduci. Quocirca 
fidelitatem tuam clementer requirimus, ac hortamur, quatenus ubi dicti prae-
dicantes amoti fuerint, in illis locis de personis ecclesiasticis idoneis providere 
velis ac studeas. 

1 Concept. Exped. 1644. 246. szept. 15. A király levele Pozsony megyé-
hez. — Supplicem instantiam oppidanorum Samariensium pro restitutione 
templorum apud Majestatem nostram factam intelleximus. Nolentes autem juri-
bus dominorum Terrestrium in Regno hoc nostro praejudicari, ut praedicantes 
non modo templis et scholis, verum etiam oppido ipso Samariae amoveantur, 
benigne contenti sumus ac volumus. — Még azt írja a király, hogy ezen 
elhatározását közöljék Pálffy István gróffal és ezen rendeletnek végrehajtását a 
megye is mozdítsa elő. 

1 Ex jure patronatus sorte fundi, cui aedfiicia etiam cedunt. 
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és földesurakati illeti, mondom, I. Lipót király mindezeket kifejt-
vén, elrendelte, hogy Illésházy György, liptói főispán, a teplai 
templomot és plébániát a jövedelmek felével (ezek másik fele a 
protestáns lelkészéi maradhattak, nem azonban a templom és a 
plébánia) a katholikus földesuraknak adassa vissza. Miután pedig 
a protestáns Kubinyi Menyhért és Ádám a templom átadását a 
katholikusok részére megakadályozták, Lipót király arra való 
hivatkozással, hogy a két nevezettnek Teplán földesúri és így 
kegyúri joga sincs,2 Illésházy főispánnak megparancsolta, hogy 
a templomot, ha kell, katonai erővel is vegye el a protestánsok-
tól és a két Kubinyi ellen tiszte szerint járjon el.3 

Ennyit véltünk itt idézendőnek arra nézve, hogy a magyar 
katholikusok (király, főpapok, világi rendek) a vallás ügye terén 
valóban éltek földesúri jogukkal, valamint annak megmutatása 
végett, hogy miként okolták meg ők az azon joggal a nevezett 
téren való élésüket? (Külön figyelmeztetjük az olvasót arra, ami 
idézeteinkből világosan kitűnik, hogy t. i. a magánföldesuraknak, 
kegyuraknak a vallás terén földesúri, kegyúri jogukkal élését a 
királyok a királyi főkegyúri jogban gyökeredzőnek mondták, és 
azt erre való hivatkozással állították jogosnak.) 

Annak tüzetes kimutatásába, hogy a katholikusok (király, 
főpapok, világi rendek) földesúri jogukkal a vallás terén nemcsak 
az országgyűléseken hozott törvényeknek megfelelően, azokkal 
igazolhatóan, hanem azokat semmibe is véve, azok ellen is éltek 
(ami azonban — mint mindjárt látni fogjuk — jogilag szintén 
nagyon igazolható volt), és hogy így a vallás ügye terén az 
egyetlen igazán irányadó szabálynak, jogelvnek csak a földesúri 
jogot fogadták el, itt nem bocsátkozunk, hanem még csak egyik 
legkiválóbb jogtörténeszünknek az itt szóban forgó tárgyra vonat-
kozó nézetével akarunk foglalkozni, hogy így egy nagy elvi kérdést, 
melynek miként való eldöntése az ellenreformatio korabeli vallás-
ügyi események megitélésében fontos szerepet játszik, tisztázzunk. 

Timon Ákos arról szólván, hogy a XVII-ik században, mi-
után a földesurak visszatértek a katholikus hitre, most már a 
katholikus egyház javára éltek a jus reformandi-val, azaz a temp-

1 Possessoribus et dominis ejusdetn terrestribus deberi. 
3 Nullum jus dominii terrestris ibidem inhabere ac per consequens 

patronatus etiam extorres manere dignoscantur. 
3 Concept. Exped. 1671. 282. szept 30. és 373. dec. 10. A király két 

levele a főispánhoz. 
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lomok visszavételére nézve a földesúri, illetve kegyúri joggal, a 
következőket fejti ki : A magyar közjogon elkövetett erőszak, me-
lyet a protestáns földesurak honosítottak meg az országban : a 
a földesúri jus reformandi, csakhamar megbosszulta magát az arra 
támaszkodó protestánsokon. A katholikus egyház és az azt támogató 
királyi hatalom készségesen fogadták ezen alkotmányellenes esz-
közt. Még a jogalapot is megtalálta erre a földesúri patronatus-
ban. A katholikus egyház ugyanis a földesúri hatalomra, a föl-
desúri jus reformandi-ra direkte nem támaszkodhatott, mert ezzel 
nyiltan elismerte volna, hogy a [világi hatalom az egyházi felett 
áll. Más, a kánonoknak megfelelőbb jogalapot kellett tehát ke-
resnie, és ez nem lehetett egyéb, mint a kegyuraság. Felette 
érdekes megfigyelni, mint kombinálja a katholikus egyház a régi 
idők példájára a kegyuraságot a földesurasággal, hogy e kom-
binációval az ellenreformációnak jogalapot teremtvén, a pro-
testánsokká vált parochiákból a prédikátorokat a szabad vallás-
gyakorlat biztosítása ellenére kiűzhesse és az elfoglalt egyház-
vagyont visszaszerezhesse. 1628 elején II. Ferdinánd király meg-
kérdezte Pázmánytól, vájjon Harrach Károly gróf a jus patronatus 
alapján terjesztheti-e a katholikus hitet és birtokain a protestáns 
gyakorlatot megtilthatja-e? Teheti-e ezt a protestánsok szabad 
vallásgyakorlatát biztosító törvények ellen?1 Pázmány felelete a 
következőkben összegezhető: A protestánsok részére törvényileg 
biztosított szabad vallásgyakorlat a patronus-földesurak jogait 
érintetlenül hagyja. Az idevágó törvények- és engedményekből 
korántsem lehet következtetni, hogy a patronus-földesuraknak 
nem volna szabad községeik templomait az eretnekek elől elzárni, 
a prédikátorokat azokból kizárni és helyükbe katholikus parochust 
tenni. Sőt szabad ezt tenniük és a templom minden jövedelmét, 
beleértve a parasztoktól a plébánosnak járó minden szolgáltatást, 
a katholikus papnak juttatniok, még pedig azon az alapon, hogy a 
parasztoknak az urak telkén semmi egyébhez sincs joguk, mint 
csak munkájuk béréhez és így még kevésbbé van nekik azon a 
telken kegyúri joguk. Mivel tehát a kegyúri jog a földesurakat 
illeti, nem pedig a parasztokat, így a katholikus földesúr a pro-
testáns prédikátort elűzheti és annak helyébe katholikus papot 

1 Itt Timon az Országos levéltár kancelláriai osztálya Conceptus Expe-
ditionum-amak 1628. 8. számát idézi. Timonnál a 8-as szám nyilván sajtóhiba, 
mert ezen, 1628. jan. 2-án kelt darab az 1628. 2. számot viseli. 
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tehet.1 Lényegében nem egyéb ez — mondja Timon — mint 
visszatérés a kegyuraság azon felfogásához, mely a katholikus 
egyház heves küzdelme következtében már a Xlll-ik századdal 
végleg elenyészett, és amely fölfogás szerint a kegyuraság tisztán 
világi jogalapon, a dominium jogán nyugszik, a földesúr szaba-
don rendelkezik a tulajdonában álló egyházak javai, jövedelmei 
felett és szabadon nevez ki és tesz le papi személyeket. Az ellen-
reformáció a juá reformandi igazolása végett olyan jogalapra lép, 
mely már nem létezett többé a katholikus egyházjogban és bizo-
nyára az egyház hevesen tiltakozott volna az ellen, hogy a pat-
ronus-földesurak vele szemben is igénybe vegyék azon jogosít-
ványokat, melyekkel a XIII-ik század előtt birtak. Az egyházat a 
végszükség kényszerítette, hogy ezen kétélű fegyverhez nyúljon. 
Bízott abban, hogy ha a veszély elmúlik, a patronus-földesuri 
hatalmat könnyen visszaszoríthatja előbbi korlátai közé. Az okos-
kodás súlypontja a kegyuraságra esik, de a kegyuraság az újabb 
egyházjogi fejlődésben nem ad elég biztos támpontot a jus refor-
mandi-ra, segítségül kell tehát hívni a földesúri hatalmat is azon 
ridegségében, amint azt Verbőczi megállapította. — Nemcsak a 
katholikus patronus-földesurak, hanem maga a király is az egy-
ház megjelölte uton halad. II. Ferdinánd 1628-ban a bazini és 
szentgyörgyi parochiákból a jus patronatus alapján űzi ki a pré-
dikátorokat és rendeli el az egyházi javaknak katholikus kézre 
adáját. A kitűzött célt tekintve, a királyi hatalom is megfeled-
kezik arról, mennyire sérelmes a magyar királyi legfőbb kegyúri 
jogra nézve a magánosok patronatusának a földesúri hatalomra 
visszahelyezése. A magyar közjog szempontjából a jus reformandi 
csak a királyt illethette volna meg, mert a királyi kegyúri jogban 
összpontosult nálunk minden egyházi hatalom, abban gyökered-
zett a magánosok patronátusi joga is. Ámde a királyi hatalmat nem 
lehetett a törvényileg biztosított szabad vallásgyakorlattal egyenesen 
ellentétbe hozni, kerülő utat kellett tehát használni, és így folya-
modtak a magánosok patronátusi jogához. A király egyházi ha-
talmát megosztották a földesurakkal, csakhogy sikeresebben mű-
ködhessék. A magános patronusok jus reformandi-t kaptak, 

1 Itt Timon az Esztergomi Primási levéltár Archívum Vetus Ecclesiasti-
íwn-ának 1618. évi 1764-ik számú darabját idézi, megjegyezvén, hogy e dara-
bon az 1618-as szám téves és ehelyett 1628-nak kellene azon lennie. — Utal 
Timon a Hk. III. 30. c. 7. §-ára is. 
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hogy azzal az ellenreformációt támogathassák. Hozzáteszi még 
mindezekhez Timon: a jus patronatusnak visszahelyezése egykori 
jogalapjára, a földesúri hatalomra, csak mint eszköz a Protestan-
tismus ellen szerepelt, nem pedig mint valóságos visszafejlődés 
a katholikus egyházjogban. Habár kétségtelen, hogy a földesúri 
hatalomnak előtérbe tolása a kegyurasági intézménynél parochiális 
szervezetünk fejlődésében mindvégig éreztette hatását, azért 
mégis a Pázmány-féle jogi consequentiák a katholikus egyházban 
soha érvényre nem jutottak, abban azokat irányadóknak soha-
sem tekintették.1 Titnon itt ismertetett nézetét nem fogadhatjuk 
el, mert 

1. mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a katholikus 
földesuraknak — lettek légyen azok akár a király, akár az egyes 
rendek — jus reformandi-ja, azaz a vallás terén a földesúri jog-
gal élése, nem volt magyar közjog-, magyar alkotmányellenes, nem 
1608-ig, mert hisz azon évig a protestáns vallást minden törvény 
tiltotta, annak elnyomása, üldözése, vagyis attól a templomok 
elvétele tehát azon évig nemhogy alkotmányellenes lett volna, 
hanem csak az alkotmány parancsolta kötelesség volt, továbbá 
nem 1608 után sem, mert, mint Pázmány érveléséből is láthattuk 
már, aki pedig értett valamelyest a régi magyar közjoghoz, de 
meg mint egyéb forrásokból is tudható, az 1608-iki vallásügyi 
törvény a jobbágyoknak a katholikus földesurak birtokán épen 
nem adott jogot a templomokra, de végül nem 1647 után sem, 
mert az 1647-iki vallásügyi törvény biztosította ugyan már a 
jobbágyok számára a katholikus földesurak birtokán is a temp-
lomot, illetve jogot adott nekik, hogy ahol még e birtokon nem 
volt az övék (a jobbágyoké) a templom, ők a földesúr telkén 
templomot építhessenek maguknak, ámde a katholikusok fel-
fogása szerint e törvény nem volt érvényes, és a katholikusok 
ebbeli felfogása nagyon is megfelel a régi magyar alkotmánynak.2 

1 Timoti Ákos. A protestánsok viszonya a párbérhez az 1790/91. évi 
törvényhozásig. 1884. 3—5. lap. 

2 A régi magyar alkotmány szerint (Id. Verb. Hk. II. 3.) törvénnyé csak 
az válhatott, amihez a rendek egyhangúan hozzájárultak, már pedig az 1647-iki 
vallásügyi törvényt a rendek nemcsak hogy egyhangúan nem hozták, hanem 
annak az ország első rendje : a főpapság, ünnepélyesen ellent is mondott. — 
Hiába mondta az 1647-iki vallásügyi törvény, hogy a főpapság ellenmondása 
érvénytelen, mert az 1647-iki törvény az ősi alkotmányos jogot nem törülhette 
el, már csak azérf sem, mert hisz a főpapság az 1647-iki törvénynek az ellen-
mondás érvénytelenítésére vonatkozó rendelkezéséhez sem járult hozzá és a fő-
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2. Hogy Pázmány és általában a katholikus egyháznagyok, 
a katholikus földesuraknak a templomok visszavételéhez való 
jogát elismerték (jobban mondva arra való kötelezettségét han-
goztatták), ebből semmi veszedelem nem származhatott a katho-
likus egyházra, mert az semmiképen sem jelentette a Xlll-ik 
század előtti állapotokra való visszahelyezkedést, illetve vissza-
helyezkedhetést.1 A katholikus egyház ugyanis a XIII-ik század 
után is mindig elismerte a földesúr-kegyurak azon jogát, hogy 
templomokra (plébániai javadalmakra) ők praesentáljanak papot 
(plébánost) és senki, tehát a parasztok se helyezhessenek azokba 
valakit az ő akaratuk ellen. Nem mondható tehát, hogy midőn 
Pázmányék azt állították, hogy a katholikus földesúr-kegyurak az 
ő akaratuk ellen a parasztok hozta protestáns lelkészt eltávolít-
hatják, új jogalapra helyezkedtek, illetve Visszahelyezkedtek a 
XIII-ik század előttire és ezzel a régi XIII-ik század előtti ve-
szedelmet idézték fel az egyházra, mert hisz Pázmányék csak 
azon a jogalapon álltak, mely a XIII-ik század után is mindig 
megvolt és m a is sértetlenül fennáll a katholikus egyházban, 
ennek minden veszedelme nélkül. Pázmányék felfogása csak úgy 
jelenthetett volna veszedelmet az egyházra nézve, ha azon fel-
fogás magában foglalta volna azt is, hogy valamint a katholikus 
földesúr-kegyúrnak, úgy a protestánsnak is joga van a templom 
elvételére, ámde ezt nem foglalta magában, mert (nem is szólva 
arról, hogy azon lehetőség, hogy a protestáns földesurak a temp-
lomokat a katholikus egyháztól elveszik, a XVII-ik században 
már csak elméleti volt, amennyiben akkor már a földesurak csak 
visszatértek a katholikus egyházba, de attól már nem pártoltak 
el) igaz ugyan, hogy a katholikusok (király, főpapok, világi ren-
dek) elismerték a protestáns földesuraknak azon hatalmát, hogy — 
a XVI-ik században — a templomokat az egyháztól elvegyék, a 
XVII-ik és XVIII-ik században pedig az elvett templomokat meg-

papság ellenmondása erre is kiterjedt. Annyira igaz ez, hogy tekintet nélkül az 
1647-iki, az ellenmondás jogát cassálni akaró rendelkezésére, pl. 1681-ben ma-
guk a protestánsok is éltek az ellenmondás jogával. 

1 A kegyuraknak felfogását a templomra vonatkozó tulajdonjogukról és 
ennek alapján eljárásukat a templomokra és az azokban alkalmazott papokra 
nézve a XIII-ik század előtt bőven ismerteti Kollányi Ferenc : A magánkegyuri 
jog hazánkban a középkorban. 1906. és Ploskal-Tempis Rudolf. A magyar 
királyi kegyúri jog fejlődése és jellege. 1916. V. ö. Sörös Pongrácnak Kollányi 
itt említett művét ismertető «A középkori magyar magánkegyuri jog» (Kath. 
Szemle. 1907.) című tanulmányát. 
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tartsák, de ez az elismerés sohasem volt jogi, elvi, hanem mindig 
csak valóságos. A katholikusok tehát sohasem ruházták fel a 
protestánsokat a maguk jogával, mert valamely eljárásnak a tűrése 
nem jelenti egyszersmind azon eljárás jogos voltának is el-
ismerését. 

3. Timon hol azt mondja, hogy az egyház a földesuraságot 
nem tartotta elegendő jogalapnak a templomok visszavételére, 
vagy nem merte azt annak tartani, és ezért segítségül hivta a mellé 
a kegyuraságot, hol meg, hogy az egyház szerint a kegyuraság 
nem volt elég erős támaszték a templomok visszavételéhez, és 
azért az egyház a mellé segítségül hívta a földesuraságot. — Ezzel 
szemben megjegyezzük, hogy a földesuraság és kegyuraság külön-
külön is annyira erős, jogos, igazságos alap volt a templomok 
visszavételére, hogy az erőtelenség okán az egyiket a másiknak 
segítségére hívni épen nem kellett, és ezt az egyház nem is tette. 
Ha valaki csak földesúr volt, akkor is visszavehette a templomot, 
mert a telek és a rajta levő templom nem a jobbágyoké volt, és ha 
valaki csak kegyúr volt (ilyen eset nem is volt, ez csak költött 
eset), akkor is visszavehette a templomot, mert a templom felett 
jogosan a kegyúr intézkedhetett és nem pl. a jobbágyok. A két, 
külön-külön, magában véve is erős jogalap: földesuraság és kegy-
uraság azonban annyira összefüggött, annyira össze volt forrva 
egymással, annyira el sem volt képzelhető egymás nélkül (és 
épen azért nem volt szükség a Timon feltételezte kombinációra, 
mert ami úgyis együtt volt mindig, nemcsak a XIII-ik század 
előtt, hanem azután is, azt nem kellett kombinálni), mondom, 
annyira el sem volt képzelhető egymás nélkül, hogy, valamint a 
kettő, együttvéve (nem egyik a másik erőtelenségét pótolván, 
hanem az egyik a másiknak már úgyis meglevő nagy erejet még 
csak megszerezvén) adott jogot a templomok visszavételére, úgy 
Pázmány és a katholikusok jogi érvelésükben is együtt említették 
a kettőt és egyszerre mindkettővel igazolták a templomok vissza-
vételét, bár, mivel a templomok visszavételére az első és fő jog-
alap a földesuraság volt, mert hisz tekintet nélkül a kegyura-
ságra, már a földesuraság, a telek révén is vissza lehetett venni a 
templomot, és az annak visszavételére jogot adó másik, már egy-
házjogosítványi nagy jogcím: a kegyuraság, a valóságban már 
esak a földesuraság folyománya volt, a katholikusok a templomok 
visszavételét néha — szintén igen helyesen — csak a földesura-
sággal okolták meg, sőt maga Pázmány és minden katholikus, 
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midőn a földesuraságot és kegyuraságot említettek is, akkor is 
főérvül mindig a földesuraságot szerepeltették, míg a kegyura-
ságot csak mint már ebből eredő, ezen alapuló, második jog-
címet, jogalapot tüntették fel. (L. valamennyi fenti idézetünket és 
Timonnak Pázmány-idézetét is.) És újra mondjuk, hogy mind-
ebből semmi veszedelem sem támadhatott az egyházra nézve, 
mert abból, hogy az egyház a katholikus földes-kegyuraknak a 
templomok visszavételére való jogát, illetve kötelezettségét — 
ennek az alkotmány szerint is, az ország egyik rendjének ellen-
mondása miatt érvénytelen törvények ellent nem állhatván — 
nyíltan elismerte, épen nem következett, hogy tehát az egyház-
nak a protestáns földesurak jogát is el kellett ismernie a temp-
lomok elvételére, iltetve megtartására, mert ha valakinek valamely 
jogát elismerjük, ebből épen nem következik, hogy ugyanazt a 
jogot másnak is megadjuk. Ez épen nem folyik a logica szabá-
lyaiból. így pl. abból, hogy a fejedelemnek az uralkodásra való 
jogát elismerjük, nem következik, hogy tehát a fejedelmen kívül 
mindenki másnak, a fejedelem valamennyi alattvalójának is elis-
merjük az uralkodásra való jogát. Az egyház tehát nem jutott 
azon kényszerhelyzetbe, hogy elismervén a katholikns földesurak-
nak az ő javára, az ő szolgálatában gyakorlandó jogát, el kellett 
ismernie a protestáns földesuraknak ő ellene gyakorlandó jogát 
is, nem jutott azon kényszerhelyzetbe, hogy, mint Timon Ákos 
mondja, el kellett ismernie a világi hatalomnak az egyházi felett 
állását. Végre is a földesurak, ha protestánssá lettek, úgyis elvet-
ték a templomokat a katholikus egyháztól, akármi volt is ennek 
erre nézve az álláspontja, de abból, hogy a földesurak így vissza 
is éltek az ő jogukkal (mert a templom igazában az egyházé 
volt, azt attól senkinek, lett légyen bármilyen vallású, sem volt 
szabad elvennie), nem következett, hogy az egyháznak ne lett 
volna szabad, sőt ne kellett volna a földesurak igazi jogát el-
ismernie. A földesurak joga, az egyházéval összhangban gyako-
rolva, feltétlenül bizonyos volt, ahhoz szó sem férhetett, ezt az 
egyháznak csak úgy, mint mindenki másnak, el kellett ismernie, 
a joggal való visszaélésre meg az egyháznak, midőn a jogot 
elismerte, nem kellett felhatalmazást adnia, amint hogy arra való-
ban sem ő, de még csak a főpapok és katholikus rendek sem 
adtak sohasem felhatalmazást. (A tűrés nem jogotadás, nem fel-
hatalmazás.) 

4. Mindezek ellen fel lehetne hozni: Midőn Pázmány és a 
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főpapok egyszerűen kimondták, hogy a telek és rajta levő temp-
lom nem a jobbágyoké, hanem a földesúré, hiába minden, vissza-
tértek a földesuraknak XIII-ik század előtti álláspontjára, vagyis 
egyszerűen kimondták, hogy a templom tulajdonjoga a földes-
urat illeti, a földesúr a templommal tehet, amit akar, azaz ha a 
földesúr protestánssá lesz, a templomot el is veheti az egyháztól, 
más szóval: a világi hatalom az egyházi felett ált Mindezt ha-
tározottan tagadjuk. 

Az egyház álláspontja az volt, hogy ha a kegyuraság a föl-
desuraságon alapult is (dos, aedificatio, fundus, — a kegyuraság 
a birtokon nyugvó reális teher, a birtok öröklésével, eladásával 
a kegyuraság is átszáll az örökösre, illetve vevőre stb. csupa 
földesúri dolog), azért a kegyuraságot az egyház adja, úgy hogy 
az egyház adományozása nélkül nincs kegyuraság, továbbá, hogy 
a templom telke, melyet a földesúr adott, ha azt az egyház már 
elfogadta, többé nem a földesúré, hanem az egyházé, tehát arra 
nézve az egyház a tulajdonos, és annak a földesúr csak őrizője 
az egyház részére. Ezen felfogást juttatta érvényre az egyház 1200 
körül a földesuraké ellen, akik a templomot egészen a maguk 
tulajdonának, és az abban működő papot a maguk privát szol-
gájának tekintették, és sem Pázmány Péter, sem az oly kiváló 
katholikus II. és III. Ferdinánd és I. Lipót, valamint a XVII-ik 
századbeli, a convertiták buzgóságától égő katholikus földesurak 
sem szálltak szembe az Egyház jogi felfogásával. Midőn azt 
mondták: «a telek, a templom a földesúré», ezzel a protestáns 
jobbágyok és az azokat védő protestáns rendek ellen csak azt 
akarták mondani, bizonyítani, hogy a telek, a templom nem a 
protestáns jobbágyoké, de semmi esetre sem akarták a XIII-ik 
század előtti állapotokat visszahozni. Persze, a szigorú jog szerint 
azt kellett volna mondaniuk, hogy a templom a katholikus egyházé, 
ámde a protestáns rendek ez ellen könnyebben hivatkozhattak 
az országgyűlésen hozott törvényekre, mint a földesuraságból 
merített érv ellen, melynek — földesurak között — mégis a leg-
nagyobb súllyal kellett birnia. Szóval : a cél, mely nem volt más, 
mint annak a bebizonyítása, hogy a templom a protestáns jobb-
ágyokat nem illeti, el volt érve azzal is, hogy azt mondták: a 
telek stb. a földesúré, annak a meghatározása pedig, hogy mi az 
egyház és a katholikus földesurak pontos jogviszonya a templom 
telkéhez, már csak az egyház és a katholikus földesurak dolga 
volt és legyünk meggyőződve, ezek mind a XVII-ik, mind a 
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XVIII-ik században, egészen korrekte végezték el jogaik meg-
határozását, amint hogy hiszen maga Timon is mondja, hogy 
amit Pázmány hirdetett, az semmi káros hatással nem volt a 
katholikus egyházjog fejlődésére. Ebben feltétlenül igaza van 
Timonnak, és véleményünk szerint ő csak abban téved, hogy azt 
hiszi, a káros hatás nem következett be, noha Pázmány azt írta, 
amit írt, holott az igazság az, hogy a káros hatás Pázmány né-
zetéből nem is következhetett, az Pázmány nézetének egészen 
megfelelően maradt el, mert Pázmány nézete, akárhogy fejezte is 
ő azt ki, semmi esetre sem foglal magában az egyházra káros 
«jogi konzekvenciákat,» kizárta ezeket abból Pázmány jogi tudása 
és katholikus érzülete. 

5. Azzal, hogy a katholikus földesurak a templomokat vissza-
vették a katholikus egyház részére, azaz hogy birtokaikon a jus 
reformandi-val éltek, semmiképen sem sértették a király főkegy-
úri jogát, mert a katholikus földesuraknak a templomok visszavéte-
léhez feltétlen joguk volt úgy is, mint a földesuraknak, úgyis mint 
kegyuraknak, vagy jobban mondva: nekik földesuraságukon alapuló 
kegyuraságuknál fogva a templomok visszavétele kötelességük 
volt és ezen kötelességük nemhogy ellentétben állt volna a király 
főkegyúri jogával, hanem annak nagyon is megfelelt. A király 
főkegyúri jogába csak a templomoknak a katholikus egyháztól 
elvétele ütközött, nem azonban azoknak a katholikus egyház részére 
való visszavétele is. 

Szintúgy az sem ütött csorbát a király főkegyúri jogán, 
hogy ő a maga birtokain: a városokban úgy is, mint főkegyúr, 
és úgy is, mint magánkegyúr (mert a király a városokban ez is 
volt), visszavette a templomokat az egyház részére, mert ha neki 
mint keresztény fejedelemnek és főkegyúrnak 1647-ig feltétlenül, 
de 1647 után is, tekintet nélkül a bár szentesített, de a rendek 
alkotmánybiztosította ellenmondási jogánál fogva érvénytelen 
vallásügyi törvényekre, joga volt az egész országban a templo-
mokat a katholikus egyház részére visszavennie, de ő a protes-
táns földesurak vallásügyi hatalmának tényleges elismerése miatt, 
azon földesurak birtokain e jogával nem élt, hanem e jogát csak 
a maga birtokain gyakorolta, és emellett, mint fent láttuk, csak 
annyit tett, hogy főkegyúri jogával a katholikus földesuraknak 
az ő birtokaikon való, a templomokra vonatkozó eljárását védte, 
szóval: azon körülmény, hogy a király főkegyúri jogával csak 
részben élt, vagyis csak ott, ahol ő egyszersmind magánkegyúr 
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is volt, épen nem jelentette a főkegyúri jogról részben való le-
mondást, vagyis annak kinyilvánítását, hogy ő neki ott, ahol ő 
nem magánkegyúr is, már nincs joga főkegyúri jogát gyako-
rolnia, mert ha valaki valamely jogát csak részben érvényesíti, 
ezzel, a logika szabályai szerint, még épen nem mondja és épen 
nem kell azt is mondania, hogy tehát neki jogával egészen is 
élnie nem szabad. 

Budapest. Dr. Pompéry Aurél. 



s z a b a d - e a p a p o k n a k n y e r é s z k e d n i ü k ? 

2. A nyerészkedő kereskedés (negotiatio lucrativa v. quaestuosa). 

MIVEL a nyerészkdő kereskedés legteljesebb mértékben magá-
ban foglalja a papi állással ellenkező nyerészkedési vágyat, 

az egyház a legrégibb időtől kezdve üldözi azt szolgáiban. Már 
a nieaeai egyetemes zsinat (325.) 17. kánona letétellel sújtja 
(adejieiatur a cleroy>) azt a papot, aki üzletek kötésével anyagi 
haszonra törekszik, gabonakereskedésen nyerészkedik...1 

Gelasius pápa (492—496) Lucania püspökeihez írt levelé-
ben (494) kimondja, hogy a nyerészkedéssel foglalkozó papokat 
felfüggesztéssel kell sujtani.2 Hasonlóképen intézkedik az 516,-i 
tarragonai zsinat 2. kánona3 és számos más régi zsinat a IX. 
Gergely előtti időből.4 

IX. Gergely ügylevél - gyűjteményében III. Sándor pápa 
(1159—1181) kiközösítés terhe alatt megújítja e régi kánonok 
rendelkezéseit: «Secundum instituta praedecessorum nostrorum 
sub interminatíone anathematis prohibemus, ne monachi vei 
clerici causa lucri negotientur ;5 III. Ince pápa (1198—1216) pedig 
a IV. lateráni zsinaton meghagyja: «Clerici officia vei commer-
cia saecularia non exerceant, maxime inhonesta.»6 A viennei 
zsinat (1311—12) megkívánja a püspököktől, hogy a nyerészkedő 
papok ellen (adversus... clericos negotiationibus vei cemmerciis 
saecularibus... publice insistentes) a kánonok szigora szerint jár-
janak el.7 Ezek az utóbbi rendelkezések még ma is törvényerővel 

1 c 8 C XIV qu 4. 
2 c 2 D 88 = c l C XIV. qu 4 : «a clericalibus officiis abstinere 

cogantur.* 
3 c 3 C XIV. qu 4. 
4 V. ö. c 1 és 10 D 88; c. 9—10 D 45 ; c 4 C XIV qu 4, sőt Qratián 

gyűjteményéből az egész D 88 és C XIV qu 4—5-öt. 
5 c 6 X III 50 ; a c 1. u. o. tiltja «negotium iniustum exercere». 
6 c 15 X III 1. V. ö. c un. X I 19, valamint az kamatszedést tiltó «de 

usuris» szóló 1. V. t. 19-et. 
7 c 1 Clem III 1. 
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bírnak annál is inkább, mert amint láttuk, a trienti zsinat, majd 
XIV. Benedek és XIII. Kelemen pápa határozottan fenntartották 
érvényüket. Ugyanez a felfogás nyilvánul meg a vatikáni zsinat-
nak a papok életmódjának szabályozására készített tervezetében, 
amely viszont XIV. Benedek és XIII. Kelemen intézkedését tartja 
fenn teljes épségükben.i Hogy az egyház ma is mennyire ragasz-
kodik ezekhez az előírásokhoz, azt elárulják az újabb egyház-
megyei és tartományi zsinatok is, amelyek a világ minden részén 
hangoztatják e törvényt és nem szűnnek meg harcolni minden 
papi nyerészkedés ellen.2 

Magyarországon az 1773-i egri statutumok megkívánják a 
papoktól, hogy a kereskedéstől, alkuszi és korcsmárosi foglalko-
zástól, valamint minden más, a papi állással össze nem egyez-
tethető foglalkozástól tartózkodjanak.3 Ugyanezt írja elő az 1858. 
esztergomi tartományi zsinat, főleg pedig a nyerészkedő keres-
kedést tiltja szigorúan, «mert — úgymond e zsinat — amellett, 
hogy e foglalkozás elvonja a papokat hivatásuktól, ritkán vég-
ződik szerencsésen, hanem sok esetben inkább pereket és vi-
szályt idéz elő, amelyek a lelkipásztori munkát föltétlenül meg-
bénítják.»4 Hasonló az 1863. kalocsai tart. zsinat rendelkezése.5 

A hazai görög katholikus román egyházmegyék 1872. balázsfalvi 
tart. zsinata pedig kimondja: «...Interdictum est sacerdotibus 
cauponam servare in domibus parochialibus...; turpem quae-
stum exercere,... insuper cavere debent ab avaritia et turpibus 

1 Schema «de vita et honestate clericorum» C. L VII. 660. köv. 
2 Olaszországban : az urbino-i (1859), ravenna-i (1855), pisai (1850), 

velencei (1859) t. zsin ; Umbria és Loreto érseki tart. püspökei 1849. ill. 1850. 
(C L VI, 51, 199, 227, 316, 755 és 778. o.) ; az 1882. nápolyi és 1892. pistoia-
pratoi zsin. (Archiv 1884, 87. 1. és !896, 59. 1.) — Franciaországban: a reims-i 
(1849), alby-i, sens-i, toulouse-i (1850) és auch-i (1851) tart. zsin. (C L IV, 128, 
412, 904, 1069 és 1200. o.) ; Angliában az 1852. I. westministeri és II. tuam-i 
(1854) tart. zsin. (C L III, 940 és 861. o.) ; Hollandiában az 1865. utrecht-i 
tart. zsin. (C L V. 907. o.) ; Amerikában a II. és III. baltimore-i (1866, 1884) 
plenáris zsin. (C L III, 444. és Archiv 1887, 77. o.) ; a II. quebeck-i (1854), I. 
halifax-i (1857) tart. zsin. (C L 111, 651 és 753. o.) és az I. quito-i tart. zsin. 
(1863) L. C L VI, 403. o. ; Ázsiában a smyrnai latin szert. (1869), a libanoni 
maronita (1736) és a graeco-melchiták (1812) tart. zsinata (C L VI, 374—5; 
II, 261—2, 586.) Ausztráliában az I. tart. zsin. (1844) (C L III, 1044. o.) — és 
sok más még újabb zsinat (pl. lavanti 1896. Acta 336. 1.) 

3 Statuta 77. 1. 
4 Décréta t. VI. 1. n. 10 pg 80—81. 
5 Acta t. IV. c. 5 — pg. 141. V. ö. az 1913. erdélyi zsin. Acta §. 35. pg. 7. 
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íucris sectandis, ab usuris exigendis, a bonis ecclesiasticis cum 
propriis commiscendis.»1 

A felsorolt jogforrások eléggé igazolják, mily szigorú kö-
vetkezetességgel óvta az egyház papjait a nyerészkedő kereske-
déstől mindenkor és óvja még ma is. Azért ma sem foghat egy 
egyházi személy sem ilyen ügyletekbe, akár önmaga, akár más 
javára szánná a nyereséget, sőt jótékony célra sem szabad nye-
részkednie.2 

Az idézett kánonokból egyszersmind arról is meggyőződ-
hetünk, hogy az egyház ezzel a törvényével halálos bűn terhe 
alatt akarja kötelezni szolgáit a nyerészkedéstől való tartózko-
dásra. Ugyanis e kánonok kemény büntetésekkel: felfüggesztés-
sel, letétellel, sőt kiközösítéssel is fenyegetik a nyerészkedő 
papokat; ámde ily súlyos büntetéseket az egyház csak nagy bű-
nökre szokott kiszabni. «Ebből joggal következtetnek az egyházi 
írók arra, hogy a nyerészkedésre irányuló tilalom halálos bűn 
terhe alatt kötelez, mert a kiközösítést csak halálos bűnnel pá-
rosult makacsság esetében használja az egyház».3 A kiszabott bün-
tetések nagyságából tehát joggal következtethetünk arra, hogy 
aki jelentékeny mértékben, makacs következetességgel túltenné 
magát e tilalmon, halálos bűnt követne el.4 De természetesen 
csak e két föltétel mellett : a) ha a törvényszegés tárgya csakugyan 
jelentékeny (materia gravis), mert a nyerészkedés nem önmagá-
ban véve (interne) rossz, azért «admittit parvitatem materiae» ; 
b) ha tartósabban, szinte üzletszerűen foglalkoznék nyerészkedő 
kereskedéssel. Ugyanis a kánonok a «negotiator»-okra mérik ki 
e büntetéseket, de aki csak egyszer-kétszer nyerészkedik, arról még 
nem mondható, hogy «kereskedést űz», vagy hogy «kereskedő». 
Ha tehát valaki csak jelentéktelen tárgyak vételén és eladásán 
nyerészkednék (pl. apróbb kegytárgyakkal), vagy bár nagyobb 
üzletekkel foglalkoznék, de csak egyszer-kétszer, szórványosan,— 
az nem cselekednék ugyan a kánonok szelleme szerint, vétene 

1 Conc. Prov. primum . . . a. 1872. pg. 136. 
2 L. S. C. Inqu. 1872. dec. 4. nyilatkozatát ASS VII. 317. — köv. 
3 Pithing h. t. n. 9. 
4 Schmalzgr. h. t. n. 15.; Reiffcnstuel ad t. 1. h. 1. n. 133.; Fagnanus 

ad c. 1. h. t. n. 11. et ad c. 6. h. t. n. 4.; Ferraris n. 11.; Sz. Alfonz Theol. 
Mor. III. n. 831. és Homo Ap. Tr. X. p. VI. n. 192.; Maupied I. 15. 1.; 
Ballerini-Palmierí IV. n. 303. ; Bucceroni: Instit. Theol. Moral. II. n. 182.; 
Göpfert: L. Qu. 1911, 124. 1. Lehmkuhl Theol. Mor.12 II. n. 773. II. stb. 

Religio, hittud. és bölcs , folyóirat. 3 3 
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az egyház előírása ellen, de nem követne el halálos bűnt, kivéve-
ha valami külső súlyosbító körülmény (scandalum, turpitudo 
actus) nem tenné azzá cselekedetét.1 

Egyes kivételes esetekben azonban az egyház eltekint e 
tilalomnak teljes ridegsége szerinti végrehajtásától. Ugyanis az 
egyház törvénye a nyerészkedés ellen irányul : Ne monachi vei 
clerici lucri causa negotientur ; ahol tehát az üzleti vállalkozásnak 
nem szándékolt, vagy legalább nem legfőbb célja és indító oka 
a «lucrum», ott az egyház néha elnézőbben ítél: «Nec tamen 
iustum negotium est interdicendum propter diversas necessita-
tes»2 Egy ilyen «propter necessitatem» megengedett «negotium 
iustum»-ot már láttunk, t. i. a negotiatio oeconomica-t. Ezenkívül 
a kanonisták még két olyan «necessitas»-t szoktak megkülön-
böztetni, amelyek miatt az egyház a szorosan vett nyerészkedési 
ügyleteket is elnézi. Ilyen mindenekelőtt a tisztességes meg-
élhetés parancsoló szüksége. Ha t. i. egy vagyontalan pap más 
tisztességes módon nem gondoskodhatik a saját és hozzátartozói 
illő ellátásáról, csak üzleti vállalkozással, mondjuk pl., ha az ille-
tőnek nem volna javadalma, elveszítené szentelési cím gyanánt 
szerepelő családi vagyonát, azonfelül úgy egyházi hivatal betöl-
tésére, mint testi munkára képtelen lenne és sem püspöke, sem 
más anyagi forrás nem gondoskodhatnék illő eltartásáról, — 
akkor csakugyan fennforogna a szükség esete, amikor is a «né-
cessitas non habet legem» elve alapján elnézné az egyház a pap-
nak a szorosan vett kereskedést is.3 Egyes egyházi tudósok csak 
abban az esetben tartják megengedhetőnek e kereskedést, lia a 
pap különben egyáltalában nem tudna megélni (necessitas vitae), 
mások ellenben (köztük szent Alfonz) akkor is, ha egyébként 
állásához méltóan nem élhetne meg (necessitas status), mert — 
így érvelnek — az egyházat e törvény felállítására elsősorban a 
papi decorum megóvásának szándéka vezette; ahol tehát éppen 
a papi állás decoruma követeli a kereskedést, ott meg kell azt 
engedni.4 Azonban a mai viszonyok között alig lehet ennek az 
eshetőségnek gyakorlati jelentősége, mert bár szerényen, mégis 
általában papi munkájuk alapján mindenütt megélhetnek az oltár 

1 Ballerini-Palmieri i. h. ; Sz. Alfonz i. h. 
2 c 1. h. t. 
3 Pirhing n. 3. ; Schmalzgr. n. 16. 2°; Reiffenst. n. 133—134.; Ferraris 

n. 13.; Fagnanus ad c. 1. h. t. n. 9. ; Ballerini-Palmieri IV. n. 302. 
* Sz. Alfonz: Theol. Moral. III. n. 837. 
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szolgái, a teljesen munkaképtelenekről pedig a nyugdíjegyletek 
gondoskodnak. 

Ha pedig valahol (esetleg Franciaországban vagy missziós 
területeken) ma is találkoznának annyira mostoha viszonyok, 
hogy az egyház szolgájának teljesen saját erejéből kellene magát 
fenntartania, akkor is sokkal inkább illenék sz. Pál módjára két 
keze munkájával keresni kenyerét, semhogy kereskedést űzzön. 
«Azonban ebben az esetben is inkább valami mesterséghez vagy 
kézimunkához kell folyamodni, mint kereskedéshez», — mondja 
Schmalzgrueber.1 És ez az egyház hivatalos felfogása is, amint 
XIII. Kelemen szavaiból kitűnik: «Debet iste honestioribus arti-
bus suaeque professioni conformibus propriis necessitatibus con-
sulere.»2 

A másik «kivételes eset» akkor áll elő, ha akár örökösödés 
útján, akár más törvényes jogcímen mástól kezdett, de még le 
nem bonyolított kereskedelmi ügylet papra háramlik, — és vagy 
egyáltalában lehetetlen, vagy csak nagy anyagi veszteség árán 
lehet a függőben lévő ügylettől elállania. Ugyanis általánosan 
elismert elv, hogy az egyház törvényei súlyos kár árán nem 
köteleznek. Azért nem szabad feltételezni, hogy az egyházi tör-
vényhozó súlyos anyagi veszteség árán is kötelezni akarná a 
papokat oly ügyletek feladására, amelyeket nem ők maguk kez-
dettek és ahol nem is az «animus lucri» vezeti őket.3 

Azonban annak elbírálására, hogy akár az első, akár a má-
sodik esetben, valóban fennforog-e a szükség ténye, természete-
sen nem az érdekelt klerikus van hivatva, hanem egyedül fölöttes 
egyházi hatósága. Éppen azért előbb XIV. Benedek, majd XIII. 
Kelemen kimondotta, hogy csak külön egyházi engedéllyel 
veheti át pap ilyen ügyletek vezetését. Itália — és a körötte 
fekvő szigetek papjai a S. C. Concilii-től, más országok papjai 
pedig legalább saját főpásztoruktól tartoznak kérni azt az enge-
délyt, amely igazában nem is más, mint annak hivatalos meg-
állapítása, hogy valóban fennforog-e a törvénytől való eltérést 
indokoló szükség ténye.4 De úgy a szentszék, mint az egyes 
főpásztorok XIII. Kelemen szándéka szerint csak akkor adhatják 

1 H. t. n. 16. 2°. V. ö. Fagnanus ad c. 6. h. t. n. 8.; ad c. 1. n. 46. 
2 «Cum post quam» konstitúció. 
3 XIII. Kelemen i. konst; Wernz i. h. n. 219. III. 
* Wernz i. h. 

33* 
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meg az engedélyt, a) ha a kérelmező pap csakugyan a leírt ín-
ségben van, illetőleg a másoktól kezdett ügyletek átvételére más 
megbízható és alkalmas egyént nem talál ; b) az egyházi felsőbb-
ségeknek őrködniök kell, hogy a kereskedési ügylet módját 
tekintve a kérelmező pap gondosan kerüljön mindent, ami Krisztus 
szolgájához kevésbbé illenék, vagy amin mások megütköznének; 
e) ez az engedély csak bizonyos időre szólhat, a szükség elmul-
tával pedig magától megszűnik.1 

3. A tágabb értelemben vett kereskedés (negotiatio improprie dicta). 

Láttuk már, hogy az egyház szolgáinak szabad saját termésű 
nyers anyagukat feldolgozniok vagy feldolgoztatniok és így ér-
tékesíteniük, mert ez az eljárás nem lépi át az okszerű gazdál-
kodás határait. Kérdés : vájjon nemcsak a saját termésű, hanem a 
másoktól vásárolt anyag feldolgozását is épígy megengedik-e 
az egyház törvényei? 

Már a kereskedés felosztásánál mondottuk, hogy a nyers 
anyag feldolgozása, — még ha vétel útján szereztetett is, — szoros 
értelemben nem kereskedés, hanem csak «artificiolum», vagyis 
ipar, kézimunka. Az ipart és kézimunkát pedig, amelyet az Üd-
vözítő saját példájával is megszentelt, az egyház a legrégibb 
időtől kezdve a pogányság ellenkező felfogásával szemben is 
nagyra becsülte és szolgáinak nemcsak megengedte, hanem aján-
lotta is. Hiszen az apostolok maguk is halászok voltak, sőt az 
Úr feltámadása után is visszatértek hálóikhoz. Szent Pál az Apos-
tolok Cselekedetei szerint «sátorcsináló mester» volt;2 önérzettel 
mondhatta magáról : «nem ettük ingyen senki kenyerét»,3 hanem 
«amire szükségem volt nekem és a velem levőknek, e kezek sze-
rezték meg!4» Nagyon vigyázott arra, hogy amint mondja: «va-
lakit közöletek meg ne terheljünk.»5 E példákon indulva a ke-
resztény ókor és középkor nagy rend-alapítói is felkarolták a 
kézimunkát és ezzel a szerzetesrendek, főleg sz. Benedek fiai 
megbecsülhetetlen kultúrmunkát teljesítettek a népvándorlás fa-

1 XIV. Benedek és XIII. Kelemen többször idézett konstituciójából. 
2 18, 3. 
s Thessz. II. 3, 8. 
4 Ap. Csel. 20, 34. V. ö. Kor. I. 4, 12. 
5 Thessz. I. 2, 9. 
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ragatlan vad törzsei között.1 Az első századok atyái és püspökei 
is szívesen gyakorolták2 és a zsinatokkal együtt ajánlották a 
klerikusoknak a testi munkát.3 És amikor az egyház megengedte, 
ajánlotta a papoknak és szerzeteseknek e kézimunkát, nem szo-
rítkozott csupán a saját termésű anyagra, hanem idegenektől 
szerzett anyag megmunkálását is megengedte. Tehát magában 
véve, tárgyát tekintve a vett anyag feldolgozása, a negotiatio 
improprie dicta, nem tartozik a papoknak tiltott foglalkozá-
sok közé. 

Azonban ami tárgyát tekintve megengedett cselekedet, az 
könnyen tilossá válhatik a helytelen cél és a kísérő körülmények 
miatt. • így áll az ipari feldolgozásnál is. Ha t. i. ezt a különben 
megengedett foglalkozást valaki kizárólag nyereségvágyból űzné, 
vagy ha annyira belemerülne, hogy miatta papi kötelességeit 
elhanyagolná, ävagy oly módon folytatná, hogy a jobb érzésű 
hívek megütközését vonná magára, — akkor e természete szerint 
ártatlan foglalkozás föltétlenül magára vonná az egyház rossza-
lását. Azért Pirhing,4 Schmalzgrueber5 és Reiffenstuel6 különb-
séget tesz, vájjon nyereségvágyból adja-e magát a pap ilyen ipari 
foglalkozásra, vagy pedig más, megengedett célból. Az utóbbi 
esetben a mondottak alapján semmi kétség sincs e foglalkozás 
megengedett voltáról, mert amint sz. Tamás is mondja: «ha a 
vett árut feldolgozás által értékesebbé tette, akkor munkája ju-
talmát veszi, nem pedig nyereséget.»? Ellenben, ha egyszer hozzá-
tapad az animus lucri, ez már föltétlenül a nyerészkedő keres-
kedés tilosára billenti a mérleget. Nem is szükséges az idézett 
szerzőkkel8 epikiá-ra, vagyis a törvényt e foglalkozásra is kiter-

1 Thomassin i. m. p. III. 1. III. c. VIII. : «De opere man. clericorum 
et monachorum.» 

2 Bened. XIV.: De Syn. dioec. 1. X. c. 6, 2. 
3 A IV. carthagoi zsinat: «Clericus victum et vestimentum sibi arti-

ficiolo vel agricultura absque officii sui dumtaxat detrimento paret.» (c3 D 88 ; 
v. ô. c 4 D 91.) Sz. Jeromos Rusticushoz: «Facito aliquid operis, ut sem-
per te diabolus inveniat occupatum. Si apostoli habentes potestatem de evan-
gelio vivere, laborant manibus suis, . . . cur tu in usus tuos cessura non 
praepares? Vel fiscellum texe iunco, vel canistrum lentis plecte viminibus; 
sarriatur humus . . . » c 33 D 5 de consecr.) 

4 n. 4—5. 
5 n. 18—19. 
o n. 132. 
7 Summa 2, 2. qu. LXXVII. a 4. ad l->™. 
8 U. o. V. ö. Ballerini-Palmierí IV, n 299. 
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jesztő következtetésre hivatkoznunk, mert ez a tilalom közvetlenül 
is bennfoglaltatik a kánonokban. Ugyanis az idevágó kánonok 
a nyerészkedésnek nemcsak egy meghatározott alakját itélik el, 
hanem egészen általánosságban minden megszorítás és kivétel 
nélkül tiltják a nyerészkedést, amelynek jellegén mit sem vál-
toztat, hogy valaki a vásárolt árut változatlan alakban vagy pedig 
feldolgozva adja el nyerészkedő szándékkal.! Tehát nyerészkedési 
szándékkal ipari feldolgozással foglalkozni éppen olyan büntetés 
terhe alatt tilos, mint a szorosan vett kereskedés. 

Kissé más megkülönböztetéssel él P. Wernz.2 Szerinte nem 
lehet kifogás az ellen a pap ellen, aki saját keze munkájával 
dolgozza fel a vett anyagot és ezt értékesíti. Ellenben a káno-
nokban ütköznék, ha fogadott munkásokkal, üzemszerűen végez-
tetné a feldolgozást. Ez a megkülönböztetés csak látszólag tér el 
az előbbitől. Míg ugyanis Pirhing és Schmalzgrueber a meg-
engedett és a tiltott foglalkozás közt fennálló különbség lénye-
gére, tehát a belső kritériumra mutat reá, addig Wernz inkább 
a külső kritériumot tünteti fel, vagyis hogy a gyakorlatban, in 
concreto miről lehet legbiztosabban megismerni, hogy e feldol-
gozás célja a nyerészkedés-e, vagy nem. Aki felfogadott mun-
kásokkal, tehát nagyobb arányban, szinte üzemszerűen dolgozik, 
annál alapos az a vélelem, hogy nyerészkedés vezeti ; aki azon-
ban csak saját testi munkáját használja föl, arról alig tehető fel, 
hogy a nyerészkedés volna tettének rugója. 

A mondottakat néhány példával is bemutatjuk. Mi sem állja 
útját, hogy a pap márványt vásároljon és abból eladás céljára 
saját munkájával szobrot faragjon, hogy kegytárgyakat,' olvasót 
maga készítsen, vagy hogy a betegápolással foglalkozó szerze-
tesek vásárolt gyógyfüvekből, de saját munkájukkal készített 
orvosságot árusítsanak...3 Ellenben vétene a kánonok ellen az 
a pap vagy szerzetes, aki pl. nagy mennyiségű árpát vásárolna, 
hogy sört gyártson belőle, vagy aki kegytárgyak gyártására 
munkásokat és gépeket állítana, valóságos üzemet rendezne 
be stb. 

1 «Mit den kirchlichen Verboten ist daher nur der eigentliche Kauf und 
Verkauf zum Zwecke des Gewinnes, einerlei ob die eingekaufte Sache unver-
ändert oder verarbeitet verkauft wird, gemeint.» Phillips II. 693. 1. V. ö. Lau-
rentius i. m. 101. 1. 

2 I. m. II. n. 219. V. ö. Ferraris i. h. n. 49—50. 
3 Schmalzgr. i. h. n. 20—22. 
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A S. C. Conrílii néhány döntvénye is megvilágítja és iga-
zolja e fejtegetéseket. — így 1825. nov. 22-én egy sorrento-i e. 
megyei kanonoknak kérelmét, hogy engedtessék meg neki a 
selyemhernyó-tenyésztéssel való foglalkozás, a S. C. Concilii el-
utasította,1 noha ugyanaz a kongregáció 1627-ben két izben is 
adott hasonló engedélyt.2 E különböző eljárás oka, — amint az 
1825.-Í ügy előadója kifejtette, — az, hogy míg az 1627.-Í ese-
tekben a szereplő egyházi személyek saját munkájukkal, maguk 
és hozzátartozóik tisztességes eltartása végett és többnyire saját 
telkükön termett falevélből űzték a hernyó-tenyésztést, addig az 
1825,-i kérelmező idegen fáról szedett levéllel, felfogadott mun-
kások alkalmazásával akart e foglalkozáshoz kezdeni, nem is volt 
e keresetre ráutalva, tehát csupán haszonlesésből cselekedett 
volna. Ezért, bár a hivek nem ütköztek volna meg e foglalko-
záson, mégis megtagadta a szentszék a kérelem teljesítését. — 
1838. nov. 24.-én és 1840.-ben egy amalfi egyházmegyéhez tar-
tozó javadalmas pap ügyében Ítélkezett a szentszék. Nevezett 
javadalmas papír- és tésztagyárat létesített, amelyből 7000 scudo 
(kb. 35.000 líra) haszonra tett szert. Mivel ismételt figyelmezte-
tésre sem hagyott fel e foglalkozással, püspöke a kánonok alap-
ján felfüggesztéssel büntette. Mikor a pap két év múlva javulást 
ígért és feloldozást kért, a S. Congr. Concilii azt kívánta, hogy 
előbb két hónapra szerzetesházba vonuljon és ott 10 napi lelki-
gyakorlatot tartson ; ismételt kérés után megadta a feloldozást a 
felfüggesztés alól, de előbb megkövetelte, hogy tartson még 
egy lelkigyakorlatot, végleg hagyja abban a tiltott foglalkozást 
és fizessen 1000 scudo büntetést.3 

A Lingen- és Reuss-tól közölt esetekben a szentszék ilyen 
kérelmek elbírálása előtt a püspöktől felvilágosítást szokott kérni 
•«a folyamodónak erkölcsi előéletéről, a kereskedés minőségéről, 
a folyamodó valódi szükségéről, szegénységéről; továbbá, hogy 
nem fog-e a nép megbotránkozni, avagy a papi állás iránti tisz-
telet nem fog-e csorbát szenvedni.. .»4 

Tehát ily kérdések elbírálásánál a már említett két szem-
ponton kívül (nyerészkedésből — vagy nem? saját munkájával 
-vagy fogadott munkásokkal?) különösen azt kell még tekintetbe 

1 Lingen et Reus s : Causae Selectae n. 119. 
2 Fagnanus c. 1. h. t. n. 37. és 41 (az ő titkársága alatti esetek). 
3 Lingen et Reuss n. 122. 
* L. Lingen et Reuss n. 119., 120., 121. 
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vennünk, minő módon űzi valaki a szóban levő ipart, — mert 
amint Ballerini-Palmieri mondja: «Quamvis res sit per se licita, 
potest tarnen esse modus illicitus,» — és például felhozza, hogy 
bár a pap foglalkozhatik órakészítéssel, mégis föltétlenül elité-
lendő volna, ha órás-üzletet nyitna.1 E szabály alkalmazandó 
más esetekre is. Erre a modusra nézve nehéz volna pontos el-
méleti szabályokat felállítani. A kifejtett jogi szempontokon kívül 
mindenütt tekintetbe kell venni a sensus communis-t, vagyis azt,, 
hogy meghatározott helyen miképen itéli meg a kérdést a józan 
közfelfogás és főleg hogyan vélekednek és járnak el lelkiisme-
retes, példás életű papok. 

A kánonisták általában azt vallják,2 hogy manapság az 
egyház felfogása ilyen kézimunkával szemben a régihez képest 
szigorúbb irány felé halad. És érthető is. Régebben a már ismer-
tetett okok miatt az egyháziak gyakran voltak ráutalva saját 
munkájukra; ma többnyire minden papnak megvan a szerény 
ellátása. Azonfelül a számban megcsökkent papságnak arányta-
lanul megnövekedett, sokoldalú hivatali elfoglaltsága időt sem 
enged ilyen munkára. De meg a közfelfogás is nehezebben 
tudna ma már megbarátkozni azzal, hogy a papok rendszeresen 
foglalkozzanak testi munkával vagy valami mesterséggel. 

Mindazonáltal ott, ahol a viszonyok mostohasága miatt a 
papság teljesen önmagára van utalva, mi sem állja útját, hogy 
a papok testi munkával szerezzék meg kenyerüket. Ellenkezőleg, 
meg kell bámulnunk azokat a hőslelkű férfiakat, akik mint a 
francia munkás papok (prêtres ouvriers) csupán Krisztus iránti 
szeretettől vezéreltetve, még az oltárról való részesedés jogáról 
is lemondva dolgoznak a lelkekért és szent Pállal elmondhat-
ják: amire szükségünk volt, e kezek szerezték meg.3 

4. A szállítás (negotiatio politica). 

A közcélokra való szállítás annyi gonddal és munkával, annyi 
felelőséggel és veszéllyel jár, továbbá hivatása rovására annyira 
lekötné a pap idejét és figyelmét, hogy az egyház méltán rosz-
szalja és tiltja a papoknak az ily szállításokban való részvételt. 

1 IV. n. 312. 
2 Scherer i. m. 377. 1. ; Haring i. m. 165. 1. 
3 L. Religio 1909, 238. 1. 
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«Episcopus aut presbyter... nequaquam saeculares curas assu-
mant.»1 Ha pedig e közszállítás még hozzá nyereségvágyból tör-
ténnék, akkor — mint minden nyerészkedő kereskedés — már 
előre tilos volna. 

Az egyházjogászok szerint egy esetben volna elnézhető, 
hogy az egyház szolgái ilyen terhet vegyenek magukra: ha t. i. 
nagy szükség esetén a közjónak tennének vele olyan szolgálatot, 
amelyet más nem végezhetne, pl. ha nagy éhínség vagy drága-
ság idején nagyobb mennyiségű élelmi cikket vásárolnának, hogy 
azokat az Ínséges nép között kiosszák.2 

Mielőtt a tiltott nyerészkedésnek többi ágára áttérnénk, 
előbb még néhány általános kérdést kell tisztáznunk, amelyek a 
következőkre is épúgy vonatkoznak, mint a kereskedésre. Min-
denek előtt feleljünk erre a kérdésre: 

Kiknek tiltják meg az egyház törvényei a nyerész-
kedést ? 

A kánonok a «clerikus»-oknak és «monachus»-oknak tiltják 
el a nyerészkedést.3 Ami a szerzeteseket illeti, a törvény szövege 
világosan magában foglal minden szerzetest, a fölszentelt papokat 
vagy klerikusokat épúgy, mint a világi testvéreket. Mivel azon-
ban az újoncok még nem igazi szerzetesek és így általában csak 
a kedvezmények tekintetében («in favorabilibus») szokták őket a 
fogadalmas rendtagokkal egyenlő elbírálásban részesíteni, nem 
pedig a kötelességek tekintetében («in odiosis»), azért ez a tör-
vény sem alkalmazható rájuk. De természetes, hogy amennyiben 
a szerzetes-újoncoknál a nyerészkedés a tökéletességre való tö-
rekvéssel homlokegyenest ellenkezik és a közös élettel sem 
egyeztethető meg, e törvény nélkül is magától értetődik, hogy 
számukra is tilos mindennemű nyerészkedés.4 

Nem kevésbbé világosnak látszik az idézett kánonokból az 

» c 3 D 88. V. ö. c 15 X III 1. 
2 Schmalzgr. n. 13—14 ; Wernz n. 219. pg 328. II. 
3 «Ne cleríci vei monachi lucri causa negotientur» mondja e tit. rub-

ruma; c. 6. h. t . : «monachi vei clerích; c. 1. h. t . : «ministris altaris Dei 
nec non et mo nach K» ; c 15 X III 1 és c 1 Clem III 1 : «clericin ; c 10 D 88: 
«ecclesiasticus» ; v. ö. c 2 és 9 D 88. 

4 Schmalzgr. n. 29—30; Sz. Alfonz Theol. Mor. III. n. 831; Ballerini-
Palmieri IV. n. 298. 
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is, hogy az egyház a klerikusokat is mind, kivétel nélkül köte-
lezi a nyerészkedés kerülésére, vagyis hogy e törvény alanyai 
mindazok, akik a hajkorona fölvétele által az egyházi rendbe 
beléptek, még akkor is, ha még csak a kisebb rendeket vették fel. 
Mindazonáltal sok régebbi író,1 köztük sz. Alfonz is,2 sőt néhány 
újabb szerző is3 vitatja, hogy az egyház törvénye a kisebb rendű, 
klerikusok közül csak a javadalmasokra vonatkozik, a többi mi-
noristának ellenben szabad üzleti ügyekkel i.s foglalkoznia. E véle-
ményük megalapozására két jogi szövegre szoktak hivatkozni: 
1. a «Ne clerici vei monachh fejezet 1. kánonában4 szereplő 
«ministri altaris» kifejezésre, amely szerintük csak alszerpapokat 
és ennél magasabb rendeket jelent ;5 2. III. Sándor ama rendel-
kezésére, hogy a javadalommal biró minorista nem vállalhat 
világi törvényszék előtt ügyvédi megbízatást.6 Ebből visszafelé 
arra következtetnek, hogy tehát a nem javadalmas minorista lehet 
ügyvéd és — per analogiam —foglalkozhatik más «világi ügyek-
kel,» tehát kereskedéssel, üzlettel is.7 

Ez a megszorítás azonban nem látszik indokoltnak. Ugyanis 
1. egyrészt a törvény szövegében szereplő kifejezések e törvény 
alanyára nézve nem tesznek különbséget kisebb és nagyobb 
rendek között. Ubi autem lex non'distinguit, nec nos distinguere 
debemus. 2. Másrészt az egyházi tilalom indító oka, a ratio legis 
a kisebb rendeknél épúgy fennforog, mint a nagyobbaknál. 
A hajkorona felvételével ők is az egyház szolgái és «Istennek 
bajnokai» lettek, akiknek nem illik «világi dolgokba elegyed-
niök»;8 ők is élvezik a papi rend kiváltságait, tehát annak terhei 

1 Felsorolásukat 1. Fagnanus ad c. 1. h. t. n. 81—82; Schmalzgr. n. 27. 
2 Theol. Moral. III. n. 831. 
3 Ballerini-Palmieri IV. n. 298 ; Lehmkuhl Theol. Mor.12 II. n. 773 ; e 

véleményen látszik Göpfert L. Qu. 1910, 124. 
4 «Ecce talia et his similia ministris altaris Domini... omnino contra-

dicimus». 
5 Nehéz megérteni, hogy minő alappal, ezt a c 23 D 2 de consecr.-ból 

bizonyítják, amely így szól : «Tribus gradibus commissa sunt sacramenta di-
vinorum secretorum, — idest presbytero, diacono et ministro». 

6 «Clerici in ordinibus quoque minoribus, si stipendiis ecclesiasticis su-
stententur, coram saeculari iudice advocati in negotiis saecularibus fieri non 
praesumant» c 1 X I 37. 

7 L. Pirliing n. 8 ; Schmalzgr. n. 27—28, és főleg Fagnan. ad c. 1. h. 
t. n. 82—100. 

8 Tim. IL 2, 4. 
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alól sem vonhatják ki magukat.1 3. A kivétel megalapozására 
fölhozott jogi szövegek pedig szintén nem bizonyítják a vitatott 
megszorítást. Ugyanis a «ministri altaris-a kifejezés jelentheti az 
összes klerikusokat, a kánonok szelleme meg a többi párhuza-
mos hellyel való összevetés pedig épen ezt a jelentést követeli. 
Abból pedig, hogy a javadalmas klerikusoknak nem szabad ügy-
védkedniük, még csak az sem következik, hogy tehát a nem 
javadalmasoknak szabad ügyvédkedniük, annál kevésbbé indokolt 
az egyszerű analógián alapuló átmenet az ügyvédkedésből a 
másik tiltott foglalkozásra, a kereskedésre, mert hiszen a kettő 
között olyan különbségek is vannak, amelyek miatt a kánonok 
szigorúbban tiltják a nyerészkedést, mint a szóban forgó ügyvédi 
megbízatás elvállalását. III. Sándor pápa idézett ügylevelében in-
kább azt akarta kimondani, hogy ha a minoristának oly egyházi 
javadalma van, amelynek jövedelméből megélhet (=«stipendiis 
ecclesiasticis sustentatur»), akkor ne foglalkozzék világi ügyekkel, 
ne vállaljon ügyvédséget, — mert ilyen kenyérkeresethez papok-
nak csak szükség esetén volna szabad folyamodniok. 4. XIII. Ke-
lemen «Cum primumn konstituciója után pedig épen érthetetlen, 
hogyan védheti ujabb iró is azt a régi álláspontot, holott 
XIII. Kelemen minden félreérthetőséget kizáró módon ezeket 
mondja: «decernentes ac déclarantes, praedictis legibus ac poenis 
subiici ac subiectas censeri debere omnes et singulas personas 
ecclesiasticas, non solum e saeculari clero sed etiam e Regulán 
cuiuscunque ordinis»2 Épen azért a XVIII. századtól kezdve a 
jogi szerzők alig egy-két kivétellel meg is egyeznek abban, 
hogy az egyház törvényei a nyerészkedést a legalsóbbrendű 
klerikusnál is rosszalják, tiltják és büntetik.3 

Ebből következik, hogy nemcsak nevelési szempontból el-
itélendő, hanem az egyház tételes törvényeibe is ütközik az a 
magyarországi papnevelőkben nem ritka szokás, hogy a papnö-
vendékek közül egyesek, — akár kegytárgyakkal, akár trafikkal 
vagy más tárgyakkal nyerészkednek. Ennek a visszaélésnek tűré-
sével elmulasztjuk a növendékekben ébrentartani vagy felébresz-
teni azt a tudatot, hogy az egyház mennyire üldözi papjaiban a 
nyerészkedést és ezzel az engedékenységgel magunk is közre-

1 V. ö. c 16 X III 1. 
2 V. ö. S. C. Conc. 1687. döntv. Ferraris n. 47. 
3 Pirhing n. 8; Schmalzgr. n. 28; Fagn. i. h. n. 81—100; Wernz n. 

219. pg. 329. 
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működünk a papi kalmár-tipusok kialakításában. Különben a 
turpe lucrum bűvölő hatása alá került növendék sem tanulmá-
nyaiban nem halad zavartalanul, sem a lelki életbe nem mélyed-
het bele és sokszor a szemináriumi évekből későbbi életére is 
kellemetlen felelősségeket és adósságokat visz magával emlék 
gyanánt. Épen azért egyes püspökök gyökeresen kiirtották már 
papnevelőintézetükben ezt a visszaélést. 

A klerikusokon kívül még azokra a világiakra is kiterjed 
a nyerészkedési tilalom, akik egyházi javadalmat élveznek. Eze-
ket ugyanis mintegy a klérushoz számítja az egyházjog, és leg-
alább egyes pontokban rájuk is kötelezők az egyháziakra vonat-
kozó külön törvények, így a nyerészkedést tiltó kánonok is, 
annyival is inkább, mert a javadalom rendszerint officiummal is 
jár, amelynek elhanyagolására vezethetne a nyerészkedésbe való 
elmerülés; azonfelül a javadalom már úgy is eléggé biztosítja 
megélhetésüket.1 

A görög egyház hasonló intézkedései csakis a nagyobb 
rendeket, tehát a szerpapoktól kezdve, kötelezik.2 

Mások közvetítésével 

sem szabad a papoknak nyerészkedniök. — Általános kánoni 
alapelv, fibgy amit személyesen nem szabad tennünk, azt má-
sokkal sem szabad végeztetnünk. « Qui facit per alium, est pe-
rinde, acsi faciat per seipsum» mondja a Corpus Juris 71. jog-
szabálya.3 De mivel a kánonok a jogszabályt kifejezetten nem 
alkalmazzák a papoknak tiltott nyerészkedésre, mivel továbbá a 
megbízott útján folytatott nyerészkedés még sem látszik annyira 
összeegyeztethetlennek a papi méltósággal, nem is köti le any-
nyira a papot, mintha személyesen vezetné az üzletet, — a régi 
dekretalisták közül többen inkább csak «dedecens»-nek, mint 
szorosan tiltottnak tartották az ily kereskedést.4 XIV. Benedek 
«Apostolicae servitutis» konstituciójával azonban véget vetett 
ennek a felfogásnak, amennyiben kimondotta, hogy a világiak 
felhasználásával nyerészkedő papok épúgy vétenek az egyház 
tilalma ellen és épúgy magukra vonják a kánoni büntetéseket, 

1 Wernz n. 219. pg. 329 ; Ballerini-Palmieri IV. n. 298. 
2 U. o. 42. jegyz. ; Papp-Szilágyi : Enchyridion2 187. 1. 
3 Regula Juris 71. in VI". 
* Pirhing n. 3, 3° ; Schmalzgrueber n. 23—27. 
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mint akik személyesen vezetik az ügyleteket.1 Hasonlóképen 
nyilatkozik XIV. Benedek pápa, már bolognai érsek korában kez-
dett, de a pápai széken kiadott és épen azért igen nagy tekin-
télyű klasszikus művében «De Synodo dioecesana».2 XIII. Kele-
men megerősítette ezt az intézkedést, és mint már említettük, a 
vatikáni zsinat is felvette tervezetébe. 

Az eddig elmondottakat úgy tekinthetjük, mint általános 
érvényű jogi szabályokat, amelyeket más hasonló kérdésekben is 
irányadónak vehetünk. Sokszor ugyanis, amint maga XIII. Kele-
men is elismeri, nem könnyű eldönteni, vájjon egy meghatáro-
zott cselekedet megegyezik-e az egyház törvényeivel vagy nem. 
Ilyenkor az itt vázolt elvek alapján kell a kérdést megítélni. 
Különösen a következő szempontok mérlegelése vezethet ben-
nünket helyes nyomra: vájjon a kérdéses cselekedetnek célja-e 
a nyerészkedés? van-e benne valami, ami a papi méltósággal 
nem egyezik ? nem okoz-e feltűnést, botrányt ? nem akadályozza-e 
a papot hivatása kötelességeinek teljesítésében? nem nyilatko-
zott-e az egyház már hasonló kérdésben? de főleg meg kell 
kérdeznünk, hogy a sensus communis, a józan nép és a példás 
életű papok felfogása hogyan itéli meg a kérdést. 

Ezek szerint a szempontok szerint kívánjuk bemutatni az 
egyház újabb nyilatkozatainak — sokszor gyér — megvilágítása és 
irányítása mellett a nyerészkedés többi fajait az igért sorrendben. 

II. A pap és a bérletek. 
Az egyház törvényei épenúgy bírálják el az egyházi fér-

fiak földbérlését, mint a kereskedést. Bár megengedik, hogy a 
papok családi vagy javadalmi birtokukon kötelességeik rovása 
nélkül gazdálkodjanak, mégis rosszalják és a legelső századoktól 
kezdve napjainkig tiltják nyereségvágyból történt bérletek köté-
sét. A Melchiades pápának (311—314) tulajdonított zsinat,3 a 

1 «Constitutiones . . . contra quoscunque clericos illicitos negotiatores . . . 
ad clericos illicite sub alieno laici nomine quomodolibet negotiantes, perinde 
ac si per seipsos, ac proprio eorum nomine negotia ipsa illicita exercerent. . . 
perpetuo extendimus et ampliamus.» 

2 «Sed supervacaneum est pluribus de hac quaestione disserere, quam 
Nos statim ac ad supremum Ecclesiae Pontificatum evecti sumus, definivimus 
Nostris apostolicis Uteris, datis die 25. Febr. 1741.» — Syn. dioec. 1. X. c. 6,5. 

3 «Decrevit Synodus nullum deinceps clericum aut possessiones condu-
cere aut negotiis saecularibus se miscere.» c 1 D 88. 
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III. carthagói.i és a chalcedoni egyetemes zsinat2 eléggé mutatja 
a keresztény ókor felfogását. A középkori jogforrások közül azok, 
amelyek IX. Oergely hivatalos gyűjteményében szerepelnek, ma is 
törvényerővel bírnak. Ilyenek a 813.-Í mainzi zsinat rendelke-
zése, amely tiltja a papoknak «conductores saecularium rerum 
aut procuratores esse;»3 III. Sándor pápa külön tilalma a szer-
zetesekre vonatkozólag: «ne monachi a clericis vei laicis suo 
nomine firmas habeant.»4 

Ezekkel a kánonokkal megegyezik a 5. C. Concilii fölfo-
gása, amely Fagnanus előadása szerint nem engedte meg bizo-
nyos kanonokoknak, hogy az egyház földjeit bérbevegyék, még 
kevésbbé, hogy világiaktól béreljenek.5 XIII. Kelemen «Cum 
postquam» konstituciójában világosan ugyanezt a felfogást vallja.6 

E tilalom abban leli magyarázatát, hogy az egyház az ily 
bérletekben is bizonyos kapzsiságot és a papoknál elitélendő 
túlságos anyagiakhoz való vonzalmat vél felfedezni, azonfelül e 
foglalkozás elvonná őket kötelességük odaadó teljesítésétől is.7 

Kitetszik ez az idézett chalcedoni kánon bevezető soraiból: «De 
iisdem, qui in clero connumerantur, quidam propter turpis lucri 
gratiam alienarum possessionum conductiones... in se susci-
piunt...» 

Ebből egyszersmind az is következik, hogy az egyház a 
papok bérleteit csak annyiban tiltja, amennyiben a bérlőt kizá-
rólag vagy elsősorban nyereségvágy vezeti. De amint nem ítélte 
el egykoron szent Félixet, aki a maga eltartására három hold 
földet bérelt,8 épúgy ma sem ellenzi a földbérlést olyan egy-

1 «Placuit, ut episcopi, presbyteri et diaconi vei clerici non sint condu-
ctores neque procuratores.» c 3 C XXI qu 3. 

2 «Decrevit sancta et magna synodus, neminem deinceps eorum, h. e. 
non episcopum, sive clericum aut monachum conducere possessiones aut misceri 
saecularibus procurationibus.» c 1 C XXI qu 3 = c 26 D 86. 

3 c 1 X III. 50. 
4 c 6 X III. 50. — «Firmas habere = possessiones conductas possidere.» 

L. Gonzales : Commentaria perpetua, ad h. c ; Pirhing es Fagnanus ad h, c. 
n. 6., illetőleg n. 11. 

s Ad c. 1. h. t. n. 7. 
6 Azon a helyen, ahol hangsúlyozza, hogy a különleges engedélyeket 

nem szabad általános érvényű szabály gyanánt felfogni. L. később. 
7 «Ratio est, quia conducere aliéna p r aed i a . . . suspitíonem praebet 

cupiditatis et avaritiae, et quasi negotiatio est.» Pirhing n. 6 ; Fagnanus ad 
c. 1. h. t. n. 7. 

8 Thomassin. III. cap. XVII. n. 13. 
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házi személyeknél, akik ebből kénytelenek megélni. Azért ugyanaz 
a S. C. Concilii, amely Fagnanus szerint nem engedte meg a 
kanonokoknak, hogy az egyház földjeit bérbevegyék, beleegye-
zett egyes szegény nicastro-i egyházmegyebeli papok ama 
kérelmébe, hogy maguk és hozzátartozóik tisztességes ellátására 
kibérelhessék az egyház birtokát, — de hozzátette, hogy vilá-
giaktól csak szoros szükség esetén (ex mera et praecisa neces-
sitate) béreljenek.1 Azonban ezt az engedélyt,— miként az ital-
mérési engedélynél már láttuk, — csak mint különleges engedélyt 
szabad tekinteni és korántsem szabad úgy értelmezni, mintha 
minden pap, aki úgy gondolja, hogy reá van utalva, külön 
engedély nélkül, önhatalmúlag fölcsaphatna bérlőnek. Ez ellen a 
magyarázat ellen maga XIII. Kelemen pápa tiltakozik, amikor 
épen a földbérlés példájára hivatkozva figyelmeztet, hogy nem 
szabad egyes papoknak, különleges okokból adott engedélyét 
általános törvénynek tekinteni.2 Tehát ha a komoly szükség esete 
fenn is forog, még minden egyes esetben külön engedélyt is 
kell kérni. A szerzetesektől e törvény betartását III. Sándor pápa 
idézett kánona még szigorúbban megköveteli, mint a világi 
papoktól,—ami szegénységi fogadalmukból könnyen is érthető. 

Azonban, amint a kereskedelmi ügyleteknél láttuk, úgy itt 
is elnézi az egyház, hogy a papok a szükségparancsolta időig 
megtarthassák az örökösödés vagy más törvényes jogcímen 
reájuk maradt bérleti szerződéseket, ha a bérletek felmondása 
lehetetlen volna, vagy nagy anyagi veszteséggel járna.3 

Sok egyházmegyében külön statutum is tiltja a papok bér-
leteit. így nálunk az 1773,-i egri statutumok megkövetelik a 
papoktól, hogy ne legyenek bérleteik (arendationes), főleg vilá-
giaktól ne béreljenek gazdaságot, «mert anyagi nyereség után 
járva Istennek bajnokai nem lehetnek és mivel a trienti zsinat 
szerint az egyházi rend tagjainak a fösvénység gyanújától egé-
szen menteknek kell lenniök.»4 Az 1872. balázsfalvi zsinat is 

1 Fagnanus ad c. 1. h. t. n. 43 ; Ferraris n. 22, 29. 
2 «Ne ea q u a e . . . peculiaribus quibusdam clericis hoc in genere ali-

quando permissa et iustis concurrentibus causis frequentius forsan indulta 
dignoscuntur (exempli gratia, ut Ecclesiarum fundos, certa annua pensione 
conventa, colendos exercendosque conducerent) eadem a reliquis Ecclesiasti-
cis, tamquam generaliter omnibus concessa absque iusta causa et sine spe-
ciali indulto usurpentur.» 

3 Fagnanus u. o. n. 8 ; Schmalzgr. n. 8. 
4 77. 1. 
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megtiltja idegen földek bérbevételét.1 Erdélyben a bányák,2 a 
pécsi egyházmegyében a vadászterületek kibérlését3 külön ren-
delkezések tiltják. — Külföldi zsinatok közül megemlíthetjük a 
II. baltimore-i plenáris zsinatot (1866),4 borromei sz. Károly mi-
lanói zsinatait,5 az urbinoi (1859) és ravennai (1855) tartományi 
zsinatot,6 a toulouse-i (1850) és auch-i (1351) tartományi zsi-
natot,7 újabban pedig az 1892,-i pistoia-prato-i zsinatot.® 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 
(Vége következik.) 

1 Acta 136. 1. 
2 1822. e. m. zsinat határozata — Acta 30. 1. 
3 Sipos : Pécsegyházmegyei határozmányok . . . 97—98. 1. 
4 CL. III. 444. o. V. ö. 1. halifax-i tart. zsin. 1857. — U. o. 753. o. 
5 Thomassin. III, c. XXI. n. 3. 
6 CL. VI. 51. és 199. o. 
7 CL. IV. 1069. és 1200. o. 
8 Archiv 1896 (76), 50. 1. 



p p i ii. modabmi é r t e s í t ő 

Bougaud: Szent Chantai élete és a Visitatio-rend eredete. 
2 kötet. Budapest. Fordította a budapesti növendékpapok Ma-
gyar Egyházirodalmi Iskolája. 

Dupanloup Felix, orleans-i püspök ezt az irodalmi termé-
ket a következő szavakkal ismerteti: «A Szentek díszei az egy-
háznak s az emberiségből sarjadzott eme nagy és kiváló, nemes 
és gyengéd, erős lelkeknek története... egymagában is csodá-
latos bizonysága a keresztény vallás igaz voltának, fönséges 
védelme a jámbor, igaz életnek.» — «E nagy Szentnek életében 
feltalálható mindaz, amit az Apostol így fejez ki: Quaecunque 
vera; quaecunque sancta; quaecunque pudica; quaecunque 

justa; quaecunque amabilia. (Filipp. 4, 8.)» «E Szentnek az 
élettörténete... a maga teljes mivoltában mutatja be . . . azt a 
nagylelkűséget és lelki erőt, melyre csak kereszteny nő képes !» — 
«A Szentek: az isteni kegyelemnek valóságos remekei.» — 
«Szerzőnk fölfedi a Szentnek lelkületét;... ennek a mennyei 
szépségét... maga is megkedveli, velünk is megszeretteti.» — 
«Manapság az egyént a maga tulajdon környezetébe... szokás 
beállítani... és köréje csoportosítani... századának főbb ese-
ményeit;» — «Merem állítani, hogy . . . kivált a Szenteknek . . . a 
mondásai: igazi gyémántok és drágakövek az elbeszélés szöve-
dékén!» — «A Szentet természethűen kell megrajzolni és olyan-
nak feltüntetni,... amilyen élete különböző szakaiban vol t , . . . 
változó életviszonyai között, főbb helyzeteiben.» — «Szerzőnk 
a maga lelkéből írt,... minden hiú keresettség és fárasztó szó-
nokiasság nélkül, . . . egyszerűen, józanul, szent hevülettel ! És 
ekkép meg tudta hímezni a szövetet,... hozzáillőt... a Szalézi 
szent Ferenc és Chantai szent Franciska irott műveiből össze-
szedett . . . drágakövekhez, igazgyöngyökhez,... amelyek oly 
jóleső, tiszta fénnyel tündökölnek könyvében!» — «Könyvének 
abban á l l . . . a nagy érdekessége és igazsága, h o g y . . . a 
természetfölötti elem ... sohasem nyomja e l . . . a természetest ! 
A nő, a leány, a feleség, az édesanya, az özvegy, folyvást meg-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 4 
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jelen a Szentben. A természet és az isteni malaszt... küzdelme,. 
és . . . az é ráy vö/o haladás... mindenkor lépésről-lépésre 
szembetűnő.» — «Chantal szent Franciska életrajza . . . joggal 
sorakozik a legjobb ilynemű irodalmi termékek, munkák közé,— 
s ha szerzőnk óriási fáradozása céljául... Isten nagyobb dicsősé-
gét, az Egyház iránt való kegyeletes tiszteletnek öregbítését és a 
lelkek üdvét, testi-lelki javát... tűzte maga e l é . . . ha ily szent 
célzatokkal akarta a világgal megismertetni és megszerettetni a 
Visitatio, a Sarlós-Boldog-Asszonyról nevezett női szerzetes-rend 
Alapítónőjét : . . . akkor ám biztosra veheti,... hogy ezt a célját 
elérte /» 

Temesvár. Németh Sándor. 

Dr. Töttössy Miklós: Katholikus Erkölcstan felsőkereske-
delmi iskolák középső osztálya számára. Budapest. A Szent-Ist-
ván-Társulat kiadása, 1917. 72 oldal. Ára 140 K 

A «Religio» juniusi (1917) számában jelent meg szerzőnk 
katholikus hittanjárói szóló biráló ismertetésem, melyben tan-
könyvének — egynéhány kisebb hibája mellett — kitűnőségét 
kiemeltem s ezek alapján arra kértem a világosan gondolkozó 
és szépen dolgozó t. szerzőt, hogy szerencséltessen bennünket 
mielőbb további felsőkereskedelmi hittankönyveinek megjelené-
sével! Legnagyobb örömemre ím előttem fekszik a felsőkeres-
kedelmi iskolák középső osztálya számára írt kiváló kath. 
erkölcstana. 

Épen mert igen sikerült tankönyvnek tartom, nagy gond-
dal olvastam minden részletét s mindenütt feljegyeztem, mit 
tettem volna én máskép. Jónak látom itt feljegyzéseimet közölni, 
hogy a tökéletességre törekvő szerző munkáját műve újabb 
kiadásainál esetleg megkönnyítsem. 

Véleményem szerint a heti egy hittanóra miatt rövidre szabott 
tankönyv (72 oldalas az erkölcstana) azonnal jobb benyomást 
keltene, ha a tanuló azonnal az első órán megtudná, hogy tulaj-
donképen mi is az a kath. erkölcstan?! Miről fog ő hallani a 
felsőkereskedelmi középosztályában a hittanórák alatt! Ezért 
szükséges lett volna előrebocsátani a katholikus erkölcstan fogal-
mát és felosztását ! — A törvény tárgyalásánál legalább rövi-
den jelezni kellett volna, hogy az egyes törvények nem köte-
leznek egyforma erővel ; aztán kiket köteleznek, mikor kezdenek 
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kötelezni s mikor nem köteleznek. Meg kellett volna felelnie 
arra a gyakran felbukkanó kérdésre : vájjon a törvény nem ellen-
sége-e a szabadságnak? Általában a törvényről egy felsőkeres-
kedelmi tanulónak katholikus erkölcstani oldalról többet kell 
tudnia! Egészen helyén való volna zárójelben vagy legalább 
csillag alatt jelezni dr. Hanauer A. I.-nak (Kölcsönös Igazságos-
ság) idevonatkozó könyvét. A mai felsőkereskedelmista igenis 
érdeklődik leendő életpályáját érintő fontosabb kérdésekről. — 
A lelkiismeret meghatározása helyesebb volna így: a lelkiisme-
ret az embernek az a képessége, mely minden egyes cseleke-
deténél megmondja és érezteti, hogy mi a kötelessége. A lelki-
ismeretnek nemcsak helyesnek és gyengédnek, hanem hűséges-
nek is kell lennie, vagyis hogy mindent teljes erőnkből, összes 
tehetségünk összeszedéséből tegyünk. A megelőző és a követő 
lelkiismeretről említést sem tesz; épúgy nem felel arra a prak-
tikus kérdésre sem, hogy minő szabályokat kell annak szem 
előtt tartania, akinek lelkiismerete nem helyes, aki habozik, 
magát a cselekvést azonban nem lehet addig elhalasztania, míg 
megfontolás és tanácskérés útján helyes és biztos lelkiismeretre 
szert tesz! — Nem eléggé pontos a szabadakarat meghatározása 
sem : « A szabadakarat elsősorban (? ?) abban áll, hogy több lehe-
tőség között belső kényszertől és külső befolyástól menten (talán 
inkább: ellenére) választhatunk (inkább: cselekedhetünk ezt v. 
azt, illetve ezt v. azt nem cselekedjük). A tanuló arra is kíván-
csi, hogy mi csökkentheti a szabadságot! — A kötelesség és 
beszámítás c. fejezetében, ahol felemlíti, hogy a természetszerű, 
bizonyos, szokásos és előre látható következményekért való felelős-
séget nemcsak az erkölcstan, hanem a törvénykönyv is megítéli, 
kiemelhette volna a katholikus erkölcstannak a világi törvény-
nyel szemben való azt a felsőbbségét, mondhatnám fensőbb 
igazságszolgáltatását, hogy a katholikus erkölcstan a semmikép 
előre nem látható következményekért nem itél el, míg a tör-
vénykönyv legtöbbször igen ! — Az erkölcsi jó és rosszról szóló 
fejezete oly kitűnő és szabatos, mint sehol egy más tankönyv-
ben. — Az erénynél nem tesz különbséget a szerzett, vagy ter-
mészeti és a belénk öntött vagy természetfölötti erény között. — 
A bűn tárgyalásánál okvetlen felemlítendő, hogy a bocsánatos 
bűn akkor is halálossá válik, ha valaki halálosnak gondolja és 
mégis elköveti, mert lelkiismeretünk szava dönti el a beszámít-
hatóságot. Helyes a gondolati és cselekedeti bűn közti hajszál-

34* 
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finomságú — de a közélet erkölcsére nagyon fontos — külön-
bözettétel: «A gondolati bűn lehet halálos bűn is, ha vele nagy 
dologban tudva és akarva sértjük meg Isten törvényét. Mind-
amellett mégis nagyobb vétek, tetézett bűn megtenni azt, ami-
vel egyelőre csak gondolatban foglalkoztunk, amit szóval emle-
gettünk és viszont a javulás kezdete, ha az ember eláll attól és 
nem teszi meg azt a bűnt, melyet pedig már elhatározott magá-
ban.» Nagyon helyes! — A lelkiismeret vizsgálatnál hiányzik 
a naponkénti és a gyónás előtti lelkiismeretvizsgálat elvégzésé-
nek gyümölcsöző módja, pedig ezt nem felesleges egy tan-
könyvben is leírni és a növendékekkel minél többször betanul-
tatni, azonnal több intelligens gyónónk volna s kevesebbszer 
lehetne hallani azt a boszantó és általánosságban elterjedt ki-
fogást, sőt talán már jóhiszemű meggyőződést: mit gyónjak, 
hiszen nincs bűnöm ! — Tankönyvében nem emlékezik meg az 
engedelmességről, pedig az engedelmesség az akaraterő legiobb 
gyakorlója és így a bűn elleni védekezésben kitűnő óvszer! Az 
elmélkedésnek is csak két sort szentel! — Az isteni erények 
közül csak a hitet és szeretetet tárgyalja, a reményi hallgatással 
mellőzi. — Bűnök a hit ellen c. fejezetben nem teljes a következő 
mondata: «Akik nem annyira a hit dolgában tértek el az egy-
háztól, hanem csupán elszakadtak az egyház fejétől, azokat sza-
kadároknak (Schizma) nevezzük». Inkább így: A szakadárság, 
vagyis az egyház fejétől való elszakadás magában nem bűn a 
hit ellen (hanem az engedelmesség ellen), de a történelem tanú-
sága szerint eretnekségre vezet. Felemlíthette volna, hogy míg a 
katholikus vallás tilja, hogy minden hitet egyformán jónak mond-
junk, addig az okos vallási türelem parancsolja, hogy a más 
hitűeket is felebarátunknak tartsunk vagyis, hogy különbséget 
kell tennünk emberek és nézeteik között. — Imádságunk akkor 
kedves Istennek, ha alázatosan, ájtatosan és az Úr Jézus nevében 
imádkozunk, vagyis őbenne való bizalommal és a kegyelem 
állapotában. A kérő imádságnak ezenkívül még más kellékei is 
vannak: ha Istentől valamit kérünk, bizalommal, állhatatosan és 
Isten akaratán megnyugodva kell imádkoznunk. Nem ad felele-
tet két gyakori ellenvetésre: «Isten nem szorul rá a mi imádsá-
gunkra ! Isten úgy is tudja, hogy mire van szükségünk !» — Hogy a 
szentek tisztelete nem kisebbíti az Istennek járó tiszteletet: kima-
radt. — Tankönyvének legkitűnőbb részei a IV. és az V. parancsolat 
tárgyalása és a szociális kérdésről szóló rövid, de velős tanítása. 
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A felemlített észrevételek nem érintik a könyv kitűnő fel-
építését s csak azért tettem meg azokat, hogy az újabb kiadás 
tökéletesítéséhez részemről is hozzájáruljak, inkább szépséghibák-
nak mondhatnám. Ismételten kiemelem, hogy ennél világosabb és 
tökéletesebb tankönyv a magyar középiskolák részére írt hittan-
könyvek között nem létezik, amiért is a legmelegebben ajánlhatom 
nemcsak a felsőkereskedelmi hittanároknak, hanem azon közép-
iskolák részére is, ahol a kath. növendékek csekély száma miatt 
heti egy hittanóra van. Szorgalmas, lelkiismeretes és minden 
tekintetben tökéletes munkát végzett sokoldalú, már a kereskedelmi 
iskolák alsó osztálya számára írt hittankönyvével is jó hírnevet 
szerzett szerzőnk. Kiváló tankönyvének minnél nagyobb számban 
és körben való elterjedése legyen méltó, megérdemelt jutalma! 

Kassa. Dr. Fekete Géza József. 

Dr. Franz Schubert, Grundzüge der Pastoraltheologie. 
II. Abth. : Allgemeine und spezielle Liturgik. Graz. Moser. 1913. 
484 lap. Ára 4 K. 

A szertartástan meghatározása, történelme és irodalma után 
az egész mű két részre oszlik: általános (240—389) és részleges 
szertartástanra (391—413). Az általános részben szól a szertartási 
tisztelet tárgyáról, a szertartási jogról, a szertartási cselekmények 
általános követelményeiről, az istentiszteleti helyekről, időről 
(egyházi év), tárgyakról (anyag, ruhák, edények). A második 
részben pedig tárgyal a szentmiséről, a liturgiái imáról (zso-
lozsma, népájtatosságok), a szentségek és szentelmények szer-
tartásairól. 

Amint az I. kötetben, úgy itt is Schuberth minden nem 
szoros értelemben vett szertartástani részt az illető theologiai 
szakba utal. Nemcsak az ide vonatkozó erkölcstani kérdéseket, 
hanem még a rubrikái előírásokat sem ismerhetjük meg tehát 
pontosan és kimerítően ebből a könyvből. Annál jobban ki-
emelkedik azonban mindenütt a történelmi kifejlődés szempontja. 
Jegyzeteiben roppant mennyiségű és igen érdekes adatokat talá-
lunk. De bár igen széleskörű irodalmi készültséggel dolgozik 
a legtöbbször mégis a kitűnő Thalhofer-Eisenhofer Liturgik-ja 
jut eszünkbe. 

Helyesen jegyzi meg a kiváló szerző egy helyen (264, 2. 
jegyz.), hogy ha már annyira aprólékosan gondoskodik a sz. 
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kongregáció a szertartásokról, hangról, énekről — ami helyes: 
nem ártana, ha a latin szavak kiejtését is egységessé tenné és 
az Acta S. Sedis-ben is csak latin nyelven jelennének meg a 
közlemények. 

Az egyházi énekről szólva (279) felemlíti, hogy egyes egy-
házmegyékben az 1903. Motu proprio bizony egyáltalában semmi 
változást nem hozott létre. De hát a megszokott anyanyelvű 
énekről nem is lehet egy ugrással a nép előtt érthetetlen és 
teljesen idegen Gregorián-énekre átmenni. Itt is a gyermekek-
nél kell kezdeni a dolgot. Meg a kispapokon. Mi, a mostani 
25—30 éves papok legalább háromféle éneklési módot hal-
lottunk. Kiskorunkban a régi, kottátlan falusi papi éneket. 
Azután a Pustet-féle éneket, a Haberl-féle Magister choralis-ból. 
S amikor ez már átment a vérünkbe, akkor — nem rég — 
megint újonnan kellett tanulnunk a szolezmi kottákat. Még muzsi-
kális papnak is nehéz ez a változás. A papoknak pedig a leg-
nagyobb része nem muzsikális. Persze, túl könnyedén nem sza-
bad venni az éneket sem. S a jóakarat itt is igen sokat tehet. 
Mindenesetre csúnya, ha valakinek egész életében énekelni kell 
és mindig rosszul énekel. 

Az egyházi évben Schubert is, mint Gatterer (Annus 
liturgicus,3 355) csak két ünnepkört különböztet meg, t. i. a 
karácsonyi és húsvéti kört. Liturgiailag ez helyes lehet; de a 
pünkösd s a Szentlélek szerepe így elég idegenszerűi eg hát-
térbe szorul. Ami talán hitéleti szempontból nem előnyös. 

Az egyházi év részeinek liturgiái jelentőségénél sajnálato-
san hiányzanak az új rubrikák. Ugyanez a hiány tapasztalható 
a zsolozsmánál a votiv és gyászmiséknél is. S emiatt ebből a 
szempontból ez a könyv elavultnak mondható, bár ez a körül-
mény semmit sem von le egyéb érdemeiből. 

A szentmise-liturgiákat csak röviden tárgyalja. Az ősalakok 
közül csak a Justin-féléről s az apostoli Constit.-ban foglaltról 
tesz említést. A der-balyzeh-i papyrust s az egiptomi apostoli 
constitutio-kat meg se említi, se jeruzs. sz. Cyrillt. 

A keleti liturgiákat 4 alaptípusra osztja Baumstark után 
(395. 1.) s így tárgyalja őket. Miksa herceg művét (Praelect. de 
liturg. Orient. Bern. 1904. köv.) úgy látszik, nem is ismeri. De 
az nem baj. Körülbelül összehangzanak. 

A 404—426. 1. a jelenlegi római mise-liturgiát tárgyalja 
alaposan, mindenütt jelezve a történeti kialakulást. 
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Mindenütt rövid, világos, irodalmi utalásokkal bőven el-
látott munka. Akinek azonban Mihályfi szertartástana birtokában 
van, annak ez a munka teljesen fölösleges. Egyébként azonban 
ezt a kötetet is, mint az elsőt is, a legnagyobb dicséret illeti. 

Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor. 

Michael d'Herbigny S. J. : Prudens sexdecim linguarum con-
fessarius. Methodus optica pro confessione intégra et matrimio, 
sacerdote et poenitente mutuas linguas prorsus ignorantibus. 
Paris, Beauchesne, 1914. 12-ed rét, 102 1. Ára kötve 2 fr. 

A vallásos psychotechnika egyik kísérletének nevezhetjük 
ezt a művecskét: útmutatás a néma gyónásra minden beszéd 
nélkül. A Jézustársaságnak ötven különböző nemzetiségekhez 
tartozó gyóntatója fogott össze még a háború előtt, hogy az 
utazók számára lehetővé tegyék a gyónást, a világ bármelyik 
sarkába vetődjenek is el. 

Tizenhat nyelven teljesen egyenlő számozással látták el a 
gyóntatásnál szokásos kérdéseket, feleleteket, buzdításokat és 
penitenciákat. A gyóntató kezében tartja a külön kartonra nyo-
mott latin szöveget, a gyónó pedig a maga könyvecskéjében 
mutogatja a kérdések és feleletek számát, anélkül, hogy egy 
szót is kellene szólnia. így ujjmutogatással végzi a gyónó egész 
gyónását, így jelöli ki a gyóntató a buzdítást és penitenciát. 

Ügyes gondolat, értékét a gyakorlat mutatta volna meg és 
a háborúval járó új népvándorlásban igen jó szolgálatokat tehe-
tett volna, de Párisból most aligha lehet szerezni példányokat, 
azért kipróbálása jobb időkre marad. 

Budapest. Dr. Mester János. 

Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Joseph Fröbes S.J. 
II. rész., 1917. Herder, Freiburg. 

Semmi sem mutatja világosabban a modern bölcseleti rend-
szerek tarthatatlanságát, mint azon tény, hogy azoknak követői 
más-más utakon próbálnak az igazsághoz eljutni. A «Quot capita, 
tot sententiae», mondás csaknem szórói-szóra beigazolódott. Még 
a tapasztalati lélektanban is a szilárd bölcseleti alap, «.philosophia 
pérennisa nélkülözése, a metafizikától való iszonyodás arra 
kényszeríti a tapasztalati lélektan szorgalmas kutatóit, hogy be 
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nem bizonyított feltevésekkel, állításokkal szórják tele értékes 
kutatásaikról szóló munkáikat vagy pedig a bölcselet cégére 
alatt merő természettudományi, fiziologiai munkát írjanak, amely-
ből a bölcselet fogalmai teljesen hiányzanak. Alig van modern 
bölcseleti alapon álló szerző, amely ezen hiában többé-kevésbbé 
ne szenvedne. 

Fröbes ezen művében nem önálló kísérletezéseknek és ku-
tatásoknak eredményét akarja összefoglalni, mint pl. Ebbinghaus 
és Wundt. Nem is akar önálló, új bölcseleti rendszert alapítani, 
hanem a kiváló szakfilozófusok, psychológusok és fiziológusok 
kutatásainak eredményét vagyis a tapasztalati lélektannak eddig 
feldolgozott anyagát a tudomány mai [álláspontján a filozófia 
szempontjából könnyen érthető világos előadásban összefoglalni. 
Mégis új munkának nevezhetjük és jogosult helyet foglal el a 
tapasztalati lélektannak bő irodalmában, mert új szempontból 
tárgyalja az egész anyagot és mintegy bevezető tankönyvül szolgál 
azoknak, akik a tapasztalati lélektan szakmunkáival behatóbban 
akarnak foglalkozni. 

Módszere szigorúan tapasztalati, exakt synthetikai. A meta-
fizikai lélektannak alapvető fogalmait nem zárja ki a művéből, 
de nem is foglalkozik ezekkel olyan módon, mint ezt az elméleti 
lélektanban tenni szokás. Ez nem is vág bele ezen munka kere-
tébe. S hogy nem ezen alapon építi fel vizsgálódásait, amelyek-
ben azonban tág teret enged az alanyi meggyőződéseknek és 
véleményeknek bizonyos kétes kérdésekben, ezáltal műve a tár-
gyilagosságban csak nyer. Nem is lenne helyén való dolog, hogy 
az egyes tapasztalati kérdést az elméleti psychologia által meg-
határozott fogalmakból vezetné le és nem a tapasztalat alapján, 
a tények után ítélve döntené el. Mindkét módszer eredménye 
azonban megegyezik. 

A modern tapasztalati lélektan ezideig jobbára az alsóbb-
rendű lelki tényekkel és tehetségeknek működéseivel foglalkozott. 
A magasabb rendű, szellemi tehetségeknek vizsgálódása csak a 
legutóbbi időben lendült fel s már is igen értékes adatokkal 
gyarapította ismereteinket és igazolta be a scholastica philosophia 
tanát fontos kérdésekben. Fröbes különös figyelemmel volt ezen 
újabb irányú kutatásokra s külön fejezetben tárgyal a gondola-
tokról és az Ítéletről. 

Az anyag elrendezése logikusan egyszerű és világos. Három 
főrészre oszlik a mű: az első rész 240 oldalon az észrevevésről, 
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a második 55 oldalon a psychophysikáról, a harmadik pedig 100 
oldalon a képzetek társulásáról szól. 

Míg az első kötet első felében az érzéki megismerés ele-
meivel, a külső és belső érzetekkel foglalkozik a szerző, addig a 
munka második felében érzéki megismerésünk összetett alakjai-
val, formáival és azoknak törvényeivel, szabályaival stb. ismertet 
meg bennünket. Megismerésnek nevezi mindazon életműködést, 
amely által a külső vagy belső világról bármi módon értesülünk. 
Az ismereteknek ilyen értelemben való tárgyalásánál különösen 
a képzetek jönnek tekintetbe, amelyek az érzetekkel ellentétben 
a tárgynak jelenlététől függetlenek. A képzeteknek különféle alak-
ját, hasonlóságukat, tulajdonságait tekinti a szerző, majd azon 
módszerek ismertetése következik, amelyeket a kutatók a kép-
zetek vizsgálásánál használtak. S hogy minél pontosabban kitűn-
jék az igazi képzetek lényege, megkülönböztető jegye minden 
más rokon, hasonló lelkitényből, az érzéki csalódások, a hallu-
cinációk, a kristálylátások, a telepathia is szóba kerülnek. A má-
sodik fejezetben beható tárgyalás alá veszi az egyidejű hang-
összetevéseket, azoknak törvényeit; a hallás sokféle érzetének 
összetételeit, a konsonánciát, a dissonánciát, ezeknek tulajdon-
ságait. Ezen résznek azonban tetemes részét a térszemléletnek, az 
idő és mozgás szemléletének ismertetése foglalja le. A térbeli 
tulajdonságok, mint «sensibile commune» két érzék, a szem és tapin-
tás érzéke alá esnek. Fröbes külön tárgyalja tartalmas fejezetek-
ben a térbeli tulajdonságok észlelését a szem és a tapintás által-
Először a látás által keletkezett térszemlélet eredetét, törvényeit 
és az arra vonatkozó különböző elméletet mutatja be; majd sok 
apró-cseprő dolgot, kísérletet közöl pl. a szemmértékről, a szem-
mozgásról, a szemnek geometriko-optikai csalódásairól, az éles 
látásról stb, amelyek nemcsak önmagukban érdekesek, hanem 
könnyen végrehajthatók és a tárgy teljes megértéséhez is szük-
ségesek. A szerző szem előtt tartva azon vitákat, amelyek a tes-
tek kiterjedésének a szem által való észrevevése körül egye-
sek támasztottak, úgyszintén más kérdésekre való tekintet-
ből, szigorú vizsgálat alá veszi ezen észrevevést és megkülön-
böztet Schraum-ot vagyis a térnek azon részét, amely szemlélet 
közben nekünk feltűnik és a Denkraum-ot, azon tért, amelyet mi 
megismerünk. Persze nem dönti el, vájjon ezen Denkraumnak 
megfelel-e a valóságban kiterjedt test. Ez a kritikának a dolga; 
de ezen megkülönböztetés és ennek tapasztalati tényekkel való bizo-
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nyitása igen jó szolgálatot tesz a kritikának, amennyiben annak 
kész fogalmakat és bebizonyított l tényeket szolgáltat vizsgáló-
dásaira. 

Végül még a mélység észrevételéről hoz fel egyet-mást, 
amennyire ezen tárgy a tapasztalat körébe eshetik. De épen ezen 
kérdés eldöntésénél a tapasztalatból édes keveset bizonyítha-
tunk. A főkérdés tulajdonképen az, vájjon lehet-e szó egyáltalán 
nativismusról. 

A negyedik fejezetben a térszemléletről tárgyal a tapintó-
érzék által. A virtualismus és a formalismus vitás kérdéseiben 
épen itt van a bökkenő. A szinérzet ismeretünknek egyszerű 
eleme, a kiterjedést pedig több érzet összetevődése folytán ismer-
jük meg. A virtualismus követője tehát végső menedékképen a 
tapintás érzéke által észlelt kiterjedésre való hivatkozással ment-
heti meg álláspontját a színekre vonatkozólag, anélkül, hogy 
ezen állítását a kiterjedésre is kénytelen legyen átvinni. A tapin-
tás által a térnek csak csekély részét, amely közvetlen érintke-
zésben van érzékünkkel vehetjük észre. De legfokozottabban 
épen ezen közvetlen érintkezés miatt győződhetünk meg a dol-
gok reálitásáról. Egyik paragrafus a vakok psychologiájával fog-
lalkozik. 

Az ötödik fejezetben az idő és a .mozgás észrevevéséről 
kapunk beható ismertetést. Sok dologban analog ezen fejezet az 
előbbivel, mint a tér és az idő is analog viszonyban vannak 
bizonyos szempontban. Ezen kérdésekkel kapcsolatos rythmusról 
is hasznos és érdekes tudnivalókat közöl. 

A két utolsó fejezetben magasabb lelki tehetségek műkö-
déseit veszi vizsgálat alá. A gondolatok, az általános fogalmak a 
legelkeseredettebb harcot keltették a sensismus és az intellectua-
lismus között. Az eddigi viták jórészt eredménytelenek voltak, 
mert a sensismus követői aprioristikus okoskodást vetettek az 
intellectualismus követőinek szemére. Csak most, midőn az experi-
mentális psychológia vizsgálódásainak körébe vonta ezen kérdést, 
lehet a sensismus által megértő vitákat kezdeni. Fröbes ezen 
részben a kísérleti lélektanra támaszkodva vizsgálja a gondolatok 
lényegét, folyamatát, felosztásait, a képzetekkel való kapcsolatát. 
Végül az összehasonlításról, az ítéletről kapunk érdekes meg-
világítást. 

A mű második részében a psychoptysika képezi vizsgáló-
dásának s kutatásának tárgyát. Rövid összefoglalásban bemutatja 
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a szerző, hogy a psychophysika mit akar megmérni és milyen 
módon, úton lehet ezen méréseket végrehajtani. Ismerteti bőveb-
ben pontos számításokkal és példákkal a Fechner által megkü-
lönböztetett három főmódszert. A Weber-féle és Fechner-féle tör-
vény beható ismertetése után a psychikai tehetségeknek korre-
lációját tárgyalja. A korreláció fontossága és feladata nem abban 
nyilvánul meg, hogy az egyes lelki tényeket s jelenségeket saját 
mivoltjukban bemutassa, hogy azokat szülőokukra visszavezesse, 
hanem abban, hogy a különböző lelki tehetségek közt fennálló, 
de lappangó összeköttetést, együttműködést, kapcsot kifürkéssze 
és azt lehetőleg mennyiségileg kifejezésre juttassa. Ezen feladat-
nak a megoldása azonban a megmérendő faktorok változása miatt 
nem könnyű. Épen ezen összefüggés folytán az egyik tulajdon-
ságról a másikra könnyű a következtetés, ha ezek közt korre-
láció áll fenn és ha csak az egyiket tehetem is vizsgálódásom 
tárgyává. Végezetül a számítási eljárásokat egy-két példával 
illusztrálja. A képzeteket, az érzeteket, a szemléleteket eddig 
ugyan különböző oldalról, de mégis inkább önmagukban véve 
vizsgálta a szerző; az utolsó részben azt kutatja, milyen oksági 
összefüggésben vannak egymással, milyen okok és feltételek 
szükségesek, hogy bizonyos eszmék, képzetek társuljanak. A kép-
zettársulás mérési lehetőségének megvitatása után a módszereket 
és egypár kísérlet végrehajtását mutatja be. Majd összefoglalja 
azon körülményeket, okokat, amelyek a képzettársulásra akár 
akadályozólag, akár előmozdítólag hatnak. A képzetek egymás-
utánjára, minőségére stb. az ingerek intensitása, gyors vagy lassú 
lefolyása ; az érzelmek különbfélesége, az ismétlések, az évszak, a 
napszak, a különböző időjárás, fiziológiai közérzet, sőt a testnek 
különböző helyzete, az állás, a fekvés, az ülés befolyással van-
nak. Bárminemű intensiv szellemi munka a tapasztalat szerint 
káros befolyással van a közvetlen előtte szerzett képzetek kon-
stellációira. Ezen gátló befolyáson alapul az egyes szellemi fog-
lalkozások közt tartott szünetek jogosultsága. Az associációk rend-
kívül fontos szerepét a tanulásban, a tudományokban ismerteti 
és igazolja be'az utolsó fejezetekben, amelyeket a nevelők s tanárok 
figyelmébe ajánlok. Az associációk és konstellációk ezen prak-
tikus oldalainak bemutatása után még azoknak általános lefolyá-
sát s törvényeit ismerteti. 

A tudós szerző mindezen fontos kérdést a legnagyobb tár-
gyilagossággal s szigorúan tudományos alapon és hangon tár-
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gyalja. Az ellenkező nézeteket nevetségessé soha sem teszi, ha-
nem az ellenérveket nyugodtan adja elő. «In dubiis libertás» 
elvét mindig szem előtt tartva mindenben az igazságot keresi. 
Ezen kérdések, a tapasztalatai lélektan problémái nemcsak a szo-
rosan vett bölcseletet, hanem az egész természettudományt, a 
jogot, a neveléstant, az orvostant is érintik.1 Mert mindeme tudo-
mányoknak a lelki megnyilatkozásokat is tekintetbe kell venniök, 
a lelki tényeknek s jelenségeknek útvesztőiben legalább némi 
járatossággal kell birniok, ha nem akarják az emberre vonatkozó 
részeket csak fiziológiai vonatkozásaiban tárgyalni. Ezen tudo-
mányágak képviselőinek azonban nincsen módjukban az idevágó 
szakmunkákat áttanulmányozniok, sőt azokat kellő bevezető tanul-
mány nélkül sokszor meg sem lehet érteni, ezen égető szükségen 
segít Fröbes kitűnő munkájának második kötete is, amely épen 
bevezető tankönyvül szolgál a tapasztalati lélektan bő irodalmá-
nak tanulmányozásához. A harmadik befejező kötet egy éven 
belül megjelenik. 

Kalocsa. Szarvas Miklós S. J. 

1 V. ö. Die Naturwissenschaften V. Jahrg. Heft 1.1917. Berlin. Probleme 
der experimentellen Psychologie, Dr. K- Koffka. 
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A jelen ószövetségi szakszemlében az önálló munkák ismer-
tetése a Biblische Zeitschrift XIV. (1916.) évfolyamának harmadik 
füzete alapján készült. Amennyibeu szükséges és lehetséges lesz, 
az itt pusztán felsorolt könyveket alkalomadtán valamely követ-
kező szakszemle keretében részletesebben fogjuk ismertetni. 

1. Ószövetségi történet. 
K I T T E L R . Geschichte des Volkes Israel. I. Palästina in der 

Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde und Geschichte 
der Zeit bis zum Tode Josuas. Gotha, 1916. XVI és 696 1. 18 
márka. Harmadik kiadás. 

M A H L E R E . Handbuch der jüdischen Chronologie. X V I és 
636 1. Leipzig, 1916. 12 márka. 

Mahler könyve két főrészre oszlik. Az első általában az idő-
számításról és annak eredetéről beszél, a második pedig a zsidók 
időszámítását és ünnepeit tárgyalja eredetüknek történelmi sor-
rendjében. A munka két függelékének táblázatai arra szolgálnak, 
hogy keresztény és zsidó dátumok könnyen átszámíthatók legye-
nek. Mahler munkája természetszerűleg felöleli a zsidó királyok 
bibliai chronologiáját is, és ennek érintkezéseit a Szentíráson 
kívül álló forrásokkal, első sorban az ékirodalommal. 

N I K E L J . Das Alte Testament im Lichte der altorientalischen 
Forschungen. 5. Geschichte Israels vom Exil bis Christus. (Bib-
lische Zeitfragen VIII. 5/6.) Münster i. W. 1916. 72 1. 1 márka. 

2. Ószövetségi vallástörténet. 
B A T L E Y J . Y . The problem of suffering in the Old Testa-

ment. London, 1910. 2 s 6 d. 
G U N K E L H. Israelitisches Heldentum und Kriegsfrömmigkeit 

im Alten Testament. Göttingen, 1916. 52 1. L50 márka. 
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H E I N I S C H P. Die Idee der Heidenbekehrung im Alten Te-
stament. 1. und 2. Auflage. (Biblische Zeitfragen, VIII és 79 1.) 
Münster, 1916. 1 márka. 

Mc Q L O I N F . The mystery of the Holy Trinity in oldest 
Judaism. Philadelphia, 1916. 1 £ . Ennek a könyvnek tételei-
vel semmiképen sem érthetünk egyet. A szerző azt akarja ki-
mutatni, hogy már az ószövetség pátriárkái, prófétái és egyéb 
nagy emberei kifejezett hittel hittek a Szentháromság tanában. 
A törvénytudók előtt sem volt ismeretlen ez a tan, de a köz-
népnek nem volt róla határozott tudomása. Végzetes módszer-
tani hiba, újszövetségi gondolatokat és hitigazságokat erőszakkal 
belekényszeríteni az ószövetségbe. 

S C H U L T E ^ W . Die Oedankenwelt des Orients. Lebens-
weisheit und Weltanschauung der Dichter und Denker des nahen 
und fernen Ostens. Berlin, 1916. XII és 279 1. 4 márka. 

W E B S T E R H . Rest days. New-York, 1 9 1 6 . X I V és 3 2 5 L 

3 £ . A könyv tárgyát az összes népeknél megtalálható nyugvási 
napnak fejtegetése képezi. Webster a zsidó sabbat-ot a hold 
változatainak megfigyeléséből származtatja. 

3. Bibliai archaeologia. 

T H O M S E N P . Die Palästina-Literatur. Eine internationale 
Bibliographie in systematischer Ordnung, mit Autoren- und Sach-
register. III. Die Literatur der Jahre 1910 -1914. (XX és 388 1.) 
Leipzig, 1916. 14 márka. Ezzel a kötettel a Palesztinára vonat-
kozó irodalom összegyűjtése napjainkig befejezést nyert. 

C O B E R N C . M. Recent explorations in the Holy Land and 
Kadesh-Barnea, the «Lost Oasis» of the Sinaitic Peninsula. 
Meadville, 1916. A Palesztinában végzett ásatások története a 
könyvnek első részét képezi ; a második rész Kades-Barneá-
ról szól. 

H A N D C O C K P. S. P. The archaeology of the Holy Land. New-
York, 1916. 3 £ . — Az újabb ásatások eredményeinek egy-
szerű közlése. 

K O R T L E I T N E R F . X . Archaeologia biblica. Nova editio. ( X V 

és 824 I., 6 tábla.) Oeniponte, 1917. 28 márka. A szerző jelen 
munkájának alapját a tíz évvel ezelőtt megjelent «Summarium 
archaeologiae biblicae» képezi. 

W A L T E R J . Zum Kampf in der Wüste am Sinai und Nil-
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Leipzig, 1916. 65 1. 38 képpel és 1 térképpel. A háborús iroda-
lomnak ez a terméke Egyptomnak, a sivatagnak és a Sinai fél-
szigetnek geologiai viszonyaival foglalkozik. 

Q A U C K L E R P. Nécropoles puniques de Carthage. Paris, 1915. 
XLIII és 621 1. 251 táblával. 

4. Ékirodalom. 

J A S T R O W M . The civilization of Babylonia and Assyria. Its 
remains, language, history, religion, commerce, law, art and lite-
rature. Philadelphia, 1915. (XXV és 515 1. 6 £.) 

J E N S E N P. Texte zur assyrisch-babylonischen Religion. 1. Liefe-
rung. (Keilinschriftliche Bibliothek VI, 2.) Berlin, 1915. 144 és 
16* 1. 7-50 márka. Ebben a kötetben az asszir-babilon istentisz-
teletre vonatkozó szövegeket, ünnep-jegyzékeket, rituális előírá-
sokat, himnuszokat találunk, melyeket Jensen átírt, lefordított és 
magyarázott. 

K I N G L. W. A history of Babylonia and Assyria. II. New-
York, 1916. 4-80 £ . 

L A N D E S B E R G E R B . Der kultische Kalender der Babylonier 
und Assyrer. 1. Hälfte. Leipzig, 1915. VI és 150 1. 6 márka. 

H Ü S I N G G . Die einheimischen Quellen zur Geschichte Elams. 
1. Teil. : Altelamitische Texte. In Umschrift mit Bemerkungen, 
Einleitung und Anhang. (Assyr. Bibliothek XXIV 1.) Leipzig, 
1916. VII és 96 1. 18 m. 

5. Hermeneutika és szövegtörténet. 

K Ö N I G E . Hermeneutik des A. T. mit spezieller Berücksich-
tigung der modernen Probleme. Bonn, 1916. (VIII és 178 1.) 
6 márka. A szerző nemcsak az általános bibliai hermeneutika 
anyagát dolgozza fel, hanem figyelme kiterjed oly kérdésekre is, 
mint az egyptomi és babyloni befolyás az ószövetségi Szent-
írásra. A túlzó kritikai iránynak teljes joggal ellensége. 

S C H W A R Z A . Die her me neutische Quantitätsrelation in der 
talmudischen Literatur. (XXIII. Jahresbericht der israel.-theol. 
Lehranstalt in Wien für 1915/16.1—271.) Wien. Ez az értekezés 
a Hillel- és Ismael-féle «middoth» (biblia-magyarázati szabályok) 
történetével foglalkozik. 

V O L L M E R H. Materialien zur Bibelgeschichte und religiösen 
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Volkskunde des Mittelalters. I. Bd. 2. Hälfte: Niederdeutsche 
Historienbibeln und andere Bibelbearbeitungen. (10 tábla, XII és 
181 1.) Berlin, 1916. 10 m. Mint a könyv ctme is mutatja, a 
a szerző a Szentírásnak középkori történetéből egy fejezetet írt 
meg nagy gonddal. Az első kötet első része 1912-ben jelent meg. 
Címe: Ober- und mitteldeutsche Historienbibeln (VIII és 214 L), 
ára pedig 12 márka. 

6. Bibliamagyarázat. 

P A T T O N W . M . Israels account of the beginnings contained, 
in Genesis I—XI. New-York, 1916. XII és 182 1. 1 £ . A szerző 
a Wellhausen-féle elméletet követi. 

G A L L A. Der hebräische Pentateuch der Samaritaner. 4. Teil : 
Numeri. Giessen, 1916. 15 márka. 

M A G E R H. Die Peschittho zum Buch Josua. (Freiburger 
theol. Studien, 19. Heft.) Freiburg i. Br. 1916. XII és 112 1. 
3-20 m. 

C O H A U S Z O . Der Schild Josues. Warendorf i. W. 1916-
(271 1.) 1'80 márka. Igen praktikus könyv. A szerző, ki a Jézus-
társaságnak tagja, a katonák számára állított össze hasznos olvasó-
könyvet, bibliai, főleg ószövetségi szövegekből. 

H O F F M A N N , Die wichtigsten Instanzen gegen die Graf-
Wellhausensche Hypothese. (Beil. zum Jahresber. des Rabbiner-
seminärs zu Berlin für 1913/14 und 1914/15.) 

D U H M B. Israels Propheten. Tübingen, 1916. VIII és 4 8 3 1. 
6 márka. 

Mint ismeretes, Duhm a túlzó rationalista iránynak hive. 
Jelen munkájának az a célja, hogy megrajzolja a zsidó vallás 
kifejlődését a próféták befolyása alatt. A tágabb értelemben vett 
prófétaság kezdetét Mózesre vezeti vissza. Duhm Izaiás és Zaka-
riás könyveiben három-három szerzőt különböztet meg. Az 
'Ebed Jahve dalokat önálló és Deutero-Jesaia könyvébe utólag 
betoldott énekeknek tartja. A régi próféták könyveinek jelenté-
keny részeit és Dániel könyvét a Makkabeusok korába utalja. 

M U R R Y M . Bible prophecies and the plain man. London, 
1915. XIV és 319 1. 1-25 £ . 

Ezt a könyvet szerzője «különös tekintettel a világhábo-
rúra» írta. Munkája jellemző példája annak, hogy az eschato-
logikus jövendöléseknek történeti magyarázata mily tévutakra 
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és alaptalan következtetésekre vezetheti az embert. Murry sze-
rint a gótok = skythák = sakai = a szászok, Izrael tíz törzsének 
utódai. A normannok Benjamin törzsének leszármazottjai. György 
angol király Dávid király családjából származik. Az amerikaiak 
Manasszes törzsétől, a németek az asszíroktól eredtek. Az anti-
krisztus valamely Balkán-államból fog jönni. Elég merész állí-
tások ! 

L Ü T K E M A N N L. — R A H L F S A . Hexaplarische Randnoten zu 
Isaias t—16. aus einer Sinai-Handschrift. Berlin, 1915. 5 40 m. 
Ez a dolgozat 6. füzete a «Mitteilungen aus dem Septuaginta-
Unternehmen» című gyűjteménynek. A szóbanforgó kézírat az 
5. számú Sinai-kézírat, melynek sziglája 710. A közrebocsátott 
görög szöveg lényegében megegyezik a mazoretikus szöveggel. 

F I S C H E R J. Isaias 40—55 und die Perikopen vom Gottes-
knecht. (Alttest. Abhandlungen VI. 4/5.) Münster i. W. 1916. 
VIII. és 248 1. Munkájának legfontosabb állítása, hogy Iz. 
40—55. fejezetei az 'Ebed Jahve részletek nélkül hiánytalan, 
zárt egészet képeznek ; az 'Ebed Jahve részleteket pedig (42, 
5—7; 49, 7—9; 50, 10—51, 8; 52, 13—53, 12.) ugyanaz a szerző 
írta és illesztette be könyvébe, akitől Iz. 40—55. fejezetei szár-
maznak. 

B A U M G A R T N E R W. Die Klagegedichte des Jeremia. ( 3 2 . Bei-
heft zur Zeitschrift für die alttest. Wissenschaft.) Giessen, 1917. 
VIII. és 92 1. 5 márka. 

A könyv főbb gondolatai a következők. A jámbor zsoltár-
költők nem akarják elismerni, hogy az őket érő csapások vét-
keiknek megérdemelt büntetései volnának. A Jeremiás könyvé-
ben olvasható panaszos énekek a nagy prófétának autentikus 
munkái; a panaszos énekek műfaja jóval régibb Jeremiásnál, 
mint Baumgartner az asszír, babilon és egiptomi irodalomból 
is bizonyítja. Tegyük hozzá, hogy a szumir emlékek tanúsága 
szerint a zsoltárköltészet keleten igen régi. A halhallâtu nevű 
hangszer (fuvola) kíséretével előadott panaszos dalok, melyek 
főleg egy-egy templom pusztulását siratják, a Kr. e. harmadik 
évezredbe is visszanyúlnak, egyes emlékek még a Kr. e. első 
századból is fenmaradtak. (St. Langdon, Sumerian and Babylo-
nian Psalms. London, 1909.) Baumgartner szerint a zsidó zsol-
tárok jó része lehet a babyloni fogság előtti időből való, bár 
mai alakjukban valószínűleg a fogságot követő korban eredtek. 

W E S S E L Y C . Duodecim Prophetarum minorum versionis 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 35 
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Achmimicae codex. Rainerianus. Leipzig, 1915. (XIII. és 308 1.) 
30 márka. 

H I E L S C H E R H E L E N H . Songs of the son of /sai. A metrical 
arrangement of the Psalms of David. Boston, 1916. 1 £ . 

K N O R J. B . Psalterium, kurze Erklärungen der Psalmen 
und Cantica der Wocheuoffizien des römischen Breviers für 
Kleriker und Ordensleute. Limburg, 1916. 154 1. L60 márka. 

S C H L Ö G L N . J. Die Heiligen Schriften des Alten Bundes. 
III. Die poetisch-didaktischen Bücher. 2. Teil. Das Buch Ijjob. 
Leipzig, 1916. XII. 50 és 22 1. 5 márka. 

A kiváló cisztercita biblia magyarázó nemrégen bocsátotta 
nyilvánosságra a zsoltároknak és Izaiás könyvének német fordí-
tását és magyarázatát;1 most az ószövetségnek legszebb költői 
könyvét, Jób könyvét adta ki német fordításban szakszerű ma-
gyarázatokkal. Schlögel szerint Jób könyvét talán Jeremiás pró-
féta írta (?), hogy ez a babyloni fogságba hurcolt zsidó nép-
nek vigasztaló irata legyen. A 39., 40. és 41. fejezeteket egészben 
vagy részben későbbi betoldásoknak tartja, de a 28. fejezet és 
Elihu beszédei Schlögel szerint a könyvnek eredeti alakjához 
tartoznak. 

7. Folyóiratokban megjelent értekezések. 

A Biblische Zeitschrift XIV. évfolyamának (1916.) második 
füzetében, — mely csak az 1916. év legvégén látott napvilágot, 
a következő ószövetségi tárgyú értekezések vannak. 

D R . E U R I N G E R S E B . Bemerkungen zur georgischen Über-
setzung des Hohenliedes. (97—116.1.) A szerző azt kutatja, hogy 
az Énekek Énekének az a grúz szövege, melyet Zagareli 1886-
ban adott ki az Athos-hegyi Iwiron-kolostornak egyik, 978-ban 
megírt teljes grúz biblia-kódexe alapján, milyen szöveg után 
készült? Végső következtetése az, hogy a grúz fordító sem tel-
jesen a Hetvenes fordításhoz ragaszkodott, sem teljesen az 
örmény és szláv szövegekhez, melyeknek mindegyikétől sok 
esetben eltér, hanem az Énekek Énekének említett grúz kézirata 
többrendbeli recensiónak és kiegészítésnek eredménye. 

W E Y M A N C., Mysteriensprache oder Bibel? (117—118. 1.) 
cím alatt arról értekezik, hogy egy Kr. u. 370-ből származó római 
feliraton, mely az istenek anyjának és Hermesnek van ajánlva, 

» L. Religio 1916. évf. 641 sk. 1. 
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"Arcét -ÍP óiJjíotu xaï au[véxo]vxt to uâv kifejezés honnan eredt? 
Ugyanis a auvéxwv xo uàv kifejezés Zozimus történetíró tanúsága 
szerint megtalálható a görög mysteriumok nyelvezetében és az 
u. n. káld jóslatokban, de a Bölcseség könyvében (1, 7.) is ol-
vasható. Weyman szerint az említett kifejezés a Bölcseség köny-
véből került a mysteriumok nyelvébe és a káld jóslatokba. — 
A magam részéről nem merném ezt a következtetést elfogadni. 
Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy auvé̂ wv xb uâv kifejezés a 
görög bölcseletnek egyik műszava, melyet a Bölcseség könyvének 
a görög philosophiában járatos szerzője a magáévá tett, de ezt 
a kifejezést tőle teljesen függetlenül és közvetlenül a görög böl-
cseletből átvették az említett római feliratnak és a káld jöven-
döléseknek szerzői is. 

Z O R E L L F . , Das vierte cEbed-Jahwe-Lied: Is. 52, 13—53, 12. 
(140—146. 1.) Ezen cikknek szerzője hat strófára osztja a szóban 
forgó dalt, lefordítja németre és ahhoz verstani meg szövegkri-
tikai megjegyzéseket fűz. 

Ugyancsak a Biblische Zeitschrift (XIV.) évfolyamának (1916.) 
legújabban i megjelent harmadik füzetében három értékes, ószö-
vetségi tárgyú cikk olvasható. 

S T E I N M E T Z E R F E R E N C prágai tanár: — ©ROIN? ( 1 9 3 — 

197. 1.) cím alatt azt fejtegeti, hogy a régi «Jehosuac» név kiej-
tése a babyloni fogság idejében és a babyloni nyelv hatása alatt 
adott helyet a «Jesua5» kiejtésnek. 

H E H N J Á N O S würzburgi geyetemi tanár: Zur Sabbatfrage 
(198—213. 1.) c. dolgozatában, — főleg Mahler budapesti egye-
temi tanárral2 vitatkozva annak a nézetének ad kifejezést, hogy 
a zsidó szombat ünnepe nem közvetetlen babyloni vagy egyp-
tomi befolyásnak eredménye, hanem Mózes az ókorban egész 
keleten szokásos naptárt vette alapul, hogy népének olyan idő-
számítást adjon, mely különleges vallási helyzetének megfelelő 
volt. Ismeretes dolog, hogy az ókori keleti naptár a hold válto-
zatain alapult; ez egymástól való közvetlen függés nélkül is 
megmagyarázza, hogy a zsidó és a többi keleti népek időszá-
mítása lényegében megegyezett. 

H U D A L A L A J O S ( 2 1 4 — 2 3 5 . 1.) gráci egyetemi magántanár: 
Textkritische und exegetische Bemerkungen zu Job 19, 25—27. 

1 1917. junius 16. 
2 L. a jelen szakszemlében a második könyvet az «Önálló munkák» 

között. 
35* 
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cimen kimerítő tanulmányt közöl Jób könyvének egyik legér-
dekesebb és bizonyos értelemben legfontosabb helyéről, melyben 
ma sokan a feltámadás tanának klasszikus bizonyítékát szeretnék 
látni. Sorra veszi az eredeti szöveget és a régi fordításokat, me-
lyeknek a szó szoros értelmében minden szavát szövegkritikai 
tanulmány tárgyává teszi. Végső következtetése az, hogy a kér-
déses versek értelmét illetőleg pusztán nyelvészeti szempontból 
kielégítő megoldást nem lehet találni, oly romlott a szöveg és 
oly eltérők a régi fordítások. Csak annyi bizonyos, hogy Jób 
óhajtva várja ügyének elintézését Jsten birói ítéletének alakjá-
ban és hogy Jób könyvének eschatologiai felfogása sokkal söté-
tebb, semhogy abba a feltámadás gondolata beleilleszthető volna. 

D R . K M O S K Ó M I H Á L Y budapesti egyetemi tanárnak a «Zeit-
schrift für Assyriologie» c. folyóirat XXXI. (1916.) évfolyamában 
(58—90. 1.) megjelent értekezése: Beiträge zur Erklärung der 
Inschriften Gudeas különlenyomatban is megjelent. A tudós szerző 
ebben a tanulmányban a Gudea-feliratoknak pontos elemzését és 
fordítását adja. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 
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Fizetések nyugtatása. 

1915-re 12 koronát fizetett: Bognár Gyula. 
19 16-ta 16 koronát fizetett: Kiss Gyula tábori lelkész. 12 koronát: 

Koller Endre, gróf Mailáth József, Pálffy Béla, Rumi István, Tóbi József, 
Zelényi Menyhért. 6 koronát: dr. Sánta János. 

1917-re 17 koronát fizetett: dr. Walter János. 16 koronát: Kiss Gyula, 
Morvay Ferenc. 12 koronát: Bauer György, Bereghy Endre, dr. Bozsik Pál, 
Brenner István, dr. Bürchner László, Cserei János, gróf Esterházy János, 
dr. Fekete Géza József, Ferencrendiek főnöksége Esztergom, Szeged, Főgim-
náziumi tanári könyvtár Csíkszereda, R. kath. főgimnázium Gyula, Rozsnyó, 
dr. Géczy József, dr. Grigássy Gyula, dr. Haasz Aladár, Hegyi Pál, Hodál 
György, Janiczek Emil, Kegyesrendi főgimnázium Kecskemét, Kir. jogakadémia 
Nagyvárad, Kirschbaum Lajos, Kirchmájel Ferenc, Konetz György, Kőmives 
Gyula, Köller Endre, Kriston Endre, Loschert Kázmér, gróf Mailáth József, 
Marton Sándor, Matuskovich Márton, Mihályi Viktor, dr. Mihalovics László, 
dr. Mössmer József, Nagy László Bernád, Pévald Vilmos, Plébániahivatal Vá-
radszöllős, Kunosvágása, Tüskevár, Premontreiek rendháza Nagyvárad, Prónai 
Rezső, Rumi István, dr. Sárközy Lajos, Sztano Lipót, Szarvas Miklós, dr. Szil-
vek Lajos, Timár Kálmán, Torkos Pál, Tóbi József, Tőkés Lajos, Vesztergom 
János, Zelényi Menyhért, Zlatos József, dr. Zubriczky Aladár. 10 koronát: 
dr. Szely Lajos a jelen évre már fizetett 12 koronán túl, Főegyházmegyei 
könyvtár Esztergom. 8 koronát: Hladik Ágoston, dr. Nagy János, Scholaster 
István, Szommer Károly, Traum Péter. 6 koronát : Balázs Lajos, Bárány József, 
Csányi Kálmán, Ferencrendiek Mohács, Györkő Ferenc, dr. Kiss György, 
Kocsis László, Misszióház Piliscsaba, Nogáll László, Peszlen Károly, Plébánia-
hivatal Váradszentmárton, dr. Radnai Farkas, Radó Elza, Spuller Gyula, Tóth 
Lajos. 5 kor. 40-et : Katholikus Kör Vác, Szeged, Országos Kaszinó Budapest, 
Premontrei kanonokrendi ház Kassa. 4 koronát fizettek: dr. Horváth Ferencné 
az idénre már fizetett 12 koronán túl, Vida József az idénre már fizetett 
12 koronán túl. 

A nyugtatást szeptember 10-ikén zártam le. 
Úgy az előző évekre, mint a jelenre hátralékos megrende-

lőimet nagyon felkérem, szíveskedjenek a díjat minél előbb be-
küldeni, hogy a roppantul felemelt nyomdai költségeket aka-
dálytalanul födözhessem. A háború alatt már hétszer emelték a 
nyomtatási árakat. 

Arra is kérem tisztelt megrendelőimet, szíveskedjenek a 
címükben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomá-
somra adni. Kivánatra bárhova, rövid tartózkodásra is küldöm 
közlönyömet. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 

Megrendelési felhivás a következő mûre : Dr. Weisz János 
gráci egyetemi tanár, Világtörténelem. Magyarra fordítva kiadta 
Szabó Ferenc nagybecskereki apát-plébános. 22 nagy 8-adrétű, 
egyenkint 50—55 íves kötet. — Kötetenkint erős félvászonban, 
domborművű táblával 8 korona, tehát az egész 176 korona. 

Ezt a nagy művet szaktudósok és más műveltek, akik 
olvasták, mind megkedvelték és magasztalják. Engem a mű ter-
jesztésére a boldogult Szabó Ferenc, majd örökösei kértek fel. 
Már nem sok példány van belőle ívekben. Megszerzésére ez az 
utolsó alkalom. Az utóbbi időben néhány példányra jött megrende-
lés, de egy-két példányt köttetni vagy füzetni elviselhető áron a 
mai viszonyok közt lehetetlen ; azért kérek további megrendelése-
ket. Ha kellő számú megrendelő jelentkezik, azonnal beköttetem a 
könyvet és szállítom. Ára ugyanaz, ami régen, a háború előtt 
volt, bár ma a kötése is meg a kezelése és szállítása is sokkal 
drágább. Minél előbb tessék rendelni, mert a könyvkötő árai csak 
mostanra szólnak, az anyag ára s következéskép a kötés ára is 
folyton és rohamosan növekszik. 

A művet magánosokon kívül intézetek és könyvtárak is, 
kivált tanárképző és tanítóképző-intézetek s minden rendű közép-
iskolák célszerűen rendelik. 

A fizetés így történik: vagy előre beküldi a rendelő a 
176 koronát, — erre a célra szívesen küldök befizetési lapot, vagy 
a mű megküldésekor utánvételezem a pénzt. A viteldíjat mind a 
két esetben én fizetem. 

Budapest, IX., Mátyás-utca 18. 1917. szeptember hóban. 
Dr. Kiss János, egyetemi tanár. 

* * -K 

Coloma Lajos S. J. Lappáliák. Regény. Külön lenyomat a 
Kultúrából. 1916. Ára 5 korona. 

Családi Könyvtár. Kiadja a Családi-Könyvtár vállalat Győr, 
Karmelita-rendház, 1917. 11—15. számok. Egyenkint 30 fillér. 

A debreceni m. kir. tudományegyetem népszerű főiskolai tan-
folyamán tartott előadások. 1916—17. 13 füzet, egyenkint 60— 
80 fillér. 

Dudinszky Nesztor. Rabszolgák földjéről. 1916. 4 kor. 
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Egri Népkönyvtár. 13 f. Aranytanácsok a földmíveseknek. 
14. Fogoly magyarok csillagai. Egyenkint 30 fillér. 

Egri Katholikus Tudósító. II. évf. 6. Egész évre 2 kor., egy 
füzet 20 fillér. 

Egyházi névtárak 1917-re. Egri érseki egyházmegye. Esz-
tergomi érseki egyházmegye. Kegyesrendiek. Nagyváradi latin 
szert, püspöki egyházmegye. Nyitrai püspöki egyházmegye. 
Pécsi püspöki egyházmegye. Veszprémi püspöki egyházmegye. 

Egyházi Zeneközlöny. A katholikus egyházi zene összes ágaira 
kiterjedő havi folyóirat. Az országos magyar Cecília egyesület 
megbízásából szerkeszti : Járosy Dezső, az országos magyar kir. 
zeneakadémia tanára. A zenemelléklet társszerkesztője : ifj. Büch-
ner Antal, főszékesegyházi karnagy. 

Értesítők : A ciszterci-rend Budapest, I. ker. Szent Imre fő-
gimnáziumának V. értesítője. 1917. Közli Bitter Illés igazgató. 

A jászóvári premontrei kanonokrend nagyváradi főgimná-
ziumának értesítője 1917. Közli Szmetka L. Ödön, igazgató. 

A komáromi szent Benedekrendi kath. főgimnázium értesí-
tője 1917. Közzéteszi Mórocz Emilián igazgató. 

A Középponti Katholikus Kör 1916. évi értesítője. Székház: 
Molnár-utca 11. 

A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve az 1916—17. 
tanévre. Közzéteszi dr. Zoltvány Irén, főiskolai igazgató. 

A pannonhalmi szent Benedekrend pápai főgimnáziumának 
értesítője 1917. Közzéteszi dr. Teli Anasztáz, igazgató. 

Stefaneum, a kalocsai J. T. nevelőintézet lapja. Évenkint 
2-szer. 23-ik szám. 

Élet. Katholikus szellemű képes heti folyóirat. Szerkeszti: 
Andor József c. főgimnáziumi igazgató, a vallás- és közoktatási 
minisztériumhoz berendelve. Szerkesztőség és kiadó: Budapest, 
I., Fehérvári-út 15/c. IX. évfolyam. Megjelenik minden vasárnap. 
Ára egész évre 20 korona. 

Dr. Aug. Fischer-Colbrie episcopus Cassoviensis. Pro fidei 
propagatione. Mandatum dioecesanum, 20. Dec. 1913. dimissum 
et nunc denuo editum. 1917. 

A görögkatholikus magyarok országos bizottságának emlék-
irata a hajdudorogi egyházmegyén kívül maradt gör. kath. ma-
gyarok egyházi beosztása tárgyában. 

Jelentés a kath. sajtóegyesület 1917. V. 16-án tartott IX. r en -
des közgyűléséről. Iroda: Ferenciek-tere 17. 
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Dr. Kis-Erős Ferenc, tanitónő-képzőintézeti tanár Kalocsán. 
Esztétika magasabb fokú intézetek és művelt emberek számára. 
1916. 7 korona. 

Dr. Kis-Erős Ferenc, mint fennebb. A magyar nyelv rend-
szeresen vizsgálva. A nyelvfilozófia, a finn-ugor összehasonlító, 
a magyar történeti nyelvtan és a magyar nyelvjárástan alapjai-
ról. 1915. 604 oldal. 10 korona. 

Dr. Kiss Menyhért: Lagerfeuer. Ungar ische Kriegsgedichte. 
Mit einem Vorwort von Nikolaus Balogh. Wien, 1917. Dr. Kiss 
Menyhért kitűnő verseit németre a nevezett Balogh Miklós, 
Joanovich Sándor és Melczer Gyula fordították. 

Dr. Lutter János, a nagyváradi kir. jogakadémia 1916/17. tan-
évi dékánja. A szent koronával való koronázás alkotmányjogi 
jelentősége. 1917. 

A Magyar Filozofiai Társaság Könyvtára cimén a nevezett 
társaság új vállalatot indított, melynek I. kötete : Leibniz. E kötet 
a Leibniz halálának kétszázadik évfordulója alkalmával a Magyar 
Filozófiai Társaság ünnepi ülésén tartott előadásokat és még 
néhány kiegészítő tanulmányt tartalmazza, úgy hogy majdnem 
teljes képet ád Leibniz mindenre kiterjedő gondolkodásáról. 
Összesen 10 tanulmány van a kötetben. 1. Alexander Bernát: 
Elnöki megnyitója. 2. Panier Ákos: Leibniz metafizikája. 3. Ré-
vész Géza: Leibniz pszichológiája. 4. Dienes Pál: Leibniz logi-
kai és mathematikai eszméi. 5. Flnkey Ferenc: Leibniz jogböl-
csészeti és politikai eszméi. 6. Tankó Béla: Leibniz theologiája. 
7. Dénes Lajos: Esztétikai gondolatok és elemek Leibniz rend-
szerében. 8. Szemere Samu: Leibniz és Spinoza. 9. Rácz Lajos: 
Leibniz egyénisége, fejlődése, filozófiája. 10. Vida Sándor: Leib-
niz politikai és kulturális tevékenysége és hatása. A mű ára 
8 kor., a társaság tagjainak 5 korona. 

Dr. Melichár Kálmán. A pápai primátus jogi állására vonat-
kozó rendszerek. Külön lenyomat a Religio 1917-iki évfolyamá-
ból, 80 oldal. 

Dr. Rejöd Tibor: A Patronázs, vagyis fiatal szolgálóleányok 
védelme. 1916. 

Dr. Rejöd Tibor: A véres kard Nagyszeben felett. Naplójegy-
zetek 1916. aug. 28-tól okt. l-ig. Handmann Adolf szövegképei-
vel. Kapható a szerzőnél (tábori lelkész) Nagyszeben. 

Dr. Réty Imre: Leríni Vincentius Commonitoriuma. Hit tudo-
mánydoktori értekezés. 1917. 
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Dr. Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Különös 
tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Ötödik, bővített 
kiadás. 1917. Nagy 8-r. 824 oldal. 30 korona. 

Zoltvány Irén: Arany János emlékezete. Előadta a Szent-
István-Akadémiában. 1917. 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2., vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 

LIBÁL és MÄRZ 
BUDAPEST. 

FÖÜZLET : VI., Teréz-körút 
54. Nyugoti pályaudvarral 
szemben. — FIÓKÜZLET: 
VIII., József-körút 77-79. 
üllői-uti sarokház mellett. 
Szemüvegek. Orrcsiptetók. Táv-
csövek. Látcsövek. Különféle 
hőmérők. Bor- és mustmérök. 
Fényképészeti cikKck és 
kellékek, vvvvvvvvv 

OPTIKUS. 

V» MŰINTÉZET. * 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb o r g o n á j á n a k (a király o r g o n á j á n a k a koronázás i t emp lom-
ban) a lko tó ja , gőzüzemre be rendeze t t gépekkel cs. és k i r . udvar i o r g o n a g y á r a 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C„. é s R i r . u d v a r i s zá l l í tó , a 

F e r e n c József -rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, esőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

/ 
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I. É R T E K E Z É S E K 

a b i b l i a i r é g i h é b e r k ö l t é s z e t r ő l . 

HA K Ö L T É S Z E T alatt aesthetikailag szép gondolatokat értünk, 
szép, gondos és válogatott nyelven előadva, mondja Kaulen, 

akkor a bibliai költemények eminenter szépek. A régi héber 
költészet közös vonása mindenféle más nyelv költészetével, hogy 
ragyogó, választékos nyelvet liasznál, még merészebb és még 
sokkal gazdagabb a hyperbolák, metaphorák használatában, nyel-
vezetük még elevenebb, szinesebb, mint a nyugati népek köl-
tőinek nyelvezete. 

A héber nyelv nagyon szegény elvont fogalmak kifejezé-
sére szolgáló szavakban s azért nagyon szemléltető (csupa concret 
kifejezés). Általában szólva, nem gazdag szavakban a héber nyelv, 
de gazdag a természeti tárgyak és tünemények festésére és a 
vallásos érzelmek kifejezésére szolgáló szavakban. A héber köl-
temény akár csak egy-egy festmény, annyira konkretizáló nyelv... 

Azonban minden nyelv költészetét jellemzi az, hogy nem-
csak nyelvezete különbözik a prózáétól, hanem alakilag is: t. i. 
kQJtött beszéd, kötött forma — köti a versmérték és pedig vagy 
méretes vers, mint a görög-római költemények, vagy ütemes 
vers, mint a nyugati népek ujabbkori költeményei túlnyomó 
részben. 

Annyi bizonyos, hogy a rímet nem használja a régi héber 
költészet, legalább rendesen és általában. Ismert-e valami vers-
méretet, vagy ütemet, azt ujabban sokan vitatják, de még nincs 
teljesen tisztázva ez a kérdés. Ellenben az már teljesen bizonyos, 
hogy legjellemzőbb vonása a régi héber költészetnek bizonyos 
gondolatbeli, tartalmi symmetria, rhythmus, az u. n. parallelismus. 

Ezt a jellemző vonását Lowth oxfordi tanár fedezte fel 
(Oxford. 1753. de poësi s. Hebraeorum) és elnevezte a paralle-
lismus membrorumnak. A németeknél a híres költő, Herder 
ismertette Lowth felfedezését «Vom Geist der Hebräischen 
Poésie». Dessau. 1782. Ezt a régi szentatyák nem vették észre, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 6 
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nem ismerték s azért a régi fordítók csak úgy kezelték a költői 
könyveket és költői részleteket, mint a prózai könyveket. Sőt 
maguk a zsidók is negligálták e könyvek költői jellegét és csak 
jó későn, a középkorban, kezdték némikép jelezni a költői rit-
must, külön jelekkel, ez is inkább a zenei dallam, a kadenciák 
jelzésére szolgált. A keresztények közül egyedül a görögök, 
kiknek fejlettebb szépirodalmi hagyományaik voltak, jelezték 
némikép a verses formát, ketté osztván a hagyományos bibliai 
verseket és így szemlélhetőbbé tették a verses formát. 

A biblia verses beosztását Robert Etienne honosította meg, 
héber, görög és latin bibliakiadásaiban 1551—1555. De akkor 
a költői gondolat-parallelismust még nem ismerték s azért vers-
beosztása sokszor hibás. Pl.: 

41. Zsoltár (a héberben 42.) Helyesen : 
(6) Quare tristis es anima mea et És miért szomorkodol én lelkem ? 
quare conturbas me miért szomorítasz engem ? 
Spera in Deo, quoniain adhuc confi- Bízzál Istenben, mert én szünet nélkül 

tebor dicsérni fogom, 
illi : salutare vultus mei, O az én arcom üdvössége, ő az én 
(7) Et Deus meus. Istenem. 

Editio : Vercellone. Vigouroux szerint. 

Némely kiadásokban a hibás metszeteket, hibás cesurákat 
utólag kijavítgatták, de nem minden kiadásban. A liturgikus 
énekeskönyvekben is sok javítás található. Eljő az alapos javítás 
ideje majd. . . 

Miben áll a parallelismus? egyik verssor gondolatbeli pár-
huzamossága a másikkal, quasi gondolatbeli rímek, a gondola-
tok symmetriája. Pl.: 

Proverb. 10, 20. 
Argentum electum : lingua justi ; cor Langue du juste argent choisie 
autem impiorum pro nihilo. coeur des méchants sans valeur. 

Editio : Vercellone. Vigouroux. 

Összehasonlították ezt a gondolatbeli parallelismust a faág 
himbálózásával, mely végre is eredeti állására tér vissza, a mér-
leg mozgásával, a visszhanggal. Ez az ismételgetés egészen 
orientalista jellegű, egyezik a keletiek természetével, mely lassúbb, 
nehézkesebb, mint a nyugotiaké, kik az időnek sohasem tulaj-
donítottak olyan becset, értéket, mint a művelt nyugat és min-
denkor kedvelték az elmélkedést, a contemplatiót. 

Miután azonban a monotonia épen nem szép, ellenkezőleg 
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a változatosság az aesthetikai szépségnek lényeges alkotó eleme, 
változatosságról kellett valahogy gondoskodniok. Erre több esz-
köz szolgál. Magának a parallelismusnak több válfaja van : syno-
nymia, antithesis, synthesis. 

1° A synonym gondolat párhuzam, ugyanazon gondolat ismét-
lése hasonló szavakkal, néha fokozással összekötve. Ez a leg-
tökéletesebb és legjellemzőbb parallelismus. Pl.: 

Moz. I. 4. 23. 
Ada és Cilla, halljátok hangomat, 
Lámekh nejei, halljátok beszédemet. 

A synonym-parallelismus annál szebb, minél változatosabb 
a szóbeli kifejezés. 

Zsolt. 33, 14. 
Óvd meg nyelved a gonosztól 
S ne engedd ajkaid hazugságot mondani 

Zsolt. 41—3. 
Kívánkozik lelkem az erős élő Isten után 
Mikor szabad jönnöm és megjelennem 

Isten színe előtt. 

Luk. 1—48. 
Letekintett szolgálója alacsonyságára 
íme mostantól fogva boldognak hirdet 

minden nemzedék. 

Lowth egyik legszebb példának a 114. (héber 1131/2) ne-
vezi meg. 
Mikor Izrael kijött Egiptomból, 
Jákob háza a barbár nép közül 
Juda lett az ő szentélye 
és Izráel az ő királysága. 

* 

A tenger látta őt és elfutott 
a Jordán is vissza foly hátra felé 
a hegyek bégettek, mint a juhok 
a dombok, mint a bárányok. 

Miért futsz óh tenger? 
Miért mégy vissza óh Jordán ? 
Miért bégettek ti hegyek, mint a juhok ? 
és ti halmok, mint a bárányok? * 

Reszkess az Úr színe előtt óh föld ! 
Jakob Istenének színe előtt, 
Ki a sziklát bő forrássá változtatja 
és a szirtet élő víz patakává. 

Néha két-két (nem egy-egy) verssorban található a paral-
lelismus: 

Zsolt. 26. 2—3. 
Az Úr az én világosságom és üdvöm ; 
Kitől féljek? 
Az Úr az én éltem támasza ; 
Kitől reszkessek? 

Az is előfordul, hogy mondatrészről mondatrészre, pár-
huzamokban halad. Pl.: 

Proverb. 23—15. 
Uram, ha bölcs a te szíved, 
akkor az én szívem is örül. 
Örvend egész belsőm, 
ha ajkaid okosat beszélnek. 

Judith: 16—5—9—20. 
Felvonult Assur az északi hegyekről, 
Jött hadseregének ezreivel, 
melyek sokasága folyókat kiszárít 
melyek lovai megtöltik a völgyeket. 

Letette az özvegyi ruhákat, 
és felöltözött örvendetes ruhákba, 
Izráel fiainak nagy örömére. 

36* 
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Jaj a népnek, mely az én törzsem ellen támad, 
Jehova, a mindenható megbünteti 
az ítélet napján meglátogatja őket. 

Sajátságos alkalmazást talál ez a példabeszédeknél, hason-
lít a Priamelhöz. 

Proverb. 30, 21. 
Három dolog mozgatja meg a földet, 
és a negyediket nem birja elviselni 
a rabszolgát, ha király lesz belőle 

Eccli 25. 1. 
Három dolog tetszik lelkemnek, 
melyek Isten és ember előtt kedvesek : 
egyetértés a testvérek között, 

Már. a fenti példákból is látható, hogy nem kívántatik 
absolut azonossága a gondolatnak, sokszor a másik verssor az 
előbbinek magyarázata, illusztrációja, hasonlat stb. 

bolondot, ha elegendő kenyere van, 
elutasított asszonyt, ha hazaviszik 
és szolgálót, ha úrnője örökösévé lessz. 

a felebaráti szeretet, 
férj és feleség békében. 

Moz. II. 15—2 k. 
Az ón erőm és dicsőségem az Úr, 
Ő lett az én menekülésem 
Az Úr, mint a harcias katona 
«Mindenható» ez az ő neve. 

Proverb. 25—4. 
El a salakkal az ezüstből 
úgy lesz aranyedény kész az ötvösnél : 
El a gonosszal a király mellől 
és szilárd lesz trónja az igazság által. 

Proverb. 23, 24. 
Folytonosan örvendez az igaznak atyja 
és aki bölcset szült, örül neki ; 

Eceli 3—33. 
A lobogó tüzet eloltja a víz ; 
az alamizsna pedig a bűnt. 

Proverb. 26, 33. 
Mint ezüst szív dísz cserép darabon : 
olyan a szerelmes ajkak és gonosz szív. 

- Eccli 22—10. 
Sirasd a halottat 
mert kialudt mécsese : 
Sirasd a bolondot, 
mert meghalt az esze. 

Örvendjen neked atyád 
és örüljön anyád, aki szült téged. 

2° Az antithetikus parallelismus a salamoni bölcs mondá-
sok jellemző vonása. Vagy csak a szavak, vagy az érzelmek, gon-
dolatok is ellentétesek. Az ellentét jobban megvilágítja az alap-
gondolatot. Contraria juxta se posita magis eluceseunt. 

Proverb 27. 6—7. 
A jó baráttól az ütés is hűség 
az ellenségtől a csók is árulás. 
A jól lakott ember megveti a mézet is 
az éhes édesnek véli a keserűt is. 

Zsolt. 19. 8 - 9 . héber : 20. 
Azok hadi szekereikben és lovaikban 

bíztak 
mi pedig Jehova, a mi Istenünk nevében, 
ők megverettek, elestek, 
mi pedig itt állunk, szilárdul. 
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Proverb. 11. 1. k. 
A csalárd mérleg utálat az Úr előtt 
helyes súly kedves Isten előtt. 

Proverb. 20, 24. 
Az Ur igazgatja a férfi életútjait, 
de az ember — mit ért az úthoz ? 

Ahol kevélység van, ott lesz a gyalázat, 
ahol alázatosság van, ott a bölcseség. 

Eceli 9 : ,15. 
Új bor : új barát, 
ha öreg lesz, akkor iszod élvezettel. 

Proverb. 20, 28." 
Ne tedd odább a régi határköveket, 
melyeket őseid raktak volt le. 

Az antithesis is kiterjedhet több verssorra: thesis, anti-
thesis. Pl.: 

Eccli II. k. 
Némely istentelen fáradozik, töri magát 
és annál kevésbbé lesz gazdag. 
Más ember erőtlen, segítség nélküli 
fölötte szegény javakban, gazdag 

szükségben, 

de Isten szeme reá tekint jóságosan, 
és felemeli őt alacsonyságából, 
és felemeli fejét 
és sokan csodálkoznak rajta 
és dicsérik Istent, az Urat. 

Néha az ellentét az első verssornak csak egyik felével áll 
correlatioban. Pl.: 

Proverb 17—12. 
Inkább megtámadhatod a medvét, melynek fiait elrabolták, 
mint a bolondot őrültségében, 

Zsolt. 13, 2. 
Terhet rak önmagára, 
aki gazdaggal érintkezik. 
Előkelőbbhöz ne csatlakozzál. 

Lament 1, 1. 
Mily elárvultan, ül az egykor népes 

város, 
Olyan lett, mint az özvegy, a népek 

fejedelemnője 
Országok feje, adófizetővé lett, 

3° A synthetikus parallelismus valamely logikai összefüg-
gést feltételez és azonos versformát. Találó példának mondják 
erre a 18. Zsoltár második felét. 

Zsolt. 18 (19) 8 kk. 
Az Ur törvénye tökéletes 
lelket üdítő. 
Az Ur parancsa hűséges, 
felvilágosítja az együgyűt. 

Az Ur rendeletei igazságosak, 
szívet vigasztalók, 
Az Ur parancsa tiszta, 
megvilágosítja a szemeket. 

Zsolt. 109. 1. 
Mondá az Ur az én Uramnak : Ülj az én jobbomra, 
míg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem. 
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Zsolt 8, 1. 
Ne veszekedjél hatalmassal Iszik a folyóvízből útközben, 
nehogy kezeibe essél. azért felemeli fejét. 

Az alapgondolat továbbfejlesztése lehet, hogy a tőmondat-
nak csak egy részére vonatkozik. 

Proverb. 15, 3. Eccli 11, 14. 
Minden helyütt ott van az Ur szeme, Jó és rossz, élet és halál, 
megfigyelve jót és gonoszt. szegénység, gazdagság, mind Istentől 

való. 
Proverb 17, 15. 

Aki igaznak mondja a bűnöst és vétkesnek az igazat, 
Undok az Ur előtt mindakettő egyaránt. 

Lament. 3. i. 
En vagyok a férfi, aki láttam ínségem, és nem világosságra, 
az ő haragjának csapása alatt — csak én ellenem fordította visszafelé 
sötétségre vitt, egész napon át ő. [kezét 

NB. És ez egyszerű eszközökkel végtelen sok combinatiót 
tudtak elérni. A változatosság biztosítására szolgáló további esz-
közeik: 

1° Az első mondat igéje (állítmánya) a következő mondat-
ban alattomban értetik. 

Zsolt. 113, 1—2. 
Mikor Izráel kijött Egiptomból Juda lett az ő szentélye 
Jákob háza a barbár nép közül. és Izrael az ő királysága. 

2° Az első mondat alanya, a másik mondat tárgya (kiegé-
szítő). Pl.: 

Zsolt. 50, 57. 
íme vétekben fogantattam én és bűnben fogant engem anyám. 

3° Az indirekt beszédet direkt megszólítás váltja fel. Pl.: 
Zsolt. 91, 2. 

Jó dicsérni Jehovát, és éneket mondani a te nevednek, 
Felség. 

4° A szigorú parallelismust néha szónoki figurák élénkítik: 
inversio, interrogatio, exclamatio, ellipsis stb. Pl.: 

Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, 
et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam. 

Zsolt. 6, 4. -

Megháborodott lelkem nagyon. És te, Uram, meddig még ? 

Zsolt. 17, 42. 
Segítségért kiáltanak s nincs segítő, Jehovához, de ő nem felel nekik. 
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5° Felfüggesztést használ, mely csak a második sorban 
oldódik fel és a parallelismust bizonyos szavak ismétlésével 
jelöli világosan. Pl.: 

Zsolt. 112—1. 
Dicsérjétek, szolgái, Jehovát Dicsérjétek Jehova nevét. 

Ezek többnyire rhethorikai figurák, de vannak más esz-
közeik is a változatosság biztosítására. 

1° A gondolat, melyet a költő ki akar fejezni, négy tagra 
oszlik és ezeket úgy helyezik el, mint a nyugati költők a ríme-
ket, pl. a keresztrímet stb. úgy, hogy az első verssor párhuza-
mosa a negyedik sor, a másodiké a harmadik, vagy 1 : 3 = 2 : 4 . Pl.: 

Proverb. 23, 15 k. 1 : i = 2 : 3. 
Uram, ha szíved bölcs leend, 
az én szívem is örvendni fog 
és vígadnak veséim, 
ha ajkaid okosat mondanak. 

Moz. V. 32, 42. 1 : 3 = 2 : 4. 
Megrészegítem nyilaimat vérrel 
kardom jóllakott hússal, 
megöltek és foglyok vérével, 
az ellenség főbbjeinek fejéből. 

2° A synomymia és antithesis egyszerre való használatára 
is van példa. 

Zsolt. 84, 12. 
A hűség a földből hajt ki, 
az igazság az égből esik. 

3° A párhuzamos verssorok száma lehet 3—4 is. Pl.: 
Zsolt. 7, 6. 

Üldözzön bár az ellenség s érjen utol 
tapossa el a földön éltemet, 
zúzzon szét akár porrá. 

Zsolt. 90, 5 k. 
nem fogsz félni az éjjel rémétől 
sem a nappal repülő nyilától 
sem az esthomályban járó dögvésztől 
sem a déli órákban pusztító ragadós 

betegségtől. 

4° Végül előfordul, hogy a verssorok nem egyenlő mére-
tűek, hanem hosszabb-rövidebbek, melyek váltakozva, avagy 
keverve használtatnak. 

Zsolt. 13 (14) 1 k. 
Mondá az esztelen szívében : 
«Nincs Isten», 
Művei rosszak, utálatosak, 
Egy se tesz jót. 

Jehovah a magas égből lenéz szemeivel 
az emberek fiaira, 
hogy lássa, van-e köztük bölcs ember ? 
Istent kereső. 

Mind elhajlottak (az útról) mind megromlottak, 
nincs aki jót tenne. 

A parallelismus felfedezése igen hasznos szolgálatokat tesz 
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az exegétának. Homályos helyeit, ennek segítségével világosak és 
érthetőkké lesznek. Pl. : 

Zsolt. 121, 7. 
Fiat pax in virtute tua 
et abundantia in turribus tuis. 

Mi az: in virtute tua? Nézzük a párhuzamát: in turribus 
tuis. Tehát analog, hasonló értelme kell, hogy legyen. Tehát 
erőd, kőfal, ami a békét biztosítja, amint sz. Jeromos másik for-
dításában tényleg in muris: kőfalaid áll. 

Zsolt. 75, 3. 
Et factus est in pace locus ejus 
et habitatio ejus in Sion. 

Ime : in pace = salem = Jeruzsálem, mert a párhuzama : Sion. 
Sőt még a szövegkritikának is hasznos szolgálatot tesz a 

parallelismus, pl. Zsolt. Zsolt 21, 17. A latin Vulgata olvasása a 
helyes : ka'áru = foderunt, nem a Maszoretikus szövegé : ká'ári = 
sicut leo, mert ez utóbbi ellenkezik a parallelismussal. 

Foderunt manus meas et pedes meos, 
dinumeraverunt omnia ossa mea. 

A parallelismus használatos azonban nem csupán versek-
ben, hanem egyébként is, nevezetesen, mint szónoki emelkedett 
nyelvezet és irály a prófétáknál és ez a szónoki nyelv közép-
helyet foglal el a kötetlen beszéd (próza) és a kötött beszéd 
(a költemény) közt. Ez a próféták kedvenc stílusa. Pl.: 

Izaiás 42. 1—3. 
íme az én szolgám, szívesen fogadom, 
az én. választottam, lelkemnek kedve 

telik benne 
az én lelkem öntém ki reája, 
ő igazságot szolgáltat a nemzeteknek. 

Nem fog kiáltozni s nem lesz személy 
válogató 

s nem hallják odakünn szavát 
a meghajolt nádat nem töri össze, 
és a füstölgő mécset nem oltja ki, 
igazságot szolgáltat hűséggel. 

Vájjon a régi héber költemények is ismerték a verssorokra 
osztást? Az világos a parallelismusból. Azonfelül ezt világosan 
igenlőleg döntik el az ú. n. alphabetikus versek. Pl.: Zsolt. 
111—112. 

Nehezebb kérdés az: ismertek-e a versmértéket vagy üte-
met? szigorú prosodiát, vagy csak szótagolvasást? A régiek 
Joseph. Flavius, Ant. Jud. IV. 16., 4. VII. 2—3. sz. Jeromos és 
mások azt vélték, méretes versek, mint a görög-római versek. 
S. Hieronymus. Praefatio in libr. Job. A franciáknál abbé Le Hir 
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a szírek költészetéhez hasonlította a régi héber költeményeket. 
Sokkal hírnevesebb e tekintetben dr. Bickel1 innsbrucki egyetemi 
tanár, az ö munkája döntő jelentőségű és alapvető. Az ő rend-
szere sok hivőt talált: Qretmann2 stb. Azonban szótagolvasás 
módját sokan kifogásolják, mert önkényes és mesterkélt olvasást, 
változtatást involvál a massoretikus szövegen. Viszont bizonyos, 
hogy a Maszorah olvasásmódja (pontozása) nem szentírás, nem 
«Noli me tangere», mert sokkal későbbi eredetű, majd 1000 évvel 
későbbi, mint Dávid, Salamon királyok versei. 

Dr. Bickel szótagszámot olvas, tekintet nélkül prosodikus 
hosszú vagy rövid voltára, mint az ütemes versekben szokás. 
Csak a hangsúly vétetik figyelembe. Döntőnek hangsúly tekin-
tetében is a szír nyelv analógiáit tekinti. A leghasználatosabb 
versmérték, szerinte, a bibliában a 7 szótagú verssorok (hepta 
syllabicus), pl. Job. 3. 1—42, 6. Példabeszédek könyve, a Zsol-
tárok túlnyomó nagyrésze. De találhatók más méretű verssorok is: 
5—9 szótagig. 

Klasszikus példának dr. Bickel a 110 (111) Zsoltárt hozza 
fel, mivel ez alfabetikus, tehát a verssorok kezdete biztosan meg-
állapítható. 

*Odé Yahveaa) bkol lébáb Tarpc) vátan lire' éhuf) 
Besód yesárim v'éda Izkór Vo'lám beritó 
Oedolim m'âse Yáhveh Kochs) má'sav híggtd lé'ámmo 
Drusim lekól chefc'e'hem Láte't larnV náchlat gőyim 
Hod véhadár po'léhu") Mn'sé jadâv 'met') vmíspatk) 
Vcidgáto ómadtb) la'ád Ne' mán im kól piqqudáv 
Zekrc) âsah In'ifle 'ótáv<*) Smukím la'ád le'ólátn 
Channiln veráchum Jáhvek SuyunO be'mét"') vejásar. 

Jegyzetekben közöltem dr. Bickel olvasásmódjának eltéréseit 
a Maszoretikus szövegtől. Nem oly sok (hisz némely verssor tel-
jesen érintetlen) és nem oly jelentékeny s azért a konzervatív 
biblikusok aggodalmát túlzottnak vélem, annyival inkább, mert 
dr. Bickel eljárását a rokon nyelvek analógiájával támogatja; 
azonfelül bizonyos, hogy a Maszorah olvasásmódja nem a régi. 
eredeti olvasásmód. 

1 Metrices bilicae regulae, exemplis illustratae: Innsbruck 1879. 
2 de re metrica Hebraeorum. Freiburg 1880. 
aa) Jehova. A Massorah olvasása : Jehovah a) a Maszorában : póolo b) Mas-

sora : 'omedet c) Masz. : zéker <>) M. : leniftotáv ') M. : térep t) M. : liréáv s) M. : 
hoách '•) M. : láhem ') M. : émet k) umispát 0 M. : ászujim "') M. : be'emet. 
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A mi költészetünkben a költemények, kivált a lirai költe-
mények, versszakokra oszlanak. Ez a régi héber költészetben is 
így van. Nemcsak a Zsoltárokban, de Job könyvében is, Koester1 

volt az első, aki erre felhívta a figyelmet. Ma ezt az összes 
orientalisták elismerik. Némely zsoltárban a «Strofenbau» oly 
világos, hogy első olvasásra felismerhető. Pl. Zsolt. 3. Négysoros 
versszakok, kivéve az utolsót. 

Zsolt. 3—1. kk. 
Isten, mennyire megsokasodtak 

üldözőim 
számosan vannak, kik fellázadnak 

ellenem 
sokan vannak, kik azt mondják rólam : 
Nincs neki szabadulás Istennél. Szélá/i. * 

De te Isten oltalmam vagy 
én dicsőségem, ki felemeli fejemet 
szavam az Úrhoz kiáltoz 
és ő meghallgat az ő szent hegyéről. 

Széláh. 

Lefekszem és felkelek nyugodtan 
mert Isten az én támaszom. 
Nem félek a nép sokaságától 
mely körülöttem hurkot rak le. 

* 

Kelj fel Jehova, szabadíts meg Istenem, 
üsd arcul ellenségeimet, 
törd ki a gonoszok fogait, 
Jehováé az üdvösség, 
Népedre áldásod. Széláh. 

Hogyan, mi úton állapíthatók meg a versszakok? Először 
a tartalmat kell megfigyelni ; mert minden vers-szak befej'ezett 
gondolatkör szokott lenni. 

A másik ismertető jel a refrain, pl. Zsolt. 41—42. (héber 
43—44.),.ahol a refrain: Miért vagy szomorú? én lelkem! és 
miért háborgatsz engem? 41., 6., 12., 42., 5. 

A harmadik ismertető jel a széláh szó a zsidó szövegben; 
a görög fordításban: de ennek értelme bizonytalan 
épúgy, mint a zsidó: szeláh-é, de úgy látszik metszetet, vers-
szak végét jelenti. 

Természetesen a mai emberek füle más verseléshez van 
szokva. A héber szöveg egyszerű fordítása, ha a parallelismus 
szabályai szerinti cezúrákat új verssorokkal kezdjük is, nem teszi 
verses beszéd benyomását. Teljesebben élvezhetővé, észrevehe-
tővé és érdeme szerint méltányolhatóvá teszi a bibliai régi héber 
költészet alkotásait a mi füleinkben ügyes, verses műfordítás. 
Deutinger2 közrebocsátott ilyen verses fordítás szemelvényeket és 

1 Die Strofen der Verse der Hebräischen Poesie. Theol. Studien 1831. 
40-514. 

2 Beispielsammlungen. Regensburg 1846. 
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pedig igen sikerülteket. Egyet leközlök belőlük Job könyvéből : 
a ló költői leírását. Job. 39., 19—25. 

Gabst du dem Pferde Tüchtigkeit, 
Gabst du ihm Glut und Kraft? 
Gabst ihm des Sprunges Flüchtigkeit 
Den Muth, der nie erschlafft? 
Wie flattert die Mähne so prächtig ! 
Des Wieherns Getöne, wie mächtig ! 
Wie klirret der Huf, dass der Boden 

dröhnt ! 
Wie jauchzt es dem Ruf, wenn der 

Schlachtlärm tönt ! 

Ist der Schlachtruf da, 
Ist der Kampf ihm nah, 
So ruft es wah ! 

Das die Furcht nicht kennt 
Und die Flucht nicht sucht, 
Wenn der Kampf entbrennt, 
Wo sauset das Schwert, 
Da brauset das Pferd, 
Wo der Köcher klirrt, 
Wo die Lanze schwirrt 
Wo die Schlacht ertönt. 
Die Drommete schallt 
Sein Hufschlag erdröhnt 
Mit Sturmesgewalt. 
wer gab ihm die Zier, 
Und des Kampfes Begier 
Dass es von Kampfes Ruf nicht zittert, 
Und das Kampffeld fern schon wittert ? * 

Már most ezt hasonlítsuk össze a massoretikus szöveggel. 
Job. 39., 19—25. az Izr. Magy. írod. Társaság fordításában. 

(19) Adsz-e a lónak erőt, öltesz-e nyakára sörényt? (20) Ug-
ráltatod-e, mint a sáskát? Fenséges tüsszögése — rettenet. 
(21) Kémlelnek a síkon; akkor örvend erejében, kivonul e fegy-
ver elébe; (22) nevet a félelemnek, s nem retten meg, s nem 
hátrál meg kard elől. (23) Fölötte zörög a tegez, villogó dárda 
és lándsa; (24) tombolva és háborogva habzsolja (?) a földet s 
nem marad helyén, amikor hallik a harsona. (25) Amint hallik 
a harsona, azt mondja: Haj; messziről szimatolja a csatát, a 
vezérek dörgedelmét és a riadást. 

Általában elég hűnek mondható a verses fordítás, de azért 
a szoros fordítási hűség követelményétől távol áll, ami verses 
fordításnál bajosan is volna elérhető. A költőt versmérték, rím 
köti, képtelen absolut hű fordítást nyújtani. 

Egy magyar verses fordítást is leközlök. Megkértem Móra 
Ferenc urat, szegedi, országos nevű költőt. Kezébe adtam Deu-
tingert és az ő választására bíztam, melyik versét óhajtja for-
dítani. Lessus Dávid super Jonátánra esett a választása. íme a 
fordítás : 

Királyok II. 1. 19—27. 
Emlékezz rájuk Izráel, 
Kik halmaidon hulltak el, 

Ó Saul s Jonatás, kiket 
szét a halál se téphetett, 
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Halálra sebzett hősök 
Halomra ölt erősök ! 
Jaj, meg ne tudja Gát és Askálon, 
Mert lenne utca szerte vigalom, 
És táncoló filiszti lányok, 
Dalolnának gúnydalt reájok. 

* 

S te, gelbóei hegytető, 
Harmat ne érjen több s eső, 
S a föld maradjon hulla, 
Hol pajzsuk szerte hulla, 
S ahol Jonatás nyila eltörött, 
Mely annyi hússal, vérrel töltözött, 
S Saul kardja, mely soh'se tére, 
Csak jóllakottan hüvelyébe. 

Jártatok ragadozván, 
Együtt sas és oroszlán, 
Ki szerzett neked aranyat s bíbort, 
Hogy ezt amazzal ékesítve hordd, 
Saul király haló porára, 
Hullajts könnyet, Sión leánya ! * 

Zord halmokon bús testhalom, 
Én Jonatásom siratom, 
Mert több volt ő szívemnek, 
Mint asszonyok s szerelmek ! 
Ugy szerettem, mint anya a fiát, 
Az égre érte fájdalmam kiált: 
Jaj, drága hősök, merre vagytok, 
Ti paizsok, nyilak, ti kardok. 

Az IMIT fordításában: (19) A dísz, ó Izráel, magaslatidon 
megölve ! Mint estek el a vitézek ! (20) Ne jelentsétek Gátban, 
hírül ne adjátok Askelon utcáin, hogy ne örüljenek a filiszteu-
sok leányai, ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai ! (21) Gil-
boá hegyei, se harmat, se eső ne legyen rajtatok, se termékeny 
mezőség; mert ott vettetett el a vitézek paizsa, Saulnak paizsa, 
nem kenve olajjal. (22) Elesettek vérétől, vitézek zsírjától (?) 
jonátán ugyan nem hátrált meg, és Saulnak kardja üresen nem 
tért vissza. (23) Saul" és Jonátán a szeretni valók, és kedvesek 
éltükben, még holtukban sem váltak szét; sasoknál gyorsabbak 
voltak, oroszlánoknál bátrabbak. (24) Izráel leányai, Saul felett 
sírjatok, aki öltöztetett titeket bíborba, és gyönyörűségbe, aki 
juttatott arany ékességet öltözéktekre. (25) Mint estek el a vité-
zek a harc közepette ! Jonátán, magaslatidon megölve ! (26) Búban 
vagyok miattad, testvérem, Jonátán, kedves voltál nekem nagyon, 
csodásabb volt nekem szereteted asszonyok szereteténél. (27) Mint 
estek el a vitézek és odavesztek a harc fegyveri. 

Verses fordításban sokkal jobban lehet a biblia költői rész-
leteinek költői szépségeit észrevenni és élvezni. Minden elfogu-
latlan műbírálónak el kell ismernie, hogy ezek igen figyelemre-
méltó költemények, szép versek. Ezt akartam bebizonyítani. 

Szeged. Dr. Kováts Sándor. 
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A legyőzhetetlen természeti erők szerepe a hadviselésben. 

AG O N D O L K O D Ó N A K a háború úgy tűnik, mint valamely sötét 
labyrinth, hol a szövevényes útakat titokzatos arcú szfinkszek 

szegélyezik, az összekuszált utakon pedig a világnézetek apostolai 
is kivezető fonalat keresgélnek. Többen az ellentáborban azt hir-
detik, hogy már azt a fonalat gombolyítják, pedig csak pókháló-
szálakat szedegettek, melyből legfeljebb fátyol készülhet, melyen 
áttekintve a világ még sötétebbnek s érthetetlenebbnek látszik. 

Példa okáért említhetem az egyelvű világnézet egyik elő-
harcosát Ostwald-ot. Ez a monista prédikátor azzal igyekszik 
megnyugtatni a hiveit, hogy a háború napjainkban mérnökfel-
adattá vált (ein Ingenieurproblem) és épen ez az oka, hogy el 
kellett tűnnie. (Die Forderung des Tages. 1910—65.) 

Bizonyára e gondolatban is van igazság, de mi, kik a tö-
meggyilkolást, a kultúrvívmányok pusztítását és az emberi ész-
nek a hadi technika szolgálatába való beszegődését sajnálkozva 
nézzük és a békét várjuk, mi nem tudunk megnyugodni Ostwald-
féle vigasztalásokon. Sőt keveset hiszünk neki, mert a mostani 
borzalmas hadviselés eszközeit tekintve, hol a nehéz lövedékek, 
torpedózások, gáztámadások, légi bombázások tömeggyilkoló ha-
tásához képest a puskalövés csak szúnyogcsipés, csak túlzó jó-
hiszeműséggel lehet biztosra venni azt, hogy a háborút egyedül 
a haditechnika roppant kifejlődése fogja lehetetlenné tenni. 

Aki a világkormányzó Istenben hisz, annak bizonyára ész-
szerűbbnek bizonyul az a vélemény, hogy Isten valamiféle de-
ductio ad absurdum-oi megengedő érvvel fogja rákényszeríteni az 
embereket arra a közmeggyőződésre, hogy a háború emberhez 
nem méltó cselekedet, hogy a nemzetek jogos érdekeit megvédeni, 
a sérelmeket orvosolni: más módon, békésen is lehetséges. 

Ezt a felfogást megerősíti a természetes Isten-tanban böl-
cseletileg megokolt az a tan, hogy Isten csodás beavatkozás nél-
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kül is, csak a természeti erők törvényszerű szerepeltetése által : 
a világfolyamatra és sokszor a történelemre is döntően hatott. 

Érthető, hogy Istennek a történelembe való beavatkozásai-
nak módjáról az emberi elmének nem lehet biztos tudása, ha-
nem csak megokolt vélekedése. Hiszen elménknek maga a meg-
ismerés egy végtelenségi probléma; a Végtelen örök terveit az 
arasznyi értelem át nem tekintheti. A dolgok lényegét a tudás 
sem tárja fel, hanem végre is hithez vezet; de a hit sem más, 
mint bizonyos tudás. 

Nem tudjuk, hogy a háború megengedése mennyire szolgál 
a világfolyamatnak Isten által tervezett beteljesítésére, de hisszük 
és bölcseleti okok alapján valljuk, hogy a világtörténések me-
netében az isteni akarat tűz ki irányjelzőket, a háborúkat is irá-
nyíthatja természetes eszközökkel anélkül, hogy külön beavat-
kozást végezne. 

Ha igaz az, hogy a Teremtő kezdet óta irányította a ter-
mészet erőit, még pedig erkölcsi célokra való előrelátással 
irányította azokat, akkor kétségtelen, hogy a háborúkban is Isten 
a legfőbb Hadúr. 

Ilyen irányító eszközökre a természet erőkincstárából bőven 
telik. Elég itt megemlékezni, hogy a radioaktivitás kutatásának 
meglepő eredményeiből kitűnt, hogy a tehetetlen anyag is rop-
pant lekötött energiát képvisel. Célszerűségi tény az, hogy az 
anyag rejtett energiái lekötötték, mert ha például: hirtelen fel-
szabadulva hőenergiává változnának, akkor Földünk pillanat alatt 
köddé foszladoznék. (Az anyag energiamennyiségéről Soddy-nak 
A rádium c. művében 1912—99. és 135.) 

De annak a megismerése, hogy az anyagban roppant ener-
giamennyiség van felhalmozva, még nem magyarázza a termé-
szet erőnyilvánulásainak okozataiban az erkölcsi okokat és 
célokat. 

A hitetlenségében konok az emberéleteket kioltó nagy ka-
tasztrófákban is csupán a természet gépiesen működő erőit látja, 
de aki végső okokat keres, főleg ha metafizikai éleslátása van, 
az észre tudja venni, hogy az égzengéses viharokban a Minden-
ható villámai cikáznak felénk és a harcok zajából, ágyúk dörgé-
séböfy -a robbanásokból is, de méginkább az ilyenkor közbelépő 
legyőzhetetlen természeti hatók erejéből — melyeket halálhörgés 
kisér — halljuk a parancsot: térdre ember!! Most a legfőbb 
Hadúr stratégiája érvényesül és zseniális hadvezérek számításait 
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áthúzza, nagyszerű haditervek kudarcát okozza, míg a gyengéb-
bet diadalra segíti. 

A világfeletti kormányzó Hatalomnak, a gondviselésnek a 
háborúkban s általában a nemzetek életében való szerepét nap-
jainkban főleg a történelmi anyagelvűség hívei tagadják. Szerin-
tük: a népek történetében nem a Gondviselő tervei valósulnak; 
a világfejlődés történelmi iránya nem természetfölötti céltkitüző 
értelem- és irányító akarat szerint igazodik. 

A merev anyagelvi világszemlélet hívei tagadják, hogy a 
népek életében és az egyetemes világtörténelemben észrevehet-
jük a célszerűségi elv érvényesülését. Szerintük: a célszerűségi 
elvet a hivő világnézet az élő- és élettelen természetbe csak «bele-
magyarázza», de valóságban az úgy a természetben, mint a tör-
ténelemben hiányzik. 

A történelmi anyagelviség tanítja, hogy a történések és az 
események sorozatában nem találhatjuk meg a Gondviselés irá-
nyításait már azért sem, mert a történelem mozgatója főleg a 
gazdasági harc; a történelem irányát meghatározó nagy háborúk 
oka pedig egyedül az életért való küzdelem. Az erősebb győz; 
a nagyobb haderővel rendelkező, tökéletesebb technikai készült-
séggel biró nép legyőzi a kevésbbé modern, vagy kisebb számú 
hadigépekkel felfegyverzett ellenséget. így érvényesül a történe-
lemben is a természetes kiválógatódás-nak nevezett legsajátosabb 
darwini elv. 

A darwinisztikus származáselméletet beigazoltnak veszi a tör-
ténelmi anyagelviség s a háborút úgy magyarázza, hogy az em-
berek ellenségként állnak egymással szemben, csakúgy, mint az 
állatfajok. A küzdelem sokáig lappanghat, de kitör, ha a létkér-
dés előtérbe jut. A kitörő harcban a gyengébbet legyőzi az erős ; 
a rátermettebb nemzetek, a biológiailag fejlettebb népek, melyek 
tökéletesebb hadigépeket tudnak készíteni: legyőzik s túlélik a 
gyengébbeket. A háborúkban tehát csak természetes hatók és 
okok szerepelnek, szerintük: anyagi erőik mechanikai úton esz-
közlik a történéseket; ezért a Gondviselésbe, Világkormányzóba 
való hit felesleges, sőt észszerűtlen. i 

Az igazság pedig az, hogy a történelmi anyagelviségre rá-
cáfol maga a történelem. 

1 A darwinista felfogást részletesebben cáfoltam : «A háború darwinisztikus 
magyrázata» cimű értekezésemben. Magyar Kultúra 1915—15. füzet. 
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Aki természettudományi ismerettel lapozza a történelmet és 
elfogulatlanul keresi és itéli meg a nagy események okait és 
módozatait, az észre tudja venni, hogy a történelem lapjain ép 
úgy megtalálhatók Isten keze érintésének nyomai, miként meg-
láthatjuk azokat a természetben ama célszerűségi tényekben, me-
lyekből a világegyetem berendezettsége és összhangja alakult. 
Nem értjük Isten irányító akaratának sokszor megdöbbentő nyil-
vánulásait, de az oksági-elv alkalmazása által kiokoskodjuk azt, 
hogy pl. nagy katasztrófák is a gondviselés irányító eszközei 
lehetnek. 

Miként a világ kozmikus katasztrófái révén : a csillagok ki-
alakulásakor, meg a Föld- és az élet fejlődése folyamán az örök-
től fogva intéző Gondviselő gondolatai valósultak, úgy a Teremtő 
őrködik s irányító akarata érvényesül az emberiség történetében 
is. Most, mikor a halál évek óta véres kardot hordoz körül a 
világon, mi a legfőbb Hadúr szolgájának ismerjük őt, mikor a 
Gondviselés eszközeként suhogtatja pallosát. 

Kiválóan érdekesek a történelemben azok az események, 
melyeknél Isten a természeti erők természetes működését hasz-
nálta fel gondviselése eszközeként. 

Isten a természeti erők révén: haditerveket húzott át, hajó-
hadakat szórt szét, seregeket söpört el s így világhódítókat tar-
tóztatott fel, diadalútjokat csúfos visszavonulássá változtatta, míg 
a gyengéket megoltalmazta. A természeti tünemények- és erő-
nyilvánulasokkal szemben, minők : a fény, szél, eső, fagy, hó, jég, 
hőség, földrengés, villámcsapás, vízáradás, ragályos betegségek, 
stb. — sokszor a legerősebb seregek és legzseniálisabb stratégák 
is tehetetleneknek bizonyultak. 

Néhány esetet megemlítünk állításunk igazolására. Közis-
meretes az a vélemény, hogy Napoleon 1813. október 16-án 
megnyerte volna a «népek csatáját», ha a lipcsei csatatéren két 
mocsaras kis árok, melyeket az esővíz kiszélesített, Napoleonnak 
12 ezer rohamra száguldó lovasát meg nem állította és halomra 
nem torlasztotta volna. 

* * * 

A meteorológiai tényezőknek mindenkor nagy szerepük 
volt a hadviselésben. 

A harcolóknak szükségük van elegendő világosságra. Nap-
jainkban hatalmas fényszórókkal, világító bombákkal, rakétákkal 
s egyéb világító lövedékekkel pótolják némileg a hadakozók a 
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Nap és Hold fényforrásait. A hadműveleteket mégis jelentéke-
nyen módosíthatják a fényt csökkentő körülmények : az alkonyat, 
a köd, a felhőzetek, a Hold állása, légköri zavarok. Különösen a 
hirtelen fellépő tünemények a biztos győzelemre számító vezérek 
csataterveit is meghiúsíthatják. Ugyanez történhetik, ha a rende-
sen bekövetkező tüneményeket a vezérkar a stratégiai számítá-
soknál figyelembe nem veszi. 

A mostani világháborúban 1914. november 1-én a chilei 
partoknál vívott tengeri ütközetben — az angol jelentések sze-
rint — a kedvezőtlen világítási viszonyok okozták az angolok 
vereségét. Ugyanis az angol hajók a megvilágított nyugati ég-
bolton még jól láthatók voltak, midőn a németek hajóraját a 
keleti látóhatáron már homályba takarta a földárnyék. így a né-
meteknek sikerült két angol páncélos hajót elsülyeszteni. 

Bár a modern háborúban előtérbe jutottak az éjjeli harcok 
s egyéb harcászati vállalkozások, földerítések stb., a szükséges 
mesterséges világítást mégis jelentékenyen befolyásolják a légköri 
tényezők. Ha nyirkos a levegő, akkor keveset világít a reflektor, 
bár erős ívfénye és kitűnő parabolatükre van. A páratelt levegő 
a fény erejét jobban csökkenti, mint az erős eső, vagy hó. A köd 
és füst pedig teljesen használhatatlanná teszi a fényszórót. 
A reflektor fénykévéje akkor erős és tiszta, ha a levegő száraz, 
csendes, tiszta. 

A légköri zavarok tehát a mesterséges világítást is akadá-
lyozzák. így megtörténhetik, hogy a nyirkos levegő miatt az 
éjjeli vállalkozásokat, mint pl. rohamot, csapatfelváltást, élelmi-
szer- s hadiszerszállítást, hídépítést, légi támadást, megfigyelést, 
a Morse-féle távirójelekkel való fényjelzéseket — melyeket sok-
szor felhőkre is vetítenek — el kell halasztani, mert a fényszóró 
sugárkévéjét a ködös levegő elnyeli. 

Meg kell említenünk itt azt a tényt, hogy a legkörben és az 
égbolton ritkán észlelhető természeti tünemények különösen mély 
hatással voltak és vannak a háborúskodó tudatlan, naiv és ba-
bonás katonákra és polgárokra egyaránt. 

A szokatlan, ritka «égi jelenések» azáltal befolyásolják a 
hadviselés eredményét, hogy a hadviselők közt kedvezőtlen lelki 
állapotot váltanak ki, különösen a babonás nép fiai közt; meg-
félemlíti őket s önbizalmukat csökkenti. 

Napjainkban is él a nép körében az a babonás felfogás, 
hogy az üstökösök megjelenése közeli háborút jelez, vagy más-

Religio , hittud. és bölcs, folyóirat. 3 7 
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féle csapást hoz. Hogy az ú. n. «művelt» körökben is mily na-
gyon terjedt ez a babonás hiszékenység, azt bizonyítja ama tény, 
hogy a világvárosokban, Londonban, Párisban, Berlinben mo-
dern csillagjósló «intézetek» virágzanak s azokat főleg urinők 
látogatják, most a természettudományok századában ! (Részletesen 
erről Bürgel csillagásznak Aus fernen Welten című művében. 
1910. VIII. fejezet.) 

Nemrég a napilapokban is olvashattuk, hogy a népszerű 
francia csillagász és spiritiszta Camille Flammarion: hét égi és 
meteorologiai jelenséget írt le egy füzetben, melyek a mostani 
világháború vérzivatarát előre jelezték és azt kisérik. Flamma-
rion szerint, a világháborút előre jelző első tünemény volt az 
1914. augusztus 21-én bekövetkező vésztjósló teljes napfogyat-
kozás. Azután jött a Delavan «hadi üstökös», melyet 1913-ban 
fedeztek fel és öt éven át látható lesz. 1914. november 7-én volt 
a Merkur áthaladása, melyet 1914 október havában nagy me-
teorhullás követett, az Angliában lehullott meteor 35 font súlyú 
volt. Háborús jelenség volt az 1915. január 13-án Olaszországot 
sújtó katasztrofális földrengés. Vészt jelentettek a barometrikus 
rendellenességek, így 1914. júniusában Párisra zimankós tél sza-
kadt, egész Európát pedig 1914 május-júniusában tartós száraz-
ság érte. Észleltek egy háromszínű csillagot is — írja Fiam-
marion — melyet tudományosan még csak most vizsgálnak. 

A modern asztrológia csodabogarait ismerve: nem csodál-
kozunk, ha XII. Alfonz portugall királyról olvassuk, hogy a meg-
jelent üstökösben valamelyik uralkodó halálának hírmondóját 
látta, ezért leszidta az üstököst és pisztollyal lövöldözött reá. 

A hétéves háborút egy hét évig látható üstökös hirdette a 
babonásoknak. 

Nap- és holdfogyatkozás idején sok embert még most is 
félelem száll meg. A természeti népek különös szertartásokkal 
igyekeznek a Nap és Hold haragvó szellemeit kiengesztelni. 
Kolumbus csele a napfogyatkozással, közismert. 

A történelemben feljegyezve találjuk ama nap- s hold-
fogyatkozásokat, melyek az épen akkor hadi állapotban levő né-
pekre nagy hatással Voltak. Ilyenek a Kr. e. VII. században Thaïes 
fogyatkozása, midőn a médek és lydiaiak ellen való háború 
idején besötétedett. Legújabban csillagászatilag kiszámították, 
hogy ez a Halys melletti csata 610-ben, szeptember 30-án Kr. e. 
örtént. Nevezetes a larissai fogyatkozás Thessaliában, midőn ezt 
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a várost a perzsák 556-ban ostromolták. Thukidydes a pelopo-
nesosi háborúról irott könyvében elmondja, hogy 412-ben Nicias 
megijedve az akkor beálló holdfogyatkozástól, nem szállott ha-
jóra, hanem visszavonulását a következő holdtöltéig elhalasztotta, 
de ez a késedelem _ vesztét okozta. Plutarchos említi (De vita 
Pelopidae, cap. 31), hogy 374-ben egy napfogyatkozás a thebai 
hadsereget, sőt a tanácsot is rémületbe ejtette. 

A hulló csillagok szintén sok emberben babonás félelmet 
keltenek. Napjainkban kivált a hadakozó muzulmánokra lehetnek 
nagy hatással. A Korán is kifejezi (71. fejezet) ama vélekedést, 
melyet az arabok már régóta vallottak, hogy a hulló csillagok 
lángoló kövek, melyeket az angyalok vágnak az ördögök fejé-
hez akkor, midőn ezek az éghez közel merészkednek. 

A csillagjóslás híveinek babonás nézetei minden időkben 
befolyásolták a gondolkodást és a kedélyeket. 

Plutarchos említi (De vita Timoleonis, cap. IL), hogy a Szi-
cília segítségére menő Timoleon vezér hajója elé egy villám 
fényözönéből ragyogó csillag szállott le, mely a hajót Itália part-
jaihoz s a kívánt kikötőhöz vezérelte. 

Sokan hiszik még most is, hogy a csillagok a tőlük kegyelt 
lényeket oltalmazzák. Virgilius Oeorgicájában a csillagok állása 
inti a földmívest a szántás-vetésre, sőt az égitestek hozzák meg 
neki az aratást is. Plinius a szeleket valamely csillagnak, vagy 
csillagcsoportnak felkeléséből és lenyugvásából magyarázta. (His-
tória naturalis. II. 47.) Diodorus Siculus szerint a csillagok hatá-
rozzák meg az emberek jó- s balsorsát. Aulus Gellius pedig azt 
tanította, hogy az emberek nem szabad akaratból cselekszenek, 
hanem csillagok és égi kalauzok vezérlése szerint. (Homines 
nihil sua sponte faciunt, sed ducentibus stellis et aurigantibus.) 

Az astrológia hivei hitték, hogy az égitestek különböző 
csoportosulásából csalhatatlanul lehet következtetni egyes ember 
sorsára. A csillagoknak az ember születése pillanatában levő hely-
zetéből meg lehet tudni az illető egyén tehetségeit, cselekvés-
módját, erkölcseit és élete eseményeit. A pápák apostoli dekré-
tumokkal voltak kénytelenek az astrológia babonáit elitélni és 
büntetéseket szabni a babonásokra. Az astrológia — Kepler sze-
rint ; nagyon bölcs anyának hóbortos leánya — még napjainkban 
is ott kisért badarságaival a nép egyszerű felfogásában, babonás 
nézeteiben. így érthető, hogy valamely ritka égi tünemény, a 
népnek még hősiesen harcoló fiaira is hat, esetleg kedvét han-

3 7 * 
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gólja le, vagy önbizalmát csökkenti, amely nyomott lelki állapot 
a harcra kelt csapatokra végzetes lehet. Midőn a franciák 1812-ben 
Moszkvába bevonultak és azt felgyújtották, egy moszkvai tanító 
elmondotta a hódítóknak, hogy a katasztrófát már várták, «mert 
az üstökös nagyon félelmetesen világított a városra». A jámbor 
az 1811-ben megjelént üstököst értette; az félemlítette meg a 
babonás oroszokat s ezért várták megadással az üstökös által 
előre jelzett katasztrófát. 

A haditörténelemben fel van jegyezve az az érdekes eset, 
hogy 1798-ban az északafrikai francia hadjárat alkalmával a libiai 
pusztában a légtükrözés fénytüneménye nagyon kellemetlen ha-
tással volt Kléber tábornok csapataira. 

* * * 

A hadrakelt katonák kedélyállapotát, melytől a harci kedv 
is függ, jelentékenyen befolyásolja az időjárás, mely sok helyen 
nagyon szeszélyes, gyakran és hirtelen változik. A hadviselésben 
különösen sok katasztrófát okozott a rendes, megszokott helyi 
éghajlati viszonyoktól lényegesen eltérő, hirtelen rosszra fordult 
időjárás.1 

Bár a jelenlegi háborúban a hadvezetőségek minden ren-
delkezésére álló modern eszközt felhasználnak a hadműveletek 
gyors és kedvező kimenetelére, hivatalos harctéri tudósításaikban 
mégis sokszor olvassuk — kivált a jelen év elején volt gyakori — 
hogy a kedvezőtlen időjárás: esőzések, szél, köd, főleg a hó és 
nagy hideg a hadműveleteket akadályozta. 

Napjainkban a meteorológiának a hadviselésben fontos sze-
repe van; kivált a tengerészeinél és a légi járművek csoportjai-
nál veszik közvetlen hasznát. 

Érdekes az, hogy az időjárás tudományának fejlődését há-
borús események indították meg. 

Ugyanis a krimi hadjárat alkalmával 1854 november 14-én 
a hirtelen beálló szélvihar elpusztította a balaklavai tábort és 
Sebastopol előtt elsülyesztette a Henri IV. nevű francia hadi-
hajót. Később kitűnt, hogy eme kettős veszteséget elkerülhették 
volna, ha a vihar közeledését kellő időben észreveszik. Az angol-
francia-török hadvezetőség eme veszteségen okulva, nagyobb 
gonddal alkalmazta a meteorológiát a hadviselésben. Így kelet-
keztek a meteorológiai telegrammok. 

Napjainkban már a harctereken is alkalmazzák a meteoro-
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lógiai műszereket. De ezzel még nem elégednek meg, hanem 
megfelelő intézkedésekkel igyekeznek a kedvezőtlen hatásokat 
ellensúlyozni. Sőt sokszor igyekeznek az időjárás okozta hátrá-
nyokat és a természeti erők káros hatásait mesterségesen elő-
idézni s így az ellenségnek ártani. Ilyen esetek pl. a mestersé-
gesen okozott vízáradások. A mostani háborúban is megcsele-
kedték ezt. így: Belgium nyugati részén a csatornák kiöntése 
által okozott árasztásokkal megakadályozták a diadalmas német 
seregek előnyomulását. Hindenburg az ő zseniális stratégiai 
visszavonulásakor Varsó táján a műutakon kutakat fúratott, hogy 
az utakat az oroszok ne használhassák. 1915 decemberében a 
besszarábiai fronton a Dunát mesterségesen kiárasztották. Isme-
retes, hogy Kr. e. 607-ben Ninive-re az ellenség reá vezette a 
Tigris folyamot. 

Stratégiai okokból gyakran erdőégést rendeznek s vetéseket 
gyújtanak fel. 

A világháhorúban mindegyik hadviselő fél alkalmazza a 
fojtó gázbombákat. Az olasz vezérkar szeptember 14-én kiadott 
jelentésében panaszkodik, hogy a mi hős seregünk «kész volt a 
legborzalmasabb eszközökkel, fojtógáz-bombával és égő folya-
dékkal védekezni». 

A harcoló csapatok néha füsttel, vagy gőzzel mesterségesen 
elhomályosítják a levegőt. Az 1916. szeptember 17-én megjelent 
lapokban közölt orosz hivatalos jelentés szerint: Tarnopolnál az 
ellenség mintegy két kilométeres arcvonalon füstfelhőt fejlesztett. 
Az 1915. október 14-én kiadott jelentés szerint: az angolok Ipern 
és Loos között csaknem az egész arcvonalon füst- és gázfelhők 
mögött támadtak, de a füstfelhők több helyen az angolok árkaiba 
csaptak vissza. 

Hazánk történelméből tudjuk, hogy a törökök 1443-ban a 
a magyarok előnyomulását azzal akadályozták meg, hogy a Balkán-
hegység oldalait a hidegben vízzel öntözték s így az utakra 
olyanféle sikos jégpáncélt fagyasztottak, minő télen ólmos eső 
következtében szokott a talajon képződni. 

* * * 

Nagyon fontos tényező a hadviselésben a hőmérsékletnek a 
csapatokra való hatása. Nagyfokú hőség és alacsonyfokú hideg 
végzetes katasztrófát okozhat a hadrakelt seregekben. A hidegben 
többet szenvednek a katonák, mint a hőségben. Ez érthető már 
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ama fizológiai tényből is, hogy a hideg- és melegérzést a bőr-
ben elhelyezett külön érzékszervi végkészülékek közvetítik, me-
lyeket Qoldscheider és Blix fedeztek fel. A hidegpontok száma a 
bőr egész felületén kb. 250.000, míg a melegpontoké csak kb. 
30.000; ezért a hidegérzésünk sokkal finomabb, érzékenyebb. 

Ezért irtózunk a téli hadjáratoktól, mely a táborozó kato-
náinkat roppant szenvedéseknek teszi ki. Elég visszagondolnunk 
a mult téli kárpáti táborozásban elszenvedett fagyásokra s azok 
következményeire. Mily sok hős katonánkat tett nyomorékká a 
fagyás következtében szükségessé vált amputálás! 

Rossz beidegzésű embereknél már + 5 fok gyenge hideg 
is a test lehűlése révén elfajulásokat okozhat a bőr ereiben, sőt 
elhalásokat a bőr szövetében, a szervekben, inban és csonthár-
tyában. A fagyás foka nagyon különböző lehet a testen ; néha 
csak pirosság, vagy hólyagos gyulladás alakjában jelentkezik, 
gyakran fagydaganatot (pernio) okoz különösen a végtagokon és 
arcon, a daganat okozta fájdalmak a fagyás után néha évekig is 
fellépnek a szövetnek és vérereknek elfajulása következtében. Erős 
és huzamos hideg az edzett katonát is harcképtelenné teszi, sőt 
a megfagyás esete is gyakorivá lehet. Megfagyáskor a halál oka 
a véredények erős összehúzódása következtében keletkező vér-
bőség az agyban és a tüdőben, mely ott a nyomást túlságosan 
fokozza. Hosszantartó nagy hideget a szervezet hőszabályozó be-
rendezettsége már nem képes ellensúlyozni. — A fagyásban szen-
vedő katona kénytelen a harctérről a kórházba vonulni. 

A hideg által okozott katonai katasztrófának legismertebb 
és legborzalmasabb esete: Napoleon seregének oroszországi vissza-
vonulása. Bizonyára másként festene ma Európa politikai tér-
képe, ha a napoleoni orosz hadjáratban 1812-ben a nagy hideg 
ki nem csavarta volna Napoleon katonáinak kezéből a fegyvert. 
Az erős fagy tette tönkre Arnfeldt tábornok 10.000 emberből álló 
svéd seregét, a svéd-norvég határhegységben. 

A hideg elviselésében nagyon fontos a kedélyállapot is. 
Tréfálkozó, víg katonák könnyebben viselik el a táborozás szen-
vedéseit, a hidegnek is fittyet hánynak, kivált ha nem női szö-
vetből készült ruhában s nem leázott talpú papirosbakkancsban 
kell őrt állaniok és időnként a tábori kályhák tüzénél meleged-
hetnek. Érthető, hogy a hadvezetőség szinte kierőszakolja a 
legénység víg kedélyállapotát, a gyakorlatozó csapatokat is da-
lolva vonultatja át az utcákon. Örvendetes hirek, győzelmi sike-
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rek fokozzák a katonák jókedvét s ezzel együtt ellenálló és tel-
tesítő képességüket is. 

A francia-orosz hadjárat alatt — 12 C°-nál már ezrenkint 
fagytak meg Napoleon francia katonái. Sarki expedícióknál pedig 
— 40—50 C° hideget is kibírtak, pedig a húst és kenyeret bal-
tával vágták, a vaj úgy hasadt a fejszecsapások alatt, mint a fa 
s az embereket állandóan párolgó gőzburok környezte. 

A szeles és a hirtelen támadt hideg különösen meggyötri 
a seregeket. Szélcsendes időben s erős napsugárzásban hegyes 
vidéken könnyebben elviselhető 20 fokos hideg, mint szélben, 
esőben és ködben 10 fokos. 

Különösen a mai lövészárok-harcban nagyon fontos a harc-
terek éghajlati s időjárási viszonyainak ismerete. A megfagyott 
talaj késlelteti, sőt meg is akadályozhatja a fedezékek és lövész-
árkok megásását és kiépítését. Számítani kell a hőmérséklet inga-
dozásaira, mely sok helyen szeszélyes és szélsőségek közt inga-
dozik. Például : a legalacsonyabb hőmérsékletet Szibiriában, Ver-
hojanszkban észlelték a Jena folyó mellett, hol zérus alatt 72 
fokot mutatott a hőmérő. Úgy látszik ez a hely Földünk hideg-
ségi sarka; bár ugyanezen állomáson nyáron árnyékban + 31'5 
fok hőt észleltek, így a szélsőségek közti különbség 103 fok. 

Hirtelen beálló erős fagynak vannak stratégiai előnyei is 
melyeket a vezérkar ügyesen értékesíthet, gyors hadimozdula-
tokra felhasználhat. Erős fagyban az előbb még pocsolyás utak 
járhatókká válnak, a közlekedés könnyebbé lesz, a trén szállít-
hatja az élelmet és a hadiszert. A befagyott folyókon és tavakon 
hidak nélkül is megtörténhetik az átkelés. Viszont a mocsarak 
és tavak elvesztik a jég beálltával akadály voltukat. Hindenburg 
nem fullaszthatta volna a mazuri tavakba az orosz sereget, ha a 
tavakat erős jégpáncél fedte volna. 

Számítani kell a modern háborúban arra is, hogy erős fagy-
ban az exploziós mótorok gyujtószerkezetei nem működnek, 
tehát az automobilok, aeroplánok, hidroplánok, kormányozható 
léghajók és motorcsónakok nem közlekedhetnek. Nagy hőségben 
pedig a mótorok hűtőszerkezetei válhatnak elégtelenekké. 

Előnye a hidegnek az is, hogy az élelmiszereket konzer-
válja, míg a hőségben azok könnyen megromlanak. 

Hirtelen beálló erős fagy által jégokozta blokád alá kerül-
hetnek a folyók, sőt az egyébként könnyen hozzáférhető part-
vidékek és kikötők. Erre vonatkozólag ritka eset a haditörténe-
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lemben az, midőn 1795-ben a Texel holland szigeténél egy hadi-
flottát a lovasság foglalt el. A holland francia betörés végén történt, 
hogy 14 holland hadihajó befagyott Texel szigeténél. Ezt a ked-
vező alkalmat ügyesen használta fel Devoynter tábornok; megparan-
csolta huszárjainak, hogy a lovaik patáit kóccal burkolják be és 
az éj sötétjében a jégen támadják meg a befagyott flottát. A hadi-
terv sikerült, a flottát a tengeren a lovasság kényszerítette meg-
adásra. A mult és az idei télen az archangelszki kikötő befagyása 
elzárta Oroszországot a nyilt tengertől és egész télen át meg-
szüntette a lőszer szállítását. 

A hadseregre a hőmérséklet közvetlenül s közvetve egy-
aránt hat. A meleg pl. közvetve hat azáltal, hogy váratlan gyors 
olvadást létesít, a talajt felpuhítja, így az utak főleg a tüzérség 
számára és a nehéz gépek s lövegek szállítására járhatatlanokká 
válnak. Olvadáskor lezúduló víz eláraszthatja a lapályokat, a meg-
áradt folyókon a rögtönzött hadi hidak hasznavehetetleneknek 
bizonyulnak, esetleg elsodorja azokat az áradat. így a legszebb 
felvonulási s támadási tervek váratlanul meghiúsulnak. 

A hőség közvetlenül is káros lehet a hadseregre, mert gyor-
sabb kimerülést okoz, sőt gyakori lehet miatta a halállal végződő 
hőguta (siriasis), mely akkor áll be, ha a testben a meleg túl-
ságosan felszaporodik. Ma már ismeretes, hogy a régebben nap-
szúrásnak (insolatio) nevezett bajt szintén a meleg felszaporo-
dása (hőrekedés) okozza. A naptűzés egymagában nem létesít 
napszúrást. Különösen a zárt sorban menetelő katonák közt gya-
kori a hőguta esete. A beteg eszméletlenül összeesik; nyavalya-
töréses görcsök, izomrángások, reszketés következik, néhány óra 
alatt beáll a halál, de néha csak egyes végtagok bénulása. 

Az indiai hadviselésben volt leggyakoribb a hőség követ-
keztében szenvedett veszteség. Lord Roberts hadvezér 1868-ban, 
sátorában 47 C° hőt mért. Sokat szenvedtek a hőtől az észak-
afrikai katonák is ; a Szaharán árnyékban is gyakran mértek + 50 
fokos hőséget; 40 fokos hő árnyékban néha Magyarországon is 
előfordul. 

* * * 

A hadviselésben a köd szintén figyelembe veendő tényező. 
Sokszor biztos oltalmat nyújt, máskor meg a haditerv megvaló-
sítását akadályozza, sőt meghiusítja. így pl. az 1917. febr. 23-iki 
német hivatalos jelentés szerint: «Nyugaton esős és ködös idő-
járás mellett jelentősebb harci események nem történtek». 1916. 
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január 29. és 30-án a sűrű köd lehetővé tette, hogy a Zeppelin-
léghajók nagy eredménnyel bombázták Párist. 

A köd úgy keletkezik, hogy az alsó légrétegekben meg-
sűrűsödik a vízgőz és a levegőt átlátszatlanná teszi. Szárazföldön 
rendszerint a hideg évszakban éjjel és reggel keletkezik a köd, 
midőn a talaj a kisugárzás révén lehűl és a párákban dús ala-
csony légrétegek telítettekké válnak. Hegységekben a szelek a 
ködképződést elősegítik. Köd keletkezhetik akkor is, ha valamely 
vízterület felett a víz hőmérsékleténél hidegebb levegő vonul át. 
Tengerpartokon a szárazföld és a víz hőmérsékleti különsége 
szintén elősegíti a ködöt. Gyakran képződik köd a hideg- s 
meleg tengeráramlatok találkozási helyén. 

Különösen a tengeri ütközetek történetében szerepelnek a 
ködök. A hires anholti köd, melynek leple alatt 1811-ben az 
angolok a dánokat megverték, ma is közmondásos. Főleg az 
Északi-tengeren a köd most is hat a tengeri ütközetekre. A napi-
lapok 1916. nov. 7-iki számában olvastuk, hogy az entente-hajók 
a ködben egymással tengeri csatákat vívtak. Hivatalos francia 
jelentés szerint: a tévedések következtében a francia flotta négy 
hajót veszített. Máskor meg az angol flotta hajói a ködben ellen-
ségnek nézték egymást és önmaguk közt veszteséges csatát vív-
tak. Értesültünk arról is, hogy a szárazföldön a hajnali ködben a 
testvércsapatok tévedésből egymásra lövöldöztek. 

Az eső még a modern háborúban is parancsoló hatalom, 
bár nem áztatja el a fekete puskaporral töltött hordókat, nem 
puhítja meg az íjjhúrokat, mint régen. 

Tartós esőzés vagy hirtelen felhőszakadás behatol a lövész-
árkokba, fedezékekbe. A sáros, nyirkos környezet legkülönfélébb 
betegségek melegágya lehet. A sok csapadék annyira átáztathatja 
a talajt, hogy a csapatok, főleg a tüzérség és a trén felvonulása 
lehetetlenné válik. A mostani háborúban is gyakran megtörtént, 
hogy a sárba rekedt kocsikat és ágyúkat kénytelenek voltak a 
visszavonuló csapatok hátrahagyni. 

Hidegben az ólmos esők vékony jégpáncéllal vonják be az 
utakat s azokat síkosakká, járhatatlanokká teszik. 

A lágy, mély hóban csak lábszánnal (szkí) felszerelt csapa-
tok teljesíthetnek gyors szolgálatot, a sereg zöme pedig nagy-
részt tétlenségre van kényszerítve, míg a hóakadály el nem múlik. 
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A csillogó hómezőn vakító fehérsége a katonák szemét bántja; 
kénytelenek hószemüveggel védekezni. A fehér tájon a csapatok 
körvonalai élesebben kiválnak. A katonák, legalább az előőrsök 
veszélyesebb felderítéseknél kénytelenek mimikrit alkalmazva, 
fehér ruhát ölteni. A hóban megmaradó nyomok sokszor áru-
lóként szerepelnek. A sűrű hóesés oly átlátszatlanná teszi a leve-
gőt, mint a gyenge köd. Az Eylan melletti csatában 1807-ben a 
kozákok egyik támadása alkalmával megtörtént, hogy a francia 
gyalogság a sűrű hóesés miatt a támadó oroszokat csak akkor 
vette észre, midőn ezek hosszú pikája már a testüket érte. Sokat 
árthat a hó, lia a széllel egyesülve jár. Kedvezőtlen hófúvások 
könnyen megszüntetik a vasúti forgalmat, de más utakon is nagy 
akadályokat létesítenek. Az 1916. év márciusában a verduni harc-
téren a hóviharok a németek támadását több napon át akadá-
lyozták a franciák javára. 

Legszeszélyesebb meteorológiai tényező a szél Legtöbbször 
váratlanul jön, gyakran rettenetes erőt fejt ki, vihar, orkán, tor-
nado és tájfun alakjában tombol. A szélvihar pár perc alatt képes 
szétszórni a tábort és a hajóhadat. 

Mennyire más végződése lehetett volna pl. a japán-orosz 
háborúnak, ha a japán hajóhadat a csuzimai tengeri ütközet előtt 
egy erős tájfun megrongálta és szétszórta volna! 

Gondoljunk a szerencsétlen «győzhetetlen armada» pusztu-
lására. 1588-ban büszkén szelte a hullámokat az «Armada invin-
cible», melyet II. Fülöp spanyol király indított útnak azért, hogy 
a parmai herceg által Németalföldön, gyűjtött 20—30.000 főnyi 
spanyol sereget Angliába vigye és Albiont legyőzze. Az armada 
128 vitorlás hadihajóból állott 2680 ágyúval megerősítve. De a 
«győzhetetlen» hajóhadat több előzetes kudarc után a délnyugati 
vihar az Északi-tengerre sodorta. Medina Sidonia herceg kény-
telen volt flottája roncsaival Angliát északról megkerülve, le-
veretve visszatérni. Összesen 63 hajót és 20.000 embert veszített. 
Ezzel Spanyolország hatalma összeroppant. Erzsébet angol királyné 
pedig a nagy esemény megörökítésére érmet veretett e felírás-
sal: «.Afflavit Deus et dissipati sunt», lehelt az Isten és szét-
szórattak. — Kétszáz évvel később a szél erejének ügyes fel-
használása mentette meg Angliát a napoleoni betöréstől, midőn 
Trafalgar mellett Nelson admiralis a szél erejét okosan felhasz-
nálva oly kedvező helyzetbe jutott, hogy az egyesült francia-
spanyol hajóhadat teljesen megverhette és szétszórta. 
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Napjainkban is megtörténhetik, hogy az erős vihar ismert 
aknamezőre sodorja a hajót; vagy pedig az erős hullámzás le-
szakítja a lehorgonyzott aknát és valamely magát biztonságban 
érző hajóhoz tereli. A légi járműveket pedig ellenséges területen 
való leszállásra kényszerítheti a szél. 

A szél iránya és erőssége még a lövedék pályáját is mó-
dosítja, mert megváltoztatja a rendes levegő-ellenállást. Már ez 
a tény is sürgeti, hogy a hadvezetőségnek és tiszteknek a me-
teorológiai viszonyokat nemcsak a taktikai óvó intézkedéseknél, 
de aprólékos és állandóan alkalmazott, szokásos dolgokban is 
figyelembe kell venni. 

Ma már harctéri megfigyelő meteorológiai állomásokon 
figyelik az időjárást.1 A szél erejét és irányát — főleg aviatikai 
célokra — rendszeresen mérik, az adatokat felhasználják s más, 
távolabbi állomásoktól szerzett adatokkal kiegészítik. 

A szél megváltoztatja s módosítja a hang irányát és erős-
ségét is, mely körülménynek a hadviselésben szintén fontos sze-
repe van. A hang terjedésénél figyelembe kell venni az ú. n. 
némaság övét is. Ismeretes, hogy eddig minden nagyobb robba-
násnál tapasztalják, hogy a hang keletkezése helyétől 100 és 160 
km. között van egy öv, a némaság öve, melyen belül ama hang-
ból mi sem hallható, az övön túl pedig a hang ismét megerő-
södve hangzik. A hang néha szokatlanul messzire elhallatszik. 
Az 1832-ben lezajlott antverpeni csatát 590 km.-re a szász érc-
hegységben meghallották; ez eddig a legnagyobb ismert távol-
ság, amennyire hang elhallatszott. 

A némaság öve gyakran befolyásolta a régi hadvezéreket, 
midőn a telefon és táviró nem állott rendelkezésükre. A tartalék-
csapatok vezérei a messziről hangzó ágyúdörgést vették figyel-
meztetésnek a beavatkozásra. Ha azonban a némaság zónájában 
állottak, akkor nem vehettek tudomást a jelről s nem mentek a 
küzdő sereg segítségére, minek vereség lett a következménye. 
A Liegnitz melletti csatában 1760-ban Daun és Lacy tábornokok, 
mivel kedvezőtlen irányú szél miatt nem hallhatták az ágyúdö-
rejt, nem is küldték a várt segédcsapatokat. Távolabb álló csa-
patok azonban hallották az ágyúdörgést. 

1 A szél járását a magasban, hidrogénnel töltött gömbökkel mérik, úgy 
hogy messzelátöval nézik és a látószög változó irányából, meg a gömbnek 
a függélyes irányban való ismeretes percenkinti emelkedéséből következtetnek. 
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A belső hallhatósági övben a hang terjedését bizonyos 
irányban a hegyek is meggátolhatják ; leggyakoribb módosítói 
mégis a hőmérséklet és a szél. Ha a légrétegek váltakoznak, 
akkor a hanghullám is megtörik, hasonlóan, mint a különböző 
törésmutatójú rétegeken áthatoló fénysugár. 

Különösen a sűrű-ködös tengeren okoz sok szerencsétlen-
séget, ha a gőzszirének és jelzőharangok hangját a közeledő 
hajótól eltereli a szél. Ilyenkor leggyakoribb az összeütközés. 

A hadviselés történetében sok adat bizonyítja, hogy számos 
hadműveletet a meteorológiai tényezők, az időjárás segített elő, 
vagy hiúsított meg. Több példát felsorolni itt nincs helyünk.1 

A hadbavonult csapatokra nagy hatással lehetnek a várat-
lanul fellépő földrengések is, főleg, ha azok katasztrofálisan nyil-
vánulnak. A föld vulkanikus erőinek és a földkéreg tektonikus 
rengéseinek hatása gyakran megfélemlíti a népet, a tehetetlenség 
érzetét kelti, az önbizalmat csökkenti ; mindez kivált a háborús 
készülődésben levő és hadrakelt seregekre lehet kedvezőtlen ha-
tással. Ez a lélektani mozzanat indította az olasz kormányt arra 
hogy a mult évi olaszországi katasztrofális földrengésről rész-
leteket közölni nem engedett; sőt a földrengésről való.további 
közlést a lapoknak betiltotta, hogy a háborúra kényszerített 
olasz nép kedélyét a nagy katasztrófa még jobban fel ne izgassa. 

A rengések a nyilt tengeren tartózkodó hajóhadat is meg-
rongálhatják. Ugyanis: ha a rengés fészke a tenger vize alatt 
van, akkor tenger-rengés keletkezik, mely a hajókat felfelé löki, 
vagy felkorbácsolt hullámok közé juttatja. A tengerrengéseket 
néha tengeralatti vulkanikus kitörések okozzák, melyeket hatal-
mas robaj, gőz, füst, láva, hamu és vízoszlopok feltörése s erős 
hullájrizás kísér. A tengerrengéseket mégis túlnyomó számban a 
tengerfenék szeizmikus megrázkódása idézi elő. A földrengések 
tovaterjedése a tengeren árhullámokat kelthet, ugyanezt okoz-
hatják erős vulkáni hatások; ilyenek voltak pl. a Krakatau vulkán 
roppant kitörése 1883-ban és az élénk emlékezetünkben levő, 
1908. decemberi szicíliai és kalabriai föld- és tengerrengés. 

* * * 

A háború borzalmait minden időben fokozták a ragályos 
betegségek. A fertőző betegségek és az éhínség együtt járnak a 

1 Az érdeklődő sok ilyen esetet olvashat Baschin-nak a «Deutsche Rund-
schau» 1915. évf. április-májusi számában közölt cikkében. 
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háborúval. Érthető, hogy a hivek századok óta felvették imá-
jukba : «a döghaláltól, éhségtől és háborútól szabadíts meg min-
ket Urunk !» — A baktériumok természetrajzának . helyes isme-
retét nélkülözve, régebben tehetetlenül állott az emberiség a há-
borúval járó ragályos betegségekkel szemben. A XIX. század óta 
a régi nagy járványok: a bélpoklosság (lepra) és a pestis rette-
netes szerepét a kolera, tífusz, vérhas, vérbaj és a himlő vették át, 
de most már ezek is csak árnyékai ama nagy pusztításoknak, 
melyeket eme fertőző bajok járványos terjedései régebben 
okoztak. 

Kétségtelen, hogy a háború a fertőző baktériumoknak ked-
vező tenyésző talajt szolgáltat. A hadrakelt seregek tömeges 
együttélése, a táborozással járó fáradalmak, az időjárás viszon-
tagságai, a meghűlés veszélye, a szükséges jó táplálék és ivóvíz 
esetleges hiánya a táborozó katonákat a fertőzésre könnyebben 
hajlamosakká tehetik. A gazdasági pangás a nép megélhetését 
nehezíti ; háborús állapotban a közegészségi viszonyok rosszab-
bodnak, a higiénikus intézkedések betartása nehezebb. Sok bajt 
okoz a gondatlan könnyelműség is, meg a köznép tudatlansága 
a fertőző betegségek okozóira vonatkozólag. 

A hadviselés történetének legsötétebb epizódjai a járványos 
betegségek okozta tömeges halálozások. Csak néhány példát em-
lítünk a sok közül.1 

Régebben rettenetesen szedte áldozatait a háborúval együtt-
járó rém : a pestis, vagy «fekete halál». Herodotos szerint a zsidó-
asszír háborúban 700-ban Kr. e. a pestis 185.000 embert ölt meg. 
A XIV. században a pestis az egész földön végigpusztított, Ke-
let-Ázsiából Konstantinápolyba hurcolták s az akkor dúló hábo-
rúk révén egész Európában szétterjedt, 26 millió ember életét 
oltotta ki. Hazánkban a tatárjárással kapcsolatban tizedelte a pestis 
a nyomorgó népet. 

A régebbi hadjáratokkal széthurcolt járványok közül leg-
félelmetesebb volt a bélpoklosság, vagy lepra, mely évekig kínozza 
s részenkint oszlatja fel a fekélyes beteget. A poklosság a Kr. e. 
IV. században Görögországban nagyon elterjedt volt; valószínű-
leg innét hurcolták szét később a győzelmes római hadak. Euró-
pában a XII. században pusztító bélpoklosság idején 19.000 lepro-

1 Részletesebben erről : «A háború betegségei» c. értekezésem a Magyar 
Kultura 1914. november-decemberi számaiban. 
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sorium (poklosok kórháza) telt meg leprás betegekkel. Az újabb-
kori háborúkban a lepra már nem szerepel. 

A háborúval járó betegségek közt a himlő is sokat pusz-
tított. Még a francia-porosz háborúban is (1870—71) 23.409 em-
ber esett himlőbe a franciák táborában. A himlő Nyugat-Euró-
pában a VIII—X. században egész tartományokat tett néptelenné. 

Napjainkban a háborús járványok közt legtöbb áldozatot 
követel a kolera, mely 1817-ben őshazájából, Indiából hozzánk is 
eljutott és hat rettenetes világjárványt okozott. Tudjuk, hogy a 
nemrég lezajlott Balkán-háborúban a bolgárok diadalmas elő-
nyomulása Csataldzsánál azért ért véget váratlanul, mert a bol-
gár hadseregben hirtelen kiütött a kolera, melyben egy hónap 
alatt a bolgár katonák közül 16.000 (külföldiek szerint 29.000) 
ember betegedett meg. 

A napilapokból tudjuk, hogy a mostani világháborúban a 
széleskörű óvóintézkedések, higiénikus rendszabályok és a kato-
nákon alkalmazott védőoltások dacára elég számos koleraeset 
fordult elő. Különösen a szerbeknél okozott jelentékeny veszte-

k ségeket; de az összes hadviselő nemzeteknél szedi áldozatait, bár 
az erélyes orvostudományi intézkedések miatt csak korlátolt szám-
ban okoz halált. Például a tavalyi év augusztus 30-án megjelent 
lapokban olvastuk: «Pétervárról jelentik: Két nap alatt 272 
könnyű és 200 súlyos kolera-megbetegedés történt. A városi 
gyűlés 180.000 rúbelt szavazott meg a kolera elleni véde-
kezésre». 

Ugyanezen lapszámban olvastuk : «Félhivatalosan jelentik : 
Magyarország területéről az e hónap 9-től 15-ig terjedő héten 
384 ázsiai koleramegbetegedést jelentettek, 243 halálozással.» 
A megbetegedések száma fokozatosan csökkent ; december 20-tól 
december 26-ig terjedő héten már csak 53 koleramegbetegedés 
jelentkezett 25 halálozással. Szeptember elején már az olasz 
katonák koleraeseteiről is kaptunk hírt. Az alpesi olasz vadász-
ezredeket a kolera valósággal megtizedelte. 

A háború rémei közé tartozik a tífusz is, mely a harminc-
éves háború idején végigpusztította Európát s később is a hadak 
útján haladt. A középkor végén hazánk volt a kiütéses tifusz 
fészke; innét hordták szét a török háborúk idején a német zsol-
dosok. Régi neve : morbus hungaricus ; a magyarok «hadmás» 
(ebből lett: [hagymáz) — hadnak a mása—nak nevezték. Napoleon 
hadseregével együtt a tífuszjárvány is végigvonult Európán. 
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A porosz-francia háborúban a német seregben 74,000 ember 
szenvedett tífuszban. A jelenlegi háborúban — bár a tifusz elleni 
védőoltást alkalmazzák katonáinknál — a járványkórházakban 
sok a tifuszos beteg. 

A vérhas a napoleoni háborúban és a krimi, valamint a 
porosz-francia hadjáratban sokak halálát és még többek meg-
betegedését okozta. Buda ostromakor a keresztény táborban 
(1686) közel húszezer katonát a vérhas ölt meg. 

A modern orvostudomány elmés készítményű védőszerek-
kel szinte legkisebbre csökkenti a fertőző baktériumok járvány-
szerű kórtokozását, mégis a hadseregekben felléphetnek olyan 
kedvezőtlen körülmények, melyek a bakteriologusok munkáját 
megnehezítik, a hatásos védekezést gyengítik. így a fertőző 
betegségek járványos terjedése még napjainkban is megakadá-
lyozhatja a hadműveleteket, a stratégák legszebb terveit meg-
hiúsíthatja a szükséges emberanyag megbetegedése által. 

* * * 

A felemlített tényekből kiviláglik, hogy a háborúk legfőbb 
Hadúra nem az uralkodók és hadvezérek, hanem a Mindenható, 
aki bár világfeletti lény, mégis mert Végtelen, azért elég nagy 
és hatalmas arra, hogy égitestek pályáit jelölje ki, nemzeteket 
kormányozzon és merőben természetes eszközökkel is: — szél-
vihar, fagy, eső, vulkánosság, kozmikus tünemények, fertőző 
mikrobák stb. érvényesítése által, külön csodás beavatkozás nél-
kül irányítsa a világtörténet menetét, hódítóknak útját állja és 
gyengéket megerősítsen. 

Hivő világnézetünkkel, a keresztény bölcselet tanítása sze-
rint értelmezve a Gondviselést, nem kell naiv felfogást valla-
nunk a Végtelennek a világ történéseibe való beavatkozásáról. 

Mi nem úgy képzeljük a Gondviselő működését, hogy 
csoda által minduntalan belenyúl a világ rendjébe s azt időn-
kint más irányba tereli, úgy hogy külön akarással kozmikus 
katasztrófákat rögtönöz, a földön rengéseket, viharokat produkál ; 
időnként pedig abban leli kedvét, hogy zseniális stratégákkal 
sakkozik és viharokat, fagyot, járványos betegségeket zúdít sere-
geikre, hogy terveiket tönkre tegye. Ez a felfogás gyerekes 
anthropomorphismus volna, mely vélekedés tévesen: Végtelen 
lényhez méltatlan cselekvést tulajdonít Istennek. 

Azt sem mondjuk, hogy a felsorolt esetekben Isten a ter-
mészeti törvényeket bizonyos időre valahol okvetlen felfüggeszti. 
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Mi azt valljuk, hogy a Teremtő az anyagot, annak működési 
törvényeit és erőit úgy alkotta és határozta meg, a világfolya-
matnak oly irányt adott, hogy a Mindenhatónak a teremtésre s 
egyúttal az egész erkölcsi rendre vonatkozó céljai is részben a 
természeti erők mechanikus történései által valósuljanak meg. 
Ez az oka annak, hogy megszokott útján kering a világ, látszó-
lag merőben természetes okok hatásai érvényesülnek, valóság-
ban pedig: a természetes tényezők a Gondviselőnek kezdetben 
megszabott irányítására: egyének és nemzetek sorsát határozzák 
meg, irányítják. 

így irányították a történelem menetét a természeti erők, 
mint a Gondviselés eszközei s a legfőbb Hadúr fegyverei. És 
eme történelemben fenségesen valósultak meg célszerű esemé-
nyek, melyekről köteteket írhatna hozzáértő történettudós. 

El kell ismernünk ama nagy igazságot is, hogy a termé-
szeti erők, elemi csapások és ragályok nagyon sok esetben bün-
tető eszköz gyanánt szerepelnek a Gondviselés intézkedéseiben 
az erkölcsi világrendben. 

A Teremtő világkormányzása felöleli az erkölcsi és fizikai 
rendet úgy, hogy Isten az erkölcsi és anyagi tényezőkre való 
tekintettel határozta meg és tartja fenn a világfolyamatot. Isten 
előrelátta a kezdet óta bekövetkezendő erkölcsileg jó cseleke-
deteket, pl. a fegyvereink győzelméért való imát, hálaadó s 
könyörgő háborús körmeneteket s más istentiszteleteket meg jó-
cselekedeteket, melyeket pl. a vöröskereszt jegyében szeretetből 
cselekszenek. 

Mi logikátlan világnézetnek valljuk a deizmust, mely Isten 
létezését hiszi, de gondviselését tagadja. 

A deisták szerint: Isten önmagában végtelenül boldog, 
teremtményei szolgálatára nem szorul: végtelen felségéhez nem 
illő leereszkedni hozzánk s intézni az emberek apró ügyeit ; 
Isten akarata örök s változhatatlan. 

A deisták s méginkább az istentagadók tanítják, hogy a 
világrend az anyag és erő törvényeinek megmásíthatlanul szük-
ségszerű működési eredménye, ahol pedig merő szükségesség 
érvényesül, ott gondviselés lehetetlen. A Teremtő sem nyúlhat 
bele a világ gépezetének működésébe, mert az szükségszerű és 
mechanikus; tehát a világrendben nem szerepelhet semmiféle 
szabad akarat, mert a gépiesen működö természeti erők örökre 
változhatatlan törvények szerint működnek. 
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Eme téves felfogással szemben az igazság az, hogy a világ 
esetleges egészében s részeiben egyaránt, tehát lehetne benne 
más anyag, más rend, más törvény. Az esetlegesség a világban 
egy világfeletti rendező, szabad akarattal biró Értelmet tetelez 
fel, ki az anyagot s erőinek törvényeit, a világ mechanismusát 
olyannak határozta meg, mint az tényleg van s működik. 

A Gondviselésben mi is az isteni akarat változatlanságát 
valljuk és csodáljuk. A helyes istenfogalom nem engedi meg a 
legtökéletesebb lényben az akaratváltozást, mert ez tökéletlenség. 
Isten minden történést valósággal akar, de a történéseket nem 
külön egymásután, hanem egyetlen akarással akarta kezdettől, 
akarja most is, midőn gondviselése fenntartja a világrend okait 
s közreműködik azokkal, mint teremtő ok és mint célszerűen moz-
gató rendező hatalom, vagy mint a világháború legfőbb Hadúra. 

Tarthatatlan fatalismus az az ellenvetés, mely szerint: feles-
leges és hiábavaló az imádkozás, mert hiszen Isten tervei meg-
másíthatatlanok, akarata örökké egy s változhatatlan ! 

Az imádkozás mégis észszerű, mert tudjuk, hogy nem azért 
imádkozunk, hogy megváltoztassuk az isteni gondviselés örök 
tervét, hanem azért kérünk Istentől, hogy imádságunkra meg-
kapjuk, amit Isten öröktől fogva nekünk szánt. (Szent Tamás.) 

Az ember erkölcsi cselekvéseit öröktől fogva előre látta 
Isten s ezekre való tekintettel irányította a természet gépszerű 
történéseit. Ha nem imádkozunk, akkor nincsenek számunkra 
javak Isten örök tervében. Isten öröktől fogva látta a harctéren 
küzdő vőlegényért mondott menyasszonyi imát, előre tudta a 
lövészárokban családjáért könyörgő katona imáját, a csatatéren 
fekvő tehetetlen sebesült könyörgését, a fegyvereink győzelméért 
és a békéért tartott országos istentiszteleteket. Eme jócselekede-
tekre való tekintettel irányította Isten a világfolyamat menetét; 
így történik, hogy a természetes tényezők az imádkozok javára 
való tekintettel működnek. Ezt a felfogást részben már szent Tamás 
is tanította. 

Nem szabad felednünk, hogy Isten elsősorban a közjóra 
való tekintettel akarta a világfolyamat meglevő rendjét, de figye-
lembe vette az egyesek javát is. Midőn pedig egyesek ellenté-
test, ugyanazon időben nem teljesíthetőt kérnek, akkor Isten a 
közjóra, vagy más indító okra való tekintettel határoz. A kért 
jó helyett nyerhetünk mást, mely inkább javunkra, főleg lelki 
hasznunkra válik. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 8 

* 
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Miként az előrelátott ima és jócselekedet indította Istent a 
természettörvények olyan érvényesítésére, hogy azok által javun-
kat lássuk, megjutalmaztassunk — hasonlóképen az előrelátott 
bűnös cselekedetek, vétkes hanyagság, kapzsi hódításvágy, zsar-
nokság stb. indíthatták a jóságos és igazságos Istent, hogy a 
természeti történések rendes módon megtörténve ugyan, mégis az 
emberre vonatkozólag büntetésként szerepeljenek. 

Ilyenkor is a szélvészt a levegő ciklonos mozgásai okoz-
zák; a felhőszakadás úgy támad, hogy az esékeny egyensúlyi 
állapotba jutott légrétegekben képződő cumulus felhők össze-
tömörülnek, felettük ernyőfelhő képződik és kitör a zivatar, 
szakad a zápor. A földrengés, földcsuszamlás, sülyedés, tenger-
rengés és vulkánkitörés: a földalatti feszítő erők, valamint 
a kihűlés miatt bekövetkező kéregzsugorodás szükségszerű követ-
kezménye a földgeoidon ; a járványos betegségeket fertőző bakté-
riumok káros elszaporodása okozza; a tűzvész, hőség és fagy 
természetes úton pusztítanak, a szokatlan csillagászati tünemé-
nyeket természetes kozmikus okok idézik elő, — de a történe-
lem is igazolja, hogy eme természetes okokból való s magya-
rázható történések az erkölcsi rendben büntetésként szerepelnek. 
Ilyen büntetés lehet maga a háború is; Attila helyesen nevezte 
magát Isten ostorának. 

Az említettekkel kapcsolatban szükségkép felmerül a kér-
dés: Isten örök és változatlan elhatározásaiban érvényesülhet-e 
az emberi szabadakarat? 

A válasz egyszerű. Az értelmes öntudattal biró lény szabad-
akaratból cselekszik. Ez lelkünk szellemi természetéből követ-
kezik. A szellemiség főkritériuma ugyanis az, hogy fogalmat 
alkotó, gondolkodni képes és elhatározó akarattal bir. Szabad-
akaratunkkal nem azért cselekszünk jól vagy rosszul, mert Isten 
előre látja; hárem mert szabadon így cselekszem, Isten azért 
látja így előre és eszerint határozott felőlem öröktől fogva. 

Épen emez igazságból is következik, hogy ne legyünk fata-
listák. Ne várjuk stoikus apathiával, pessimista feketelátással, 
diogenesi cinismussal és buddhista tétlenséggel a sorsunk folyá-
sát. Érvényesítsük szabad akaratunkat és képességeinket; eszünk-
kel iparkodjunk elhárítani a felénk zúduló csapásokat, a háború 
borzalmait is. 

Tévedés azt vélni, hogy prometheusi lázadás a Gond-
viselés ellen az, ha az elemek erőit amennyire képesek vagyunk, 
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lenyűgözni igyekszünk. A kultúrember világnézetében az Isten 
akaratán való megnyugvás nem a muzulmánok passiv rezisten-
tiája, mely azzal vigasztalódik: ha Allah akarja, a derült égből 
is lesújt a villám és hiába védekezik az ember. A mi jelszavunk : 
Segíts magadon, az Isten is megsegít! A Teremtő szándéka 
szerint cselekszünk, ha kifejlesztjük képességeinket és kiszaba-
dítjuk magunkat a tudatlanság, maradiság, sőt amennyire tehet-
jük, a nyomor és csapások alól is. 

Isten akarja. Azért adott értelmet, hogy szellemünk szipor-
káiban izzítsuk az anyagot, melyből védelmi eszközöket ková-
csolhatunk. Technikai alkotásokkal fékezzük az elemek erőit: 
gátakkal a vízáradást, hullámtörőkkel a hullámverést és jégzaj-
lást, fecskendező gépekkel oltsuk a tüzet és tűzálló anyagokból 
építsük házainkat. Tanulmányozzuk a földrengést, hogy bekövet-
kezését előre jelezhessük s idejében menekelhessünk. Építsünk 
gyorsabb járatú hajókat, tökéletesebb repülőgépeket s légi jár-
műveket, hogy a halakat és madarakat a vízben s légben való 
közlekedésben felülmuljuk. Fejlesszük meteorologiánkat, hogy az 
időjárás szeszélyeitől magunkat jobban függetleníthessük. Tanul-
mányozzuk az égitesteknek, a földnek és az élőlényeknek ter-
mészetes titkait, rejtett erőit, hogy váratlan jelenségek bennün-
ket zavarba ne ejtsenek s félelmes erőnyilvánulások meg ne 
ijesszenek. Higienával, serumokkal, vegyi készítményekkel, anti-
toxinokkal védekezzünk az ártalmas baktériumok s egyéb mik-
robák ellen. 

Népszerűsítsük tárgyilagosan a természettudományt, hogy 
a nagyközönség ismeretekben gazdagodva hitben erősödjék s a 
naiv, babonás felfogástól megszabaduljon. 

De ha nagyot alkotunk is, akkor se álljunk luciferi gőg-
gel az Úrral szemben, mert sohasem haladhat a véges emberi 
értelem annyira, hogy a Végtelennel szembeszállni sikerrel tud-
jon. Mert ha a Mindenható akarja, az Ő általa kezdettől irányí-
tott s általunk még csak sejtett roppant mennyiségű természeti 
erőkkel: összetörheti, elsöpörheti, vízbe fojthatja, ragállyal pusz-
títhatja, villámmal sújthatja, tűzzel megégetheti akkor is az em-
bert, ha az eljut az anyagi kultura csúcspontjára és ha a tech-
nika minden lehető nagy alkotásával védekezik is, — de elbiza-
kodottságábán a Teremtő gondviselését tagadva, koldusszegény 
lélekkel dacol a seregek Urával. 

Viszont: ha Isten oltalmába veszi a gyengébbet, akkor 
38* 
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annak lelkébe erőt, leleményességet, bátorságot, magasztos ön-
tudatot ad és a természetes erőkkel is segítségére van. így tör-
ténhetik, hogy a látszólag gyengébb legyőzi az erőst, a «gőz-
hengert» is képes visszafelé terelni, népfelszabadító hódítóvá 
lesz, bár több, mint a félvilág igyekszik őt vérbe fojtani. 

Mindez azért van, mert a világfolyamatot és nemzetek életét 
Isten intézi, aki a legfőbb Hadúr. 

Ezt az igazságot vallják a győzelmes központi szövetségesek 
uralkodói és hadvezérei. A hatalmas Imperator Rex II. Vilmos 
nemcsak a katonák vitézségétől, a 42-ős ágyúktól és az újabb 
több milliárdos hadikölcsöntől várja a háború sikerét, hanem 
így nyilatkozik: «Isten kegyelmének segítségével... a legerősebb 
és legmodernebb orosz vár, Novogyorgyevszk, a mienk. Magasz-
tos nap, melyért alázattal hálát mondok Istennek.» 

Enver basa hadügyminiszter 1916. jan. 10-én a Dardanel-
láknál kivívott nagy győzelemről közzétett hivatalos jentését így 
kezdte: «Isten segítségével Sedil-Bahrból is elűztük az ellenséget.» 

A mi elhunyt öreg királyunk az 1915-ik év szeptemberében 
a nagy hódoló küldöttséghez szólva a magyar nemzetnek mon-
dotta: «Bizom a Mindenhatóban, hogy szent István koronája. . . 
a mai megpróbáltatások után új dicsőségtől övezve, megnöve-
kedett fényben fog ragyogni a jövő, boldogabb nemzedéknek.» 

Hogy Istennek mi célja van a mi világháborúnk meg-
engedésével és milyen irányban engedi bevégződni, azt nem 
tudhatjuk. De tudjuk azt, hogy Ő a rossz helyébe jót helyezhet. 
Lehet, hogy a lelkek nagy többségében a háború véres, fájdal-
mas tanulságai révén diadalmasabb világnézet fog majd kiala-
kulni. Az emberiség történelmében végbemenő lélektani nagy 
átalakulásokat nem látjuk tisztán, mert maga a lélek titokzatos 
és a lelkek világtörténelmét megírni lehetetlen. 

A Gondviselésbe vetett hitünkkel várjuk nemzetünk bol-
dogabb jövőjét. 

Székesfehérvár. Hajós József. 



a z i m a t e l j e s ü l é s e é s a t e r m é s z e t i t ö r -

v é n y e k u r a l m a . 

Az E M B E R egyik legszebb foglalkozása az ima, mely által fel-
emelkedik Istenhez, a legtökéletesebb lényhez, mindenek 

eredetéhez, törvényéhez és céljához. Az imádkozó majd elismeri, 
hogy Isten végtelenül nagy s tőle van minden egyéb, ez a 
hódoló ima vagy imádás; majd elismeri a tőle vett jókat, azaz 
hálát ad; vagy meghajol az erkölcsi törvény mint Isten szent 
akarata előtt s ellene elkövetett cselekedeteit rosszalja, más szó-
val bűnbánatot tart; végül a minden jó osztójától lelki és testi 
jókat kér. 

Az ima mind a négy lehető fajának alanyi eredményei 
nyilvánvalók. Az imádás, a hálaadás, a bűnbánat és a kérés 
négy szárnyán felemelkedik a -lélek a legtökéletesebbhez s a 
legmagasztosabb gondolatokra, legnemesebb érzelmekre és leg-
üdvösebb elhatározásokra jut. Az imának ez az alanyi ered-
ménye mindenki előtt világos, aki ismeri az ismereti kép erejét, 
az ideodynamikát s tudja, hogy a lélekben levő gondolat és 
képzet valósulni igyekszik s ezenkívül megfelelő más gondola-
tokra, képzetekre, érzelmekre és elhatározásokra vezet. 

Azonban az Istenhivők nagy többsége ezen az alanyi ered-
ményen kívül olyas valamit is tulajdonít az imának, ami Isten 
jóvoltából az imádkozó alany felemelkedésén kívül történik. Ha 
talán a hódoló, hálaadó és bűnbánó imánál megelégednénk is 
merő alanyi hatással, a kérő imánál tárgyi eredményre is szá-
mítunk, mert valami olyast is, ami a kérő alanyi állapotától 
különböző, el akarunk érni s hisszük és reméljük, hogy el is 
érünk. 

A deisták, akik Istent és a teremtést vallják, de a teremt-
mény isteni fentartását s a Gondviselést nem hiszik, következe-
tesen tagadják a kérő ima tárgyilagos értékét. Ellenben a theisták, 
akiknek Isten és a teremtmény közt levő viszonyról helyes 
fogalmuk van, a kérő imának az alanyin kívül azt a tárgyi ered-
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ményt tulajdonítják, hogy Isten — ha örök végzéseivel egyez — 
az imádkozó kérésére valóban megadja a kérés tárgyát: a min-
dennapi kenyeret, egyéb testi szükségleteket, mentességet vala-
mely bajtól, kiszabadulást fogságból, békét embertársainktól, tanu-
lásban előmenetelt, elveszett tárgy megtalálását, jó terv valósu-
lását, másoknak, kikért esedezünk, boldogulását, az egyház és a 
haza virágzását, kedvező időjárást, jó termést, szükséges vagyont, 
a magunk és felebarátunk lelkének jobbulását s minden egye-
bet, ami embernek javára lehet. 

Ez az utóbbi felfogás a helyes, ez az istenhivők : pogányok 
és keresztények, bölcselkedők és a sokaság általános felfogása, 
ez felel meg Isten nagyságának s annak a viszonynak, melyben 
hozzá az ő teremtménye van; mert hiszen a teremtmény őtőle 
van s őtőle függ; ő benne birja eredetét és ő felé tör mint 
célja felé, ő benne és őáltala van, él és mozog, egyedül ő ismeri 
a teremtményt s ő rendelkezik felőle. 

Ezt a tant hirdetik az ószövetségi Szentírás szerzői és a 
próféták, ezzel biztatja tanítványait Krisztus Urunk és ő utána 
ezt hirdetik az apostolok. Az Üdvözítő hegyi beszédében ezt a 
vigasztaló biztatást kapjuk: «Kérjetek és adatik nektek; keresse-
tek és találtok ; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert minden, 
aki kér, nyer; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyit-
tatik. Avagy kicsoda közületek az az ember, akitől ha 
kenyeret kér fia, követ nyújt neki ? Avagy ha halat kér, vájjon 
kígyót ad-e neki? Azért ha ti, holott rosszak vagytok, tudtok 
jókat adni fiaitoknak: mennyivel inkább a ti Atyátok, ki meny-
nyekben van, ad jókat a tőle kérőknek?»1 És más alkalommal 
így oktat az Úr: «Bizony, bizony mondom nektek: ha valamit 
kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.»2 

Ámde a kérő ima ily tárgyilagos meghallgattatásánál nehéz-
séggel találkozunk, mert úgy látszik, ez ellenkezik a szükség-
szerűen valósuló világfolyamattal, más szóval a természeti erők 
és törvények hajlíthatatlanságával. Mai tudásunk szerint a termé-
szet folyamatát megállapított törvények szabályozzák, melyek 
tegnap, ma és holnap azonosak; innen van, hogy az ismert erők 

1 Máté 7, 7—11. Ugyanígy Luk. 11, 9—10. 
2 Ján. 16, 23. L. még Máté 21, 22. «Mindazt, amit imádságban hittel 

kértek, megnyeritek. Ugyanígy Márk 11, 24. Ján. 14, 14. «Ha valamit kértek 
tőlem az én nevemben, megcselekszem.» 
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alkalmazásánál előre tudjuk, hogy valamely termet mennyi kőszén 
elégése melegít fel egy fokkal, mit kell tennünk, hogy egy ágyú-
golyó öt kilométernyire essék a földre; azt is jó eleve meg-
mondhatjuk, mikor fog kezdődni valamely hold- vagy nap-
fogyatkozás s mikor fog valamely üstökös megjelenni ; a hozzá-
értő azt is megmondhatja, az egészségre mi lesz a hatása vala-
mely metszésnek vagy valamely orvosság bevevésének. Már 
most, ha a természet rendjében annak kell bekövetkeznie, amit 
kérünk, akkor tárgyi eredmény szempontjából felesleges volt 
kérnünk ; ha pedig nem úgy kell történnie, ahogy kérjük, akkor 
meg nem is teljesül kérésünk. Hogy azután valamely egyes 
esetben ismerjük-e a természeti erőket és törvényeket vagy nem, 
az a dolog érdemére nézve mindegy; elég az, hogy a természet 
folyamán nem változtathatunk, imánknak tehát, bármily nemes 
felbuzdulással járjon s bármennyire emelje és tisztítsa is a lel-
ket, tárgyilagos eredménye nem lehet. 

Az Istenhivő a felhozott nehézségekkel szemben is meg-
tartja hitét és bizalmát a kérő imába, mert jól tudja azt, hogy 
Isten végtelenül bölcs és hatalmas, a vpges dolgok az ő teremt-
ményei s létükben és cselekvésükben tőle függnek; e mellett a 
mi értelmünk gyarló, mi a dolgok és erők belső mivoltát nem 
ismerjük meg s lehetetlennek látszhatik előttünk, ami Isten előtt 
nem lehetetlen. Azért bár azt, hogy mikép teljesíti Isten a mi 
kéréseinket, nem tudjuk, a tényt azonban, hogy a mindentudó 
és hatalmas Isten rajtunk segít, szilárd meggyőződéssel valljuk. 

A bölcselkedő elme azonban a módot is igyekszik meg-
találni, melyen Isten a természeti törvények állhatatossága mellett 
is meghallgathatja és tárgyilag teljesítheti a kérő imát. 

Ezt a módot némelyek abban látják, hogy Isten végtelen 
tudásával előre látta az imákat s azok teljesítésére rendezte be 
a világot, ennek erőit és törvényeit azok szerint állapította meg 
hogy úgy mondjuk, azok szerint rendezte be a világ gépezetét 
Ily felfogás mellett az erők fennmaradása, a törvények hajthatat-
lansága s a világ természetes folyamata semmiben sem sérül 
minden megy a maga előre kijelölt útján; az elhangzó kérő 
imák mégis teljesülnek, mert ezeket Isten már a világ teremtése-
kor s a világfolyamat megindításakor figyelembe vette. A kérő 
imák és a hajlíthatatlan természeti törvények közt istenileg 
előremegállapított összehangzás, harmónia praestabilita van. 
Megvilágítja ezt az a tény, hogy már az ügyes gépész is úgy 
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állíthatja be gépét, hogy meghatározott időben ezt vagy azt a 
mozdulatot tegye, ezt vagy azt mutassa; pl. az óra két mutatója 
álljon a 12-es számon, amikorJdél van, meghatározott időben 
zörgést okozva ébressze fel az embert, vagy, mint a stassburgi 
székesegyház templomában, délben az óra előtt az apostolok 
hódoljanak az Üdvözítő előtt. Ha az ember képes jövőbeli szán-
dékai és egy gép berendezése közt ily előre megállapított össze-
hangzást teremteni, pedig a természeti törvényeket csak nagyon 
tökéletlenül, felületesen ismeri, mennyivel inkább Isten, ki a 
természeti törvényeket a maga lényegének utánzásért s eszméi-
nek megvalósítására alkotta, következéskép ép úgy ismeri, mint 
magamagát ? 

Ebben a felfogásban annyi mindenesetre igaz, hogy Isten 
a világ erőit és törvényeit a saját összes céljaira teljesen alkal-
masoknak és elégségeseknek teremtette. Ámde az nem látszik 
szükségesnek, hogy a Teremtő a világ gépezetét minden egyes 
külöfi szükségletre, gondviselésszerű irányításra s imameghall-
gatásra állítsa össze, mert az egyes szükségleteknek azáltal is 
eleget tehet, ha a természet erőit az egyes esetekben szándékai-
nak végrehajtására irányítja. Egyrészt a világ elég gazdag arra, 
hogy minden emberi és teremtményi szükségletet kielégítsen, 
másrészt — s ez a fö — Isten a meglevő erők alkalmazásával 
is eleget tehet az emberek méltányos kéréseinek. 

Ugyanis Isten legfőbb ura a világnak, ezzel s ennek 
összes erőivel teljesen szabadon rendelkezik. A világ minden 
lényét megilleti az az alárendeltségi viszony, melyet szent 
Ágoston potentia obedientlalis-nak nevez, hogy tudniillik a 
teremtmény Istentől elfogadhat hatásokat: ez potentia obedientalis 
passiva; s Isten segítsége folytán természeti képességén túl is 
létesíthet valamit : ez potentia obedientialis activa. Istenről és a 
teremtményekről az egyedül helyes felfogás az, hogy Isten a 
teremtésen túl fenntartással és gondviselő irányítással is befoly 
a világ folyamatára. Ez a befolyás természeti célokra irányul s 
a teremtmény természeti befogadó és cselekvő képességét irá-
nyítja. Ha pedig természetfeletti, a dolgok egész természeti rend-
jét túlhaladó célokra van rendelve s a teremtmény természeti 
befogadó és cselekvő képességét meghaladó tökéletesedésre 
vezet. Ilyenek észrevehetőleg a csodák s láthatatlanul a szent-
malaszt és hasonló hatások. Az imák meghallgatásának leg-
több esetében az események a természeti rend keretében mozog-
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nak s ilyenkor Isten működése abban áll, hogy a természeti 
erőket a maguk természeti hatásuk közt az ima meghallgatására 
irányítják. 

Hogy Istennel szemben a teremtményeket megilleti a 
potentia obedientialis, az alárendeltségi befogadó és cselekvő 
képesség, és pedig úgy természeti, mint természetfölötti célokra, 
azt kétségtelennek fogja tartani mindenki, akinek helyes fogalma 
van Isten nagyságáról s a teremtménynek tőle való teljes függő-
ségéről. 

Egyébiránt a természetbölcselet arra tanít, hogy Istennek a 
világfolyamatba nem egyszer be kellett folynia, hogy a mai fej-
lődési állapot létesüljön. 

így. hogy az élőből élettelen jöjjön létre, ahhoz Isten be-
avatkozására, másodlagos teremtésére volt szükség, mert az a 
magára hagyott élettelen anyag az úgynevezett ősnemzésre nem 
képes, az élettelenben nincs meg akkora képesség, hogy élőt 
létesítsen, az élettelenben irányulás, törekvés sincs arra, hogy 
élővé legyen, sőt a kettő közt ellentétek is vannak s az élő az 
ő hőt felvevő törekvésével (ektropia) kivételt képez a hőt ki-
egyenlítő világfolyamatban (entrópia). 

Isten közbelépésére volt szükség az érzés létesítéséhez, 
mert az érző elv nem fokozatilag, hanem fajilag különbözik 
a csupán tenyészőtől, a tenyészés bármily nagy foka vagy bonyo-
lult működése sem lesz még érzés. 

Hasonlókép Isten közbelépését kívánja az ember megjele-
nése, az ő szellemi vagyis az anyagon felülemelkedő s attól sok 
tekintetben független lelkével. 

Az egyes ember fogamzásánál is Isten közvetetlen közre-
működését kell tartanunk", ugyancsak az emberi lélek szellemi-
sége, vagyis anyagtalansága miatt. 

Szóval a világfolyamatban a magasabbrendű létfokozatok 
nem jöhetnek létre Isten beavatkozása nélkül. Ha pedig Isten a 
nagy létfokozatok létesítésénél beavatkozhatott a világ folyama-
tába, új erőket helyezve el abba, így kell okoskodnunk nagyobb-
ról a kisebbre, a maiori ad minus, akkor miért'ne avatkozhatnék 
be avégből, hogy a már meglevő létfokozatokat és erőket maga-
sabb létfokozatok, nevezetesen az ember javára alkalmazza? 

Azonban nem kevésbbé szembeszökő lesz a kisebbről a 
nagyobbra, a minori ad maius vezető okoskodás, hogy amit 
kicsiben megtesz az élő az élettelennel s az ember az őt körül-
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vevő világgal, miért ne tehetné meg Isten nagyban, akkor és 
annyiban, amikor és amennyiben akarj'a, a saját teremtményével ? 

Már a növényi éltető elv hatalmába keríti az élettelen 
anyag részeit, azokat a maga céljaira alkalmazza, némely élet-
telent a saját testéhez csatol, másokat onnan eltávolít, saját szük-
ségletéhez alkalmazza az anyagi részeket s az azokban levő 
erőket, szóval a maga körében irányítja az anyagi világ folya-
matát, miáltal táplálkozik, növekszik, gyógyul, a körülmények-
hez minden pillanatban alkalmazkodik s utódokat hagy. 

Ugyanaz még nagyobb mértékben valósul az állatnál, mely-
nek érző életelve az ő önkéntes cselekvésével az anyagi világ-
ban módosíthat, építhet és ronthat. 

De mit mondjunk az ember hatásáról a világ folyamatára ? 
A Szentírás tanúsága szerint a Teremtő, miután az embert a 
maga képére, azaz ésszel és szabad akarattal felruházottan meg-
teremtette, így szólt az első emberpárhoz: «Növekedjetek és 
sokasodjatok és töltsétek be a földet és hajtsátok azt uralmatok 
alá és uralkodjatok a tenger halain és az égi madarakon és minden 
állaton, mely mozog a földön.»1 Az ember, mert személy, azaz 
eszes és szabad lény, uralkodik a földön, annak élő és élettelen 
részein, azokat a maga hasznára fordíthatja, alakjukat, folyamatu-
kat, fejlődésüket — természeti tulajdonságaik figyelembevételé-
vel és azok határai közt — tetszése szerint változtathatja. Az 
ember személyiségének e hatalmával oly nagy mértékben élt, 
hogy az évezredek alatt, szinte a maga igényei szerint átváltoz-
tatta a föld színét. Földeket megmívelt, mocsarakat lecsapolt, 
éghajlatokat módosított, élőket átültetett, ártalmas állatokat ki-
irtott, a tengerek szétválasztó hatalmát megfékezte, hegyláncokat 
átvágott vagy átfúrt, föltárta a föld és a tenger mélységét, a 
szó szoros értelmében uralkodik a földön, a föld alatt, a víz 
mélyén s a levegőben. Vájjon belenyugszik-e az ember abba, 
hogy a víz természetszerűleg lefelé foly s e miatt emeleten 
vagy hegyen lakván, naponta alulról hord vizet? Épen nem, 
hanem a természet hatalmas erőinek igénybevételével leküzdi a 
vizet lefelé vonó nehézkedési erőt s felnyomja a vizet annyira, 
amennyire az ő céljai megkívánják. Ha seb támad egy ember 
vagy rá nézve jelentős állat testén, megvárja-e az ember, míg a 
természet rendes folyamata szerint meggyógyul vagy elpusztul 

1 Móz. I. 1, 28. 
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a sebzett? Semmiesetre sem várja azt be, hanem a természet 
szorgalmas tanulmányozása után alkalmas eszközöket alkalmaz 
arra, hogy a sebet kevésbbé veszedelmessé tegye s gyorsabban 
meggyógyítsa. Vagy belenyugodott-e az ember abba, hogy a 
súlyos test a levegő magas rétegében természetszerűleg meg 
nem marad, ha csak alkalmas szárny ügyes használata nem tartja 
fenn, neki pedig szárnyai nincsenek. Tudvalevő, hogy ezt a 
hiányt a repülőgép alkalmazásával már jelentősen pótolta. 
A magukra hagyott természeti törvények sem egy gúlát, sem 
egy budapesti Szent István-templomot, sem egy tengerjáró hajót 
nem létesítenek, de igenis a természeti erők az ember ismerete, 
szabad elhatározása és irányítása által mindezeket és sokezernyi 
hasonlót megalkottak. A természeti világfolyamatban a legkisebb 
irányulás sincs egy könyv összeállítására s Aristoteles a termé-
szeti erők tudatos alkalmazásával oly könyveket alkot, melyeket 
olvasva Aristoteles kalauzolása mellett bejárjuk a látható világot 
s a metafizika által felemelkedhetünk az égi magasokba, ahova 
testi szem el nem lát s leereszkedhetünk a dolgok mélyére, 
ahova tapintásunk el nem jut. 

Renan azt mondta valamikor, hogy «ki tudja, ha vájjon a 
tudomány, az élet mestere, nem fogja-e az életföltételeit meg-
változtatni s vájjon egy mindentudó élettanár nem fog-e szá-
munkra örök életet biztosítani ?»1 Ez persze nagy túlzás és 
soha be nem következhetőt mond lehetőnek, de jól jelzi azt a 
nagy hatalmat, mellyel az eszes és szabad ember a természet 
változhatatlan erőit irányíthatja s ezzel a földet saját céljaira 
alakíthatja. 

Amikor az ember az alsóbbrendű lények alakját változtatja 
és folyamatát irányítja, az élettelen és az élő világban levő 
anyaghoz és erőkhöz semmit sem ad és azokból semmit el nem 
vesz, hanem csupán a meglevő anyagot és erőket irányítja, hogy 
így vagy úgy csoportosuljanak s ilyen vagy olyan alakot öltse-
nek. Azért az ember szabad elhatározása és hatása épen nem 
áll ellentétben az anyag és az anyagi erő fennmaradásának nagy 
törvényével. 

Annál kevésbbé kell ellentétet látni a természeti tünemé-
nyek uralma és Isten irányító hatása közt. 

1 Renan, Revue des Deux Mondes, 1861. Idézve Bougaud-nál A keresz-
ténység és korunk, magyar kiadás, I. köt. 321. old. 
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Ha a gyarló emberi személy az ő tökéletlen, felületes 
ismeretével s a rendelkezésére álló csekélyke erővel nagy hatás-
sal lehet a világ folyására, mennyivel többet tehet Isten, akinek 
tudása is, meg hatalma is végtelen. Az emberi tudás tökéletlen, 
mindig felületen mozog; megtudja, hogy ilyen, vagy olyan 
törvény uralkodik a természetben, de hogy mi annak a törvénynek 
belső oka-foka, az többnyire rejtett marad előtte, az eléje táruló 
világ belső lényegét nem ismeri meg; nagy természettudós 
nyilatkozik, hogy egyes kérdésekre: honnan van és miképen 
megy végbe a mozgás, honnan az élet, honnan a tudat stb. soha 
sem fogunk felelni : «ignoramus et ignorabimus». És ime töké-
letlen ismeretünkkel is mily sokat tehetünk ! Mit nem tehet tehát 
Isten, ki előtt tárva az egész természet, annak minden útja, erője 
és tulajdonsága, azok is, amelyek valamennyire előttünk is 
ismeretlenek s azok is, amelyekről mi mitsem tudunk. 

Bacon Ferenc azt mondja, hogy aki uralkodni akar a termé-
szet fölött, az engedelmeskedjék annak, azaz ismerje meg jól s 
ismerete szerint irányítsa annak erőit. Isten teljesen ismeri a vilá-
got s nem is kell annak ennedelmeskednie, mert föltétlen ura 
annak. A végtelen tökéletességű Isten az ő alkotásában, a terem-
tett világban anélkül, hogy az abba fektetett erők és benne ural-
kodó törvények keretén túl menne, vagyis anélkül, hogy azokhoz 
valamit hozzáadna, annyi mindent tehet, hogy az minden sejté-
sünket túlhaladja s amellett az. amit a világban az ember véghez-
vihet, az Isten előtt lehetségesek mellett szinte elenyészik. Ki fogja 
a végtelen Isten hatalmát korlátozni vagy az ő cselekvésmódját 
körvonalozni ? Minden ilyen határolás és körvonalozás arra vallana, 
hogy Istenről alkotott fogalmunk tökéletlen s dőrén abban a Íri-
szemben vagyunk, mintha mi a lehetőségek területét áttekinthetnők. 

Isten nagyságának helyes felfogása mellett a kérő ima meg-
hallgatására nemcsak azt a módot kell lehetőnek tartanunk, hogy 
Isten a világ gépezetét előre a jövendő"imák szerint indítja útnak, 
hanem azt is, hogy ugyanő a természeti erőket az elhangzott 
imák szerint irányítja azok mennyiségének és minőségének meg-
változtatása nélkül. Hogy mely módot alkalmazza, az ő végtelen 
bölcsességétől függ, mely «elér egyik végtől a másikig erővel s 
mindent kellemesen rendez el».1 

Budapest. Dr. Kiss János. 

i Bölcs. 8, 1. 
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III. A pap és a tőzsdeügyletek. (Vége.) 

HOGY könnyebben megértsük, miért tiltja az egyház szolgái-
nak a tőzsdeügyletekben való részvételt, a tőzsde rövid 

jellemzését bocsátjuk előre. 
A tőzsdék tulajdonképen állandó jellegű vásárok, ahol a 

tőzsdespekulánsok naponkint összejönnek és megállapított tőzsde-
szokások szerint ügyeleteket kötnek. Megkülönböztetünk érték-
tőzsdét és árútőzsdét, aszerint, amint a vásár tárgya pénz és 
értékpapír, vagy más árú, főleg termény. Nálunk Budapesten, 
Miskolcon és Fiúméban van egyesítetett érték- és árútőzsde.1 

Úgy az egyik, mint a másik fajta tőzsdénél vagy azonnal tör-
ténik az árú átvétele és kifizetése (készpénzfizetési üzlet), vagy 
csak később, kölcsönösen megállapított időben (határidőüzlet). 

A határidőüzletnél azonban csak ritkábban kötelezik magu-
kat a felek a szállítás tényleges végrehajtására (tényleges üzlet); 
többnyire pénz és árú nélkül kötik az üzletet, amely rendesen 
csak arra irányul, hogy a spekulánsok az árhullámzásból hasz-
not húzzanak. Azért a szerződő felek megállapodnak abban, 
hogy a kialkudott vételár és a megállapított szállítási időben 
fennálló tényleges ár különbségének megtérítése fejében meg-
válthatja szállítási kötelezettségét (különbözeti ügylet), vagy pedig 
bizonyos előre megállapított jutalék lefizetése ellenében elállhat 
kötelezettségétől (díjüzlet) az a fél, akire nézve a szállítás anyagi-
lag hátrányos volna. 

A készpénzfizetési ügyletek és tényleges határidőüzletek 
úgy birálandók el, mint bármely más adás-vevési szerződés és 
így erkölcsi szempontból megengedett voltukra nézve semmi 
kétség sem merülhet fel. Ellenben a különbözeti- és díjügyletek, 
valamint a többi raffináltnál raffináltabb fiktiv ügyletek több-

1 Nagy Ferenc: A magyar kereskedelmi jog kézikönyve, II. köt., 162— 
163. 1. (Budapest, 1913s.) 
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nyire a szerencseszerződések és fogadások kategóriájába tartoz-
nak és, — bár elméletileg, tisztességes korlátok között magukban 
véve nem mondhatók tilosaknak, — mindazonáltal gyakorlatilag, 
amint manapság a tőzsdén szokták kötni, föltétlenül elítélendők 
és erkölcsi szempontból elvetendők. Ugyanis egyrészt gazdasági-
lag terméketlenek, sőt egyenesen károsak — főleg azért, mert a 
tőzsdespekulánsok saját ügyleteik kivánalma szerint nem mindig 
a legtisztességesebb eszközökkel, — mesterségesen felhajtják vagy 
lenyomják a terményárakat és e természetellenes ár-eltolódások 
előidézésével a termelőnek és a köznek is igazságtalanul kárt 
okoznak. De másrészt a spekulánsra nézve is káros és igen 
veszedelmes a tőzsdeügyletekbe való belemerülés, mert ezekkel 
az ügyletekkel a végletekig felcsigázza magában a játékszenve-
délyt és a nyerészkedési vágyat, ami annál könnyebben meg-
történhetik, mert épen a legveszedelmesebb különbözeti- és díj-
ügyletekhez nem is szükséges valami nagy tőkével rendelkez-
nie. így aztán könnyen döntheti anyagi romlásba önmagát is, 
családját, sőt még idegeneket is. i Azonfelül ez a szenvedélyes 
nyerészkedési vágy sok más bűnnek is forrása, amint Cathrein 
mondja : «ily nyerészkedéseknél hazugság és csalás sokszor kívána-
tos szövetségtársak».2 Azért több országban külön törvény szab kor-
látokat a tőzsdei spekulációknak, főleg a káros és veszedelmes 
különbözeti- és díjüzleteket tiltja és kereshetőségüktől megfosztja, 
így rendelkezik pl. a német és az osztrák tőzsde-novella. Hasonló 
intézkedést kiván a magyar polgári törvénykönyv tervezete is az 
1415. §-ban.3 

A tőzsde természetének e rövid ismertetéséből már eléggé 
világos, hogy az egyház szolgái miért nem vehetnek részt ily 
ügyletekben. Ugyanis a tőzsdei spekulációk nemcsak hogy szo-
rosan vett nyerészkedő kereskedést tartalmaznak, hanem a nyerész-
kedésnek olyan superlativusát és annyira raffinált módját, hogy 
azt már a józan közvélemény is megbélyegzi. Azonfelül, mint 
láttuk, annyi veszélyt rejtenek magukban, annyira fölcsigáznák a 
papokban is a játékszenvedélyt, hogy az teljesen elvonná őket 
Krisztus követésétől és hivatásuk kötelmeinek teljesítésétől. Ezek 

1 Hanauer: A kölcsönös igazságosság a kath. erkölcstanban, 265. 1. 
(Budapest, 1909.); Hilgenreiner a Kirchl. Handlexikonban Börse szónál. 

2 Erkölcsbölcselet, II. köt., 360. 1. (Temesvár, 1901.) 
3 L. Nagy Ferenc i. m., II. köt., 264. 1.; Klupaty Antal: A magyar 

keresk. jog kézikönyve, II. köt., 185—186. 1. (Budapest, 1901.) 
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az okok már akkor is eléggé mutatnák az egyháziak kötelessé-
gét a tőzsdeügyletekkel szemben, ha az egyház külön nem nyilat-
kozott volna e kérdésről. De a S. Officium 1885. április 15-én 
külön is kimondotta, hogy a papoknak a börzejátékoktól tartóz-
kodniok kell («dummodo se abstineant praesertim ab omni actu, 
qui dicitur dei giuochi di borsa»), miáltal a Szentszék kifejezet-
ten is megtiltott minden néven nevezendő börzejátékot.1 

IV. A papok szereplése pénzintézetek vezetésében. 

E kérdésnél különbséget kell tennünk a magánvagyon 
szerzésére alakult pénzintézetek és az altruisztikus célból, főleg 
a szegényebb néposztályok felkarolására alakult takarékpénztárak 
és szövetkezetek között. 

Hogy mi az egyház fölfogása az egyesek magánérdekeit 
szolgáló pénzintézetekkel, bankokkal szemben, már eléggé kivilág-
lik a nyerészkedő kereskedésről és a részvényvásárlásról mon-
dottakból. Ugyanis ezek az intézetek rendeltetésüknél fogva nye-
részkedő vállalatok, azért azoknak nyerészkedési ügyleteiben az 
egyháziaknak sem közvetlenül, sem közvetve nem szabad résztr 
venniök; tilos az ügyvezetésbe aktiv módon befolyniok, bár-
mely, de főleg felelősséggel járó, időt lekötő tisztséget vállal-
niok, ideértve az igazgatói vagy felügyelő-bizottsági tagságot 
is. Mindössze annyit enged meg az egyház, — bár, mint láttuk, 
több igen komoly iró ezt sem fogadja el minden megszorítás 
nélkül, — hogy ilyen pénzintézeteknél az egyháziak a már 
felsorolt kikötések mellett részvényeket és kötvényeket vásárol-
hassanak. 

Mindez már e fejtegetés elején elmondott kánoni alap-
elvekből is annyira világos, hogy nem is akad számottevő 
jogi vagy erkölcstani iró, aki az egyháznak más felfogást tulaj-
donítana. 

Másképen bírálandó el a szociális célból alakult népjóléti 
intézmenyek vezetésében való részvétel. Ezek ugyanis nem az 
egyéni hasznot keresik, nem űznek nyerészkedést, azért az egy-

1 Hollweck : «Die Beteiligung der Kleriker an Börsenspiel ist sicherlich 
ganz standeswidrig und kann und soll eigens verboten werden». Kirchl. Straf-
gesetze, 307. 1., 3. jegyz.; v. ö. Göpfert: «Börsenspiel des Geistlichen», P. M. 
1898, 797—799. 1. és az ezzel majdnem szószerint egyező cikket a L. Qu. 
1910, 124—126. 1.; Hilgenreiner i. h. 
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ház soká elnézte papjainak tevékeny közreműködését. De épen 
a legutóhbi időben X. Pius pápa nagyon megszorította a papok-
nak ilynemű tevékenységét. Mivel ez a kérdés még mindig új 
és korszerű, érdemes lesz kissé tüzetesebben foglalkoznunk vele. 

Az egyház mindenkor helytelenítette, hogy szolgái idegen 
vagyon kezelését vállalják magukra, i Mint már láttuk, a Corpus 
Juris Canonici-nak «Ne clerici vei monachl saecularibus negotiis 
se immiseeanh cimű fejezete az «administratio»-t is «világi ügy-
nek» minősíti, és mert elvonja a papokat igazi kötelességük tel-
jesítésétől, az ilyen vagyonkezelést meg is tiltja.2 A c. un. X. 
I. 19. e tilalom megalapozására még egy okot hoz fel: «ne 
infametur ecelesian, vagyis az egyház e rendelkezéssel meg 
akarja óvni a papságot ily vagyonkezeléssel járó felelősségektől, 
veszélyektől, de főleg a gondatlan avagy szerencsétlen kezelés-
ből a pap személyére és ennek révén az egész egyházra háramló 
esetleges meggyanúsításoktól és meghurcolásoktól.3 

De azért a kánonok elismernek egyes kivételeket. Meg-
engedik a) az egyház vagyonának kezelését,4 b) szükség esetén 
a közeli rokonok gyámságának elvállalását,5 végül c) az özvegyek, 
árvák és más gyámoltalan személyek fapersonae miserabiles») 
támogatását a vagyonkezelésben.6 Ugyanis ezekben az esetekben 
nem nyerészkedés, hanem inkább az irgalmasság vezeti az egy-
ház szolgáit és nem kell attól tartani, hogy túlságosan bele-
merülnek e foglalkozásba. 

Mikor a mult század második felétől kezdve előbb Német-
országban (Raiffeisen), majd másutt is a keresztény nép gazda-
sági felkarolására takarékpénztárak, hitel-, fogyasztási és értékesítő-
szövetkezetek alakultak és a katholikus papság ugyancsak tevé-
keny részt vett azok szervezésében, vezetésében, tette ezt azon 
az alapon, hogy hiszen a magára hagyatott és a nagy tőkének 
kiszolgáltatott, tehetetlen kisemberek is bátran tekinthetők «per-
sonae miserabiles»-nek. Nem is volt ebben nézeteltérés, mind-

1 c 3—6, C XXI qu 3. 
2 c 1, 2, 4 X III 50. 
3 A S. C. Conc. 1825-ben szintén ily értelemben döntött. Több parti-

kuláris zsinat külön is tiltja az idegen jószág kezelést. 
4 c 5 D 89 ; c 26 D 86 ; c 22 C XVI qu 7. 
5 c 26 D 86. 
6 U. o. ; c 1 X III 50. V. ö. Glossa, ad c 2 C XXI qu 3 : «nisi pro se ipso, 

vei ecclesia sua, vet si necessitas immineat pro personis coniunctis aut mi-
serabilibus, sacerdoti licitum, i. e. seclusa cupiditate». 
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össze azon vitatkoztak, hogy ilyennemű tevékenység megkezdése 
előtt kell-e külön jelentést tenni vagy engedélyt kérni a főpász-
tortól vagy sem ?i így magyarázta a gyakorlata «personae misera-
biles»-ről szóló kánonokat egészen 1910-ig. 

Közben azonban az érem másik oldala is előtűnt. Ugyanis 
akadtak a papság köréből olyanok is, akik előtt lassanként min-
den más lelkipásztori tevékenység háttérbe szorult a szövetkezeti 
működéssel szemben és annyira belemerültek ezekbe az anyagi 
gondokba, mintha elfeledték volna, hogy a nép gazdasági fel-
karolása a lelkipásztornál csak eszköz lehet a főcélnak, a lelkek 
üdvének előmozdítására. 

De még végzetesebb bajok is mutatkoztak. Mivel a papok 
e téren rendesen nem bírtak kellő szakképzettséggel és tapasz-
talattal, másrészt meg becsületes lelkűknek gyanútlanságával az 
alkalmazottak lelkiismeretességében túlságosan megbíztak, azért 
gyakran megesett, hogy a legönzetlenebb fáradozások is kudarc-
cal végződtek, és olyan válságba vitték őket, amely nemcsak 
anyagi romlásukat okozta, hanem a hívek előtti erkölcsi tekin-
télyüket is aláásta.2 És amint a XVIII. században La Valette 
bukásáért az egész jezsuita-rendet tették felelőssé és üldözték, 
épúgy üldözték és gyanúsították az egész papságot balul kiütött 
pénzügyletek miatt. Már Hirschel 1883-ban rámutatott, hogy 
«épen újabb időben több pap nemcsak önmagát rántotta ily 
tevékenysége révén a legnagyobb bajba, hanem a külvilág előtt 
is botrányt okozott».3 Azért már 1910. előtt is voltak olyan 
püspökök, kik partikuláris törvényhozással szabtak határt a papok 
ilyirányű pénzkezelésének.4 

De épen X. Pius pápa uralkodása alatt egymásután több 
olyan arányú pénzügyi kudarc vált köztudomásúvá, amilyen pl. 
a hirhedté vált Candide-ügy, a prágai szent Vencel-szövetkezet-
nél történt milliós sikkasztás, a két karinthiai monsignore-nak, 

1 L. a Droste és Hirschel közt folyt vitát az Archiv 1883 (49) évf., 
218-230. 1. és 50 évf., 65—76. és 369—375. 1. 

2 A biboros-hercegprimás 1913. évi szavai. L. EK- 1913, 263. 1. 
3 1. cikkében. 
4 Így a IV. westminsteri tart. zsinat 1873 : «Omnibus praecipimus ut 

pecuniarum custodiam constanter recusent, neque aliorum, praesertim pau-
perum nummos paenes se retineant. . . (Archiv 1887 (58), 216. 1.) — A seckaui 
egyházmegyében már 1900 óta tiltva volt ily szövetkezeteknél felelős állások 
elfogadása. L. Haring i. m., 165. 1., 1. j. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 9 
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Kaysernek és Weissnak szenzációs csődje, amelyet a szabadelvű 
sajtó ugyancsak kiélezett az egyház ellen és amelyet csak az 
egész birodalom püspöki karának adakozása és az osztrák főurak 
szavatolása tudott némileg jóvátenni, míg az egyik monsignore 
a vádlottak padjára került, a másik pedig meneküléssel kerülte 
el a világi igazságszolgáltatás kezét.1 

Ilyen és hasonló esetek adhatták az amúgy is bensőséget 
hirdető X. Pius pápának a végső ösztönzést arra, hogy 1910. 
november 18-án kiadja «Docente Apostolo Paulo» kezdetű ren-
deletét, Deeretum de vetita clericis temporali administrationeß 
E rendeletben a szentatya a szent Pál apostoltól hirdetett: 
«nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus» alapelvre és 
a trienti egyetemes zsinatnak a «világi ügyek» kerülését paran-
csoló előírásaira hivatkozva, megtiltja az egyháziaknak az al-
truisztikus célból alakult pénzintézetek vezetésében való tevékeny 
részvételt is, és így hivatalos megszorító magyarázattal véget vet 
annak az addig általánosan vallott és gyakorlatban követett 
magyarázatnak, mintha a szóban levő pénzintézeteket is a «per-
sonae miserabiles» kategóriájába lehetne sorozni. 3 

A rendelet tartalmának helyes megértésére különösen két 
kérdésre kell felelnünk : a) milyen pénzintézetekről szól ? b) mi-
lyen tevékenységet tilt ? Ami az első kérdést illeti, X. Pius pápa 
rendelete csakis a nép anyagi jólétének előmozdítására alakult, 
szorosan vett, szervezett pénzügyi vállalatokat érinti, vagyis a 
pénzintézeteket, bankokat, szövetkezeteket, takarékpénztárakat... 
(«arcae nummariae, mensae argentariae, rurales, parsimoniales»). 
Tehát nem szól e rendelet a magánérdeket szolgáló pénzintéze-
tekről, — mert, amint már láttuk, az ezekben való aktiv részvétel 
már más okból és más törvény alapján régebben is tiltva volt; — 
de nem is szól a papok avagy a hívek javára alakult egyletek-
ről, amelyek nincsenek pénzintézeti alapon szervezve. Azért az 
egyháziak 1910 után is nyugodtan kezelhetik pl. a papi nyugdíj-
vagy segítőegyletnek, a hívek temetkezési társulatának vagy 
más hasonló természetű egyesületnek a pénzét.4 

1 L. Th. Gl. 1911, 350. 1.; EK. 1910, 506 1. 
2 AAS. II., 910. 1. 
3 L Sipos István ; A papság és a pénzügyi vállalatok. EK. 1910, 

749—750. 1. 
4 L. Thieleman; Der katholische Geistliche u. die Genossenschaftsspar-

kassen. Th. Gl. 1910, 200. 1. 
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Ami a tiltott tevékenységet illeti, X. Pius pápa szándéka 
szerint a jelzett pénzintézeteknél papok semmi olyan tisztséget 
sem vállalhatnak, amellyel a vezetés gondjait vagy az anyagi 
felelősség egy részét magukra vennék («munia illa,... quae 
administrationis curas, obligationes, in se recepta pericula secum-
ferant»). Aki pedig ilyen hivatalt visel, az a rendelet kibocsá-
tása után négy hónapon belül köteles arról lemondani. Ilyenek 
gyanánt néhányat névszerint is megjelöl, aminők : az elnöki (igaz-
gatói), ügyvezetői (könyvelői), titkári és pénztári tisztségek («officia 
praesidis, moderatoris, a secretis, arcarii»). Azonban ez a fel-
sorolás nem akar kimerítő lenni, hanem csak néhány példát 
akar felemlíteni; azért mindjárt hozzáteszi a rendelet: «horumque 
similium».—Thieleman szerint nem sorolható a tiltott tisztségek 
közé a felügyelő-bizottságban való részvétel, sőt szerinte annak 
elnöke is lehet pap, mert ez a működés nem tekinthető fele-
lősséggel járó tisztségnek, vagy ügyvezetésnek (?)i Hasonló állás-
pontra helyezkedett a magyar püspöki kar 1911. március 30-án, 
mikor így rendelkezett : «Semmi sem akadályozza azonban, hogy 
mint a szövetkezetek felügyelő-bizottságainak tagja, értelmi 
képességét a nép rendelkezésére bocsássa».2 Ezzel szemben Ha-
ring a szentszéknek egy hivatalos nyilatkozatára hivatkozik, 
amely igenis a felügyelő-bizottsági tagságot is a tiltott tisztségek 
közé so rozza .3 É s úgy látszik, a rendelet szellemének és X. Pius 
pápa szándékának hívebben megfelel ez az utóbbi felfogás. 
Mivel azonban ezt a nyilatkozatot a szentszék nem tette közzé 
hivatalos közlönyében, vele szemben is minden magyar pap 
nyugodt lelkiismerettel alkalmazkodhatik a püspöki kar felfogásá-
hoz, de természetesen ez az engedély nem minden pénzintézetre, 
hanem csakis a szóban levő altruisztikus intézményekre vonat-
kozik. Ellenben már semmiképen sem látszik elfogadhatónak 
Thieleman ama nézete, hogy X. Pius intézkedésével nem ellen-
kezik a papok szereplése az igazgató-választmányban,4 mert az 
az érvelés, hogy a «Docente Apostolom rendelet nem «officium 
praesidih-1, hanem «officium praesidis»4 említ, semmiképen 
sem lehet helytálló ott, ahol a felsorolás szemmelláthatólag nem 

1 i. h. 201. l. 
2 EK. 1911, 232. 1. 
3 Kirchenrecht 165, 1. j. szerint a Seckauer Verordnungsblatt 1911, 34. 1. 

közli e nyilatkozatot. 
4 I. h. 201—202. 1. 

39* 
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akar kimerítő lenni és ahol még hozzá a rendelet szelleme til-
takozik e belemagyarázás ellen. 

De a szentatyának e rendelkezésekkel korántsem az volt a 
célja, hogy a papokat e jótékony intézmények felkarolásától tel-
jesen elvonja és így azok működését megbénítsa. Ellenkezőleg, 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik róluk és buzdítja a pap-
ságot, hogy továbbra is tettel és tanáccsal támogassák, csak a 
felelősséggel járó hivatásszerű vezetéstől akarta őket elvonni. 

Mivel pedig a papság rögtöni kiválását nagyon meg-
sínylették volna a szövetkezetek, azért az osztrák, majd a bajor 
püspökök kérésére a szentszék felhatalmazást adott, hogy szük-
ség esetén megengedhessék papjaiknak a felelősséggel járó 
állások megtartását, i Hasonló felhatalmazást nyert a magyar 
püspöki kar is előbb (1911. márc. 10.) két évre, majd (1913. ápr. 1.) 
három évre és legutóbb 1915. október 8-án újabb három eszten-
dőre. 2 E felhatalmazás alapján a magyar püspökök megenged-
hetik a papoknak, hogy «a pénzintézeteknél, valamint fogyasztási-
és hitelszövetkezeteknél viselt felelősséggel járó tisztségeiket 
megtarthassák.» A «pénzintézetek» kifejezés természetesen csak 
a szóban levő népjóléti intézményeket jelenti, nem pedig az 
összes pénzintézeteket. A szentszék szándéka szerint a püspökök 
csak a következő feltételek lelkiismeretes betartása mellett enged-
hetik meg a papok közreműködését: 

a) ha a pap úgy érzi, hogy a szóban levő tisztségek 
megtartása a jó ügy érdekében továbbra is szükséges, tartozik 
ezt minden évben külön bejelenteni főpásztorának és engedélyét 
kikérni ; 

b) a kérdéses pénzintézetnél előbb pénztárvizsgálat ejtendő 
meg, annak eredménye fölterjesztendő az egyházmegyei ható-
sághoz — annak bizonyítására, hogy az intézet vagyonának 
kezelésében semmiféle hiány vagy rendetlenség nem fordult elő 
és ezért annyagi veszély vagy per nem fenyegeti ; 

c) csakis addig viselhetik a papok e tisztségeket, amíg 
arra alkalmas és megbízható világiakat nem állíthatnak a szö-
vetkezetek élére. Épen azért minden módon arra kell töreked-
niök, hogy ily alkalmas világi egyéneket képezzenek ki. 

1 L. Hilling: Quellensammlung für das geltende Kirchenrecht I. füzet 
46—49. 1. (Bonn, 1915.) 

2 L. EK 1911., 232. 1.; 1913., 263 1. és 1915., 595. 1. 
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A biboros-hercegprimás 1913-ban még azt is kikötötte, 
hogy a papi vezetés alatt álló szövetkezeteknek valamely hazai 
szövetkezeti középponthoz, vagy legalább is a magyarországi 
szövetkezetek szövetségének ellenőrző kötelékéhez kell csatla-
kozniok és ez ellenőrző közegek utasításait pontosan kell végre-
hajtaniok. Továbbá csak megfelelő óvadék mellett alkalmazza-
nak üzletvezetőt. Azonfelül a kerületi espereseknek kötelessé-
gévé tette, hogy plébánia-látogatások alkalmával a szövetkezetek 
megvizsgálására is kiterjeszkedjenek és jelentést tegyenek arról, 
hogy a papok a szövetkezetek vezetésében betartják-e ez elő-
írásokat.1 

Ez előírások igen szépen fedik a szentatya szándékát és ha a 
papság mindet lelkiismeretesen betartja, előbb-utóbb felszaba-
dulhat az anyagi vezetés terheitől, gondjaitól, megtarthatja a 
szellemi irányítást tettel, buzdítással, tanáccsal, főerejét pedig 
osztatlanul legfőbb munkaterére, a lelkek vezetésére for-
díthatja. 

X. Pius e rendeletei sok helyütt kedvezőtlen fogadtatás-
ban részesültek. Azonban e rendelkezés megítélésénél nem sza-
bad figyelmen kivül hagynunk, hogy az egyház és a papság 
nem elsősorban a szövetkezeteknek és általában az emberiség 
gazdasági érdekeinek előmozdítására van hivatva, hanem a lel-
kek gondozására. És hogy a lelkek gondozásában kivánatos-e a 
papság távoltartása ily pénzügyi gondoktól, azt nem szabad 
épen a jelen pillanat-helyi viszonyai szerint megítélni, — hanem 
a közjó szempontjából.2 

Már pedig ez a közjó, a lelkek java ma, amikor az inten-
zív lelkipásztorkodás munkaköre megtízszereződött, elsősorban 
azt kivánja, hogy a pap legjobb erőit ne külső gazdasági tevé-
kenységre fordítsa, hanem a lelkek átalakítására Krisztus szelle-
mében. — Azonfelül épen ma a sok ellenséges újság révén a 
papoknak ily kögazdasági tevékenysége adhat legtöbb alkalmat 
a papság meggyanusítására, az egyház elleni gyűlölet szítására. 
A községekben pedig a papnak ily irányú működéséből kifolyó-
lag (pl. kölcsönök megszavazása miatt...) igen sok pártoskodás, 
a lelkipásztor elleni gyűlölet, vagy legalább is neheztelés fejlőd-

1 EK. 1913., 263—264. 
2L. Grosam : Pius X. als Reformator der kirchl. Gesetzgebung. L. Qu. 

1914., 775. I. 
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hetik, amely sok esetben a sikeres lelkipásztori munkát egészen 
lehetetlenné teszi, vagy legalább is megbénítja. Azért csak örül-
nünk kell, hogy X. Pius pápa oly világosan és energikusan 
rámutatott, hogy hol a mi igazi működési terünk. 

A nyerészkedő papokra kiszabott egyházi 
büntetések. 

Az egyház mindenképen vissza akarja riasztani papjait a 
nyerészkedéstől. Azért főleg a középkorban, amikor a kellő ellá-
tás biztosítása nélküli papszentelések igen gyakoriak voltak és 
ezért a papok igen sokszor adták magukat kereskedésre, vagy 
a nyerészkedésnek más, sokszor eléggé megalázó alakjára, — az 
egyházi törvényhozás igen szigorú büntetésekkel sújtotta a 
«negotiator clericus»-t : kiközösítéssel,1 felfüggesztéssel,2 sőt 
letétellel, depositioval is.3 Ezeket a censurákat nemcsak a világi 
papok, hanem a szerzetesek is magukra vonják, sőt a kánonok 
felfogása szerint — érthető okokból — még szigorúbban kell 
megtorolni a szerzetesek nyerészkedését, mint a világi papokét.4 

E felsorolt büntetéseket, — amint az idézett kánonok szö-
vege mutatja, a jogi írók egybehangzóan vallják5 és a S. C. 
Conc. 1824. nov. 20-i döntvényében is k i m o n d o t t a , 6 — magával 
a bűntény elkövetésével még nem vonják magukra az egyháziak 
(nem latae sententiaé), hanem csak miutárt egyházi elüljárójuktól 
három szabályszerű figyelmeztetésben részesültek, de ennek elle-
nére is kitartottak a tiltott foglalkozás mellett és e makacsságuk 
miatt az illetékes egyházi előljáró külön ítélettel marasztalta el 
őket e büntetések valamelyikében (censurae ferendae sententiaé). 

1 c 6 h. t : «Sub interminatione anathematis prohibemus, ne monachi vei 
clerici lucri causa negotientur» V. ö. c 2 C XIV qu 4. 

2 c 4 h. t. «ab ecclesiastico fiat ministerio aliénas» ; c 2 D 88 = c 1 
C XIV qu 4 : «a clericalibus officiis abstinere cogatur.» 

3 c 3 C XIV qu 4 : «de gradu suo dejectus, alienus habeatur 
a clero.« 

4 «Ditsrictius autem decernimus puniendum, si Religiosorum quisque 
aliquid praedictorum ausus fuerit attentare« c 4. h. t ; v. ö. c 6. h. t. 

5 Fagnanus ad c 6, h. t. n. 4 ; Pirhing n. 9; Schmalzgrueber n. 31; 
Gonzalez ad c. 6. h. t ; Sz. Alfonz : Theol. Mor. III, n. 831 ; lVernz 
i. h. n. 219. pg 333. 

6 Lingen et Reuss i. m. n. 120. 
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A nyerészkedés erkölcsi elbírálása alkalmával mondottak-
ból az is eléggé világos, hogy e büntetések igénybevétele csak 
akkor indokolt és jogosult, ha szorosan vett, tartós, hivatássze-
rűen űzött nyerészkedésről van szó, — nem pedig akkor, ha 
csak jelentéktelen, egyszer-kétszer elkövetett kihágásról van 
szó. Ugyanis az egyház a felfüggesztést, kiközösítést, vagy épen 
letételt igen szigorú büntetésnek tekinti, amelyet csak nagy 
bűnök esetén vesz igénybe, már pedig, amint láttuk, csak a 
tartós, nagyban űzött nyerészkedés tekinthető halálos bűnnek; 
másrészt az egyház törvényei csak a « negotiator»-t sújtják e 
censurákkal, — de egy-két kisebb eset még senkit sem tesz 
negotiator-rá.1 

De bár az egyetemes jog szerint ezek a büntetések csak 
külön birói ítélet után hárulnak a vétkesekre, mégis fordulhat-
nak elő olyan kényszerítő körülmények, amelyek miatt valamely 
főpásztor kénytelen latae sententiae kiközösítéssel sújtani nye-
részkedő papjait. Ez akkor történhetik, ha valahol a nyerészke-
dés vagy annak bizonyos faja a hívek lelki kárára igen mély 
gyökeret vert és nincs más hathatós mód e visszaélés kiirtására. 
Ehhez a végső eszközhöz folyamodott Sz. Toribius 1582,-i tar-
tományi zsinatában. A papság e szigorú büntetés ellen a szent-
székhez felebbezett, — de bár a S. Congr. Consistorialis sok 
más büntetést törölt e zsinat aktáiból, — a nyerészkedő papokra 
kimondott kiközösítést jóváhagyta, mert igen nyomós okok 
kivánták, t. i. a bennszülött indusok igen megütköztek a katho-
likus hithirdetők kapzsiságán, amely könnyen megerősíthette volna 
őket abban a gyanujokban, hogy az európai hittérítők tulajdon-
képen csak azért jöttek, hogy a fehérbőrű kereskedők számára 
elkészítsék a talajt és India gazdag aranyát Európába szál-
lítsák.2 

A felsorolt gyógybüntetéseken kívül régen, amikor az 
állam még elismerte a papok adómentességét, a nyerészkedő 
papokat az egyház még azzal is sújtotta, hogy megvonta tőlük 
az adómentesség (immunitás reális) kiváltságát. Ugyanis az 
egyház felfogása szerint az állam nem azért részesítette a kleri-

1 «Negotiator quis non dicitur ab uno vei altero casu, sed ab acti-
bus frequentatis, a habitu negotiandi.» — L. Pirhing n. 3; Schmalzgrue-
ber n. 16. 

1 Bened. XIV. De Synodo dioec. 1. X. c. 3., 3. 
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kusokat ebben a kedvezményben, hogy világiak módjára minél 
több vagyont gyűjtsenek maguknak, hanem csak azért, mert a 
papok vagyonát is úgy tekintette, mint az egyház vagyonát, t. i. 
a szegények örökségét.1 — Ezenfelül még egy büntetés várt 
rájuk haláluk után, t. i. nyerészkedésen szerzett hagyatékukat 
a pápai kincstár fnint spolium-ot lefoglalta.2 

Ma e két büntetés teljesen elveszítette gyakorlati értékét. 
Sőt túlságosan szigorú büntetés volna az egyház mai felfogása 
szerint a kiközösítés, felfüggesztés és letétel is; általánosságban 
nincs is ma már ily szigorú megtorló intézkedésekre szükség. 
Azért, bár elméletileg ma is érvényben vannak e gyógybünte-
tések, a gyakorlatban alig-alig fog alkalmazásukra kerülni a sor, 
csak a legvégső esetekben. Helyettük a trienti zsinat szava sze-
rint — «arbitrio Ordinarii», a püspök belátása szerint inkább 
más alkalmas fenyítékek veendők igénybe.3 

Ezeken az általános büntetéseken kivül külön igen súlyos 
büntetésekkel sújtja az egyház a kereskedéssel, nyerészkedéssel 
foglalkozó hittérítőket. VIII. Orbán pápa már említett «Ex debitor 
(1633. febr. 22.) és IX. Kelemen «Sollicitudo» (1669. jún. 17.) 
kezdetű konstituciójában mindazokat az egyházi rendhez tartozó 
misszionáriusokat, akik csak egyetlen egyszer is, akár személye-
sen, akár más közvetítésével, akár a maguk-, akár egy rend 
nevében, bármily célból, bármily címen nyerészkedtek, akármily 
kiváltságos rendhez is tartoznak, a következő büntetésekkel 
sújtja: rögtöni kiközösítéssel (latae sententiae), választójoguk 
és választhatóságuk elvesztésével, valamint hivatalaik, rangjuk és 
méltóságuk örökös elvesztésével, — ezenfelül a kereskedelmi 
cikkek és a nyerészkedésen szerzett haszon rögtöni elkobzásával 
(jótékony célra). Ugyanezeket a büntetéseket vonják magukra 
a szerzetes elöljárók is, ha alattvalóikban ilynemű visszaélést 
megtűrnek és legalább is elmozdítással meg nem akadályozzák. 
Mindaddig, míg az ily vétkesek a szerzett hasznot a leírt módon 
ki nem szolgáltatják, a római pápán kívül senki sem oldozhatja 

•c 1, 3 Clem. 111 13; c 16 X III 1 ; c un. in VI0III 1 ; c 1 Clem. III 1. 
2 Főleg IV. Pius pápa 1560. nov. 3. «Decens» konstituciója. XIV. Bene-

dek a mások útján nyerészkedőkre is kiterjesztette a spolium-büntetést. 
3 Hollweck : Die kirchlichen Strafgesetze c. büntető-jogi kódex-tervezeté-

ben e büntetéseket így fogalmazza : «238. §. Ausübung eines Handelsgeschäf-
t e s . . . ist bei Clerikern nach fruchtloser Mahnung arbiträr zu bestrafen.» 
1. m, 307—308. I. 
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fel őket a kiközösítés alól, csak a halálos ágyon ; mihelyt azon-
ban kiszolgáltatták, minden joghatósággal biró pap megadhatja 
a feloldozást.1 

IX. Pius pápa «Apostolicae Sedis» kezdetű bullájában, az 
egyházi gyógybüntetések e hivatalos összeírásában e büntetések 
ugyan nem szerepelnek, de később a S. C. Inquisitionis útján 
(1872. dec. 4.) kijelentette, hogy a pápa teljes érvényükben 
kivánja fenntartani.2 — Ma — a későbbi helyi kiterjesztéseket is 
figyelembe véve — ezek a büntetések Kelet-Indiában, Ameri-
kában, Japánban és Kinában működő hittérítőkre terjed-
nek ki.3 

* * * 

Mikor az egyház e szigorú törvényekkel és büntetésekkel 
mindenképen azon iparkodik, hogy szolgáit az anyagi javak 
szertelen keresésétől visszatartsa, tulajdonképen csak azt szorgal-
mazza papjainál, amit isteni Alapítója kivétel nélkül mindenki 
számára hirdetett és oly sokszor hangsúlyozott: «Ne gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly meg-
emészti és ahol a tolvajok kiássák és ellopják;... mert ahol kin-
csed vagyon, ott vagyon szived is.»4 

Az egyház törvényhozása tehát az örök, isteni életbölcse-
ség alapján épült fel. 

Kinek is gyűjtene Krisztus papja földi kincseket? Önma-
gának ? De hiszen — bármily kiáltó is nálunk a klérus tagjai 
közt a jövedelem aránytalansága, bármily szűkös is egy jó nagy 
percent ellátása, — mégis a legszerényebbre leszállított igények 
kielégítésére normális viszonyok között jut mindenkinek. És a 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy rendszerint nem a legszegényeb-
bek merülnek bele a nyerészkedésbe, hanem "azok, akikben a 
már a meglévő földi javak szították fel a még kielégíthetetle-
nebb vágyat még több után. 

Vagy talán rokonai számára gyűjtsön Krisztus szolgája? 
A rokoni, főleg a szülői szeretet természeti kötelesség ugyan, 
tehát a papnak is tehetsége szerint gondoskodnia kell szükség-
ben szenvedő hozzátartozóiról. — De nem lehet célja, hogy 

iL. e konstitudókat ASS. VII. 319. köv. 1. 
2 ASS. VII. 317. 1. 
3 L. Ballerini-Palmieri IV. n. 304; Wertiz i. m. n. 219. pg. 333. 
' M t 6, 19. 21. 
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minden igyekezete csak arra irányuljon, hogy minél jobb mód-
hoz juttassa hozzátartozóit; «non ut ditescant, sed ut minus 
egeant», — ez az egyház elve. Hiszen épen azért mondott le a 
pap a családalapításról, hogy ne néhány családtagnak, hanem a 
lelkek százainak, ezreinek szentelje életét, tehát nem engedheti 
magát kihasználtatni rokonaitól. «Sokszor a rokoni szeretet túl-
tengése a pap nyomorúságának oka; engedi magát a rokonok 
által mód nélkül kizsákmányoltatni», — mondja egy körrendele-
tében a váci püspök.1 Az 1863,-i kalocsai tart. zsinat pedig e 
megszívlelésre méltó intelmet intézi papjaihoz: «Quamvisparen-
tes, praesertim si egeni sint aut aetate fracti, negligi non 
debeant, hortatur tamen synodus, ne suorum nimiae solli-
citudini indulgeant, nec eos augere ditareque studeant.»2 

Az 1858,-i esztergomi tart. zsinat arra is felhívja a papok 
figyelmét, hogy az egyháziak nyerészkedő vállalkozásai ritkán 
sikerülnek: «talis occupatio raro prospéré succed.it»3 Mily 
sok példáját mutatja az élet az olyan papoknak, akik hosszú 
ideig nagy gonddal és mohósággal gyűjtöttek, — de még 
mielőtt a sír szélén hallhatták volna a lelkiismeret kérdését: 
«Quae autem parasti, curius erunt?», — egy hirtelen kudarc, egy 
bank-bukás vetett véget vagyonuknak, talán életük legfőbb ered-
ményének. És boldogtalanok, mert meg kell válniok azoktól a 
javaktól, amelyekhez talán szivük egészen odatapadt. Mintha 
csak a jó Isten maga akarná szankcióval ellátni az egyház tör-
vényét, oly kézzelfoghatólag mutatja meg sokszor, hogy az üzle-
tet nem a papok számára teremtette és a papságot nem nyerész-
kedésre rendelte ! 

Sokan azzal szeretnek érvelni az egyháziak gazdagodási 
törekvése, pénzügyi, banki tevékenysége mellett, hogy ez a 
papság tekintétyét és befolyását növeli. De hát Krisztus papjai-
nak tekintélye ilyen külső tényezőkön alapuljon, nem pedig 
benső szellemi és erkölcsi értékükön ? Azzal a tekintéllyel, ame-
lyet a pénz és üzleti tevékenység — néhány pénzember szemé-
ben — adhat, ugyancsak nem fogja a papság igazi célját szol-
gálni, nem fogja az embereket jobbakká tenni, Istenhez köze-
lebb vezetni, — hanem többnyire az ellenkező fog történni : az 

' L HK 1905, 813. 1. 
2 Acta tit. IV. c. 5. pg. 140. 
3 Décréta tit. VI. c. 1. pg. 80—81. 
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anyagi foglalkozásba való tartós belemerülés egész gondol-
kodásukat anyagiassá teheti és így bekövetkezik az, amitől 
XIV. Benedek annyira félti az egyház szolgáit, hogy anyagias 
felfogásukkal és példájukkal a hívek tekintetét is a túlvilági 
javakról e világra terelik.i Az egyház és a szerzetesrendek tör-
ténete ugyancsak nem azt mutatja, hogy azok a korszakok vol-
tak a legfényesebbek, amikor az Istennek szentelt férfiak anyagi 
javakban nagyon is bővelkedtek, — de főleg a templomosok és 
jezsuiták története szomorúan rávilágít, mily végzetes következ-
ményekkel járhat az egyháziak üzleti foglalkozása. Amint az 
erkölcsi lazaság megvetést szül, úgy a kapzsiság, az anyagi 
javak utáni mohó vágyódás, sőt sokszor már maga a papok 
anyagi jóléte is irigységet és gyűlöletet okoz, — főleg a mai 
kor gyermeke előtt, aki előtt különben sem rokonszenvesek 
Krisztus szolgái. Azért soha sem szabad szemünk elől tévesz-
teni az esztergomi tart. zsinat szavait: «Ideo vei speciem ava-
ritiae clerici summo studio declinent. Sollicitudo de crastino, 
qua nonnulli avaritiam suam excusant, vana censeri debet; 
cum ignorent, quid erit in crastino. Neque labe immisericor-
diae immunes sunt, qui futuras proinde imaginarias suas 
necessitates praesentibus Christi membrorum indigentiis 
anteponunt.2 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 

' «Apostolicae servitutis» c. konstitúció. 
2 Acta t. VI. 1. n. 10. pg. 80—81. 



A pannonhalmi főapátsági főiskola Évkönyve az 1916— 
17-iki tanévre. Közzéteszi : dr. Zoltvány Irén, főiskolai igazgató. 
Pannonhalma, 1917. 

A pannonhalmi Évkönyv ez évi kötete hat értekezést hoz 
dr. Klemm Antal, dr. Schermann Egyed, Palatin Gergely, Sörös 
Pongrác (2), dr. Várkonyi Hildebrand főiskolai tanárok tollából. 
Az egyes értekezések, melyek a mordvin nyelvészet és népköl-
tés, a physica, a magyar történet körébe vágnak, megfelelő szak-
lapok érdeklődésére és bírálatára tartanak számot; e helyen 
három dolgozatot emelünk ki, Sörös Pongrác rövidebb közle-
ményét Uriás pannonhalmi apát leveleiről a tatárjárás idejéből, 
Schermann Egyed folytatásos értekezését a nullius-apátságról és 
Várkonyi Hildebrandnak az új kantianismussal foglalkozó dol-
gozatát. 

Sörös rövid közleménye értékes adatokkal gyarapítja a 
bencéseknek már befejezéshez közeledő történeti vállalatát. Egy 
német kutató, Schneider Fedor a sienai domonkosok levéltárá-
ban talált egy teljes szövegében megmaradt és három kivonatos 
oklevelet. Az utóbbiak közül kettő Úrias (Oros) pannonhalmi 
apát (1207—42) nevéhez fűződik. Sörös ezen levelek adatait 
felhasználva, a tatárjárásra vonatkozó ismereteinket egészíti ki. 

Schermann Egyed a tavalyi évkönyvben megkezdett dol-
gozatát folytatja a Szent-Benedek-Rend «nullius»-apátságairól. 
Most Nonantola, Cava, Monte Vergine és Monte Oliveto Mag-
giore apátságok kiváltságainak jogtörténetét adja, rendesen az 
apátságok rövid történetének vázlatával. A források távolsága, 
az amúgy is nehéz kutatási viszonyok a háborús idők miatt a 
szerző feladatát alaposan megnehezítették ; hogy mindamellett 
alapos, mondhatni teljes munkát végzett, az fáradhatatlan szor-
galmának, lelkiismeretességének újabb dicsősége. Itt-ott maga 
is érezteti, hogy összegyűjtött anyaga nem teljes; de ezek a héza-
gok semmit sem rontanak le az egyes apátságok «nullius» joga 
kitűnő feldolgozásán; Schermann a kezében levő források gon-
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dos elemzésével jut el a «nullius» jog többszörösen változó és 
módosuló tartalmának megállapításához. 

Dolgozatából sokat nyer az egyházjog megfelelő részének 
rendszeres feldolgozása. Ebből meg lehet állapítani az úgyneve-
zett «nullius» jog állandó, lényeges elemét és külön lehet 
választani ettőLa koronkint és helyenkint változó, de a nullius-
joggal összefüggő elemeket. Láthatni belőle azt, hogy az egyes 
apátságoknak mennyi küzdelmébe került jogi viszonyuk tisztá-
zása a püspökökkel szemben, mennyire hiányzott néhol a cél-
tudatos jogi felfogás. A kézikönyvek rendszerint egy kaptafára 
húzzák a «nullius»-jogot élvező apátságok kiváltságát; pedig a 
tényleges jogi állapotból még mindig hiányzik az egyöntetűség. 
Schermann két közleményével még csak az olaszországi «nul-
lius»-apátságokat dolgozta fel; munkája csak akkor lesz készen, 
ha a többi «nullius» apátságot is sorraveszi. 

Dr. Várkonyi Hildebrand értekezése zárja be az Évkönyv 
dolgozatainak sorát. Széles bölcselettörténeti látókörét már előbbi 
értekezéseiben is csodáltuk, kivált az intuitióról egy előbbi év-
könyvben megjelent dolgozatában. Ezek «a kritikai jegyzetek az 
újkantianismus történetéhez», a modern bölcselet útvesztőit jól 
ismerő historikust, mint nagy elemző, szétszedő tehetséget mutat-
ják be. Várkonyi Hildebrand kritikája bár ízig-vérig az «örök 
bölcselet» tartalmával van átitatva (nagyon szép az érvény fogal-
mának kifejtése, ennek a modernül hangzó fogalomnak vissza-
vezetése a possibile-re), módszere mégsem a régi ebben a kri-
tikában; nem kívülről megy neki az újkantianus rendszereknek, 
nem fejtegeti eltérésüket a keresztény bölcselet útjaitól, hanem 
rámutat azokra a hiányokra, következetlenségekre, benső ellent-
mondásokra, melyek e rendszereket, immanenter lehetetlenné 
teszik. Ezzel a módszerrel taglalja az új kanti iskola érvény fogal-
mát, végig megy történetén, rámutat a fogalom normativ és 
puszta logikai felfogásának két irányára ; van közben elég módja 
saját állásfoglalását tisztázni. Az érvény fogalma mellett az «álta-
lános tudat»-ra és az ismeret alakjára és anyagára vonatkozó 
elméletek sorát adja elő, hosszabban foglalkozik a marburgi 
iskola logismusával. Az alapos, mélyenszántó értekezésnek fináléja 
az, hogy minden jel a realistikus irány újból való térfoglalása és 
győzelme mellett tanúskodik. A kanti gondolatok nem elégsége-
sek egy ellenmondásnélküli, kielégítő rendszer megalkotásához. 

Celldömölk. Dr. Kiíhár Flóris. 
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Dr. /ehlicska F. Rezső, Erkölcsi e's társadalmi jólét. Társa-
dalmi etika. A Szt.-István-Társ. kiadása. 282. 1. Ára 4 K. 

Ennek a nagy, rettenetes háborúnak az oka: az erkölcs-
telen politika s az erkölcstelen nemzetgazdaság. Ki hinné, de 
tényleg úgy van: a sápadt koponyák hideg bölcselkedésének 
utolsó következtetését az ágyúk bömbölik s az istentelen tömeg-
gyilkosságok vonják le. Rémítően szemléltető cáfolat ez arra a 
liberális politikára és nemzetgazdaságra, amely területéről szám-
űzte az erkölcsöt. Iszonyú deductio ad absurdum. Amiből, ha 
eszére tér ugyan a vén Európa, csak azt tanulhatja meg, hogy : 
erkölcs nélkül filozofálni, politizálni, gazdálkodni nem szabad. 

Nagyon alkalomszerűnek tartom Jehlicska egyetemi tanár 
könyvét, mely röviden rámutat a két fő társadalmi erénynek, 
az igazságosságnak és a szeretetnek fontos és nélkülözhetetlen 
szerepére úgy a tisztán erkölcsi, mint a gazdasági és politikai 
életben. 

Művében felölel minden kérdést, ami a társadalmi erkölcs-
tan körébe tartozik. S mindent röviden, világosan és szelleme-
sen, szinte csevegő módon tárgyal. Nyoma sincs a szakírók 
megszokott nehézkességének. Különösen az első részben, ahol 
az erényeket tárgyalja, egymást követik a szellemes ötletek, úgy 
hogy ennek a résznek az olvasása valóságos élvezet és mulat-
ság. Érint oly pontokat is, amiket bizony a nagy erkölcstudó-
sok is elfelejtenek, különösen az ujabb írók, akik nem az 
Aquinói módszerében, erények szerint, hanem parancsok szerint 
tárgyalják az erkölcstant. S amik mégis elég fontosak. Milyen 
jók pl. azok a megjegyzések, amelyek a pontosságra (36), udva-
riasságra, a hálás érzületre (35) vonatkoznak. Mennyire igaz, 
hogy: «Végzetes tévedés lenne azt hinni, hogy a tapintatlanság, 
faragatlanság, gorombaság az életszentséghez tartozik.» (38.) 
Helyeslem a szellemes, mulattató módszerét is, mert hiába azok-
kal, akiknek a szerző ezt a könyvet szánta, nem lehet prédiká-
ciós hangon beszélni; nem lehet sokat filozofálni; azoknak egy 
találó ötlet többet ér, mint a legszebb bölcseleti bizonyítás. De 
helyeslem azt is, hogy első sorban észérvekkel dolgozik. Mert 
csak látszólag nélkülözi Jehlicska könyve a kifejezetten keresz-
tény erkölcsi tárgyalást. Jól tudja azt Jehlicska, hogy a tisztán 
bölcseleti erkölcstan a valóságban nagyon gyenge; a «helyes 
ész» szavát a szenvedélyek viharaiban az ember egyszerűen félre-
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löki s indul a látszólagos jó után. Azért többször hivatkozik is 
arra, hogy «visszatartó, fékező, nemesítő erő csak abban az 
erkölcstanban van, melyet Isten Fia hirdetett, mely nemcsak 
aljasságot lát a gyengébb emberek elnyomásában (és más min-
den bűnben), hanem megsértését egy isteni törvénynek, mely 
sértésért felelni kell az örök Biró ítélőszéke előtt.» (168.) Való-
ban, a többire nem sokat adunk. «A független erkölcstan mel-
lett függetlenek és féktelenek az erkölcsök is, mint Francia-
ország példáján látjuk.» (50.) 

A szeretet erényénél tárgyalási körébe vonja a népegész-
ség ügyét, mely talán végre hazánkban is nagyobb gondban 
fog részesülni; így az alkoholismus (tuberkulósis, nemi beteg-
ségek) elleni küzdelmet is. Új nevekkel nevezi a bűnök három 
régi forrását: s azoknak a mammonismus, az erotikus elvadulás 
s az ascendismus neveit adja. Fő és talán jobban is sikerült 
része a könyvnek: a nemzetgazdasági erkölcstan (102—219). 
Sok ugyan benne a pusztán nemzetgazdaságtanba tartozó rész 
is; de jó volt azokat ide is bevenni, az olvasók kedveért. A fő 
azonban az elv, amit a 108. lapon kimond, hogy t. i. a nemzet-
gazdasági intézmények és működések is mind az erkölcsi elvek 
alá tartoznak. S ezt annyival inkább kell hangsúlyozni, mert az 
ökonomia tárgya egyszersmind a legveszedelmesebb szenvedé-
lyek tárgyát képezi. Ebből az erkölcsi szempontból mutatja be 
a szerző az ú. n. «lex minimi»-1, t. i. a gazdasági életnek azt 
az alapelvét, mely szerint a gazdálkodásnak arra kell törekednie, 
hogy a legkisebb áldozatok árán a lehető legnagyobb ered-
ményt érje el. Amily természetes ez az elv, az erkölcs figye-
lembe vétele nélkül, ép olyan veszedelmes bűnökre vezet (ki-
zsákmányolás, éhbérek, női- és gyermekmunka stb.). — Ugyan-
azon erkölcsi szempontokból figyeli meg a szerző a nemzet-
gazdaság négy főmozzanatát, t. i. a termelést, a forgalmat, az 
elosztást és a fogyasztást. Itt is, mint az egész nemzetgazdaság-
tanban, folyton hangoztatnunk kell azt az elvet, hogy a nemzet-
gazdászat célja nem az egyes emberek, egyes osztályok, hanem: 
az egész nemzet anyagi jóléte! — Sorra veszi azután a gazda-
sági elméleteket is: az erkölcsellenes Mandeville-irányt (149), 
az erkölcs iránt közömbös (és erkölcstelen) liberalismust (157), 
a socialismust (168) s a keresztény solidarismust (189). Utóbbi-
ban bemutatja egyszersmind a társadalmi és gazdasági meg-
újhodás egyedüli helyes alakját. Nagyon jól és világosan magya-
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rázza a népesedési kérdést is a maithusi és neo-malthusi 
tévelyekkel szemben (201—224). 

A mű utolsó része az állam- és nemzetközi jog viszonyát 
tárgyalja az ethikához (224—275.) Itt is a legfontosabb annak 
az elvnek a leszögezése és hangsúlyozása, hogy a politikának 
épúgy, mint magának a kormányhatalomnak, mindig erkölcsi 
alapon kell mozognia (233) s a jó politikusnak nem a saját 
vagy pártja érdekét, hanem az egész nemzet javát szabad csak 
szeme előtt tartania. 

Lehetetlen részletezni az összes előforduló témákat egy 
rövid ismertetésben. Azonban, különösen kezdők számára olyan 
könyvet, amiből ilyen világos és oly sok kérdésre kiterjedő 
tájékozódást nyerhetnének, nem ismerek. Itt-ott ugyan fájdalma-
san érinti a pontosabb vizsgálót bizonyos szellemi fáradság meg-
érzése. Sokszor hirtelen abbamarad a tárgyalás. Pedig tudjuk és 
érezzük, hogy az ifjú, tudós szerzőnek még sok mondanivalója 
volna. Itt-ott elmarad az idegen nyelvű idézetek fordítása, ami, 
tekintettel a nagy olvasóközönségre, kár. Mert ezt a könyvet 
nagyon el kellene terjeszteni! Nagyon sok embernek kellene ezt 
olvasni! Hiszen ezek a kérdések fogják háború után legjobban 
foglalkoztatni az embereket: politika és nemzetgazdaságiét az 
egyik is, a másik is csak akkor fog áldást hozni a kimerült és 
béke után sóvárgó nemzetekre, ha mind a kettőben, politikában 
is, nemzetgazdaságban is az erkölcshöz s annak egyedüli igaz 
forrásához: a keresztény hithez térnek a szegény, szánalomra 
méltó nemzetek. 

Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor. 

Tildy Zoltán: Jézus föltámadása. A pápai református fő-
iskola Deáky-díjával jutalmazott pályamunka. Pápa, 1916. Fő-
iskolai nyomda. Ára 2-50 K. 

Krisztus csodáinak koronája és megerősítése, a keresztény 
hit alapja, Jézus istenségének, isteni mindentudásának próba-
köve: Jézus dicsőséges föltámadása. — Miután a racionalista 
theologusok, kik leginkább a református hittudorok közül kerül-
nek ki, tagadják Krisztus föltámadásának történeti tényét: ért-
hető érdeklődéssel olvastam az előttem fekvő munkát, mint a 
pápai ref. theol. akad. hallgatók «Theologiai Dolgozatok» címen 
megjelenő kiadványainak III. kötetét. 
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Figyelmes át- és átolvasás után bizonyos jóleső örömmel 
tettem le a könyvet, mert kizárólag positiv hittételeket tartal-
mazó szent hitünk egyik legfontosabb, legfönségesebb sarkala-
tos hitigazságának apologiáját találtam benne református rész-
ről. Könyvében új dolgokat nem mond el, hanem e tárgyra 
vonatkozóan megjelent nevesebb ref. műveket világosan és Krisz-
tus hivő lelkületén mélységes tisztelettel átszűrtén összegezi. 
Művén végigcsillog az objektiv igazság keresése és őszinte fel-
tárása még akkor is, ha ezáltal oly megállapodásokra jut, melyek 
a jelenlegi rationalista ref. hittudorok tanításával szemben min-
denben a kath. álláspontot fedik. E tekintetben csak egyet sajná-
lok: nem ismeri — legalább is sehol nem idézi — a nevesebb 
katholikus hittudósokat, pedig az objektiv igazság elérésére ok-
vetlenül szükséges mindkét tábor hittudósainak véleményét mér-
legelni, tanításaik fundamentumait megvizsgálni. Katholikus hit-
tudoroknál ezt az egyoldalúságot nem tapasztaltam, sőt egyik 
másik neves hittudósunknál úgy látszik, mintha jobban ismerné 
az ellentábor hittudósainak műveit, mint a sajátéit. Még csak 
azt jegyzem meg, hogy egyik-másik mondata rosszul hangzik a 
kath. vallás színtiszta igazságaihoz szokott fülnek; de ez csak 
természetes ! ? 

A pályamunka rövid bevezetés (5—7 old.) után négy 
nagyobb fejezetre osztva tárgyalja Jézus föltámadásának kér-
dését. 

I. Legelőször is sorra veszi a föltámadás történeti bizony-
ságait (8—38 old.): Pál személyét; Márk, Máté, Lukács (ez a 
sorrend) evangélistákat; kutatja az evangéliumok s az Apostolok 
cselekedeteinek hitelességét és ezek után tárgyalja János szemé-
lyét és evangéliumát, de a «két Jánosról» való hitvitáról nem 
tesz említést, hanem teljesen a régi katholikus állásponton áll. — 
Szent Pál I. Thesszalonikai levelének keletkezési idejét Kr. u. 
51—53-ra; I. Korinthusi levelét Kr. u. 55—57-re teszi. Márk 
evangéliumát Kr. u. 67—70. évekre teszi s a 16. fejezet 9—20 
verseit későbbi hozzátoldásnak tartja a II. század elejéről, melyet 
Conybeare által felfedezett örmény kézirat szerint Aristion írt 
volna meg, hogy az evangéliumnak bizonyára csupán valamely 
mechanikus ok folytán elveszett befejezését pótolja. Máté evan-
géliumának keletkezési idejét valamivel Márké után (akit fel-
használt volna), de Lukácsé előtt veszi fel, tehát Kr. u. 70 év 
körül. Lukács, mint Pál apostol tanítványa, Kr. u. 80. éven 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 0 
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belülre teszi. Épen úgy mint Máté, Lukács is felhasználta volna 
Márk evangéliumának anyagát s ezenkívül egy nagyon értékes 
jeruzsálemi eredetű forrást. Az Apostolok cselekedetei Írásának 
idejét a Kr. u. 80. év körül, esetleg valamivel a 80. év utánra teszi. 
János apostol élete végén írta volna meg evangéliumát. Meg-
engedi, hogy az első húsz fejezet és a huszonegyedik megírása 
között valamelyes idő eltelhetett, de ő sem talál okot arra, hogy — 
esetleg a két utolsó verssor kivételével — a 21. részt mások 
hozzátoldásának tekintsük. 

II. A második fejezetben a föltámadás történetiségét támadó 
hypothesiseket veszi bonckés alá. Az elméletek közül, melyek a 
föltámadásba vetett «hit keletkezését» a föltámadás csodája nél-
kül igyekeznek megmagyarázni — a t . szerző szerint is — a 
vita mai állásánál kettő már egyáltalán nem jő tekintetbe. Az 
egyik «a csalás elméleten (Reimarus: «Wolfenbütteli töredékek». 
Kiadta Lessing 1774—1778), a másik az a felfogás, hogy Jézus 
halála tényleg csupán «ájulás» (!) volt s hogy a test, melyet a 
sírba helyeztek, valamelyes módon ismét «feléledt» : a tetszhalál 
elmélete. Ezen második elmélet hivei: Herder, Paulus, Schleier-
macher, Hase, Gfrörer. Mások ismét (a harmadik magyarázat) a 
föltámadás hitének előállását a tanítványok és Pál apostol 
«visióiból» (látomás) szeretnék magyarázni. A visió-elméletben 
két főirányt lehet megkülönböztetni. Az egyik szerint a visiók 
anna"k a lelki és testi állapotnak, illetőleg azoknak a testi és 
lelki feltételeknek következményei, melyekben a tanítványok a 
harmadik napon — egyesek szerint később — voltak, avagy 
amely Pállal a damaskusi fényességet láttatta: a) Subjectiv visio 
elmélet. A másik csupán az előbbinek módosítása. Megegyezik 
vele abban, hogy a hit eredete visiókra vezethető vissza, de e 
visiók előállását Isten, avagy a megdicsőült Krisztus munkálta a 
tanítványok és Pál lelkében, tehát külső behatásra keletkeztek, 
ß) Objectiv visioelmélet. A subjectiv visióelmélet főképviselői: 
Renan és Strauss. Mellettük: Holsten, Ewald, Hausrath és külö-
nösen Lang. Legújabban Meyer Arnold a zürichi egyetem theo-
logiai'tanára! Ezen magyarázatokra bármely katholikus apoló-
giában változatlanul helytállható választ ad: a föltámadás a 
tanítványokra nézve egészen váratlan, meglepő dolog volt; ők 
a föltámadásra nem is gondoltak (Luk. 24, 21.), mert a föltáma-
dásra vonatkozó jövendőléseket teljesen meg sem értették (Ján. 
20, 9.). Ezért nem hitték a jámbor asszonyok híradását, ezért 
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mondja Magdolna is, mikor üresen találja a sírt, hogy «elvitték» 
(Ján. 20, 13.) Jézus testét, mert föltámadásra nem is gondol. 
Nincs tehát bennük egyetlen oly tényező sem, mely a látomáso-
kat lélektanilag indokolná. Nincs meg bennük az egy gondo-
latra irányzott figyelem, a forró vágy és a megvalósulásnak 
egészen az önrábeszélésig elmenő reménye. De nincs meg ben-
nük a hallucinálásra hajlandó ideges természet sem, mert mind 
edzett halászok, higgadt férfiak voltak, akik ugyancsak tudtak 
különbséget tenni káprázat és valóság között s a káprázatot 
annyira nem vették valóságnak, hogy inkább még a valóságot 
is káprázatnak tartották (Luk. 24, 37. Tamás kételkedése.). 

Az objectiv visióelmélet ellen még külön egészen helye-
sen megjegyzi: ha valóban Isten beavatkozására keletkeztek 
volna a tanítványok lelkében a Krisztusjelenések, nem jutunk-e 
ahhoz a rettenetes gondolathoz, hogy Isten maga borzasztó 
tévedésre adott okot s így az egyháznak Krisztus feltámadásá-
ról szóló egész tanítása Istentől eredő tévedésen, sőt az O tuda-
tosan megtévesztő ténykedésén alapszik! Aztán: nem csodát 
tett-e csupán a csoda helyébe és pedig igazán hihetetlen csodát 
azzal, hogy Isten lényegével, az örökkévaló szeretettel annyira 
megegyező feltámadást, a szándékos megtévesztéssel helyettesíti 
s ilyen gyanús isteni beavatkozással akarja magyarázni a hús-
véti hit és történet eredetét ? 

III. és W. Jézus feltámadásának positiv bizonyságairól (har-
madik fejezet 72—80 old.) és feltámadásának jelentőségéről 
(negyedik fejezet 81—87) vallott felfogása teljesen fedi a kath. 
álláspontot. 

Ha a hazai reformátusok ily tárgyilagosan, Krisztus isten-
ségébe vetett ily mély hittel és tisztelettel kutatják majd a többi 
hit igazságaikat is, akkor egyre jobban fognak közeledni régi, a 
kath. egyház tanításával csaknem teljesen egyező, hittételeikhez, 
melyektől az idők folyamán rationalista, istentagadó theologu-
saik félrevezetése következtében eltántorodtak. Erre nézve biz-
tosítékot vélünk látni a pápai theol. akadémia ezen hivatalos 
kiadványában. Hitbuzgó, tudományosan képzett, meggyőződéses 
tanárok csak hitbuzgó lelkes lelkipásztorokat nevelhetnek. Igen, 
úgy a lutheránus, mint a református egyházaknak minél több hit-
buzgó Kenessey püspököket s nem szerepelni vágyó Balthazárokat 
kívánunk s akkor meg nem történhetik az a példátlan eset, hogy 
sarkalatos kitigazságokban — aminő az Úrvacsora — hittudo-

4 0 * 
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mányilag ki nem képzett, — ha egyébiránt zseniális emberek 
is — döntsenek! 

Kassa. Dr. Fekete Oéza József. 

Izsof Alajos: Túl a nagy vizeken. (Az «Élet» kiadása. 
«Bibliotheca Vitae» 316 1.) 

Mikor megjött a «nagy vizeken túlról», akkor láttam elő-
ször. Jóságos szeme csillogott, ajka mosolygott, szívéből gondos 
szeretettől áthatott szavak fakadtak. Valósággal ittuk a szavát, 
míg beszélt nekünk távoli világok rejtett csodáiról, beszélt 
Japánról, a két kardú szamuraikról és nem hiszem, hogy el-
felejtette csak egy is közülünk, amit akkor mondott. Fiaim, ne 
tegyétek le soha ezt a kettős kardot: önön magatok megbecsü-
lését, mely az erkölcsiségnek vezetője és mások megbecsülését, 
mely külső viselkedésünk irányítója. Sőt tartsátok felövezve 
mind a kettőt s két kezetek a markolaton legyen főleg akkor, 
mikor látszólag a leggyengébbekkel — fiatal leányokkal álltok 
szemben. «Egy lovagias érzületű fiúnak úgy kell nézni egy 
leányra, mint egy finom, de törékeny alabastrom edényre, mely-
ben drága nárdus olajat őriznek az apák és anyák egy nagy 
jövendő számára.» — Most, mikor könyvalakban megjelent írá-
sait olvasom, ugyanezt a hangot hallom és szinte látom magam 
előtt csillogó szemét, beszédes ajakát. 

Izsóf Alajost nem kell külön ismertetni, az ő nevét ismeri 
minden diák és ismeri mindenki, aki diákkal foglalkozik. Hogy 
a «Zászlónk»-kal mily nagy jelentőségű krisztusi paedagogiai 
munkát végzett, arra a legjobb tanú a 30,000 főnyi lovagsereg, 
melynek izsóf a vezére. Mind az az érték, mind az a tudás, 
mind az a nagy, nagy szeretet, mely egyes írását jellemezte 
külön-külön, mind az együttesen benne van és élesen kidom-
borodik könyvében, melynek minden egyes sorából az ő sze-
rető szívének dobbanását érezzük ki. 

Világkörüli útját írja le, és azt hisszük, hogy érdekes 
regényt olvasunk. Gyors képek, ragyogó leírások, mély gondo-
latok váltakoznak egymás után, kaleidoszkópszerű ragyogással 
és csak akkor vesszük észre, mikor letesszük könyvét, hogy 
gazdagabb lett lelkünk világa, hogy nemcsak látókörünk tágult, 
hanem hitünk is erősödött, hogy voltakép az evangélium apo-
lógiáját olvastuk. Mondhatnám, hogy a diadalmas világnézet 
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igazolása és útirajz formájában megírt praktikus kommentárja 
ez a könyv. 

Ha a newyorki «sky skaper»-ek között jár vagy gyermek 
ábrándjaink tanyáján, a Wïnnetowk wigwamjai között bolyong, ha 
a felkelő nap országainak mélység és perspektíva nélküli emberei 
között visz el útja, vagy Ázsia Lázárjának álomszerű világába 
hatol be, mindig és mindenütt azt keresi, hogy az ember mint 
tudta kialakítani magán az Isten képmását. Hosszú útja elvezeti 
végre Bet-Szaurba, a Megváltó szülőföldjére, a világ tükre elé 
és ott «a marakodó kutyák, teherhordó szamarak, borzas asszo-
nyok; kócos pásztorok, dromedárok, beduinok között meglátja a 
kis Jézus szerepét a világban, aki a világot, ezt a nagy Bet-
Szaurt átszőtte napkelettől napnyugatig édes, türelmes, isteni 
szeretetének varázslatos szálaival és azt akarta, hogy ezeknek az 
aranyszálaknak egy-egy csomópontja a mi lelkünkben legyen.» 

A mostani világégés sok kérdés között felvetett egyet, 
mely rettenetes, ha nem tudunk rá megfelelni, egy oly problé-
mát, mely hitet pusztít, reményt szaggat, ha nem tudjuk meg-
oldani. Ez a kérdés, ez a probléma az, hogy mi hát a megvál-
tás eredménye? Miért szállott le az Isten Fia az égből, miért 
halt meg kínhalállal, ha az üdvösség 1917-ik esztendejében ily 
rettenetes világfelfordulás lehetséges ? Húsz évszázadon át imád-
kozták a legjobb lelkek : jöjjön el a te országod és ez az ered-
mény! Ez nem Isten országa, ez a pokol megszabadult ördögei-
nek birodalma! 

Nem volt hiábavaló a megváltás, hittel hisszük ezt és 
Izsóf Alajos könyve megerősít hitünkben. Rámutat a hétmérföl-
des csizmában járó Amerikára és látjuk, hogy a semmivel sem 
törődő üzlet, a mindentletipró törtetés világában is tud az evan-
gélium lelkeket átalakítani; rámutat arra, hogy Japán lapos 
világába emelkedést, Kinának bástyafalakkal elzárt birodalmába 
friss levegőt, új perspektívákat csak az evangélium adhat; rá-
mutat arra, hogy Indiát tétlen szemlélődéséből az evangélium 
szelleme ébresztheti új életre; s végül az Úr Jézus szülőföld-
jén, az ő szenteinek illata nyomán járva rámutat arra is, hogy 
igen is a megváltás érték, örök érték és anélkül, hogy csak egy 
szót is szólna külön erről, kialakul bennünk az a meggyőződés, 
hogy ha a világ képe ma mást is mutat, ennek csak az az oka, 
hogy még mindig nem értettük meg az evangélium igazi lel-
két, még nem járunk a «Princeps pacis» útjain. 
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Örömmel fogadja Izsóf Alajos könyvét mindenki, aki a 
lelket szereti, különösen akinek az a fölséges hivatás jutott osz-
tályrészül, hogy halhatatlan lelkekből alkosson remekműveket 
az örökkévalóság számára, mert e nagymunka egyik tanító-
mestérének és bátor harcosának könyve ez a kötet. Lehet ugyan 
sokféle módon megítélni Izsóf Alajos működését és vannak 
valóban, akik másként gondolkoznak róla, de egy dolog bizo-
nyos, hogy több világosság áradt ki a Zászlónkból, hogy Izsóf 
Alajosnak és a Regnum Marianumnak működése egyik hatal-
mas tényezője a modern, öntudatos, a XX-ik század kultúr-
világát átélő és emellett buzgó, sziklaszilárd hitű katholicismus 
kialakulásának. 

Igazat jövendölt Acsay Xav. Ferenc O. S. B. Izsóf «öreg 
mestere», mikor attól a csillogószemű esztergomi hatodikos 
gimnázistájától nagy dolgokat várt, mert egy emberöltő munkás 
élete megmutatta, hogy «ha a világ előtt üres kezekkel áll is 
az ő kedves tanítványa, de a legtisztább idealismusszal telt, ki-
fogyhatatlan szívvel, melynél nincsen nagyobb Isten áldása.» •— 
A tanítvány mesterének halálakor csodálkozott azon, hogy ilyen 
óriások is vannak, akik emelnek, szeretnek, örülnek, — azt hisz-
szük, nagyobb dicséretet nem mondhatunk el róla sem, aki 
azóta már szintén mester lett a tanítványból, mint azt, hogy ő 
is azon óriások közé tartozik, akik emelnek, szeretnek, örülnek. 

Pannonhalma. Szúnyog Xav. Ferenc O. S. B. 
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ú j s z ö v e t s é g i b i b l i k u s s z a k s z e m l e . 

Magyar nyelven megjelent értekezések és tanulmányok. 

Magyar nyelvű újszövetségi szentirástanulmányaink, sajnos, 
többnyire nem állanak azon a fokon, hogy a tudományos kuta-
tást előbbre vigyék, új problémákat felvessenek, vagy a meglevő 
problémák megoldását előmozdítsák. A gyakorlati lelkipásztor-
kodás sem talál többnyire közvetlen hasznot a mi újszövetségi 
biblikus irodalmunkban, leginkább még azt tanuljuk meg ebből 
az irodalomból, hogy milyen kérdések foglalkoztatják a külföldi 
biblikusokat s hogy miként áll a külföldi szentírástudomány. 
Pedig a gyakorlati lelkipásztorkodás szolgálatában is mennyi 
teendő várna a magyar újszövetségi biblikusokra, hogy egyebet 
ne említsek, itt van a Szentirás magyar fordításának égető kér-
dése, jó magyar szentirásmagyarázatoknak, különösen az evan-
géliumi szakaszok magyarázatának, a szentírási szöveg alapján 
készült elmélkedéseknek szükséglete. Ebben az irányban helyes 
utat mutatott dr. Székely a Hegyi beszéd kiváló magyarázatával, 
mely újszövetségi magyar biblikus irodalmunk gyöngye. Az el-
múlt esztendőből ilynemű munkáról nem számolhatok be. 
(Dr. Hadzsega magyarázata Sz. Márk evangéliumához inkább 
iskolai használatra készült.) Legkevésbbé sem akarom azonban 
ezzel azt mondani, hogy az újszövetségi szentírástudomány köré-
ből megjelent magyar értekezések és tanulmányok értéktelenek. 
Ellenkezőleg azt látjuk, hogy van néhány dolgos, szorgalmas 
munkásunk, aki igyekszik színvonalon maradni, figyelemmel kiséri 
a külföldi, főként német szakirodalmat s azon fárad, hogy a kül-
földi kutatások eredményeit magyar nyelven ismertesse, a külföldi 
népszerűsített tudományból hozzánk esetleg beszivárgó téves és 
veszedelmes felfogások ellen magyar olvasóit felvértezze s egyes 
kérdéseket a külföldi irodalom ismerete alapján több-kevesebb 
alapossággal, eredetiséggel és éleseiméjűséggel megtárgyaljon. 

D R . H A D Z S E O A G Y U L A Szentirati bevezető adatok Aranyszájú 
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szent Jánosnál (Religio 1917. 1. 5—8.) című dolgozatában jó 
szolgálatokat tesz az újszövetségi szentírástudomány történetének 
azzal, hogy a nagy görög egyházatya műveiben elszórt intro-
ductionális adatokat összegyűjti. Kívánatos volna, hogy teljes-
ségre törekedjék s az adatokat egész szövegűkben leközölje. 

D R . S Z É K E I . Y ISTVÁN Exegetikai tanulmányainak 11. füzeté-
ben (A kisázsiai János és müvei. Különlenyomat a Religiőból. 
Stephaneum, 1916. 72 old. Ára 2 K) kimerítően tárgyalja meg 
Sz. János apostol kisázsiai tartózkodásának kérdését, összefog-
lalásszerűen pedig az előbbivel szoros összefüggésben levő másik 
kérdést, t. i. a János-féle iratok szerzőségének kérdését. Miután 
felsorolta és leközölte az adatokat (1. §.), melyek az ősegyház-
ban János apostol mellett megkülönböztetnek egy János pres-
bytert, behatóan foglalkozik (2. §.) Papias tanúságával, mely a 
felsorolt bizonyságok között a legrégibb és legfontosabb. Dr. Szé-
kely azt az álláspontot védi, hogy Papias homályos szövegében 
meg kell különböztetni az apostolokat a presbyterektől, követ-
kezőleg János apostolt János presbytertől. Bizonyságul hivat-
kozik (1.) Eusebiusra, ki Papias egész művét ismerte, ennélfogva 
Papias hozzáértő tolmácsának tekintendő. Már pedig Eusebius 
úgy értette a helyet, hogy Papias ott két Jánosról beszél. Emel-
lett az értelmezés mellett bizonyít Papias szövegének logikai (2.); 
valamint nyelvtani (3.) elemzése, a presbyter szónak az újszö-
vetségi könyvekből és őskeresztény írókból megállapítható ér-
telme (4.). A chronologia is (5.) arra mutat, hogy Papias már 
nem volt hallgatója az apostoloknak, vagy az Úr más tanítvá-
nyainak. János apostolnak sem volt szoros értelemben vett tanít-
ványa; valódi tanítványa lehetett azonban a presbyter Jánosnak, 
mert a presbyter valamivel fiatalabb lehetett az apostolnál, sőt 
rövidebb vagy hosszabb ideig túlélhette. A következő fejezetben 
(3. §.) dr. Székely azokkal az érvekkel foglalkozik, melyeket fel 
szoktak hozni az ellen, hogy Kisázsiában János apostol mellett 
élt volna János presbyter, aki szintén valamelyes értelemben 
tanítványa volt az Úrnak. Székely szerint János presbyter Kis-
Ázsiában egészen jól megfér János apostol mellett s ez a nézet 
nem jár okvetlenül az apostol efezusi életére vonatkozó hagyo-
mányoknak és a János-féle iratok hitelességének elvetésével. 
A 4. §-ban felsorakoztatja és kifejti a történelmi tanúbizonysá-
gokat János apostol efezusi tartózkodása mellett. Az 5. §-ban 
megvizsgálja azokat az érveket, melyeket János apostol kisázsiai 
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tartózkodása ellen felhoznak és kimutatja azok tarthatatlanságát. 
A 6. §-ban először rövid összefoglalásban felsorolja a tanúbizony-
ságokat a János-féle iratok apostoli származása mellett s végül 
röviden, de mindenütt találóan megfelel az ellenvetésekre, me-
lyeket az iratoknak János apostoltól való származása ellen tenni 
szoktak. Mint Székelynek minden munkáját, úgy a jelen érteke-
zést is bő eruditio, a szakirodalom alapos ismerete, éles ítélő-
képesség, világos, tiszta logika és szabatos fogalmazás jellemzi. 
Érvelése s az ellenérveknek boncolgatása éles logikával és az 
egész kérdésnek alapos ismeretével történik. A János presbyter 
megkülönböztetése mellett felhozott bizonyítékainak súlyát Szé-
kely maga sem becsüli túl, mert nem állítja, hogy azok kétségen 
kívül helyezik, hanem csak valószínűvé teszik János presbyternek 
létezését. A rendelkezésünkre álló adatok hiányosságában rejlik 
annak oka, hogy mindig maradnak megoldatlan nehézségek. Ne-
héz átlátni, hogy Eusebius miért nem meri határozottabban állí-
tani s miért nem hivatkozik állítása igazolására más adatokra is, 
hiszen érdekében állott volna, ha valóban, mint Székely mondja, 
«Eusebius az egész Papias-féle könyv ismeretével abból a két 
Jánost olvasta ki, tehát nemcsak az idézett hely, hanem Papias 
egész szövege, vagy egész könyve kellett, hogy feltételezze a két 
Jánost», sőt ha Eusebius azonfelül «egyéb II. századi iratokat is 
megismerhetett, melyek a presbyter szó jelentését világították 
meg, vagy a két Jánosról tanúskodtak». Az is valószínűtlen vé-
letlen marad, hogy Kis-Ázsiában az első század végéig ketten élet-
ben maradtak, kik mindketten valamikor az Úr személyes tanít-
ványai voltak, mindketten Palesztinából Kis-Ázsiába jöttek, mind-
kettőt presbyternek nevezték, mindketten szokatlan öreg kort 
éltek s mindkettőt épen Jánosnak hivták. Nagy köszönettel vettük 
volna, ha a szerző a magyar protestáns irodalomra is tekintettel 
lett volna (pl. Erdős Újszövetségi bevezetésére). Kisebb jelentő-
ségű megjegyzésem, hogy az értekezés folyamán ugyanaz a dolog 
többször említtetik (pl. Harnack nézete János apostol kisázsiai 
időzéséről, János presbyter kilétéről); János apostol efezusi tar-
tózkodása mellett szóló bizonyítékok közé tartozik Adv. Marcion. 
IV. 5. is. A János-féle iratok hitelességét elfogadó protestánsok 
között meg lehetett volna említeni a kiváló Qregoryt is ; a katho-
likusok között pedig, kik nem fogadják el János presbyter léte-
zését, Camerlyncknek és Lepinnek nagyszabású és figyelmen kívül 
nem hagyható monográfiáját erről a kérdésről. 
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D R . C Z U M B E L L A J O S , Krisztus csodáinak rationalista ma-
gyarázói. (Religio, 1917. IV. 240—267.) Összefoglaló áttekintést 
nyújt a rationalista bibliakritika különböző változatain, melyek az 
evangéliumi csodák hitelreméltósága és történetisége ellen irá-
nyultak. Az összefoglalás inkább laikus olvasónak van szánva 
apologetikus célzattal. A szakembert sem a teljesség szempont-
jából nem elégíti ki, sem új adatokkal vagy szempontokkal nem 
lepi meg. 

D A X E R G Y Ö R G Y , A feltámadás. (Debreczeni Lelkészi Tár. 
1917. márc. 52 old.) A szerző «a szentirásszerű teljes hit» hive; 
ennek a hitnek lényeges tétele Krisztus feltámadása. Felfogása 
szerint Jézus feltámadásának valószínűsége elméleti, történeti úton 
kimutatható, de teljes bizonyosságra mégis csak vallási úton 
emelkedik. Isten igéjének hirdetése nyomán jön létre bennünk 
a keresztény hit, teszünk szert vallásos tapasztalatra s ennek alap-
ján meggyőződésre. Vallásos tapasztalataink előkészítik, megerő-
sítik, biztosítják a feltámadásról való hitünket és meggyőződé-
sünket. A Szentírásnak Jézus feltámadásáról szóló adatait a szerző 
alapos olvasottságról tanúskodó kritika alá veszi (katholikus 
munkákat is felhasznál) s arra az eredményre jut, hogy különb-
ségeket, eltéréseket talál ugyan Jézus feltámadása történeteinek 
forrásaiban, de ellentetek, melyeket nem lehetne kiegyenlíteni, 
nincsenek. Ha valaki azonban a különbségeket mégis csak ellen-
téteknek akarná minősíteni, akkor a forrásaink elbeszélései kö-
zött található ellentétek mégsem szolgáltatnak okot arra, hogy 
ezen elbeszélések minden hitelességét teljesen kétségbe vonjuk 
és Jézus feltámadásának történetiségét tagadjuk. Az újszövetségi 
irások, mint történeti források okvetetlenül bizonyítják, hogy 
Jézus tanítványai szilárdan meg voltak győződve, hogy Jézus 
testileg, de megdicsőült testben feltámadott s nekik látható mó-
don megjelent. Ezen meggyőződés keletkezéséhez szükséges volt 
Krisztus valóságos, objektiv megjelenése, s azért történeti fejte-
getései és kritikai okoskodásának eredményekép Daxer úgy véli, 
«hogy szabad (!) azt az állítást kockáztatni (!), hogy Jézus való-
ban megdicsőült testben feltámadott s így jelent meg az ő tanít-
ványainak. Ha a modern történetkutatás sok képviselője (a theo-
logusok sorában is) nem fogadja el a föltámadást történeti ese-
ménynek, úgy ezt világnézete folytán teszi». 

D R . T Ó T H K Á L M Á N , A nyelvek adománya a Szentírásban. 
(Religio, 1917. VI. 393—408. old.) Az újszövetségi szentirásértel-
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mezésnek igen nehéz s eddig kielégítően meg nem oldott kér-
dése, hogy miben állott a nyelvek adománya, s vájjon az apos-
toloknak nyelveken való szólása pünkösd ünnepén azonos-e kü-
lönösen a korinthusi egyházban űzött glossoláliával. Tóth azon 
a nézeten van, hogy a pünkösdi glossolália és korinthusiaké kö-
zött nem volt lényeges különbség ; «ötlete» szerint a nyelveken 
való szólás zsidó nyelven történő éneklő hálaima volt. A Szent-
lélek külön természetfeletti indítása, kegyelme valóságos extatikus 
lelkendezéssé fokozta egyesekben a kapott isteni kegyelmek 
fölött érzett örömüket s csodásan képesítette őket, hogy a rájuk 
nézve többé-kevésbbé idegen héber nyelven Istennek dicsőítő 
énekeket énekeljenek, viszont a hallgatóságot is képesítette azok 
megértésére. — Bármilyen elmés is legyen Tóthnak a magya-
rázata, mégsem tartom elfogadhatónak, mivel nem tudom össze-
egyeztetni a Szentírás világos kijelentéseivel. Tóth azt mondja: 
a glossolália tehát nem új nyelveken beszélést foglalt magában ; 
a Krisztustól a hívőknek igért jelek között pedig Márk evangé-
liuma szerint ott van: új nyelveken (yXàaaaiç xaivalç) fognak 
szólni. (Az, hogy a xatvaîç szó néhány görög uncialis kéziratban, 
C, W, L, a bohair. és örm. fordításban hiányzik, még nem jogosít 
fel arra, hogy becsúsztatott magyarázó jegyzetnek tekintsük). Ha 
a nyelvek adománya valóban csak egy nyelven, héber nyelven 
való hálaéneklés lett volna, akkor érthetetlen volna, hogy a szent 
szöveg miért nem mondja egyszerűen: beszélni (vagy énekelni) 
a (szent) nyelven, miért használja a körülményes s mindig többes 
számot magában rejtő kifejezéseket: AaXeív fjxVjpaiç yXwaaaiç, dç 
ëxaaxoç xr; t'Sía SiaÀàxxm ; ëxaaroç xr) íSía SiaXéxxw ïj|iwv, èv fj 
èy£Wig97j[i£v ; xatç Tjjiexépacç yÀwaaaiç. 

VÁSÁRHELYI J Ó Z S E F , Pál Apostol. Tanulmány az őskeresz-
tyén vallástörténet köréből. Kolozsvár, 1916. A szerző sajátja. 
144 old. Ára 5 K Pál apostollal foglalkozó tanulmányokban 
magyar irodalmunk igen szegény. Ez okból, de különleges irá-
nyánál fogva is nagyobb figyelmet érdemel Vásárhelyi munkája. 
A szerző egyike az ismertebb nevű hazai protestáns íróknak. 
Nem számítja magát sem az orthodoxok, sem a rationalisták közé. 
Szerinte az orthodox kritika ép úgy, mint a rationalismus össze-
téveszti a hitet a tudománnyal. Amannál a tudomány apologia, 
emennél polémia, de egyiknél sem objektiv és elfogulatlan. 
A szerző vallási téren az individualismus hívének mondja magátj 
amely felszabadít, feljogosít, sőt kényszerít minden egyes Krisz-
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tusra tekintő embert, hogy Krisztusról saját magának, saját lel-
kéből képet alkosson. Számára gyenge hit az, amelyik külső 
támasztékokra épül s azok rázkódásával vagy kicserélésével magát 
az épületet is összeomlani látja. Nem azért kell valamit hinnünk, 
mert Péter vagy Pál mond valamit, hanem mert lelkünkben 
átéltük azt. Az újszövetségi írók tanításai (szinoptikusok, Apoca-
lypsis, Pál apostol, János evangélium) között értékkülönbség van, 
az újszövetségi kereszténység nem egymás mellé, hanem egymás 
fölé és egymás mögé rendelt nagyságokban reprezentálódik. 
Ami az újszövetségi könyvek authentiáját illeti, Vásárhelyi azon 
a nézeten van, hogy az Apostolok Cselekedeteinek a könyve az 
események után több, mint száz esztendővel keletkezett s ettől a 
dokumentumtól el kell vitatnunk a történetiséget. Az őskeresz-
ténység legelső számottevő irott dokumentumai Pál apostol 
levelei, de ezek közül is csak hatot-nyolcat fogadhatunk el hite-
lesnek. Nagyon kevés az, amit a történetiség teljes megbízható-
ságával tudhatunk az őskereszténység első idejéből. Hasonlókép 
nagyon csekély történeti értéke van annak, amit Pál fogságba 
jutása után beszél el az újszövetség. 

Könyvének bevezető részében Vásárhelyi a Pál apostolra 
vonatkozó kutatások fejlődését és a probléma mai állását ismer-
teti s veszi bírálat alá. A probléma eddigi tárgyalásában bizo-
nyos egyoldalúságot tapasztal, melynek kikerülése végett a Pálra 
vonatkozó kutatásokba a vallástörténeti irányzatot kell belevinni. 
Ha Pállal foglalkozunk, nem szabad megelégednünk az ő kora-
beli kultura egyik vagy másik elemének egyoldalú vagy ötlet-
szerű hangsúlyozásával, hanem arra kell törekednünk, hogy min-
den elemnek megtaláljuk az őt megillető helyét és értékét 

Ezen elvnek megfelelően Vásárhelyi könyvének első részé-
ben Pál apostol világának képét akarja nyújtani. E világ elemei 
a hellenisztikus-római kultura, a zsidó világ és az őskeresztény-
ség. Miután Pál ennek az őt környező világnak minden elemét 
asszimilálta, jött a hires damaszkusi megtérés, amelyben keresz-
ténnyé lett. Nem volt ebben a megtérésben semmi természet-
fölötti. Pál apostol a zsidó-őskereszténységre reáadta a helle-
nisztikus misztérium-vallások synkretista köpenyegét s így a 
kereszténységet érthetővé, elfogadhatóvá, sőt kívánttá és abszo-
lúttá tette az orbis terrarum szemében. 

Pál apostol élete történetének elmondásában (2. rész) Vá-
sárhelyi nem akarja megismételni azokat az adatokat, melyek 
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már kitűnő könyvek egész sorozatában megtalálhatók. Célja, 
hogy az apostolt beállítsa abba a világba, amelyet az előbbi feje-
zetben megrajzolt. Az apostol szerinte már akkor keresztény volt 
(öntudat alatt), midőn a keresztények üldözésére indult. A zsidó-
sággal már szakított, de azt a formát még nem találta meg, 
amibe lelki életét a szakítás után elhelyezze. A keresés fermen-
táló állapotában villant be agyába a Krisztus és lett a keresz-
tényüldöző Pálból a térítő apostol. 

Az apostol tanításában (3. rész) az alap Krisztus, amelyen 
a keresztény ember minden átélésének fel kell épülnie (?). 
A zsidó messiás, akinek keresztény formája a szinoptikus evan-
géliumokból lép elő, lényegében ember volt; a hellenisztikus 
misztérium-vallások megváltója pedig a meghaló és feltámadó 
istenség. Pál apostol e két szemléletmódot egybeforrasztotta és 
a történeti Jézus személyére alkalmazta. Pál Krisztusa praeexisten-
tialis égi lény, aki a megváltás végett letette isteni dicsősé-
gét és hozzánk hasonló emberré lett, meghalt és feltámadott, 
hogy a meghaló és feltámadó istenség misztériumában részt 
vévén, a megváltásban részesülhessünk. Az istenséggel való misz-
tikus egyesülésnek eszközei a sacramentumok : a keresztség, az 
úrvacsora (mágikus hatású sacramentalis jellegű) és az ekklesia 
(a látható Krisztus). Az objektiv, metaphysikai váltságban az egyén 
csak akkor részesül, ha a lelkében jelenlevő hit segítségével átéli 
és így szubjektive megigazul, szakítván a törvény világával. 
Ennek a szubjektív megigazulásnak azonban feltétele is, követ-
kezménye is a gyakorlati keresztény élet. Ami Pál apostolnak 
Jézus tanításához való viszonyát illeti, arra nézve Vásárhelyi han-
goztatja, hogy Pál ugyanazt tanítja, mint Jézus. A tartalom és a 
lényeg ugyanaz Pálnál és Jézusnál, csupán a forma és a szem-
pont más mindkettőnél. A mennyei Atya, a megváltás, az Isten 
országa, a hit, a remény, a szeretet, Jézus tanításának e nagy 
vezérszavai a Páléi is. Mindazáltal, ha Jézus meg is volt győ-
ződve róla, hogy őt azért küldötte az Isten, hogy az emberiség meg-
váltója legyen, mégsém sejtette soha, mert nem is sejthette, hogy 
személye lesz majdan a kereszténység állandó imádásának és 
elmélkedésének tárgya. Pál apostol tette a misztérium-vallások 
meghaló és feltámadó istenségének mintájára a Krisztus-kultuszt 
tanításának központjává. 

Vásárhelyivel megegyezünk abban, hogy Pál apostol vilá-
gának elemeit a hellenisztikus-római kulturában, a zsidóságban 
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és az őskereszténységben látjuk. Az őskereszténységet azonban más-
nak kell tekintenünk, mint aminek Vásárhelyi tartja. Mi az őskeresz-
ténység tartalmának megismerésére hiteles forrásoknak tekintjük az 
újszövetségi szentiratokat. Vásárhelyi ezeknek hitelességét elvetvén, 
önkényesen halavány és elmosódott képet alkot magának azőskeresz-
ténységről s azt mondja róla, hogy nem volt más, mint retrográd 
zsidó szektáriusság. Ilyen őskereszténységből Pál természetesen 
nem meríthette volna az ő tanításának alapelemeit. Aki, mint 
Vásárhelyi, csak ilyen őskereszténységet ismer el s azonfelül 
attól a gondolattól is elzárkózik, hogy az apostol természetfölötti 
kinyilatkoztatásból vette hitének tételeit, annak más forrást kell 
keresnie. Melyik ez a forrás, vagy melyek ezek a források? 
Ebben a kérdésben van Vásárhelyi számára a Pálra vonatkozó 
kutatás főproblemája. A legfőbb forrást a hellenisztikus-római 
kulturában és a misztériumvallásokban találja. Hogy ez a forrás 
olyan volt-e, mint aminőnek Vásárhelyi elképzeli, arra, azt hiszem, 
kevesebb bizonyítéka van, mint azoknak, kik az újszövetségi 
szentiratok hitelességét és történeti jellegét védik s azokból me-
rítik az őskereszténység ismeretét. Vásárhelyit elkápráztatták és 
elfogulttá tették a vallástörténeti kutatások nagyon kétes értékű 
elméletei s elfogultságát csak növeli az a körülmény, hogy a 
katholikus, sőt konservativ protestáns irodalomról sem akar tudo-
mást venni. 

D R . T Ó T H K Á L M Á N , Szent Pál antioehiai vitája Szent Péter-
rel. (Religio, 1916. VIII. 585—597. old.) Amit Steinmann az Apóst. 
Csel.-hez írt kommentárjában (80—82. old., és nem 30. old., mint 
a szerző idézi) röviden és találóan megírt Péter eljárásának és 
az ebből Pál apostollal támadt vitájának magyarázatára, azt Tóth 
kibővítve, szélesebb alapokra fektetve nyújtja ezen értekezésében. 
Pál apostol felfogása szerint Péter nem követett el hitbeli téve-
dést, csak gyakorlatilag hibázott a lelkipásztori okosságnak és 
alkalmazkodásnak egyoldalú túlhajtásával. A két apostol között 
elvi ellentét nem volt. Pál azért nem is kárhoztatta Péter eljá-
rását, csak megfeddte. A szerzőnek világos,"tetszetős, eleven han-
gon tartott fejtegetéseiben bántó az ilyen nehézkes mondatszer-
kesztés: egy lépést jelent a mózesi törvények keresztényre kö-
telező felfogása alól való emancipatio felé. 

Budapest. Dr. Martin Aurél. 
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Fizetések nyugtatása. 

1914-re 12 koronát fizetett: Lind Lénárd. 
1915-re 12 koronát fizettek: Lind Lénárd, Oberle Károly. 
1916-ra 12 koronát fizettek : Bakács János, Csaposs Géza, Hvaszta János, 

Lind Lénárd, Oberle Károly, Orbán Szilárd. 
1917-re 16 koronát fizettek : Breisach Béla, Ferencrendi zárdafőnökség 

Nagyszombat, dr. Robitsek Ferenc, Simsik János. 12 koronát: Bakács János, 
Berényi Mátyás, Blaskovics Ferenc, Budapesti növendékpapság M. E. Iskolája, 
Csaposs Géza, Ecker Károly, Fiedler István, dr. Frentiu Valér, Geiger Antal, 
Hankó György, Hvaszta János, dr. Klekner Alajos, Kőszegi László, Koza 
György, Kránitz Kálmán, Lind Lénárd, dr. Machovich Gyula, Morusça Pompei, 
Némethy Ernő, Orbán Szilárd. Papnevelő-intézet Esztergom, Plébániahivatal 
Csákvár, Podolszky Ferenc, Sántha Pál, Székeskáptalan (latin szert.) Nagyvá-
rad, dr. Tichy Cyula, Tóth Ignác, Veress Ernő. 8 koronát a második félévre: 
Hodács Ágost, Mitnyákovits János, dr. Sebes Ferenc. 6 koronát a második fél-
évre: Ballon Lajos, Faust Antal, Kövér Lajos, Pányik József, Röszler Ferenc, 
Szabó István, Wagner Nándor. 4 koronát, a már fizetett 12-höz: Özv. báró 
Orczy Seraphinné, Schwerer Jakab. 2 kor. 70 fill.: Premontrei kanonokrendi 
ház Kassa. 

1918-ra 16 koronát fizetett: Simsik János. 12 koronát: Fiedler István, 
dr. Machovich Gyula. 

A nyugtatást október 10-ikén zártam le. 
Úgy az előző évekre, mint a jelenre hátralékos megrende-

lőimet felkérem, szíveskedjenek a díjat minél előbb be-
küldeni, hogy a roppantul felemelt nyomtatási költségeket aka-
dálytalanul födözhessem. A háború alatt már hétszer emelték a 
nyomtatási árakat. 

Arra is kérem tisztelt megrendelőimet, szíveskedjenek a 
címükben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomá-
somra adni. Kívánatra bárhova, rövid tartózkodásra is küldöm 
közlönyömet. 

N HIRDETÉSI ROVAT. 
Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 

Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 
Dr. Weisz János, gráci egyetemi tanár 22 kötetes nagy és 

kiválóan tökéletes Világtörténelmét tessék mindjárt megrendelni. 
Fűzve kötetenkint 6 korona, az egész 132 kor.; erős félvászon-
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ban kötetenkint az egész 176 korona. Csak az egész mű rendel-
hető meg. Mégis ha valakinek már megvan a mű, de egyes kö-
tetek hiányoznak, rendelje meg ezeket; ha az ilyen igényeket 
egyeztetnem sikerül, megteszem. Minél előbb tessék rendelni, 
m e T t új kötésről van szó s a könyvek árai csak mostanra szól-
nak. L. erről bővebben a «Religio» ezidei szeptemberi füzetét. 
Mindenki közvetetlenül szíveskedjék rendelni, mert a jelen eladás 
körülményei a könyvkereskedői közvetítés díját nem birják meg. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Palnscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrét alak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Katschtlialer János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 
A Kath. Népszövetség Naptára 1918-ra. Ára 1 kor. 20 f. 
Dr. Scheffler János, hittanár. Szabad-e a papoknak nyerész-

kedniük. A «Religio» 1917-ki évfolyamában megjelent dolgozat 
kétszeresre bővített kiadása. 2 korona. 

Dr. Székely István, egyetemi tanár : Sz. János Apokalypsisa és 
a világtörténet. Felolvasta a Sz. István-Akadémiában. 1917. nov. 3. 



XV. Benedek pápa apostoli körlevele az összes katholikusokhoz. 
Magyar fordításban. Egy példány 30 fillér, 10 példánytól kezdve 25. 
A budapesti egyetemi templom árusítótáblácskáján is megtalál-
ható. 

Dr. Kiss János. A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
20 fillér. 

Dr. Tóth János: Az egyház Észak-Amerikában. Ára 2 korona 
40 fillér. 

LIBAL és MARZ 
BUDAPEST. 

FÖÜZLET : VI., Teréz-körút 
54. Nyugoti pályaudvarral 
szemben. — FIÓKÜZLET: 
VIII., József-körút 77-79. 
iillöi-uti sarokház mellett. 
Szemüvegek. Orrcsiptetök. Táv-
csövek. Látcsövek. Különféle 
hőmérők. Bor- és mustmérök. 
Fényképésze t i cikkek é s 
kel lékek, v v v v v v v v v 

RIEGER OTTO 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest» X., Szigligeti-utca 29. sz. 
° R G J? « l ^ ^ J ^ 5 ! C s - é s R i r - « d v a r i szá l l í tó , a 
V MŰINTEZET. * F e r e n c Józse f -rend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — kőztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesíi 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

. . ». •» »•>•• *. »• •• •« »• ».»•»»»•*••» »«V* *« •« »«' 
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A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona. Szerkeszti és kiadja dr. Kiss 
János egyetemi tanár, Budapest, IX., Mátyás-utca 18. 



1. E R T E ^ E Z É S E K l ^ g l j 

a r a n y s z á j ú s z . j á n o s é s a d e u t e r o -

k a n o n i k u s k ö n y v e k . 

Az O R T H O D O X egyház nem fogadja el az ószövetségi deutero-
I \ kanonikus könyveket. Szabatosabban szólva a görög egyház 
nyilt kérdésnek tartja a deuterokanonikus könyvek sugalmazását, 
az orosz egyház pedig majdnem dogmának tekinti a sugalmazás 
tagadását.1 A többi egyházak szintén ezen az uton haladnak. 
Olariu dr. pl. a deuterokanonikus könyvekről mint nem káno-
nikus könyvekről szól és azokat Makk. III., IV. és Manasszesz 
imájával együtt tárgyalja.2 

• Ami az újszövetségi kánont illeti, a keleti egyházban a 
mai napig nincs oly ünnepélyes határozat, minőt a tridenti zsi-
nat hozott. Innen van, hogy a Jel. könyvére vonatkozólag az 
egyes keleti egyházakban jelenleg is több-kevesebb ingadozás 
tapasztalható.3 

Már most tudjuk, hogy a Kelet Chrysostomust nagyra 
értékeli. Minden egyes vitás kérdésben megszólaltatja őt — ter-
mészetesen maga mellett. — Kérdés tehát, hogy a kánon dolgai-
ban hivatkozik-e Chrysostomusra és ha igen, mit szóljunk erre 
az igazság szempontjából. 

Ami az ószövetséget illeti, az orthodox biblikusok hallgat-
nak Chrysostomusról. Úgy látszik, erre nézve nem találnak nála 
támaszpontot. 

Az újszövetségi kánon kérdésénél azonban elég gyakran 
idézgetik. 

Damalas pl. azt írja, hogy Péter II. levelének valódisága 
mellett (yvTjatôiTjç) Chrysostomus is tanúskodik. Az Apokalypsist 
azonban egyáltalában nem említi. 

1 Histoire du canon de l'Ancien T. par Jugie (Religio 1909. 18. sz.) 
2 Introducere in cârtala Sânte de T. V. si N. Karánsebes, 1903. 
3 Religio 1911. 15. és 16. sz. 

R e l i g i o , h i t t u d . é s b ö l c s , f o l y ó i r a t . 4 1 
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Olariu szerint is kételkedik az Apok.-ről. 
A nyugati biblikusok is nagyon határozatlanul írnak Chry-

sostomus kánonjáról, vagy pedig egyszerűen a deuterokanonikus 
könyvek ellen szólaltatják meg. 

Gaussen pl. azt állítja, hogy Aranyszájú sz. János az ószövet-
ségből csak a protokanonikus könyveket fogadja el. Az újszövet-
ségre vonatkozólag pedig Leipoldtnál ezt olvassuk: Chrysosto-
mus Synopsisában az Apokalypsis hiányzik. Ezt sohasem idézi. 
A kath. levelek közül csak hármat ismer el. Munkáiról tudjuk, 
hogy ezen három levél: Jakab, Péter I. és János I. Ismerte az 
Apok. és Péter II. levelét, de nem mint szentírást. Más iratban, 
melynek eredete azonban nem egészen biztos, Ján. II., III.—t ki-
fejezetten mint nem kánonikust jelöli meg.1 

Körülbelől ily értelemben beszél Jagnier is. A synopsis-
ban — így szól — az ószövetségi könyvek után az újszövetségi 
könyvek következnek. Itt négy kath. levél hiányzik (Péter II., 
János IL, III. és Júd.) és az Apokalypsis. Van továbbá homi-
liája — bár ez Montfaucon szerint nem az övé — melyben azt 
olvassuk, hogy sz. János első levele az egyházi iratok és nem 
az apokrifek között van; a másodikat és harmadikat pedig el-
vetik az atyák. Tény továbbá, hogy sz. János evangéliumához 
írt 34. homiliájában idéz oly helyet, mely megvan Példab. 26, 
11-ben és Péter II. 2, 22-ben. Honnan kölcsönözte? Inkább az 
elsőből. Barátja : Palladius, Chrysostomus életéről irt dialógusá-
ban idéztet vele Péter II. Ján. III. és Júd.-ból. Ez azt bizonyí-
taná, hogy ismerte azokat, de nem tartotta kanonikusoknak. 
Bizonytalanul állunk az Apok.-szel is. Konstatálták, hogy soha-
sem citálja. — Chrysostomus kánonja tényleg a Pesito.2 

Mit szólunk mindezekhez? 
Tény az, hogy Chrysostomus seholsem foglalkozik kifeje-

zetten a kánon kérdésével. Pedig gyakran szól a Szentírás olva-
sásáról ; az Ó- és Újszövetség harmóniájáról. Mennyire alkalmas 
lett volna tehát fölvetni a kérdést, hogy mely könyvek tartoz-
nak a Szentirásba. Még sem teszi. Ez annál inkább feltűnő, mi-
vel Theodorus Mopsuestenus, az úgynevezett Critica mendax 
főképviselője sziriai kortársa nagyon mostohán bánt a kánonnal. 
Mi lehet ennek a magyarázata? Ami az ószövetségi kánont 

1 Geschichte des neutestamentlichen Kanons. I. TeiL Leipzig 1907. 
2 Le Nouveau Testament dans L'Eglise chrétienne t. I. Paris 1911. 
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illeti, valószínűleg azért hallgat Chrysostomus, mivel az ő ide-
jében nem volt ingadozás. Ha Antiochiában oly ingadozás lett 
volna, mint Jeruzsálemben és Alexandriában, Chrysostomus bi-
zonyára nem hallgat.1 Theodorus Mopsuestenus elszigetelten 
állott. 

Tudunk-e ezen állításunk megerősítésére valami bizonyíté-
kot művei alapján? 

A «Synopsis Sacrae Scripturae» cimű iratot, mely a szent-
könyvek sorozatát adja, nem igen vehetjük számításba, mivel 
eredete bizonytalan. Egyesek neki tulajdonítják, többen azonban 
elvitatják tőle. 

De Chrysostomus egyéb műveinek olvasása arról győz 
meg, hogy nem tesz különbséget a proto- és deuterokanonikus 
könyvek között. A keresztény tanításban alapul veszi azokat és 
ezeket. Részletesebben a következőket állapíthatjuk meg. 

Eszterből egy idézet van nála és pedig deuterokanonikus 
részből. Az antiochiai népnek Esztert példaképen mutatja be, 
hogy segíthet az ember magán ima által. Sőt Eszter imájából egy 
részt idéz.2 Tóbiást többször idézi. Hivatkozik az idősebb Tó-
biásnak fiához intézett intelmeire. A felebaráti szeretetről szóló 
beszédében Tóbiás példáját is felhozza. Az alamizsnálkodás 
szükségességét Tób. 4, 11.-el támogatja. Ugyancsak erre nézve 
Tób. 4, 7.-t idézi. Mint Szentírást idézi Tób. 12, 8. 9.-t. Judit 
könyvére is hivatkozik egyszer és pedig, mikor az asszonyok 
hősi tetteiről beszél. Makk. könyvéről is beszél többször, bár 
nem mondja azt kifejezetten Szentírásnak. 

Ismeri és használja a prophetikus deuterokanonikus része-
ket is. Dániel deuterokanonikus részeiből idéz. így pl. dicséri 
a három ifjú hősiességét; kiemeli magasztaló éneküket; majd 
alázatosságukról szól. Utal csodálatos megmenekülésükre. Zsu-
zsánna történetére vonatkozólag szintén számos tanúbizonyság 
van nála. Dániél 14-re többször utal. Baruchból több verset 
idéz Chrystostomus (3, 3.; 4, 7. 8.; 4, 22—29.) részint kifeje-
zetten, mint szentigéhez, részint pedig más szentírási helyekkel 
összefüggésben. 

Bar. 6-hoz nem találunk idézetet, de a következő fontos 

1 Dennefeld: Der alttestamentliche Kanon der antioch. Schule 1909. 
29. old. 

2 Dennefeld i. m. 33. old. 
41* 
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megjegyzést fűzi hozzá: «Jeremiás Siralmait befejezi és buzdí-
tást intéz a száműzetésben levőkhöz, ócsárolja a bálványokat és 
Istent mondja mindenek Urának.» 

A didaktikus deuterokanonikus könyvek közül a Bölcsesség 
könyvét ép úgy használja, mint Salamon három könyvét. Jézus 
Sirák fia könyvéből Montfaucon mintegy száz idézetet mutat ki 
És mindezek a többi szentírási helyekkel vegyesen tordulnak elő. 

Mit mutatnak mindezek? Azt, hogy Chrysostomus a proto-
és deuterokanonikus könyvek használatában semmiféle különbsé-
get nem tesz. Ebből pedig jogosan vonhatjuk le a következte-
tést, hogy ezeket egyformán isteni tekintélyűeknek tartja. A deu-
terokanonikus könyvek emellett külön csoportot alkotnak a 
kánonban. Ha tehát ezekből valaki egyiket-másikat elismeri, a 
többit is el kell ismernie. 

Az orthodoxok saját egyházuk tanításától térnek el, midőn 
elvetik az ószövetségi deuterokanonikus könyveket. Ebben Chry-
sostomus példája is megerősít minket. 

Nézzük ezek után, mit tart Chrysostomus az újszövetségi 
deuterokanonikus könyvekről. 

Az újszövetségi kánonnal sem foglalkozik kifejezetten. 
A «Synopsis» itt sem jöhet számba, mint bizonytalan ere-
detű irat. 

Chrysostomus hallgatása feltűnő és pedig főleg azért, mert 
az úgynevezett Critica mendax képviselője Theodorus Mopsues-
tenus a deuterokanonikus könyvekkel igen mostohán bánt. 

Mindazonáltal van Chrysostomusnál — épen az újszövet-
ségi könyvekre vonatkozólag — némi útbaigazítás, hogy mit 
tart ő e szent könyvekről. 

Némelyek — így szól — azt mondják, ezen levelet (File-
monhoz)1 nem kell fölvenni (t. i. a szent levelek közé), mert 
abban csekély jelentőségű dologról van szó. Aki azonban ezért 
ócsárolja a levelet, az érdemli meg leginkább az ócsárlást. Nem-
csak ezt kell ugyanis az írásba beiktatni, hanem azt is, ha va-
laki az apostolok egész életét közölné velünk; nemcsak mit 
írtak, beszéltek, hanem mit e t t e k . . . szóval milyen volt ren-
des életmódjuk . . . Hogy azonban ezen levélben fontos dologról 
van szó, azt ki fogom nektek muta tn i . . . 

1 Bevezetés Philemon leveléhez (Homilien des Hl. Chrysostomus vom 
W. Armoldi, Trier 1849.) 
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Ez mutatja, hogy Chrysostomus szerint valamely iratnak az 
írásba vató felvételénél nem a belső tartalom fontos, hanem az, 
hogy kitől ered. 

Van Chrysostomusnak egy beszéde, melyben sz. János evan-
gélista három levelét és az Apokalypsist emliti. íme szórói-szóra 
ezeket mondja: « . . . Ac plurima quidem ex libro Actorum audi-
vimus, quae dum versaretur cum Apostolis praeclare decertans 
praestitit, deinde vero a Domitiano Imperatore pulsus in exi-
lium in insulam, quam Patmon appellant, venit propter ver-
bum Dei et praedicationem pietatis, ac Prophetiam conscribit, 
quam ostendit illi Deus et revelationem arcanarum terribilium-
que mysteriorum ac deinde très sanctas suas epistolas.1 

Milyen következtetést vonhatnak le ebből? Azt hiszem, 
hogy ugyanazt, mint az ószövetségi deuterokanonikus könyvek-
nél. A deuterokanonikus könyvek a szentkönyvek különálló cso-
portját alkotják; ha tehát valaki ezek egyikét-másikát elfogadja, 
a többit is el kell fogadnia. 

Mindezek mutatják, hogy — bár Chrysostomus seholsem 
foglalkozik a kánon kérdésével — még sem lehet azt mondani 
róla, hogy nem fogadja el a deuterokanonikus könyveket. Sőt 
hallgatása inkább amellett bizonyít, hogy ránézve ezek nem vol-
tak kétségesek. 

Ungvár. Dr. Hadzsega Gyula. 

1 De S. Johanne Apostolo sermo. 



SZENT TAMÁS NEGYEDIK ÚTJA ISTENHEZ. 

Az I S T E N L É T kérdése úgy a bölcselet, mint a hittudomány leg-
J \ fontosabb kérdései közé tartozik. Fontos a bölcseletben, 
mivel a bölcselet a dolgok okát kutatja, az Istenlét kérdésének 
tárgyalásával pedig az okozatok legvégső okát állapítjuk meg. 
Fontos a hittudományban, mivel az Istenlét a lélek halhatatlan-
ságával egyetemben a természetes vallás nélkülözhetetlen alapja, 
amelyen a természetfölötti vallás is nyugszik. Ennélfogva az 
Istenlét kérdésének tárgyalásánál nagy körültekintésre van szük-
ség, mert a legkisebb tévedés az alapokban a legnagyobb vesze-
delemmel járhat a végső következményekben. 

Az Isteniét kérdésének tárgyalásánál azon elvből kiindulva, 
hogy minden dolgot, ami nekünk egyáltalában megismerhető, vagy 
közvetetlenül, vagy közvetve ismerjük meg, megkérdezzük, vájjon 
Isten közvetetlenül megismerhető-e, amint azt az ontologisták, 
sőt bizonyos értelemben szent Anzelm s az őt követő bölcselők 
is állítják. Istent közvetetlenül nem ismerhetjük meg, mivel 
ismeretünk az érzékeink alá eső külvilágtól veszi kezdetét 
elvonatkoztatás útján, a látható külvilág azonban Istent, a vég-
telen szellemű lényt, közvetetlenül visszatükröztetni nem tudja. 
Ennélfogva Istent közvetetlenül nem ismerjük meg, hanem csak 
közvetve, azaz Isten léte bizonyításra szorul. Az Istenlét bizonyí-
tásánál pedig a fideistákkal szemben, akik Isten létét hitcikkely-
nek tartják, megállapíthatjuk, hogy Istennek, mint a világ Terem-
tőjének létezését az emberi ész az értelem természetes fényével 
bizonyíthatja, de Isten belső életét és rendkívüli szándékait csak 
a hit világító fénye mellett ismerhetjük meg. 

Isten létének bebizonyítása előkészület a hitre, ennélfogva 
a legbiztosabb érveket kell itt alkalmazni. A legbiztosabb pedig 
szent Tamás öt metafizikai érve. Isten létét meggyőzően (de-
monstrative et non probabiliter) csakis metafizikailag lehet bizo-
nyítani, mivel a metafizikai érvek minden alanyi befolyástól men-
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tes biztossággal bizonyítanak, míg az erkölcsi és fizikai érvek 
(rationes probabiles) csak feltételesen, több-kevesebb biztosság-
gal érvelnek. 

Metafizikai érve szent Tamásnak öt van, ezek a lehető leg-
általánosabbak, minden esetleges lényre kivétel nélkül alkalmaz-
hatók, nem tekintik ezt vagy azt a teremtményt (mint pl. az 
erkölcsi érvek csak az embert), hanem az esetleges lényt, mint 
ilyent. Minden teremtett lény mozgásban van, okozott lény, 
esetleges, tökéletlen s azért valami célra törekszik. Ennélfogva 
az első utat szent Tamás a mozgásból meríti, a másodikat az 
okozatokból, a harmadikat az esetlegesekből, a negyediket a töké-
letlenségekből, az ötödiket pedig a dolgok célszerűségéből s 
mindezek egy legeslegelső mozdulatlan mozgatót, legelső okot, 
szükségszerű lényt, egy egyszerű végtelen tökéleteset és egy 
végcélt követelnek. 

Értekezésünk tárgyává a jelen esetben a negyedik utat 
választjuk. 

A negyedik út magyar fordításban1 így hangzik: «A negye-
dik érv azokat a valósági fokokat tekinti, amelyek a dolgokban 
találhatók. Ugyanis a dolgokban van valami többé és kevésbbé 
jó és igaz és nemes és így tovább. Ámde többnek és kevesebb-
nek mondunk különböző dolgokat, amennyiben különbözőkép 
közelítenek valamihez, ami leginkább van; amint melegebb az, 
ami a legmelegebbhez legközelebb esik. Van tehát valami, ami 
legigazibb és legjobb és legnemesebb s következéskép leginkább 
lény. Mert amik leginkább igazak, azok leginkább lények is, 
mint Aristoteles mondja (Met. IL, t. 4.). Ami pedig valamely 
nemben leginkább birja az illető nem mivoltát, az oka mind-
annak, ami ahhoz a nemhez tartozik; amint a tűz, amely leg-
melegebb, mindennek oka, ami meleg, mint ugyanabban a könyv-
ben olvassuk. Van tehát valami, ami minden lényre nézve oka 
a lénynek, jóságnak és minden tökéletességnek; és ezt Istennek 
nevezzük».2 

1 Dr. Kiss J. : Isten megismerése a látható világból. 
2 Quarta via sumitur ex gradibus, qui in rebus inveniuntur. Invenitur 

enim in rebus aliquid magis et minus, et verum, et nobile: et sie de aliis 
hujusmodi. Sed magis et minus dicuntur de diversis secundum quod appro-
pinquant diversimode ad aliquid quod maxime est : sicut magis calidum, quod 
magis appropinquat maxime calido. Est igitur aliquid quod est verissimum, 
et optimum, et nobilissimum, et per consequens maxime ens: namquae sunt 
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Rövid formában így állíthatjuk föl az érvet:1 Van valami, 
ami legigazibb, legjobb, legnemesebb, ennélfogva legnagyobb 
lény. Ami azonban legnagyobb valamilyen nemben, oka mind-
annak, ami abban a nemben van. Tehát van valami, ami min-
den lényben oka a létezésnek, a jóságnak és bármily nemű töké-
letességnek és ezt mi Istennek nevezzük. 

Ezen út szent Tamás többi utaihoz hasonlóan szintén a 
külső, érzékelhető, anyagi világból veszi a kiindulás fonalát és 
az esetleges dolgoknak legkevésbbé észrevehető, leginkább elrej-
tett tulajdonságait, tökéletességeit teszi kutatás tárgyává, amelyek 
nem oly szembeszökőek és nyilvánvalóak, mint a mozgás, a vál-
tozás, a születés és az elmúlás. A negyedik út u. i. a létező dol-
gok tökéletességeit vizsgálja és azok sokaságából, összetettségé-
ből, tökéletlenségéből következtet, nemcsak a mozdulatlan és 
szükségszerű, hanem a teljesen egyszerű, feltétlen tökéletességű 
lény létezésére.2 

De mit értünk mi tökéletesség alatt? Tökéletesnek mon-
dunk valamely dolgot, amelynek megvan mindene, ami termé-
szeténél fogva megilleti. A tökéletesség reánk nézve a jelen 
esetben kétféle lehet: tiszta és vegyes tökéletesség. A tiszta 
tökéletesség önmagában nem tűr meg semmiféle tökéletlenséget; 
a vegyes tökéletesség megenged magában tökéletlenséget is. 
A tiszta tökéletességet illetőleg jobb, hogyha valamely lényben 
jelen van, mintha nem volna jelen. Pl. jobb lenni, mint nem 

maxime vera, sunt maxime entia, ut dicitur. Quod autem dicitur maxime tale in 
aliquo genere, est causa omnium, quae sunt illius generis : sicut ignis, qui est 
maxime calidus, est causa omnium calidorum, ut in eodem libro dicitur. Ergo 
est aliquid quod omnibus entibus est causa esse, et bonitatis, et cujuslibet per-
fectionis, et hoc dicimus Deum. S. Thomae Aqu. Opera OO. jussu impensaque 
Leonis XIII. édita Romae 1882. 

1 Főbb irodalmi munkák • del Prado : De veritate fundamentali philo-
sophiae christ. (Friburgi-Helv. 1911, 227—32.; An Deus sit (Commer Jahrb. 
S. Phil. u. spek. Theol. XXIII—XXIV., 120—32.; Garrigon—Lagrange : Dieu 
son existence sa nature (Paris, 1916) 198. és kv. és 230, 270, 314. ; Note sur 
la preuve de Dieu par les degrés des êtres chez St. Thomas. (Rev. Thom. 1904) 
363—8100.; Rolfes : Die Gottesbeweise bei Thomas v. Aquin und Aristoteles. 
Köln, 1908. 204—51.; dr. Kiss c. mű, 144. kv.; Schütz A. : Az Istenbizonyítás 
logikája. (Hitt. Folyóirat, XXIV. 2—4. Budapest. Ezenkívül de Munnynck: 
Prael. de Dei exist. ; Sertillanges : Preuve de l'exist. de D i e u . . . és Les sources 
de la croyance en Dieu etc  

2 Del Prado O. P. : De veritate fund. 230. és An Deus sit 129. ; Garr.— 
Lagrange : o. c. 230, 276. s kv. 
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lenni.1 A tiszta tökéletesség fokai pedig a következők: lenni 
(esse), élni (vivere), élvezni (sentire) és érteni (intelligere).2 Az 
ilyen tökéletességek alacsonyabb vagy magasabb mértékben 
(magis et minus) lehetnek. Hasonlóképen a legáltalánosabb fogal-
mak (notiones transcendentales) tárgyai. Ezek pedig a követ-
kezők: lény, dolog, egy, valami, igaz és jó; mivel pedig a két 
utolsó az értelemmel és az akarattal van szoros összefüggésben, 
ennélfogva némiképen az értelem és az akarat is ide sorozható. 
A nemek és a fajok azonban nem vehetnek föl fokokat (t. i. 
magis-t és minus-t), mivel ezek vegyes tökéletességek. így pl. 
az ember eszes állat, az eszesség, értelmiség pedig annyira az 
ember lényegéhez tartozik, hogy enélkül az ember lehetetlen. 
Lehet azonban valaki fényesebb, kiválóbb tehetségű, mint egy 
másik ember; de egyáltalában, hogy valaki ember lehessen, érte-
lemre feltétlenül szüksége van. Senki sem lehet félember. Ezért 
tehát a nemben és a fajban nincs magis vagy minus.3 Ellen-
kezőleg azonban a kő van, létezik, a növény van, az állat van, 
az ember van; de mindig magasabb fokban. Hasonlóképen 
mondjuk, hogy a gyümölcs jó, a ló jó, az ember jó, de mindig 
a jó más értelmében. A van és a jó tehát vehetnek föl fokokat. 
Úgy a tiszta tökéletességeknek, mint a legáltalánosabb fogal-
maknak alapja az esse, a lény (ens), amely nélkül egyik sem 
létezhetik. Szent Tamás tehát, midőn a tiszta tökéletességek, a 
legáltalánosabb tulajdonságok fokain amelyek egyedül vehet-
nek föl, magis-t és minus-t Isten létére következtet a xö esse, 
a lény fogalmával él, mint lényegileg szükséges alappal, bár 
nem zárja ki lehetőségét annak, hogy a többivel is lehetséges 
Isten létére következtetni, de mindenkor fenntartva teljes egészé-
ben a negyedik út mellőzhetetlen szükségességét. 

Nyilvánvaló és maga a tapasztalat bizonyítja, hogy fel-
található a létező dolgokban a több és kevesebb (magis et 
minus), azaz a tökéletességek alacsonyabb és magasabb fokai. 
Ámde több-kevesebbnek mondunk dolgokat, amennyiben külön-
böző módon közelednek ahhoz, ami a legnagyobb.4 A látható 
világban a szépség, a nemesség, a jóság, a lény különböző töké-

1 Hugón O. P. : Cursus Phil. Metaphys. V. 167. o. ; del Prado : De 
verit. fund. 230. és An Deus sit. 129. 

2 S. Thom. : S. Theol. I. qu. 76. a. 4. ad 3. 
3 S. Theol. I., II. qu. 52. a. 1. 
* I. S. Theol. qu. 2. a. 3. arg. 4. ; I. C. O. cp. 13. fine. 



626 DR. FARAGÓ J Á N O S 

letességű fokai létezését senki sem tagadhatja.3 Hasonlóképen 
többé-kevésbbé igaznak mondjuk mindazt, ami többé vagy 
kevésbbé megközelíti az igazságot.2 De önkéntelenül is felmerül 
a kérdés, honnét vannak e tökéletességek? A felelet egyszerű, 
amint több-kevesebbnek mondunk valamit, amint többé vagy 
kevésbbé megközelíti azt, ami a leginkább, a legnagyobb, úgy: 
azért több v. kevesebb tökéletességű valamely dolog, lény,mivel 
többé vagy kevésbbé részesül abból, ami a legnagyobb, a leg-
inkább. 

Mert hogyha valamely tökéletesség több dologban külön-
böző mértékben van meg, szükséges, hogy a több dologban 
attól származzék, amely a legnagyobb köztük. Több-kevesebbnek 
mondunk u. i. valamit, amennyiben többé vagy kevésbbé meg-
közelíti azt, ami a legnagyobb. Máskülönben hogyha a több 
közül minden egyes önmagától kapná a szóban forgó tökéletes-
séget, nem lehetne tudni az okát, hogy miért van meg a töké-
letesség az egyik lényben magasabb fokban, mint a másikban. 3 
Továbbá mindaz, ami valamely dolgot önmagától fogva illet 
meg, nem pedig egy külső okból kifolyólag, az abban a dolog-
ban kevésbbé tökéletes (minoratum et deficiens) nem lehet, mivel 
máskülönben a dolog természete megváltoznék; mint pl. ha az 
állathoz hozzáadjuk az eszességet, ember lesz belőle. Ha azon-
ban valamely dologban lényegének sértetlen megmaradása mel-
lett is valami tökéletlenség (minoratum) feltalálható, ez valamely 
külső ok befolyása következtében történik. Ennélfogva az lesz 
valamely nemben minden egyenesnek az oka, ami a legnagyobb 
abban a nemben.4 Tehát a tökéletesség, amely valamely dolgot 

1 Opusc. VII. (Edit. Parni.) Expos, in Symb. Apóst. 1. 
2 IV. Met. lec. .9. 
3 Qu. Disp. de Pot. qu. 3. a. 5. arg. 2 cum aliquid invenitur a 

pluribus diversimode participatum, oportet quod ab eo in quo perfectissime 
invenitur, attribuatur omnibus illis in quibus imperfectius invenitur. Nam ea 
quae positive secundum magis et minus dicuntur, hoc habent ex accessu 
remotiori vel propinquiori ad aliquid unum ; si enim unicuique eorum ex 
seipso illud conveniret, non esset ratio cur perfectius in uno, quam in alio 
inveniretur. 

4 II. C. Gent. 15. arg. 2. Quod alicui convenit ex sua natura et non ex 
aliqua causa, minoratum in eo et deficiens esse non potest. Si enim naturae 
aliquid essentiale subtrahitur vel additur, jam altera natura e r i t . . . Si autem 
natura vel quidditate rei intégra manente, aliquid minoratum inveniatur, jam 
patet quod illud non simpliciter dependet ex illa natura, sed ex aliqua alia 
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megillet, nem amennyiben ő maga (non secundum quod ipsum 
est), hanem valamely ok által illeti meg, mert az, aminek oka 
-nincs, az első és közvetetlen, ezért rendeltetésszerű és ő maga 
által való.1 

Ennélfogva minden tökéletesség kétféleképen illet meg 
valamely dolgot, vagy először, közvetetlenül, amint önmagában 
-van, vagy nem közvetetlenül és először (vagy per se primo 
secundum quod ipsum, vagy per se non primo). De először, köz-
vetetlenül csak egyedül egyet illethet meg, tehát minden más lény 
csak közvétve, azaz minden más lény a legnagyobbon kívül nem 
először kapja meg a tökéletességet, vagyis csak részesül a töké-
letességből {per participationem). A tökéletesség pedig, amely-
ben valamely dolog részesül, nem adatik meg egyetlenegy dolog-
nak sem, először, közvetetlenül a tökéletesség alkotó elemeivel 
együtt, pl. minden lény csak részesül a jóságból, de senkisem 
kapja meg magát a jóságot ; mivel a tökéletesség a részesülés 
folytán különféle fokokat ölthet, pl. él a növény, él az állat, él 
az ember, ennélfogva itt van több tényező, amelyek nem szük-
ségszerűen tartoznak össze, hanem össze vannak téve, t. i. élni, 
növény, állat, ember. Az összetett azonban ellentétben van az 
egységgel. Az összetétel, az összetett dolog nem lehet első, 
mivel összetevőre szorul, aminek tehát oka nincs az első és köz-
vetetlen, ennélfogva önmagában véve szükségszerű és önmagá-
tól való.2 

Minden összetett dolog legalább kettőből: a ténylegesség-
ből és képességből jön létre s ezért az összetettség fogalmát 
szintén e két tényező egymáshoz való viszonyából állapíthatjuk 
meg. Mindenegyes lényben, amely néha a képesség állapotában 
van, néha pedig a ténylegességben, jóllehet időre nézve a képes-
ség előbb van, mint a ténylegesség, mindazonáltal egyszerűen 
és szükségszerűen előbb van a ténylegesség, mint a képesség, 

causa per cujus remotionem minoratur. Quod igitur alicui minus convenit 
quam aliis, non convenit ei ex sua natura tantum, sed ex alia causa. Illud 
igitur erit causa omnium in aliquo genere, ctii maxime convenit illius generis 

' praedicatio. 
MI. C. G. c. 15. n. 1 Omne, quod alicui convenit, non secundum 

quod ipsum est, per aliquam causam convenit e i . . . nam quod causam non 
habet, primum, et immediatum est, linde necesse est quod sit per se et secun-
dum quod ipsum. 

2 II. C. G. 15. n. 1. 
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mivel minden képességi állapotban lévő lény csak a tényleges-
ség állapotában lévő lény által juthat a ténylegesség állapotába. 
Ezért a legeslegelső csakis tevőleges állapotban van, a képes-
ségnek árnyéka nélkül.1 Ezzel szemben minden összetett lény-
ben a képesség a ténylegességgel van együtt, mivel minden 
összetett lényben az egyik elem a képesség állapotában van 
a másikhoz viszonyítva, még pedig úgy viszonylanak egymás-
hoz, mint az anyag az alakhoz s így egyetlenegy összetett dolog 
sem lehet tiszta ténylegesség (actus purus).2 Tehát a valóság 
rendjében az egység megelőzi a többséget, mivel a többség 
nem fejezi ki az egység mivoltát. Ennélfogva az egységtől függ 
a többség s így a tökéletességtől a tökéletlenség. Tehát a leg-
egyszerűbb tökéletesség az oka minden egynemű tökéletesség-
nek. Pl. az Élettől származik minden más élő lény. 

Ez a negyedik út helyes felfogása! Ezen kifejtési módra 
támaszkodva, szent Tamás a tiszta tökéletességeket és a leg-
általánosabb valóságokat véve alapul, így bizonyítja Isten létét. 

A látható külvilágban a többé és kevésbbé értelmezésű 
fokozatokat véve figyelembe, azok mindegyikében feltalálható a 
lényeg (entitás) természete, még pedig oly módon, hogy ama 
létező dolgok természete nem maga a levés (esse), amelynél 
fogva léteznek, mivel ilyen feltétel mellett a levés minden egyes 
dolog mivolta (quidditas) lenne, ami nyilvánvalóan hamis, mert 
minden egyes dolog mivoltát felfoghatjuk elménkkel, anélkül, 
hogy annak valóságos létezésére gondolnánk. Ennélfogva az 
egyes dolgok a levést mástól kapják s minthogy a lényegileg 
és szükségszerűen egymás alá rendelt okozatok sorozatában a 
végtelenségig elmenni nem lehet, el kell jutni a legeslegelső-
höz, amelynek természete, lényege maga a lét. Ezen legesleg-
első ad létet minden más lénynek, de egynél sem lehet több, 
minthogy a hasonlóság elve alapján (secundum analogiam) a 
lényeg természete minden egyes dologban egy és ugyanaz, az 
okozottság egysége egységes okot tételez föl. Ezen Lénytől van 
minden más lény, bármilyen fokban is van. 

Lippa. 
Dr. Faragó János. 

1 S. Theol. I. qu. 3. a. 1. 
2 Pot. qu. 7. a. 1. — I. C. C. c. 18, 22, 42. Joh. 
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Az O R O S Z egyházat a forradalom nagy válságba juttatta. Ezen 
J ~ \ válság természetét érdekesen fejtegeti a Hist. pol. Blätter 
für das kath. Deutschland cimü folyóirat 159. 8-ik száma. Fej-
tegetésének veleje az, hogy az orosz cár bukása óta az egyház 
primaciális szerv nélkül levén, nagy zavarban él, melyből nehe-
zen talál kivezető utat. Ez a zavar önkénytelenül is azt a gon-
dolatot kelti az unió híveiben, hogy most van az alkalmas pil-
lanat, melynek hangulatában Moszkva és Róma között az egye-
sülés megfoganhat. Ez esetben ugyanis önmagától megszűnik 
az orosz egyházban jelentkező válság. Az ily megoldás annál is 
inkább lehetséges volna, mert a forradalom a caesaropapa sze-
mélyében az orosz egyház zsarnokát, az unió született ellensé-
gét seperte el. Ennek folytán voltak, akik már Skeptizky lem-
bergi érseknek az orosz kormánytól származó küldetést tulajdo-
nítottak az egyesülés érdekében. 

Ámde ne legyünk túlságosan jó reménységgel. A szaka-
dást nem a cárok okozták, nem is ők voltak annak egyedüli 
fenntartói. Itt egy történelmi alakulattal állunk szemben. Az ilyen 
történelmi alakulatokat nem lehet máról holnapra talajukból 
kiszakítva átültetni. Amint időre volt szükségük, hogy kifejlőd-
jenek, úgy időre van szükségük, hogy visszafejlődjenek azon 
tényezők, melyek a schismát kialakították és csontossá mereví-
tették. Ugyanakkor gyökeret kell verniök a lelkekben oly han-
gulatoknak, érzéseknek, nézeteknek, melyek az egyesülésre ked-
vezők. Enélkül, mint XIV. Benedek egy 1775-iki brévéjében a 
flórenci egyezségre célozva mondja: minden uniós törekvés 
csak «semen, quod cecidit super petram» (Máté 13, 5.). 

Tehát az időtől, a történelemtől várjuk az unió megéré-
sét — föltéve természetesen a kölcsönös megértésre irányuló 
munkásságot. 

Ámde most történeti időket élünk. Mérföldes gyorsaság-
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gal rohan az idő kereke. Napok alatt érnek meg eszmék, melyek-
nek évek kellettek volna. És az isteni kegyelem is ott és akkor 
működik, ahol és amikor akar. Talán-talán mégis több remény-
nyel nézhetünk szembe e kérdéssel : visszatér-e az orosz egy-
ház a katholikus egységhez? 

A kérdés, amint bevezettük, nem annyira dogmatikus, mint 
inkább történelmi. A történelemből nyeri magyarázatát az orosz 
egyház jelenlegi állása, szervezete és lelkülete. A történelemből 
látjuk, mily természetűek és mily messze múltba eresztik gyö-
kerüket azon tényezők, melyek az egyesülést akadályozzák. Tör-
téneti vizsgálódás alapján nyerhetünk tehát Ítéletet arról, köze-
lebb hozott-e bennünket a forradalom az egyesüléshez, vagy sem? 

Hogy kezdődött a schisma? 
Az oroszok büszkék egyházukra. És pedig mai elszakadt 

állapotában. Szerették volna elhitetni a világgal és önmagukkal, 
hogy ők mindig «orthodoxok» voltak a szó schismatikus értel-
mében. Photiustól eredeztették magukat.1 A valóság azonban 
az, hogy Oroszország kezdetben Rómával egyesülten élt. Hisz 
Photius szakadása csak átmeneti volt, s az ő idejében nem is 
vert gyökeret a kereszténység az oroszok között. Igaz, hogy gö-
rög papok 867-ben szentelték fel az első templomot Kievben 
sz. Illés tiszteletére, de ezek több joggal mondhatók a sz. Péter 
székéhez hű Ignác patriárka, mint Photius papjainak. Csak Vla-
dimir kievi fejedelem megkereszteltetése után (988) lett lassan-
ként Oroszország zöme keresztény. Akkor azonban a schisma 
még be nem következett. És ami a legfeltűnőbb, Caerularius 
Mihály fellépésekor Kiev mentesítette magát Konstantinápoly 
befolyása alól, Jaroslav fejedelem ugyanis tiltakozott az ellen, 
hogy a konstantinápolyi patriárka nevezze ki metropolitáját. így 
azután az ötödik orosz metropolita Hilarion, Caerularius kor-
társa, 1051-ben csak a fejedelem akaratából foglalja el székét 
Úgy látszik, a természetes és romlatlan orosz népnek sehogy-
sem tetszett a vallási- és palotaforradalmak fészke Byzanc, 
és szabadulni óhajtott tőle. Vagy talán Jaroslav fejedelemre a 
nyugoti példa hatott, ahol az uralkodók invesztiáltak ? Bajos 
volna eldönteni. Annyi bizonyos, hogy bár a következő metro-
politát Oeorgiust (1068—1080?) az oroszok megint Konstanti-

1 Joh. Friedr. Heinr. Schlosser, Die morgenländische orthod. Kirche 
Russlands u. das europäische Abendland. Heidelberg 1845, 12. 1. 
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nápolyból nyerték, még sokáig nem voltak tudatos schismatiku-
sok. Még Isjaslav Demeter fejedelem (1054—1072) élénk össze-
köttetésben állott Rómával és mint «rex Russorum» hűbérül 
veszi országát VII. Gergely kezéből. Ephräm metropolita (1090— 
1096) jóval a görög elszakadás után elrendel egy ünnepet, me-
lyet II. Urbán pápa sz. Miklós csontjainak Báriba történt átvitele 
emlékére szentelt (1093. máj. 9.), jóllehet a görögök ezen ün-
nepről tudni sem akartak, i Annak a gyűlöletnek pedig, amely 
a schismatikusokat a latinokkal szemben űgy jellemzi, a XV. 
századig az oroszoknál kevés a nyoma. Ellenben jellemző mara-
disággal megőrizték szertartási könyveik egykori katholikus vol-
tuk bizonyítékait: a pápák és a primátus dicsőítését. 

Hogy csak egy-két példát lássunk: 
« 0 szent Péter — imádkozza az orosz pap — tanítványok 

fejedelme, apostoli prímás, a hitnek megingathatlan sziklája, 
hitvallásodnak jutalmául örök alapja az egyháznak, pásztora a 
nyájnak, hordozója a mennyország kulcsainak, valamennyi apos-
tol közül kiválasztva, hogy Jézus Krisztus után az anyaszentegy-
háznak első alapja légy — örvendezzél! Örvendezzél megdönt-
hetetlen oszlopa az igaz hitnek, pajzsa az apostoli egységnek!» 

Szent Péter utódjai közül sz. Kelemenről ezt olvassuk: 
«Péter és két utódjának halála után Kelemen vezette Ró-

mában bölcseséggel kormányát a hajónak, mely Jézus Krisztus 
egyháza.» — «Jézus Krisztus vértanuja, Péter tanítványa! Te utá-
noztad az ő isteni erényeit és így magadat az ő trónja igaz 
örökösének mutattad!» 

Sőt azt rójják fel legnagyobb érdemül a szertartási köny-
vek a római pápáknak, hogy e keleti eretnekségekkel szemben 
az igazság védői. 

«Te vagy a szent gyülekezet feje — írják sz. Szilveszter 
pápáról — te megdicsőíted az apostol-fejedelem trónját. Istentől 
rendelt feje a szent püspököknek, te megerősítetted az isteni 
tanítást, te bezártad az eretnekek istentelen száját!» 

Hasonló keleti terjengősséggel írt dicsőítéseket találunk 
sz. Cölesztinről, sz. Leóról, sz. Agapétról és különösen a sokat 
szenvedett sz. Mártonról, ki «mint oroszlán rohant az istentele-

1 Nem csoda, mert az ereklyéket úgy lopták el tőlük. Abban az időben 
ezen nem ütközött meg senki. A szuszdali orosz fejedelem is lopás útján ju-
tott a sz. Lukács festette (?) híres csodatevő Mária-képhez. V. ö. Kostomarov-
Henckel, Russische Geschichte in Biographien, 1888. 67. 1. sk. 



6 3 2 DR. HAMVAS ENDRE 

nekre és az egyházból kizárta Cyrust, Alexandria pátriárkáját, 
Sergiust, Konstantinápoly főpapját, Pyrrhust és összes köve-
tőiket.» 

Mivel a pápák ilyképen az orthodox hit legfőbb erősségei-
ként szerepelnek, azért a legnagyobb veszedtlem idején, mikor 
a képrombolók dúlnak, a szorongatott igazhitűek a pápákhoz 
fordulnak. Az orosz szetartási könyvek II. Gergely életrajzában 
elmondják, hogy egy angyal jelent meg a pápának és harcra 
szólítván őt a képrombolók ellen, így szólt hozzá: 

«Isten kiválasztott téged, hogy te légy az ő egyházának 
legfőbb feje és Péternek, az apostolok elsejének utódja.» 

Szent Theodor, studioni apát, a képrombolók legnagyobb 
ellene, a harc második részében III, Leo pápához fordul egy 
levéllel, melynek tartalmát az orosz szent könyvek szintén idézik: 

«O te legfőbb pásztora az egyháznak, mely az ég alatt 
van, segíts nekünk a nagy yeszélyben, légy Jézus Krisztus helyet-
tese ! Nyújtsd felénk védő kezedet, hogy megsegítsed a mi kon-
stantinápolyi egyházunkat ! Tégy úgy, mint utódja annak a pápá-
nak, ki először viselte a te nevedet. Ö szigorúan szállt szembe 
Eutyches eretnekségével,! járj el te is szigorúan a képrombolók 
ellen! Hallgasd meg kérésünket, te feje és elseje az apostoli 
hivatalnak, magától Istentől kiválasztva arra, hogy a küzdő egy-
ház pásztora légy! Mert te valóban Péter vagy, hisz Péter szé-
kén ülsz és Péter székére fényt árasztasz. Te vagy az, akinek 
Jézus Krisztus mondotta: erősítsd meg atyádfiait. íme most van 
ideje, most van helye, hogy jogaidat gyakoroljad : segíts nekünk, 
mert ehhez az Úr adott neked hatalmat : ezért vagy te mindnyá-
junknak feje!»2 

És még idézhetnénk többet. 
Jól mondta 1841-ben az akkor volt lembergi egyesült érsek 

papjaihoz írt körlevelében e helyekre vonatkozólag, hogy tanu-
ságúi maradtak fönn napjainkig. Tanuságul, hogy valamikor az 
orosz egyház katholikus volt. Tanuságul, hogy Konstantinápoly 
szakítása ellenére sem kellett schismába jutnia, mert hisz íme: 
hivatalos imái jó vezető módjára mutatták neki az egyedül 
igaz utat. 

Ám a görög befolyással Kiev nem tudott sikeresen mér-

1 Nagy Sz. Leo a chalcedoni zsinaton. 
2 Schlosser, Die morgenl. orth. Kirche Russlands, 16. 1. skk. 
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kőzni. Az orosz egyház mégis csak a görögnek leánya volt, hús 
a húsából, vér a véréből. Érzelmi kapcsok hozzáfűzték. Mint 
láttuk, a kievi fejedelmek törekvése, hogy a metropolitai széket 
függetlenítsék, csak rövid időre járt sikerrel. A byzanci szék 
ragaszkodott pátriárkái jogaihoz és azon volt, hogy az oroszok-
nak vele egyetértő egyházfejedelmeket adjon. így jelenik meg a 
kievi metropolitai, székben I. Nicephorus (1104—1120?), a schisma 
határozott előharcosa. Őróla írja az orosz történetíró: 

«A kievi metropolita, a görög születésű Nicephorus, Mo-
nomachos1 kortársa, egy beszédet és három levelet hagyott 
hátra, melyekből kettőt Monomachoshoz intézett. Az egyik levél-
nek vitázó jellege van és a latin egyház ellen irányúi. Az egy-
házszakadás akkor már megtörtént, az egyik és másik egyház 
irói között ellenségeskedés uralkodott, s a görögök törekedtek 
gyűlöletüket és haragjukat a nyugati egyház ellen az orosz lel-
kekbe önteni.»2 

íme a schisma igazi kezdete. Konstantinápoly térítette az 
oroszokat a kereszténységre s az így szerzett befolyását felhasz-
nálta, hogy szakadásba vigye őket. Konstantinápoly befolyása 
idővel gyengült, sőt meg is szűnt, ám a gyűlölet kovásza már 
az orosz néplélekbe volt rejtve és nagyra dagadt, szíva magába 
az anyagot a történelem eseményeiből. 

Különösen a konstantinápolyi latin császárság megalapítása 
(1204—1261) hagyott mély nyomot a görög szertartásúak lelké-
ben. Nem csoda ! A negyedik keresztes hadjárat vitézei meg-
szentségtelenítették a görög templomokat és oltárokat, tengerbe 
hányták az ereklyéket. Az elűzött görög papok helyébe — kevés 
politikai okossággal — latin papokat állítottak latin pátriárkával, 
hogy a keleti rítus romjain áldozzanak. Ezen esemény mély 
szakadékot vont a kelet és a nyugat közé, és e szakadékon túl 
esett a hatalmas Oroszország, mert a meggyalázott hit az ő hite 
is volt. 

Ugyanekkor, midőn Görögországban ilyenek történnek, 
Oroszországra is nagy csapás szakad. Jön a tatár! Felégeti váro-
sait: Rjäsant, Moszkvát, Szuszdalt, Vladimírt, Kievet, irtóztató 
kegyetlenséggel felkoncolja a lakosságot. És Oroszország hiába 
fordul a nyugathoz. Dániel fejedelem hiába keres összeköttetést 

1 Mint kiewi fejedelem uralkodott 1113—1125. 
2 Kostomarov, Russ. Gesch. 61. 1. 

R e l i g i o , h i t t u d . é s b ö l c s , f o l y ó i r a t . 4 2 



6 3 4 DR. HAMVAS ENDRE 

IV. Ince pápával (1231), a pápaság a császársággal vívott harc 
következtében elgyengült. Nem tud segítő kezet nyújtani. A csa-
lódott szláv nép segít magán, ahogy tud, behódol, szenved, 
tűr — de nyugat felé bizalmát vesztetten elzárkózik. 

Ha egyszer a bizalmatlanság és szeretetlenség mérgét be-
oltják két fél viszonyába, a méreg önmagát táplálva növekszik, 
mint a gubacs a fán a darázsszúrástól. A legkisebb félreértés is 
anyagot nyújt a gyűlöletnek. Amit a politikai szükség paran-
csol, azt rosszakaratnak magyarázzák. így azon tény, hogy a 
pápák — mit is tehettek volna egyebet? — a konstantinápolyi 
latin császárságot utólag mégis elismerték, bár III. Ince meg-
alapítóit kiközösítette, csak a pápaság elleni gyűlöletet növelte. 
Hasonlóképen az oroszok minden harcukból, melyet politikai-, 
vagy csatatéren a lengyelekkel víttak, elkeseredésüket a katho-
likus vallás ellen való gyűlölet alakjában konzerválták. 

A XV. század folyamán Lengyelország határait egész 
Moszkva közelébe tólja. Előkészítette e hatalmas növekedést 
Jagellónak 1386-ban Hedvig lengyel királynővel kötött házas-
sága, továbbfejlesztette a moszkovita cárok fenyegető maga-
tartása, mely a déli oroszokat arra késztette, hogy Lengyel-
országhoz simuljanak. Vörös, fekete és fehér oroszok, egész 
Ukránia a fehér sas szárnya alatt élnek. így igen sok schisma-
tikus került lengyel jogar alá, akiknek, bár királyaik részéről 
szabad vallásgyakorlatot élveztek, a katholikusokkal szemben 
mégis alárendelt helyzetük volt. Különösen kulturális téren 
mutatkozott ez. És ennek nem annyira a lengyelek voltak az 
okai, mint inkább a moszkvai metropoliták, akik a moszkovita 
birodalom határain kívül eső déli egyházmegyéket hanyagul, 
vagy egyáltalán nem látogatták, teljesen mellőzték. Pedig ma-
guk a lengyel királyok ismételten sürgették őket, hogy köte-
lességeiket teljesítsék. Természetes, hogy az elhagyott, elfeledett 
nyáj züllött, sülyedt, a schismatikus egyház a katholikussal mű-
vélődési téren sem versenyezhetett. Az ukrán nemesek szégyenlik 
egyházukat. Tömegesen térnek át. Nemcsak az uniót fogadják 
el, hanem a latin szertartás hivei is lesznek és lengyel szokáso-
kat vesznek fel, hogy lassanként egészen ellengyelesedjenek. 
Osztrovszkij Konstantin kievi vajda,1 az uniónak oly szenvedé-
lyes ellensége, maga sem menekülhetett a lengyel-katholikus 

1 Félszázadig volt vajda, f 1608. 
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kultúra befolyása elől : házában lengyelül beszéltek, családja tag-
jai katholikusok lettek. Ő maga megvallja: «A mi egyházunk 
tanítása és törvényei a külföldiektől megvettetnek. A mi hitsor-
sosaink nemcsak nem tudják Isten egyházát védeni, hanem ki 
is gúnyolják azt. Nincsenek tanítóink, sem igehirdetőink — pedig 
az egész világ éhezi az Isten igéjét — és ezért lesznek sokan 
hitehagyók!»i Hiába buzgólkodott a hatalmas ember a nemzet-
gyűléseken az «orthodoxia» mellett, hiába szövetkezett még a 
protestánsokkal is, hiába fáradott társadalmi téren és nyomatta 
ki szláv nyelven hitsorsosai számára a Szentírást — még azt 
is meg kellett érnie, hogy a kievi metropolitai kerület püspö-
kei — kilenc közül hét2 — egyesültek Rómával. Az elkeseredés 
Moszkva hanyagsága és Konstantinápoly zsarnokoskodása ellen 
vitte őket az unióba Brestben 1596-ban.3 így tehát a katholikus 
kultúra vonzó erejével szemben a schismatikusok tehetetlenül 
állottak, a tehetetlenség pedig gyűlöletet és dühösséget szül. 

Még jobban növelte a feszültséget és kölcsönös elkesere-
dést azon körülmény, hogy a schisma Ukrániában az unió után 
sem szűnt meg teljesen, hanem az egyesült hierarchiával egy-
idejűleg és párhuzamosan megtartotta a maga hierarchiáját is, 
úgyhogy a legfőbb egyházmegyei székhelyen mindkét félnek 
voltak püspökei. Mennyi súrlódás, viszály, gyűlölködés szárma-
zott mindebből! 

Érdekes azonban, bár igen könnyen érthető, hogy e súr-
lódásokra leginkább a külföld: Moszkva reagált. Féltékenyen, 
fogcsikorgatva nézte, mint terjeszkedik a katholikus befolyás és 
vele a lengyel uralom azon törzsek fölött, melyeket növekvő 
hatalmának alávetni szánt. A paroszláv vallás volt veszedelem-
ben ! Azon hit, melynek közössége eszközül szolgált volna az ő 
befolyása érvényesítésének. Mindent megtett tehát az unió ellen. 
A kozákokat uszította az egyesült püspökök birtokaira, hogy 
pusztításaikkal, rablásaikkal megfélemlítsék a katholikusokat. Ám 
ez nem sikerült. Sőt látnia kellett, mint nehezedik a XVIII. 
század elején bekövetkezett trónöröklési harcok közepette a len-
gyel befolyás magára a moszkovita birodalomra is. Ekkor emel-
kedett csak igazán magasra a gyűlölet lángja! 

1 Kostomarov, Russ. Gesch. 517. 1. 
2 Lemberg és Przemysl schismatikus maradt. 
3 II. Katalin és I. Miklós az unítusokat milliószámra visszakényszerítet-

ték a schismába s az uniót megsemmisítették. 
42* 
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Mikor a Rurik-dinasztia 1598-ban Fjodor cárral kihalt, a 
vele sógorságban levő Boris Godunov került a trónra (1598— 
1606). Őt megbuktatta az első ál-Demeter és ezzel hosszú, 
1613-ig tartó, zavarokkal teli anarchia kezdődött. Az ál-Deme-
tereket a lengyelek hozták az oroszok nyakára. Mikor belőlük 
kifogytak, akkor meg III. Zsigmond lengyel király fiát Ulászlót 
akarták a cári trónra erőszakolni. A véres és elkeseredett har-
cokban a lengyel pártnak legelszántabb ellenfelei a schismatikus 
főpapok és szerzetesek voltak. A kolostorok az utolsó gyöngyöt 
is feláldozták a harcos kozákok segítségének megnyerésére, sőt 
a troitzi Lavra kolostor példájára megerősített falaik mögül 
elkeseredetten küzdöttek a lengyelek ellen. Ugyanakkor a fő-
papok a katholikus vallás ellen hallatták türelmetlen kifakadá-
saikat. (Hermogenes és József püspökök.) Természetes, hogy 
ezen ádáz küzdelmekben az «orthodox» egyház nem kerülhe-
tett el némely súlyos csapást: sok szerzetest és papot megöltek 
a lengyelek, Hermogenes pátriárkát pedig (1606—1612) a tsu-
dovi kolostorban halálra éheztették. És mindezen borzalmakat 
az oroszok a katholikus egyház rovására irták. 

Méltán mondhatta tehát az orosz egyház egy világi történet-
írója, Muravjev, hogy épen ezen lengyel harcok következtében a 
gyűlölet úgy megfészkelte magát a schismatikusok szívében, 
hogy nagy Péter cár trónralépésével a kath. vallás az orosz 
egyházra nézve nem lehetett többé veszedelmes. 

A lengyelek sokat vétettek az unió ellen. Még akkor is, 
amikor jót akartak, amikor buzgóságukat követve katholizálták 
és felszívták az ukrán nemességet, tulajdonképen ártottak. Mert 
ha ezen nemesség megmaradt volna a görög szertartáson, ké-
sőbb az orosz cárok erőszakos térítéseivel szemben az ukrán 
nép több sikerrel állhatott volna ellen és védhette volna az 
uniót, mint így: nemességétől megfosztva. A lengyelek az uniót 
általában hidegen kezelték. Beolvasztó törekvéseik elé jogos gá-
tat vetett. A görög szertartásúakat : egyesülteket és nem egye-
sülteket, egyaránt lenézték, velük erőszakoskodtak. «Gyalázato-
sabban bántak velük, mint akár a héberekkel, akár a moha-
medánokkal.»! De mindezt nem a hivatalos Lengyelország tette, 

1 Muravjev-König, Gesch. der russ. Kirche. Karlsruhe 1857, 253. 1. — 
Muravjev panasza ugyan nem egészen jogos, mert a schismatikusok, kivált a 
moszkoviták voltak csak igazán erőszakosak. 
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hanem a nemesség és a nép. Maga a kormány, különösen IV. 
Ulászló alatt (1632—1648), inkább a schismatikusoknak tett túl-
ságos engedményekkel vétett az unió érdekei ellen. 

Mindamellett, bár a harcok melegében kél a gyűlölet férge( 

az orosz egyház mértéktelen ellenségeskedését a kath. egyház-
zal szemben e harcok nem igazolják. Az egyház hivatott kép-
viselői ugyanis, különösen pedig a pápák, mindig a legnagyobb 
jóakarattal voltak eltelve Oroszország iránt. Az utóbbiak állandó 
atyai indulattal keresték a közeledést az elszakadtak egyesítése 
végett, s valóban nem rajtuk mult, hogy tervük mindig meg-
hiúsult. Sokszor közvetítettek oroszok és lengyelek közt, sőt 
védelmükbe vették a lengyel korona alatt élő schismatikusokat 
is.1 Mégis a gyűlölet egész mérge főleg ellenük irányul. Ez a 
gyűlölet megmételyezi a történeti érzéket is, minek következté-
ben a pápák mint bitorló római papok szerepelnek, kik ravasz-
sággal, csalással jutnak hatalômhoz.2 Sajnos, a helyzet a leg-
újabb időkig nem javult. Még a laikus is, aki az orosz lelkületet 
csak regényekből (Dosztojevszki : A félkegyelmű) vagy egyéb 
profán művekből ismeri, észreveheti, hogy míg az orosz írók — 
a legradikálisabbak — ellentétben a nyugatiakkal, egyházukat 
nem igen bántják, a kath. hit iránt érzett ellenkezésüket nem 
titkolják. (Kropotkin, a forradalmár!) E tünet részben protestáns 
befolyásra vihető vissza. Az orosz papság meg épen kitűnik el-
fogultságával. Midőn II. Miklós cár 1905-ben türelmi rendeletet 
adott ki a katholikusok javára, az orosz püspökök 1908-ban 
Kievben e rendelet visszavonását kérték, miközben felújították 
régi rágalmaikat a katholikusok ellen.3 

Szóval: messze jutottunk. Az orosz egyház nagyon eltávo-
lodott tőlünk. De ezen eltávolodás talán nem történt volna olyan 
nagy mértékben, ha az oroszság vallási súlypontja Kievből ke-
letre nem tolódott volna. 

Hogy történt ez? 
1240-ben a tatárok elpusztították Kievet Lakóit és metro-

politáját, Józsefet (1237—1240), Batu khán kardélre hányatta. 

1 Muravjev, Gesch. d. russ. Kirche 245. 1. 
2 Stourdza, Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église ortho-

doxe. Suttgart 1861, 163. 1. 
3 Hergenröther, Hdb. d. allg. Kirchengesch. Freiburg im Breisgau 1917. 

4 Bd. 601. 1. 
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Porba omlottak a ragyogó csúcsú templomok. A Sophia kathed-
rálisának csak falai meredtek füstösen ég felé. A kolostorok el-
néptelenedtek. A metropoliták már nem érzik Fjól magukat e 
puszta helyen. Bizonytalan is, méltatlan is rangjukhoz. Vándor-
apostolok módjára útnak indulnak s hol itt, hol ott telepednek 
le hosszabb-rövidebb időre. Péter metropolita 1325-ben Moszk-
vába kerül. Moszkva valamennyi város között legelőnyösebb 
helyzetben van. Usbek tatár khán, az Arany-horda feje, a kegyé-
ért csúszó-mászó fejedelmek közül legjobban kitünteti az ő feje-
delmét: Ivánt. Nagyfejedelemmé teszi. Rábizza, hogy a többi 
meghódolt fejedelemre felügyeljen, a lázongókat (Tvert!) bün-
tesse és az adót tőlük beszedje. Ily módon Moszkva politikai 
túlsúlyhoz jutott. Területét is kiméli a tatár, templomai bizton 
épülhetnek, gazdasági megerősödése is nyugodtan folyhatik. 
Valóban jobb helyet, biztosabbat és méltóbbat nem választha-
tott magának és utódainak Péter, «Kiev és egész Oroszország» 
hazátlanná lett metropolitája. A fejlődő Moszkva pedig viszont 
megbecsülte a metropolitát. Érezte, hogy tekintélye nagyban 
hozzájárulhat hatalmának emeléséhez, azért a legnagyobb figye-
lemmel környezte, csakhogy körében maradjon. Midőn 1325-ben 
Péter ünnepélyesen letette a moszkvai Boldogasszony templo-
mának alapkövét, a vendégszeretettől meghatott agg főpap meg-
áldotta a fejedelmet és így imádkozott : 

«Isten meg fog áldani téged és hatalmat ad neked min-
den fejedelmek fölött. Ő ezen várost minden városok fölé fogja 
emelni és e helyet a te nemzetségednek fogja adni mindenkorra. 
Kezed elleneid vállán lészen. Főpapok laknak majd itt és az én 
csontjaim is e városban fognak pihenni.» i 

E jövendölés utolsó szava hamarosan teljesedett: Péter 
1326-ban meghalt és Moszkvában temettetett el. Emlékét szent-
nek tisztelik s áldása, melyet Moszkvára mondott, a szentség 
fényét hintette az oroszok Rómájára. «Péter utódai», a többi 
metropoliták sem hagyták el többé e várost, hanem a kievi 
címüket megtartva ott maradtak, felhasználván minden befolyá-
sukat a moszkovita hatalom növelésére. 

Ha az orosz nemzeti és vallási élet központja Kiev maradt 
volna, az egyesülésre irányuló törekvések több sikerrel jártak 
volna. Egyik-másik nyugati orosz fejedelemről vitatják, hogy 

1 Kostomarov, Russ. Gesch. 170. I. 
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katholikus volt. A dolog több, mint valószínűtlen.! Legfeljebb 
rövid tartamú, politikai célzatú egyesülésről lehet szó. Viszont 
bizonyos, hogy a kieviek nem annyira a schismához, mint in-
kább a görög szertartáshoz ragaszkodtak, s midőn az uniót Lyon-
ban (1245), majd Flórencben (1439) a keletiek elfogadták, ők is 
készségesen csatlakoztak, míg Moszkva 1439-ben ellenállt. Az 
összeköttetés és kulturális hatás is könnyebb volt a nyugat és 
Kiev, mint a távoli Moszkva között. Azonfelül Kiev metropolitái 
nem űztek politikát, mint Moszkváéi. Abból tehát, hogy a val-
lási élet központja eltolódott, újabb akadályai keletkeztek az 
egyesülésnek, t. i. az alacsonyabb műveltség, mely az amúgy 
is nehézkes formalizmust a végletekig fokozta, és a politika. 

Kiev nagyobb műveltséget mutatott mindig, mint Moszkva. 
Míg a XII., XIII. században Kiev körül élénk szellemi élet pezs-
gett — a régi orosz irodalom gyöngyei : Szilveszter apát, Nesz-
tor krónikás, Jakab szerzetes, Bóján költő, az orosz nép csalo-
gánya művei és Monomachos «intelmei» Kiev dicsőségét hir-
detik — addig Moszkva kietlen sötétség közepette áll. Később, 
a protestantizmus fellépését követő vitázó harcok is a nyugati 
részen folynak. Mogilas kievi metropolita iskolája (1631) sza-
bott irányt az újkori schismatikus hittudománynak, Kievből jött 
az ő révén a scholastica Moszkvába. Az orosz egyház kimagasló 
alakjai, különösen akik Nagy Péter cár korát ékesíték, nyugat-
ról hozzák műveltségüket. így a polocki Simeon, neves szónok 
és költő, tanítványa Szilveszter Medvjedev, a transsubstantiatioról 
szóló vita megindítója, Dimitrij rostovi metropolita, a raskolni-
kok nagy ellenfele és különösen Theophán Prokokovitz novgo-
rodi érsek, Nagy Péternek újításaiban munkatársa. És jellemző, 
hogy ezeknek egyike-másika mint gyanús katholikus szerepelt az 
oit>sz előtt.2 

A moszkovita uralom alatt ellenben műveletlen a nép, 
tanulatlan a papság és maguk a fejedelmek. Még az írástudás 
itt természetfeletti isteni adomány-számba megy a XVI. század-
ban is! Az 1551-ben megtartott Stogláv (százfejezetes) zsinat 
alkalmával kezdtek az oroszok emlékezni, «hogy valamikor 
hazájukban iskolák is voltak, melyek később eltűntek. Most már 

1 V. ö. Herman Jos. Schmitt, Kritische Gesch. der neugriechischen u. 
russischen Kirche. Mainz 1840, 419. 1. 

2 Theophánt illelőleg 1. Muravjev, Gesch. d. russ. Kirche, 244. 1. 
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nagyon kevesen vannak, akik alaposan írni és olvasni tudnak, 
és így a püspökök kénytelenek jobb Ítéletük ellenére felszen-
telni olyanokat, akiknek írásról-olvasásról csak kevés fogalmuk 
van.»i Csoda-e, ha babona terpeszkedik mindenfelé: a cári 
palotától a legutolsó kunyhóig? Szökött szerzetesek és szerzetes-
nők ruhátlanul, hosszan lecsüngő hajjal kóborolnak a falvak-
ban. Rángatódznak, mintha látomásaik volnának és jósolnak 
tenyérből, kártyából, madarak repüléséből. A zsinat ez állapo-
tokon javítani óhajt, de kevés sikerrel. Nikon patriárka (1652— 
1666) még a XVII. században is szigorú ember hírében áll, 
mert szentelés előtt megvizsgálja a papjelölteket: "tudják-e a 
szentkönyveket olvasni ? 2 Az iszákosság is nagyon el van ter-
jedve szerzetesek és papok közt. Vajmi nehéz volna megmon-
dani, hol volt az orosz pap többször található: a templomban-e 
vagy a korcsmában? — ha ugyan a földesura robotba el nem 
hajtotta.3 Csak a legutóbbi időben is fegyelmit kellett indítani 
egy pópa ellen, mert az Oltáriszentséget megétette a tehenével. 
Ezzel akarta gyógyítani állatját a jámbor.4 1868. óta Tolsztoj 
kultuszminiszter, a papnevelés reformja végett tervezetet dolgo-
zott ki, hogy a klérus magasabb művelésben részesüljön, és ne 
kelljen papokat szentelni a templomszolgák közül, de mint leg-
több reform Oroszországban, ez is írott malaszt maradt. A ma-
gasabb lelkészi akadémiák (Kiev, Moszkva, Szentpétervár,) nem 
annyira lelkészeket, mint lelkészek gyermekeit nevelik. 

Hogy pedig a tudatlanság mint lehet akadálya az uniónak, 
arra kiváló példát nyújt nekünk a Kormczaia Kniga,5 az orosz 
egyház hivatalos monokánon-gyűjteménye. Ezen «Istentől ihletett 
könyv», mely tisztes családfáját Justiniánusig viheti vissza, a 
legújabb időkig nem rázta le magáról kiáltó tévedéseit. Van a 
végén egy vitázó fejezet a latinok ellen. Ebből megtudjuk, hogy 
a keleti nagy szakadás főoka, a római eretnekség szerzője «Péter 
a dadogó». így nevezi a mű a nagy Petrus Lombardust nevé-

1 Kostomarov, Russ. Oesch. 494. 1. 
2 Muravjev, Gesch. d. russ. Kirche, 189. 1. 
3 V. ö. a legújabb időkre nézve: Kropotkin, Egy orosz forradalmár 

emlékiratai, 1912. 72. 1. 
4 Prinz Max, Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage, Freiburg 

(Schweiz) 1907. 166. 1. 
5 « Könyv a kormányos számára.» Ugyanis az egyházkormányzóknak 

van szánva. 
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nek ethymologiája alapján (?), — sőt a sententiarum magistert 
meg is teszi római pápának! Mint római pápa ez eretnek meg-
parancsolta papjainak, hogy hét feleséget vegyenek, concubinát 
pedig annyit, amennyit akarnak. Orgonát, dobot és egyéb világi 
zenét hozott a templomba. Megparancsolta, hogy a testről min-
den szőrt le kell borotválni. Előre megbocsájtotta a bűnöket, 
bűnbánatot a feloldozáshoz nem követelt. Még azt is megen-
gedte övéinek, hogy a kutyákkal egy tálból egyenek. Ezen és 
hasonló szörnyűségek miatt a konstantinápolyi patriárka: Larius 
úr1 kizárta a rómaiakat az egyházból, mire a pápa a négy keleti 
patriárka pótlására saját híveiből választott patriarkákat, kiket 
bíborosoknak neveznek.2 

Nemde, ahol ilyen történelmi ismeretekkel táplálkoznak a 
lelkek, ott az előítéletek mélyen gyökerezhetnek? Ott nem cso-
dálkozhatunk, ha a pápai követek tudományos érvekkel az egye-
sülést előmozdítani nem is kísérelték meg és inkább politikaT 
bizonyítékokkal dolgoztak.3 Midőn Possevin jezsuita atya Ke-
gyetlen Ivánnal még is megkísérelte a vitát, többi közt ily fele-
letet kapott a cártól: 

«A mi hitünk keresztény hit, és nem görög hit. Mindig 
magában állott, mint ahogyan a római is magában áll. Csak 
azért nevezik görög hitnek, mert Krisztus születése előtt réges-
régen megmondta Dávid próféta: «Aethiópia kinyújtja kezét 
Istenhez.» Aethiópia azonban ugyanaz, mint Byzanc, Byzanc 
pedig az első volt a görög birodalomban, mely a keresztény 
hit fényében ragyogott.»4 

És ezt a magyarázatot Possevinnek el kellett fogadnia, mert 
a cár — hirtelen természetű volt. 

Budapest. Dr. Hamvas Endre. 
(Vége következik.) 

1 Caerularius ezen ethymologia szerint Kyr-Larius = Larius ú r ! 
2 Schlosser, Die Morgenl. orth. Kirche Russlands, 110. sk. 
3 IV. Sixtus, X. Leo. 
4 Kostomarov, Russ. Gesch. 490. 1. 



A FŐPAPOK RENDJÉNEK ELLENMONDÁSA 
1608-BAN. 

AR É G I magyar katholikusok és protestánsok majdnem két év-
százados — 1608-tól 1791-ig tartott — vallásügyi vitája 

folyamán a protestánsok mindig azt állították, hogy az 1606-iki 
bécsi békekötés magában véve a katholikusok és protestánsok 
közös megegyezése nélkül megváltoztathatatlan, kétoldalú szer-
ződés, melyet ezenfelül az 1608-iki országgyűlés még érvénye-
sen törvénybe is iktatott. 

Ezzel szemben a katholikusok a bécsi békekötés és az 
1608-iki törvények vallásügyi intézkedéseit semmiseknek vették, 
azaz: eszükbe sem jutott ugyan, hogy a protestáns rendeknek 
a bécsi békében és az 1608-iki törvényekben biztosított vallás-
szabadságát a valóságban megtámadják, de elvben, jog szerint 
ezekre nézve is tagadták, hogy nekik Magyarországon vallás-
szabadság volna adva, továbbá birtokaikon a protestáns job-
bágyoknak, amikor csak tehették, valóságban sem adtak vallás-
szabadságot, más szóval: birtokaikon a vallásügyre nézve, a Pro-
testantismus ellen, 1606, illetve 1608 után is csak úgy jártak el, 
mint azon évek előtt, amikor ugyanis a törvények szerint a pro-
testáns vallás Magyarországon egyszerűen tiltott dolog volt és 
a katholikusok földesúri jogának érvényesítését a vallásügy terén 
semmilyen békekötés, diploma vagy törvény sem gátolta meg. 

A katholikusok ebbeli felfogásukat, illetve eljárásukat a 
következőkkel okolták meg: 

1. A bécsi béke magában véve az országra, katholikusokra 
nézve semmi jogi érvénnyel sem bir, ezeket semmiképen sem 
kötelező szerződés, mert azt csak a király, nem pedig az ország 
kötötte Bocskayékkal. Azon békekötés törvényerővel csak annyi-
ban bírhatott, az országot és katholikusokat csak annyiban köte-
lezhette, amennyiben az országgyűlés elfogadta, becikkelyezte, 
törvénybe iktatta. 2. A bécsi béke vallásügyi intézkedéseinek 
törvénybeiktatása, azaz az 1608-iki vallásügyi törvények érvény-
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telenek, mert a Hármaskönyv (II. rész, 3. cím, a 2-ik §. vége, 
3-ik, 4-ik §. és II. rész, 4. cím) szerint törvénnyé csak az vál-
hatik, amihez az országnak mind a négy rendje egyhangú meg-
egyezéssel hozzájárul, már pedig az 1608-iki vallásügyi törvé-
nyekhez az ország egyik rendje, az első, a főpapoké nem járult 
hozzájuk, hanem azoknak ünnepélyesen ellentmondott és azon 
törvényeket az sem tette érvényessé, hogy az 1608-iki ország-
gyűlés protestáns többsége és a király a főpapság ellejjmondását • 
figyelmen kívül hagyta, mert a főpapság ellenmondásának figyel-
men kívül hagyása, a törvényhozás módja, a Hármaskönyv erre 
vonatkozó rendelkezése, az alkotmány megváltoztatásának jelle-
gével birt, tehát valóságos törvény hozása volt, úgy hogy — 
ugyancsak a Hk. II. 3. szerint — az is csak úgy lehetett volna 
érvényes, jogi hatállyal biró, ha ahhoz is mind a négy rend, 
tehát a főpapoké is, hozzájárult volna, ámde a főpapság ahhoz 
sem járult hozzá. 

A régi magyar katholikusoknak a bécsi béke jellegéről 
vallott nézetét mi feltétlenül helyesnek, a magyar alkotmányban 
gyökeredzőnek tartjuk, az arra vonatkozó érvek és ellenérvek 
tüzetes jogi bírálatába azonban itt nem bocsátkozunk, hanem itt 
csak a régi magyar katholikusoknak az 1608-iki vallásügyi tör-
vények érvényességét illető nézetével szándékozunk tüzetesen 
foglalkozni. 

Hogy az 1608-iki vallásügyi törvények a magyar alkot-
mány, nevezetesen a Hk. II. 3. szerint, a főpapság ellenmondása 
következtében teljesen érvénytelenek, a régi magyar katholikusok 
egyhangúan hirdették, i 

1 A főpapok 1609. márc. 28-iki felirata a királyhoz az országgyűlés előtt. 
Zsilinszky Mihály. A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a refor-
matiótól kezdve. Négy kötet. 1880—1897. II. 1. és köv. A katholikus tanácso-
sok felirata ugyanahhoz az 1609-iki országgyűlésen. U. o. II. 5. A katho-
likusok nyilatkozata az 1613-iki országgyűlésen. U. o. II. 71. Ugyanazok nyilat-
kozata az 1619-iki országgyűlésen. U. o. II. 165. A clerus protestatiója a pesti 
commissio előtt 1721. máj. 21. és ugyanannak reprotestatiója és recontradic-
tiója ugyanott. Magyar Nemzeti Múzeum kézirattára. A Pesti commissio iratai. 
Acta commissionis in negotio religionis vi art. 30. 1715. ordinatae. Fol. Lat. 
793. Hat kötet. Összesen 2655 lap kézirat. II. 140. 9. és 16. V. ö. Replica 
Romano-Catholicorum ad praetenta Dominorum Acatholicorum generalium 
viginta puncta ad speciem facti in totidem exemplaribus reducta. 1721. jun. 19. 
U. o. II. 292. és köv. és a katholikusok duplicája. 1721. dec. 5. U. o. V. 329. 
és köv. A clerus felirata a királyhoz az 1687-iki országgyűlésen. M. N. Múzeum 



644 DR. P O M P É R Y AURÉL 

Hirdette ezt Pázmány Péter is, mert ha a «Falsae originis 
motuum» stb. ci mû művében1 csak annyit írt is, hogy a főpap-
ság a vallásszabadságnak ellentmondott, de azután az erről szóló 
törvénynek eltörléseért nem küzdött, ezzel csak azt akarta mon-
dani, hogy 1608 után a főpapság és katholikusok az 1608-iki 

kézirattára. Acta publica plurium annorum in negotio religionis. Szirmay 
Antal hagyatékából. Fol. Lat. 2016. V. ö. Zsilinszky, i. h. III. 566. — Padányi 
Biró Márton veszprémi püspök hires műve: Enchiridion Martini Bironii Pa-
dani Episcopi Wesprimiensis de fide, haeresiarchis ac eorum asseclis, in 
genere de apostatis deque constitutionibus atque decretis imperatorum et 
regum contra dissipatores catholicae ecclesiae editis. Diothrephis seu acatho-
licis in Hungaria commorantibus ad ss. imperatriciam ac reginalem majes-
tatem Mariam Theresiam in negotio religionis anno millesimo septingentesimo 
quadragesimo nono sub communi augustanae et helveticae confessioni ad-
dictorum nomine recurrentibus responsionis loco C h r i s t i a n a charitate exhibi-
tum. Jaurini. Typis Gregorii Joannis Streibig. 1750. 4-r. 28 számozatlan, 
208 számozott, 16 számozatlan lap. A címlap előtt Birónak rézmetszetű arc-
képe. A M. N. Múzeum könyvtárának példánya. Hung. e. 150. jelzés alatt. 
Lapszéli és a nyomtatott lapok közé kötött lapokra írt, protestáns kéztől szár-
mazó, kézírásos jegyzetekkel. Bele vannak kötve e példányba — a 13. számo-
zatlan laptól a 28-ikig — theologiai thesisek, melyeket Biró védősége alatt egy 
ferencrendi védett, valamint, a thesiseket megelőzően, a ferencrendinek Bíró-
hoz intézett, őt magasztaló ajánló irása is. Biró müvében a jelen tárgyra 
vonatkozó r é s z : a 125—128. lapokon, ahol a főpapoknak az 1608-iki törvények 
szentesítése előtt II. Mátyás királyhoz beadott tiltakozó felirata is közölve 
van. — Katona István. Vindiciae c l e r i Hungáriáé contra supplicem libellum 
Samuelis Nagy. 1790. Budae. Typis Regiae Universitatis. 8-r. 31 lap. M. N. 
Múzeum könyvtára. Hung. e. 1230. jelzés alatt. VI., VIII., XII. és XIII. p. — 
Animadversiones in postulata DD. Acatholicorum Augustanae et Helveticae 
confessionis. 17í0. Hely és nyomda nélkül. 8-r. 38 lap. M. N. Múzeum könyv-
tára. Hung. e. 1230. jelzés alatt. 10—13, 22—37. — Funiculus triplex dis-
solutus, sive pacificationis Viennensis, Niklburgensis, Linciensis ab textúra 
Privati Veridici explicatae et memoriae feliciter coronati Regis Hungáriáé 
Leopoldi II. oblatae Posonii 1790. per Publium A. P. Pestini typis Mathiae 
Trattner. 1790. 8-r. 47 lap. M. N. Múzeum könyvtára. Hung. e. 1230. jelzés 
alatt. 7. §. és a mü végén levő corollariumokban. — Examen tum Deciaratio-
nis — utinam — christianae et patrioticae ad quaestionfem, an sic dicta apos-
tasia inter delicta civil ia referenda, tum Tentaminis de eadem concinnati per 
S. D. Adamum Pogány de Cséb. An non saepe nimis peragit violenta potes-
tas, quod tranquilla nequit? 1790. Hely és nyomda nélkül. 8-r. 99 lap. M. N. 
Múzeum könyvtára. Hung. e. 145. jelzés alatt. 85. lap. — Geminae conclusio-
nes in materia religionis. 1790. Hely és nyomda nélkül. 8-r. 29 lap. M. N-
Múzeum könyvtára. Hung. e. 1230. jelzés alatt. 6. és köv. 

1 Pázmány «Falsae originis motuum Hungaricorum succincta refutatio. 
A magyarországi támadásoknak hamisan költött eredetinek rövid, velős hami-
sítása» című művének tartalmát ismerteti Katona István. Hist. Crit. XXX. 
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vallásügyi törvényeknek formális törvénycikkel való eltörlését 
nem sürgették, de egyszóval sem tagadta, hogy a főpapság 
ellenmondása az emiitett 1608-iki törvényeket valóban érvény-
telenítette. Továbbá : a Pázmány érseksége idején tartott ország-
gyűléseken a katholikus párt nem egyszer nyíltan mondta, hogy 
az 1608-iki vallásügyi törvények a főpapság ellenmondása követ-' 
keztében érvénytelenek és azon pártnak vezére Pázmány volt. 
Végül: Pázmány 1618-ban a főpapság 1608-iki ellenmondásáról 
szóló bizonyítványt a pozsonyi káptalantól hivatalos úton, az 
országbíró útján, kivettei és ezt bizonyára nem azért tette, mert 
azon ellenmondást üres, hatálytalan dolognak tartotta. 

Hirdette továbbá a fent írt tényt Bársony György, váradi 
püspök is «Veritas toti mundo declarata» cimű hires művében,2 

mely Magyarországon az első nyomtatott munka volt, amelyben 

185. és köv. Pázmány e művének, mely feleletül szolgált Alvinczy Péter 
1619-ben megjelent «Querela Hungáriáé, Magyarország panasza» cimü, latinul 
és magyarul írt művére, első kiadása Pozsonyban szintén 1619-ben, ugyancsak 
latin. és magyar szöveggel, második kiadása pedig 1620-ban Bécsben vagy 
Pozsonyban jelent meg. Az utóbb említett évben Augsburgban Pázmány e 
munkája német fordításban is napvilágot látott «Ungarischer Rebellionsbrunn, 
das ist : Wahrer Oegenbericht wider die unwahre Inricht, als ob Ihr Kayser-
liche Mayest. an jetzigen ungarischen Unwesen die Schuld hett. Oder woher 
dieselbige Unruhe entsprungen. Getreulich aus dem Latein ins Teutsche ver-
setzt» címmel. Pázmány e művét legújabban kiadta Kiss János 1904-ben. Páz-
mány összes mnnkáinak a budapesti egyetem készíttette kiadásában. Latin soro-
zat. VI. köt. 

1 Ld. Fejér György. Jurium ac Libertatum Religionis et Ecclesiae Catho-
licae in Regno Hungáriáé Partibusque adnexis Codicillus Diplomaticus. 
Budae. Typis Regiae Scientiarum Universitatis Hungaricae. 1847. 82. drb. 
116—128. lap. 

2 A mű teijes címe : «Veritas toti mundo declarate argumento triplicí 
ostendens Sacram Caesaream Regiamque Majestatem non obiigari tolerare in 
Hungaria sectas Lutheranern et Calvin ianam». Jeligéje : «S. Augustinus ad 
illud Psal. 57. Ad nihiluin devenient tamquam aqua decurrens. Non nos ter-
reant, fratres! Quidam fluvii, qui dicuntur torrentes, decurrit aqua, ad tempus 
perstrepit, mox cessabit, diu stare non possunt. Multae haereses jam emortuae 
sunt, concurrerunt in rivis suis, quantum potuerunt, eecurrerunt sictiti sunt 
rivi, vix eorum memoria reperitur». Hogy ki a szerző, jelezve van a mű végén 
a következőképen: «Ex catholicae religionis zelo nomine Sacrae Caes. et Re-
giae Mattis respondit G. B. E. V. P. S. S. C. R. M. C.» A mű megjelent 
1671-ben előbb Kassán, majd Bécsben. Szabó Károly szerint Bársony 
müve megvan az Erdélyi Múzeum, a nyitrai egyházmegye és a kalocsai 
főszékesegyház könyvtárában. A művet a budapesti egyetemi könyvtár útján 
kértük Nyitrárót, de nem küldték meg, mert a háborús világban nem merték 
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a katholikusoknak az 1608- és 1647-iki vallásügyi törvények 
érvénytelenségére vonatkozó érvei elő voltak adva. Bársony 
ugyanis ezt írja (az Argumentum Il.-ban): «Emlékezzenek tehát 
vissza, hogy 1606-ban vagy 1608-ban és a következő években, 
vagy 1647-ben ki szavazta meg a főpap és katholikus báró és 
•mágnás és nemes urak közül a lutheránus-kálvinista vallás sza-
badságát? Sőt ezek annak ellentmondtak, mint ez már a fent 
idézett 1647:5. t.-c.-ből bizonyos». Habár tehát Bársony, mint 
ez művéből kiviláglik, az ellenmondás címén csak az 1647-iki 
vallásügyi törvényeket mondja érvényteleneknek és a bécsi béke 
vallásügyi intézkedéseinek érvénytelenségét műve első. részében 
más alapon bizonyítja, mindazonáltal, mint olvashattuk, művé-
nek az imént idézett részében egész határozottan írja, hogy az 
1608-iki vallásügyi törvényeket a főpapok rendje nem szavazta 
meg, ami azonban jogi hatály tekintetében egyértelmű az ellen-
mondással, mert a Hk. II. 3. címe értelmében a törvények nem-
csak akkor érvénytelenek, ha azoknak egy rend ellentmond, 
hanem akkor is már, ha azokhoz egy rend nem járul hozzájuk, 
ha azokat egy rend nem szavazza meg. Bizonyos tehát, hogy 

a postára bizni. Kértük Kalocsáról is, ahol teljesítették kérelmünket, fogadják 
érte hálás köszönetünket, de kitűnt, hogy Szabó adata téves, mert amely mü-
vet Kalocsáról kaptunk, az ugyan szintén rendkívül becses, mind könyvészeti, 
mind történelmi szempontból igen fontos — mert az 1681-iki országgyűlésen 
nagy port fölvert —• mű, de fájdalom, nem Bársony műve, hanem csak egy 
Bársony könyvének érveit ismétlő és azokat védő munka, melynek teljes címe : 
«Veritas toti mundo declarata, Sacram Caesaream Regiamque Majestatem non 
obiigari ad tolerandos in Ungaria Lutheranos et Calvinistas, authore primum 
Reverendissimo Oeorgio Bársony E. V. P. S. S. C. R. M. C., impugnata deinde 
ab helvetico puodam protestantium fautore, sed praesenti scripto vindicata per 
Catholicum pacis, patriae, Majestatis Caesareae Regiaequae et antiquae Re-
ligionis Catholicae ac Hungaricae studiosum sub ipsis Comitiis Soproniensibus 
anni 1681». 8-r. Nyomda nélkül. XI. és 224. lap. Az ex libris-en a Kolonics 
grófi címer, fölötte püspöki kalap, alatta ez az irás : «Ex libris Ladisl. Com. 
a Kollonitz Epis M. Varad». Mint mondtuk, azon szerencsés helyzetben, hogy 
Bársony művének egy eredeti példányát megláthattuk volna, nem lehettünk, 
de ez Bársony műve tartalmának megismerhetése szempontjából semmi bajt 
sem okozott, mert Bársony műve egész terjedelmében megvan kézirati máso-
latban a Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárában. Acta publica plurium an-
norum in uegotio religionis. Szirmay Antal hagyatékából. Fol. Lat. 2016., 
továbbá nyomtatott másolatban Okolicsányi Pál História Diplomatica-]ár\ak 
függelékében a 142. laptól a 146-ikig és csak egy lényegtelen rész elhagyásával 
Fejér György Codicillus-íbm mint 140-ik darab a 239. laptól a 244-ikig. így 
tehát bő alkalmunk volt Bársony művének tartalmával megismerkednünk. Bár-
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Bársony az 1608-iki vallásügyi törvényeket a főpapoknak az 
ellenmondással egyértelmű, azokhoz hozzá netn járulása miatt is 
érvényteleneknek mondja. 

Itt jegyezzük meg, hogy Karácsonyi János és Acsády Ignác 
Bársony könyvét tévesen ismertetik, annak érvelését tévesen fog-
ják föl. E tévedést annál inkább meg kell igazítanunk, mert 
abból a hazafiatlanság vádja nemcsak Bársonyra, hanem az 
egész régi magyar főpapi karra és világi katholikusságra is, 
mint amelyek Bársony érvelését teljesen a magukévá tették, reá-
háramlik.i 

Karácsonyi János ezt írja : «Azon tétel, hogy Magyarország 
összes alkotmányos jogait eljátszotta, vonatkozott az 1606., 1608. 
és 1647. években alkotott vallási törvényekre is s ennélfogva a 
királyi és bányavárosokban, a földesurak pedig jószágaikon tet-
szésük szerint újra rendezhették a vallási ügyeket s a protes-
tánsokat eddig birt jogaiktól, templomaiktól megfoszthatták. 
E tétel igazolására Bársony Oyörgy szepesi prépost külön köny-
vet is írt».2 

Acsády Ignácnál ezt olvassuk: «1671-ben Bársony Oyörgy 

sony műve ellen irtak: 1. Bethlen Miklós. Falsitas toti mundo detecta. Meg-
jelent 1672, Kolozsvárt. Hogy e mű szerzője a legnagyobb valószínűség sze-
rint Bethlen Miklós, az «Austriaca Austeritas» irója és hogy megjelenésének 
helye nem a címlapján feltüntetett Antwerpen, hanem Kolozsvár, ld. Szabó 
Károly. Régi Magyar Könyvtár. Bethlen ezen műve ellen Íródott a fennt ismer-
tetett kalocsai mű. 2. Pősaházy János, a hires pataki professor. Falsitas veri-
tatis declaratae. Említik: Okolicsányi. Hist. Dipl. 71., Molnár János. Prae-
liminarien. 1790. 115. és Szilágyi Sándor. Zrinyi Péter és társai ligája és a 
törvényszékek. 1867. 85. Okolicsányi e művet — i. h. — a függelékben a 146. 
laptól a 152-ikig egész terjedelmében közli. Itt a teljes cím: «Falsitas veritatis 
toti mundo declaratae in negotio tolerantiae exercitii publici religionis pro-
testantium in Ungaria breviter et dilucide ostensa a S. A. S. T. D. E. P. P. H.» 
3. Krestyiánszky Jób. (Álnév.) Ausführliche Antwort auf die entlarvte Wahr-
heit. Freyberg. (Nyilván nem igazi helye a nyomtatásnak.) Említi Molnár és 
Szilágyi, i. hh. 4. Komáromi Csipkés György. Molinien sisyphium. Említi 
Szilágyi, i. h. 

1 Azt talán mondanunk sem kell, hogyha olyan történetiróknak, mint 
pl. Fraknói Vilmos, Bunyitay Vince, Békefi Rémig, Karácsonyi János, Kol-
lányi Ferenc, Sörös Pongrác stb. egyik-másik kérdésben ellentmondunk, azért 
egy percre sem feledkezünk meg azon tiszteletről és háláról, mellyel ő nekik 
az ő tudományos működésükért a magyar egyháztörténelem iránt érdeklődő 
minden ember és így a mi csekélységünk is, tartozik. 

2 Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970—1900-ig. Második 
kiadás. 1915. 156. és 157. lap. 
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püspök könyvet adott ki, melyben kereken kijelenté, hogy a 
király nem köteles azon törvényeket megtartani, melyek a pro-
testánsoknak a vallásszabadságot biztosítják. A bécsi és linzi béke-
kötések és a reájuk vonatkozó törvénycikkek megszűntek és újra 
érvényben vannak azon 1523—26-iki törvények, melyek a lutherá-
nusok elégetését rendelik el».i 

Erre megjegyezzük: 
1. A király a városokban a templomoknak a protestánsok-

tól visszavételét, illetve a protestánsoknak a templomok hasz-
nálatában korlátozását, továbbá a katholikus földesurak birtokai-
kon ugyancsak a templomoknak a protestáns jobbágyoktól vissza-
vételét és a protestáns lelkészeknek azon birtokokról eltávolítását, 
valamint a jobbágyoknak a katholikus hitre visszatérítését nem 
1671-ben, Magyarország összes alkotmányos jogai eljátszottságá-
nak osztrák elmélete alapján kezdték, hanem mindjárt 1608 után, 
még pedig részben az 1608-iki vallásügyi törvények szövegé-
nek, részben meg, amennyiben ezen túlmentek, azon felfogás 
alapján, hogy az 1608-iki vallásügyi törvények a főpapok rend-
jének ellenmondása következtében érvénytelenek voltak. 

2. Bársony György művében Magyarország összes alkot-
mányos jogai eljátszottságának alapján semmit sem bizonyít — 
Magyarország alkotmányát, alkotmányos jogait egy szóval sem 
érinti — egy szóval sem mondja, hogy azok, vagy általában a 
bécsi és linci békére vonatkozó törvények megszűntek, hanem 
egyesegyedül csak a protestánsok vallásszabadságára vonatkozó 
törvényekről beszél és ezeknek nem megszűnését, tehát a magyar 
alkotmánnyal kapcsolatban való megszűnését sem hirdeti, hanem 
kezdettől fogva való érvénytelenségét, még pedig a bécsi béke 
1. cikkelyéét a benne foglalt «absque tarnen praejudicio catho-
licae romanae religionis» záradék, az 1608-iki vallásügyi tör-
vényekét a főpapságnak és a katholikusoknak azokhoz való 
hozzá nem járulása és az 1647-iki vallásügyi törvényekét a fő-
papság és a katholikusok azoknak való ellenmondása miatt. 
Avagy igaz, miután Bársony kijelentette, hogy a bécsi béke 
1. cikkelye a benne foglalt említett záradék miatt sohasem volt 
érvényes, azt is mondja, hogy azon cikkelynek a hatálya idővel 

1 Szilágyi Sándor. A magyar nemzet története. VII. köt. — Acsády 
Ignác. Magyarország története I. Lipót és I. József korában. 1657—1711. 1808. 
302. lap. 
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megszűnt, aminek csak úgy van értelme, ha Bársony így érti a 
dolgot: azon cikkely sohasem volt érvényes, de ha — föltéve, 
de meg nem engedve — valaha érvényes is lett volna, akkor is 
megszűnt stb. És hát minek az alapján állítja Bársony a bécsi 
béke 1. cikkelyének megszűnését? Talán a magyar alkotmány-
megszűnése alapján? Dehogy! Semmi összefüggésbe sem hozza 
azon cikkely megsemmisülését a magyar alkotmánnyal, hanem 
azt mondja, hogy azon cikkely azért vesztette el hatályát a 
protestánsok vallásszabadsága tekintetében, mert a protestánsok 
az abban megjelölt feltételeket megsértették. Tehát nem a ma-
gyar alkotmány megszűnése és vele együtt ezen cikkelyé is, hanem 
egyesegyedül csak ezé a cikkelyé! Ez tehát egészen más, mint 
Magyarország összes alkotmányos jogai eljátszottsága tételének 
az 1606., 1608. és 1647-iki vallási törvényekre vonatkoztatása, 
illetve azokra vonatkozásának igazolása. Bársony a vallási tör-
vények kezdettől fogva való érvénytelenségét, illetve egynek a 
megszűnését az alkotmány megszűnésétől vagy tovább fennál-
lásától egészen függetlenül állította, a vallásügyi törvényekről 
tárgyalván, a magyar alkotmányt a maga részéről teljesen épen, 
sértetlenül hagyta. 

3. Azt sem lehet mondani, hogy midőn Bársony és vele 
együtt az egész magyar főpapság és világi katholikusság az 
1606-iki stb. vallásügyi törvények érvénytelenségét, illetve meg-
szűnését hirdették, ebben eo ipso benne volt, még ha ők nem 
is akarták, a magyar alkotmánynak megdöntése, tagadása. Téve-
sen írták erre nézve, a magyar főpapság 1608-iki ellenmondásá-
ról szólván : «a bécsi béke és az arra vonatkozó törvény Magyar-
ország egyik legfontosabb alkotmányos oklevele és aki annak 
vallási részét megtámadja, nem támadja-e meg az annak egy-
szersmind politikai részét és az egész alkotmányt is ? Magyar-
országon az evangélikusok jogainak megdőlésével az alkotmány 
is megdől» és I. Lipótnak az alkotmány megszűnésére, illetve 
annak csak kegyelemből visszaadására vonatkozó elméletéről 
írván: «ide juttatta tehát a jezsuitikus politika az országot 
a bécsi és liqp békével, a vallásügyi törvényekkel együtt az 
alkotmány is megdőlt, a jog helyébe a kegyelem lépett».1 

1 Beiträge zur Geschichte des Protestantismus in Ungarn. Zweites Heft. 
Nachrichten über den Zustand der Evangelischen in Ungarn. Von Gregor 
von Berzeviczy. Zweite Auflage. Leipzig. Verlag von Otto Wigand. 1860. 
16. 19. 
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Ilyen junctim a vallás ügye és a magyar alkotmány között 
nem állt fenn! Midőn Forgách Ferenc nyitrai püspök és kan-
cellár 1606-ban az első bécsi tárgyalás eredményekép létrejött 
pontokat aláírta, kijelentette, hogy az ő aláírása csak a világi 
pontokra vonatkozik, de nem egyszersmind a vallásiakra, vagyis 
tiltakozását csak a vallási pontok ellen irányította, de nem a 
világiak ellen is. Ugyanígy tett Forgách 1606-ban a bécsi béke 
aláírásakor. Az 1608. januárusi pozsonyi gyűlésen a főpapság 
csak a bécsi béke első, azaz vallásügyi cikkelyének mondott 
ellent. A főpapság két rendbeli, az 1608-iki törvények szentesí-
tése előtt a királyhoz beadott tiltakozása hasonlókép» csak a val-
lásszabadságra és a vallásügyi intézkedésekre vonatkozott, szint-
úgy a főpapságnak az 1608-iki törvények szentesítése után a 
pozsonyi káptalan előtt 1608. nov. 21-ikén letett tiltakozása, 
ellenmondása is, amint ezt a főpapok maguk pontosén specifi-
kálták, csak az 1608. 1., 6., 7. és 8., vagyis csak a vallásügyi 
törvénycikkek ellen fordult. A clerus a pesti commissioban nyíl-
tan mondta, hogy 1606-tól kezdve a főpapok mindenha csak a 
vallás ügyében mondtak ellent.1 

Bársony könyve megjelenése idején (1671) a bécsi kormány 
igenis hirdette a magyar alkotmány megszűnését, a katholikus 
főpapok és katholikus főurak pedig, Bársonnyal teljesen egyet-
értve, akkor is, tsak úgy, mint elődeik 1608-tól fogva mindég, 
egyhangúan hirdették a vallásügyi törvények érvénytelenségét, 
de sem Szelepcsényi György primás, sem egyetlen magyar katho-
likus főpap vagy főúr sem fogadta el Bécsnek az alkotmányra 
vonatkozó elméletét, hanem Szelepcsényi vezérletével a főpapok 
és főurak küzdöttek az ellen.2 És később, III. Károly és Mária 
Terézia korában, mikor Bécs már nem vallotta, hogy a magyar 
alkotmány megsemmisült, a főpapok és katholikusok még min-
dég, 1791-ig, Bársony nézetét követték a vallásügyi törvények 
érvénytelenségét illetően, de senkisem volt buzgóbb védelmezője 
a magyar alkotmánynak, mint ők.3 

1 Pesti commissio iratai. A clerus reprotestatioja és recontradictioja. 
1721. jűl. 15. M. N. Múzeum kézirattára. Fol. Lat. 793. II. 9. és köv. 

2 Ld. Károlyi Árpád. A magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban. 
1883. Értekezések a történelmi tudományok köréből. 1884. 111. 

3 Igen figyelemreméltó az, mit e részben a XVIII. század főpapjairól, 
főurairól és jezsuitáiról Marczali Henrik ír. Magyarország története 11. József 
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A főpapok és katholikusok tehát ugyancsak elkülönítették 
a vallásügyi törvények dolgát az alkotmányétól. A vallásügyi 
törvényeknek igenis ellentmondtak és azokat ellenmondásukkal 
valóban érvénytelenítették is, de az alkotmányra vonatkozó tör-
vényeknek sohasem mondtak ellent és azokat nemcsak nem 
akarták érvényteleníteni, hanem a valóságban sem érvénytelení-
tették. Mert mit mond a Hármaskönyv? Azt, hogyha egy rend 
valamely törvényjavaslathoz nem járul hozzá, azon javaslat nem 
válik törvénnyé. És hát mi következik ebből ? Az, hogyha a fő-
papság a bécsi béke 1. cikkelyének és az 1608. k. e. 1. tc.-nek 
ellentmondott és így azokat megsemmisítette, érvénytelenekké 
váltak a bécsi békének azon cikkelyei és azon 1608-iki törvények 
is, melyek ellen a főpapság nem tiltakozott? De hisz a Hármas-
könyv nem mondja, hogy azon törvények is érvényüket vesztik, 
melyeknek senkiseon mondott ellent! Azt meg csak nem mond-
hatjuk, hogy vallásszabadság nélkül a magyar alkotmányéi sem 
képzelhető, mert sok évszázadon át a magyar alkotmány nem 
adott vallásszabadságot és azért mégis fennállt. Szóval : Bársony 
Oyörgy és akik az ő érvelését követték, nem a magyar alkot-
mány megszűnésének elmélete alapján állították a vallásügyi 
törvények érvénytelenségét, megszűnését, hanem egészen más, 
az alkotmányt legcsekélyebbet sem sértő alapon és akármit hir-
dettek a vallásügyi törvényekről, sem akarva, sem akaratlanul, 
egy karcolást sem ejtettek a magyar alkotmányon, amelyet még 
szilárdan védtek is. 

S most térjünk vissza közelebbi tárgyunkhoz. 
Mivel a magyar alkotmány nemcsak azt diktálta, hogy a 

törvényeket valamennyi rend beleegyezésével, egyhangú hozzá-
járulásával hozzák, hanem azt is, hogy az egyhangúság, egy-
értelműség ne a számbeli többség, hanem a józanabb, vagy, 
mint szintén mondták, főbb rész véleménye, akarata szerint jöj-
jön létre (1495: 25. tc., 5. §.) és mivel a katholikusok Szent István 
törvényének megfelelően (I., 3. fej., 3. §. ; II., 2. fej.) a vallás 
ügyében a józanabb, főbb résznek — teljes joggal — a főpapok 
rendjét egyedül is, meg azon rendet és a vele tartó világiakat 
vették, így ők az 1608-iki törvényeket nemcsak a főpapok rend-
jének ellenmondása miatt mondták érvényteleneknek, hanem 

korában. I. köt. Második jav. kiadás. 1885. II. köt. Második kiadás. 1888. 
III. köt. 1888. — I. köt. 9. 15. 17. 262—265. 280. 281. 282. 
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azért is, mert azon törvényekre nézve a döntés nem a józanabb, 
főbb rész akarata szerint történt.i 

A katholikusok végül még azért is érvényteleneknek állí-
tották az 1608-iki vallásügyi törvényeket, mert, mint — szintén 
teljes joggal — mondták, az alkotmány, nevezetesen a Hk. Prol. 
9. címe szerint a statutumnak nincs ereje, ha az egyházjoggal, 
azaz az egyháziak régi szabadságával, vagy az ezeknek adott 
régi kiváltságokkal ellenkezik, valamint, ha a lélek üdvösségére 
tartozó dolgokban kelt.2 

Mindez azonban csak mellékes, a régi magyar katholikusok 
főérviiket az 1608-iki vallásügyi törvények érvényessége ellen a 
rendeknek azokhoz nem egyhangú hozzájárulásából, vagyis a 
főpapok rendjének azok ellen történt tiltakozásából merítették, 
és ezen érv igaz, a magyar alkotmánynak teljesen megfelelő volt. 

A régi magyar protestánsoknak ez ellen szegezett okfej-
tése sem a jog, sem a történelmi igazság szempontjából nem 
fogadható el. 

A protestánsoknak a jelen tárgyra vonatkozó első érve volt : 
A főpapságnak az 1608-iki vallásügyi törvények ellen történt 
ellenmondása semmi jogi hatállyal sem bírhatott, mert az ország-
gyűlés tagjai szavazatának többsége és a király szentesítése elég 
volt ahhoz, hogy valamely törvényjavaslat törvénnyé váljék. 
A Hk. II. 3. címére nem lehet, nem szabad hivatkozni, mert a 
király és három rend több, mint egy rend. A többség dönt és 
nem a kisebbség.3 Ez ellen azt kell mondanunk, hogy hiába 

! Bársony György, i. h. az Argumentum II -ban és Animadversiones in 
postulata DD. Acatholicorum. 1790. 22—37. 

2 Pesti commissio iratai. A clerus reprotestalioja stb. — Examen tum 
declarationis stb. 1790. 88. 

3 Pesti commissio iratai. Az evangélikusok contrareplicája, azaz dupti-
cája a clerus 1722. jan. 5-iki replicájára, azaz duplicájára, mely utóbbit az 
egri egyházmegye plenipotentiáriusa terjesztett elő. 1722. márc. 26. M. N. Mú-
zeum kézirattára. Fol. Lat. 793. I. 14. V. ö. a Pesti commissio protestáns tag-
jainak a királyhoz beadott véleményét. 1722. máj. U. o. III. 1. és köv. — 
Ribini János. Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungáriáé. Két 
kötet. 1787. 1789. I. 367. — Csebi Pogány Ádám. Succincta deductio jurium 
et gravaminum evangelicorum utriusque confessionis in Hungaria auctore 
Privato Veridico de anno 1790. mense Junio. 1790. Hely és nyomda nélkül. 
8-r. 74 lap. 38. — A régi magyar katholikusok és protestánsok vallásügyi vitá-
jára nézve igen becses gyűjtemények még a M. N. Muzeum kézirattárában : 
Acta publica Christianae tolerantiae. Három kötet. Széchenyi Ferenc gróf gyűj-
teményéből. Fol. Lat. 1995. és Collectio instantiarum a protestantibus in Hun-
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hivatkoztak a protestánsok a három rend többségére és hiába 
vették ehhez hozzá még a királyt is, a Hk. II. 3. címe feltétlenül 
megkövetelte a törvények érvényességéhez mind a négy rend 
egyhangú hozzájárulását és a Hk. említett címe nemcsak 1608-ban 
volt élő, teljes hatályban levő törvény, hanem még 1847-ben is, 
szóval mindaddig, míg csak Magyarország alkotmánya rendi 
volt és így, ha valamikor az országgyűlés számbeli többsége — 
hatalmának tudatában — a Hk. említett címének megvetésével 
terjesztett valamely törvényjavaslatot szentesítés végett a király 
elé és a királyt is reákényszerítette az illető törvényjavaslat 
szentesítésére, ez csak erőszak lehetett, de nem jog. 

A protestánsok második érve volt: A főpapság ellenmon-
dásának sem a bécsi békében, sem az 1608-iki vallásügyi tör-
vényekben nincs nyoma, i Ezen érv meg van cáfolva már azzal, 
ami fent, ezen értekezésünk második bekezdésében olvasható. 

A protestánsok harmadik érve volt : A főpapság ellenmon-
dása nem az illetékes forum : az országgyűlése, hanem a pozsonyi 
káptalan előtt történt. Az ellenmondás hiteles tanuja csak az 
országgyűlése lehetett, nem pedig az említett káptalan.2 Erre 
feleljük: A főpapság 1608 januáriusában a pozsonyi gyűlésen a 
rendek előtt mondott ellent a vallásügyi engedmények törvénybe-
iktatásának. Tudván tudjuk azonban, hogy mivel az említett 
gyűlés nem volt rendes, törvényes országgyűlés, így, valamint 
magának azon gyűlésnek, úgy a rajta történt ellenmondásnak is 
csak történelmi, erkölcsi jelentősége volt. Hogy azután az 1608-iki 
országgyűlésen, amikor az igazi ellenmondásnak kellett tör-
ténnie, a főpapság a vallásügyi törvényeknek nem — mint 1608 
januáriusában — a rendek szine előtt mondott ellent, ennek 
csak az lehetett az oka, hogy a főpapság ellenmondása miatt a 
rendek körében durva bántalmazástól, azaz erőszaktól félt. Ámde 

garia religionis exercitii causa Majestati Regiae porrectarum. Jankovich Miklós 
gyűjteményéből. Fol. Lat. 2079., az ezekben foglalt forrásoknak az 1606., 
illetve 1608-ik évet érintő érvei azonban inkább a bécsi béke kétoldalú szer-
ződés jellegére vonatkoznak, mint a főpapok rendjének 1608-ban történt, a val-
lásügyi törvények ellen irányuló ellenmondására és fgy ezekkel itt nem fog-
lalkozunk. 

1 Pesti commissio iratai. Az evangélikusok reprotestatioja a clerusl721. 
máj. 21-iki protestatioja ellen. 1721. jún. 26. M. N. Múzeum kézirattára. Fol. 
Lat. 793. II. 3. és köv. — Csebi Pogány Ádám. Succincta deductio. 1790. 15' 

7 Ld. pl. Csebi Pogány Ádám. Succincta deductio. 1790. 14. 
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valamint az erőszak nem foszthatta meg a főpapságot az ellen-
mondásra való jogától és a főpapság ellenmondását az alkot-
mány biztosította törvény megsemmisítő erejétől, úgy, ha az ellen-
mondás nem azért, mert a főpapságnak úgy tetszett, hanem az 
erőszak miatt, vagyis mert máskép nem lehetett, történt máshol, 
mint az országgyűlésen, jogosan történt ott, azaz máshol, és 
azért, mert nem az országgyűlés előtt történt, semmit sem vesz-
tett jogos hatályából. Megjegyezzük még, hogy pl. 1681-ben a 
protestánsoknak a vallásügyi törvények ellen való ellenmondásá-
ról, vagyis arról, hogy az megtörtént, a király adott bizonyít-
ványt, ámde ebben a dologban a király csak testimonium legale-
ként, azaz törvényes bizonyságként szerepelt, mint törvényes 
bizonyság azonban a pozsonyi káptalan, mely 1608-ban a fő-
papság ellenmondásának megtörténtét bizonyította, vagy bármely 
más hiteles hely teljesen egyenrangú volt a királlyal. 

A protestánsok negyedik érve volt: 1606-ban a főpapok is 
aláírták a bécsi békét, azaz akkor ők is hozzájárultak a vallás-
szabadság engedélyezéséhez és így ha a vallásszabadságnak 
azután, 1608-ban, mégis ellentmondtak, ez már nem számít.» 
Erre feleljük: Tagadhatatlan tény, hogy 1606. szept. 23-án huszon-
négy magyar, illetve horvát úr, mint Rudolf király biztosai, 
továbbá még tíz magyar úr, mint Bocskay István fejedelem meg-
bízottai, «Magyarország és az ahhoz kapcsolt részek valamennyi 
karának és rendjének nevében» kötelezték magukat és biztosítot-

1 Pesti commissio iratai. Az evangélikusok fent idézett 1722. márc. 
26-iki contrareplicája, azaz duplicája és szintén fent idézett 1722. májusi, 
a királyhoz beadott véleménye. — Csebi Pogány Ádám. Succincta deductio. 
1790. 7. — Molnár János. Praeliminarien zu einer historisch-kritischen Unter-
suchung über die Rechte und Freyheiten der protestantischen Kirche in Un-
garn. Ein Beytrag zur Erleichterung der Verhandlungen über kirchliche Gegen-
staende auf dem naechst künftigen Reichstage in Ungarn. Gedruckt im pro-
testantischen Deutschlande. 1790. Hely és nyomda nélkül. 8-r. VIII. és 160 
sz. 1. 125. és k. — A M. N. Múzeum könyvtárának Hung. e. 1230. jelzésű, 
több művet tartalmazó kötetében a régi magyar katholikusok és protestánsok 
vallásügyi vitájára nézve igen becses források még Zsolnay Dávid kanonok 
névtelenül megjelent «Processus summarius Augustanae et Helveticae confes-
sionum» stb. cimű műve és a «Status catholicae et evangelicae religionum in 
Regno Hungáriáé» cimű munka, melyek szintén az említett vita egész, 1608-tól 
fogva való anyagát felölelik, de ezekben is a protestánsoknak az 1606., illetve 
1608. évet érintő érvei inkább a bécsi béke k é t o l d a l ú szerződés jellegére vonat-
koznak, mint a főpapok rendjének 1608-iki ellenmondására. 
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ták a cseh-morva rendeket, hogy a bécsi békét hiven meg fog-
ják tartani és az erről szóló okiratot Forgách Ferenc kancellár 
nyitrai, Náprágyi Demeter veszprémi, Radovich Péter váci és 
Lépes Bálint tinnini püspök is aláírták, ugyancsak mint Rudolf 
biztosai. Ámde 1. Az 1606. szept. 23-iki oklevél sem törvény, 
mert azt nem a király és az ország törvényes meghatalmazottai 
írták, hanem csak a -király és Bocskay biztosai; azon oklevél 
még csak alapja lehetett valamely törvénynek, amint hogy — 
tekintet nélkül ezen oklevélre — az 1608-iki országgyűlésnek 
még mindig törvénybe kellett iktatnia a bécsi békét, hogy az 
törvényerőre jusson. 2. Történelmi tény, hogy Forgách Ferenc 
nyitrai püspök, kancellár az 1606. szept. 23-fki oklevelet alá-
írván, határozottan ellentmondott a bécsi békekötés első, vallás-
ügyi cikkelyének,1 még pedig nemcsak a maga, hanem a vele 
együtt az említett oklevelet aláírt másik három főpap, sőt az egész 
magyar főpapság nevében, mert, mint V. Pál pápának a magyar 
püspöki karhoz intézett, 1608. ápr. 24-iki levele mondja,2 a pápá-
nak az egész magyar főpapság panaszkodott, hogy őt az 1606. 
szept. 23-iki aláírások miatt rágalmazták, amiből világosan 
kitűnik, hogy az 1606. szept. 23-án történt főpapi aláírások nem 
jelentették a magyar főpapságnak a bécsi béke első cikkelyéhez 
való hozzájárulását, vagyis hogy Forgách Ferenc, azon cikkely-
nek ellentmondván, az egész magyar főpapság nevében csele-
kedett. Szóval : a főpapság 1606-ban is ellentmondott a protes-
tánsok vallásszabadságának és így nem lehet mondani, hogy 
1608-iki annak való ellenmondása érvénytelen volt azért talán, 
mert 1606-ban ő is elfogadta azt. 

Molnár János azt írja,3 hogy a főpapság az 1608-iki vallás-
ügyi törvényeknek is aláírt és e részben V. Pál pápának az 
imént idézett levelére hivatkozik. Ámde a pápa levele, mely 
1608. ápr. 24-én kelt, holott az 1608-iki törvényeket a király 
csak 1608 novemberében szentesítette, nem az 1608-iki tör-
vényekre, illetve azok aláírására vonatkozik, hanem csak az 

1 Szilágyi Sándor. A magy. nemz. tört. V. köt. Acsády Ignác. Magyar-
ország három részre oszlásának története. 618—621. lap. — Sörös Pongrác. 
Forgách Ferenc, a bíboros. Századok. 1901. 691—703. — Katona István. Vin-
diciae cleri Hungáriáé. 1790. XVIII. pont, ahol is idézve van Istvánfy Lib. 
XXXIV. 518. lap. 

2 Fejér. Codicill. 80 drb. 124. 125. 1. 
3 Praeliminarien. 125. és köv. 
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1606. szept. 23-iki oklevél aláírására, amelyről pedig hogy mit 
kell tartanunk, az imént fejtettük ki. 

A főpapoknak az 1608-iki vallásügyi törvényekhez való 
hozzájárulására nézve azt sem lehet felhozni, hogy az 1608-iki 
törvények szentesítő záradékában mind föl vannak sorolva az 
1608-ik évben a magyar egyházat kormányzott érsekek és püspö-
kök, mert ezek felsorolása — a régi szokás szerint — csak az 
említett törvények szentesítése idejének meghatározására szolgál, 
nem pedig arra, hogy az illető főpapoknak az 1608-iki törvények-
hez, pláne a vallásügyiekhez való hozzájárulását bizonyítsa, vala-
mint a püspököknek az 1608-iki vallásügyi törvényekhez való 
hozzájárulását abból sem lehet következtetni, hogy az 1608-iki 
törvények előbes^éde szerint II. Mátyás király a bécsi béke-
kötésnek törvénybe iktatását az ország valamennyi, tehát egy-
házi rendje kérésére is szentesítette,1 mert, amennyire az elő-
beszéd teljesen igazat mond abban, hogy a bécsi béke politikai 
határozmányainak törvénybe iktatását a főpapok rendje is kérte, 
annyira nem dönti meg, ha el is hallgatja, azon tényt, mely ezen 
előbeszéden kívül más hiteles forrásokból biztos, hogy t. i. a 
főpapság a bécsi béke vallásügyi határozmányainak törvénybe 
iktatását nem kérte, sőt annak ellentmondott. 

A protestánsok ötödik és utolsó érve volt : A főpapok rend-
jének tiltakozása az 1608-iki vallásügyi törvények ellen egy-
általában nem is történt meg. 

Mire alapították a protestánsok ezen érvüket? 
1. A pesti commissio főpap tagjai állítván, hogy 1608-ban 

a főpapság a vallásszabadságnak ellentmondott, a commissio elé 
terjesztették a főpapság 1608-iki, a törvények szentesítése előtt 
kelt ellenmondásának másolatát és kijelentették, hogyha követe-
lik, bármikor készek az említett ellenmondásnak eredetijét is 
bemutatni. Erre a commissio protestáns tagjai azt mondták: 
Hiába mutatják be a főpapok az 1608-iki ellenmondásnak akár 
eredetijét is, azért még mindig kétes, vájjon a főpapság 1608-ban 
ellentmondott, illetve, hogy akkor ellenmondását a király elé 
juttatta-e, mert az ő ellenmondásának az 1608-iki törvényekben 

1 Csebi Pogány Ádám. Succincta deductio. 15. 
2 Pesti commissio iratai. A clerus 1721. máj. 21-iki protestatiója. M. TV. 

Múzeum kézirattára. Fol. Lat. 703. II. 130. 131. — Az ellenmondás közölve 
u. o. 132—134. 
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nincs nyoma.1 Erre a főpapok így feleltek: Akár van az 1608-iki 
törvényekben az ellenmondásról szó, akár nincs, biztos, hogy az 
megtörtént és ez elég.2 Az 1721-iki főpapoknak teljesen igazuk 
volt, mert valamint már fent láttuk, hogy azon körülmény, váj-
jon az 1608-iki törvények említették-e a főpapság ellenmondását, 
vagy nem, azon ellenmondásnak sem jogosságán, sem jogi hatá-
lyán nem változtat, úgy azért, mert a protestáns többség a fő-
papság ellenmondását a törvényben nem engedte megemlíteni, 
azon ellenmondás még nagyon megtörténhetett és azt a főpapok 
nagyon a király elé juttathatták, sőt az valóban meg is történt 
és valóban a király elé is jutott, ha erről hiteles bizonyíték van, 
amint hogy van is: a főpapság 1608-iki, a törvények szentesí-
tése előtt kelt, a királyhoz intézet felirata. 

2. Molnár János azt mondja:3 A főpapság ellenmondása 
1608-ban nem történt meg, mert erkölcsileg lehetetlen, hogy 
amibe a főpapok 1606-ban, mint az ország rendei, beleegyeztek, 
annak 1608-ban, mint püspökök, ellentmondtak légyen. Erre 
feleljük: A főpapok, mint láttuk, a vallásszabadságnak 1606-ban 
is ellentmondtak. 

3. A protestánsok azt mondták : A főpapság ellenmondása 
azért sem történt meg, mert az arról szóló okiratok hamisítvá-
nyok, ugyanis: 

a) Az ellenmondás állítóan 1606-ban történt, amikor tehát 
Forgách Ferenc még nem volt bibornok, már pedig az ellen-
mondásról szóló okiratban : a pozsonyi káptalan bizonyságlevelé-
ben Forgách mint bibornok szerepel, az ellenmondásról szóló 
ezen okirat tehát hamis í tvány . 4 Erre feleljük: A pozsonyi káp-
talan bizonyságlevele nyiltan mondja, hogy a főpapság ellen-
mondása 1608. nov. 21-én történt, Forgách pedig már 1607-ben 
bibornok volt, a pozsonyi káptalan bizonyságlevele tehát nem 
hamisítvány. 

b) A főpapságnak 1608-iki, a törvények szentesítése előtt 
a királyhoz beadott tiltakozó, ellenmondó feliratáról szóló irat 
hamisítvány, mert azon nincs keltezés.5 Erre feleljük: A főpap-

1 így érvel pl. Ribini János is. Memorabilia. I. 360. és köv. 
2 Pesti eommissio iratai. A clenis reprotestatioja és recontradictioja 

1711. júl. 15. M. N. Múzeum kézirattára. Fol. Lat. 793. II. 15. és 19. 
3 Praeliminarien. u. o. 
4 Ribini. i. h. 368—371. — Csebi Pogány Ádám. i. h. 7. 
5 Molnár, i. h. 125. és köv. 
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ságnak itt említett feliratán valóban nincs keltezés,1 de ez nem 
ok arra, hogy azt koholmánynak tartsuk, sőt azt kell mondanunk, 
hogyha valaki elég ügyes lett volna ily szép feliratot koholni, 
semmiesetre sem lett volna egyszersmind annyira ügyetlen, hogy 
koholmánya alá még egy kis keltezést is oda ne hamisítson. 

Egyébiránt: a főpapságnak 1608-iki, az azon évi törvények 
szentesítése előtt kelt, a királyhoz intézett.és a vallásszabadság 
megadása ellen tiltakozó feliratát Hevenesy Gábor felvette gyűj-
teményébe, közölték Kazy Ferenc, Péíerffy Károly, Batthyány 
Ignác, Katona István és Fejér G y ö r g y . 2 A főpapságnak ugyan-
csak 1608-ban ugyancsak az azon évi törvények szentesítése 
előtt II. Mátyás királyhoz beadott és a szentesítendő vallásügyi 
tőrvények ellen irányuló tiltakozását közölték Batthyány Ignác 
az 1608-iki országgyűlés irományaiból és Katona István.3 A fő-
papságnak 1608-ban a pozsonyi káptalan előtt történt, a már 
szentesített vallásügyi törvények ellen való tiltakozásáról szóló 
káptalani bizonyságlevelet, és ezen ugyancsak van már keltezés : 
1608., a szent Erzsébet napját követő péntek, azaz nov. 21-ike, 
közölték Kazy Ferenc, Péterffy Károly, Batthyány Ignác, Katona 
István és Fejér György.4 Valamennyi itt felsorolt író, azt, amit 
közölt, mint hitelest közölte és Batthyány Ignác még külön is 
bizonyítja a főpapok 1608-iki ellenmondására vonatkozó for-
rások hitelességét.5 Továbbá: Pázmány Péter a «Falsae originis 
motuum»6-ban határozottan írja, hogy a papság az 1608-iki val-
lásügyi törvényeknek ellentmondott. Végül: a katholikusok 
1609-től fogva úgyszólván valamennyi országgyűlésen mint hatá-

1 Ld. Péterfjy. S. Concilia. II. 192—194. — Fejér, Codicill. 79 drb. 
123. 124. 1. 

2 Kazy Ferenc. História Regni Hungáriáé ab anno seculi deciniiseptimi 
primo ad annum ejusdem seculi trigesimum septimum. 1737. 80. és köv. — 
Péterffy Károly. Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in Regno Hun-
gáriáé celebrata. Két kötet. 1742. II. 192—194. — Katona István. Hist. Crit. 
XXIX. 56. és Vindiciae cleri Hungáriáé. XVI. pont, ahol idézve van Batthyány. 
Leg. Eccl. I. 657. — Fejér György. Codicillus. 79 drb. 123. 124. lap, ahol 
idézve van Hevenesy. 

3 Katona. Hist. Crit. XXIX. 86. és Vindiciae. XVIII. pont, ahol idézve 
van Batthyány. Leg. Eccl. I. 660. 

* Kazy. i. h. 82. és köv. — Péterffy. i. h. 191. 192. — Katona. Hist. 
Crit. XXIX. 91. és Vindiciae. XVI. pont, ahol is idézve van Batthyány. Leg. 
Eccl. I. 657. — Fejér. i. h. 80 drb. 124. 125. 1. 

5 Katona. Vindiciae. XVII. p. 
6 Katona. Hist. Crit. XXX. 185. és köv. 
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rozott tényt hirdették a főpapságnak 1608-iki, a vallásügyi tör-
vények ellen tett tiltakozását. Mindezek alapján mi a főpapok 
ellenmondását az 1608-iki vallásügyi törvények ellen a legbizo-
nyosabb történelmi ténynek vesszük és a reávonatkozó forráso-
kat feltétlenül hiteleseknek tartjuk. Amit pedig e részben a pro-
testánsok felhoztak, semmiesetre sem indíthat bennünket arra, 
hogy azt mondjuk : mégis csak kellett valami hibának lennie a 
főpapok 1608-iki ellenmondása körül, hanem csak arra, hogy 
megállapítsuk, mennyire éltek az emberek politikai harcaikban 
az álláspontjuk iránt való buzgóságból — és ez mindkét részen 
előfordult — olyan érvekkel is, melyekben semmi történelmi igaz-
ság sem volt. 

Budapest. 
Dr, Pompéry Aurél. 



m 
Áttérők katekizmusa. Szerkesztette : dr. Huszár Elemér. 

A Szent-István-Társulat kiadása. 106 old. Ára 1 korona. 

Amint a szerző magát kifejezi : «Eme könyvecskéjében sem 
vitázni, sem pedig prozelita-csinálásnak eszköze lenni... nem 
akar. Egyszerűen azon a hiányon akar segíteni, hogy a városok-
ban elég gyakran jelentkező áttérők számára legyen olyan kis 
kézikönyvünk, mely annak a vallásnak, melyet az illető elhagyni 
és annak, amelybe fölvétetni óhajt, közös és eltérő tan pontjait... 
röviden és világosan egybefoglalja, mely szolgáljon a szóbeli 
oktatásnál vezérfonalul. — Ugyanis üdvösebb dolog az 
ellentéteket ki nem élezni, hanem inkább a közös kiinduló 
pontokat kidomborítani!» — És valóban eme maga elé tűzött 
vezérelveket a szerző lelkiismeretesen szeme előtt tartja a ki-
dolgozásban, amennyiben előadása átlátszó, velős, szentírási 
helyekkel és zsinati határozatokkal megalapozott, meggyőző. Az 
izraelita áttérőt a próféták messiási idézeteire utalja. Az Isten 
tíz parancsolatánál a mózesi szöveget követi; a próféták nevei-
nél a zsidó bibliai szöveget követi (Jezsajás, Hózea stb.) — 
Tartalma: Előkészítő hitoktatás I. az izraelita, II. az evangé-
likus, III. a református, IV. az unitárius, V. a görögkeleti val-
lásról áttérők közös és eltérő tanpontjairól. (A mai háborús 
állapotok folyományáról, maholnap a Mohamed, Buddha és 
konfueius vallásokról is szükséges lészen szólanunk). — Az I-ső 
szakasznak «Függeléke» gyanánt szerző előadja a) a felnőttek 
keresztelésének a szertartását; b) a szentmise lefolyását; c) az 
ajánlatos irodalmi művek jegyzékét, amelyekből a műveltebb új 
keresztény alaposabban megismerheti a vallását (dr. Dudek: 
«A ker. vallás apologiája»; dr. Platz: «Levelek egy megtérőhöz» ; 
dr. Prohászka: «Elmélkedések az evangéliumokról»; Szuszai: 
«Apologia»; dr. Zubriczky: «Párhuzamok a kereszténység és más 
vallások közt»). Ezenfelül szerző elősorolja a megfelelő ima-
könyveket. Igen kitűnő, hasznos egy könyv. 

Temesvár. Németh Sándor. 
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A földreform. Irta Damaschke Adolf. A 12. német kiadás 
után fordította Déri Imre. Budapest. A Szent-István-Társulat 
bizománya. 

Damaschke a németországi Bodenreform-mozgalomnak 
vezérférfia. Könyveit, főleg ezen művét «Die Bodenreform», a 
német könyvpiacon elkapkodják és már több nyelvre fordították. 
Műve érdekes előadással, meggyőző érveléssel és a statisztikai 
adatoknak rengeteg halmazával igazolja a «Bodenreform», a 
földbirtokjog reformjának szükségességét és úgy gazdasági, mint 
társadalmi rendkívüli fontosságát. 

A németországi viszonyoknak megfelelően Damaschke első-
sorban a háztelkekkel való spekuláció ellen küzd, mely a lakás-
hiánynak és a lakások drágaságának főoka és a szegényebb 
néposztályok körében számtalan közegészségi, erkölcsi, társa-
dalmi és gazdasági bajnak forrása. Ez ellen vették fel a harcot 
a németországi bodenreformerek. Mert a telek értékemelkedé-
sében semmi érdeme nincs a telek tulajdonosának; ez az utak, 
vasutak, csatornák építésének, az ipar fejlesztésének folyománya, 
vagyis a nép összességének az érdeme, tehát ennek javára for-
dítandó. 

Damaschke ezt megindokolja elméletileg, amennyiben ki-
mutatja, hogy a földbirtok a természetének megfelelő jogrend-
szertől, melyet a régi germán jog megállapított, átsiklott a római 
birtokjog téves utaira, mely a földet korlátlan magántulajdonná, 
közönséges árúcikké és a spekuláció tárgyává tette. Érdekes 
történelmi visszapillantásokkal ismerteti ezen téves fejlődést a 
különböző országokban és ennek káros köveikezményeit. Főleg 
nagyon tanulságos, amit az orosz «mir» községi tulajdonról út 
melynek fennállása idején nemcsak orosz proletár nem létezett, 
hanem a rendkívüli szaporulatnak is a «mir» rendszer adja ma-
gyarázatát, minthogy minden család a fiúgyermekek száma sze-
rint kapott földet a községi birtokból. A «mir» régen rászorult 
egy modern reformra, de végzetes hibának mondja Damaschke 
annak 1910-ben történt megszüntetését, mely az ősi jussnak po-
tom áron való elkótyavetyélésére és a földnélküliek proletársá-
gára vezetett. A bodenreform-rendszert alkalmazták a németek 
Kiautcsauban és a keletafrikai gyarmatban, ahol rendkívül áldá-
sosnak bizonyult. 

De Németországban természetesen már nem lehet vissza-
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csinálni a meggyökerezett római földbirtokjogot. Tehát mit lehet 
tenni? Új vasutak és csatornák mentén elhúzódó területek ki-
sajátítandók és a spekuláció kezéből a köz javára kivonandók. 
A bodenreformerek továbbá a városokat és községeket arra buz-
dítják, hogy alkalmi vételekkel szaporítsák a községi földbirto-
kot, mely «Allmende» néven itt-ott megmaradt. E tekintetben 
tehát határozott ellentétben vannak azon magyar földbirtokosok-
kal, kik alföldi városaink nagy földbirtokának felparcellázását 
és örök áron való eladását sürgetik. Egyáltalában míg nálunk a 
korlátlan magántulajdonban keressük az öntevékenység fokozá-
sát és a többtermelés biztosítását, addig a németországi boden-
reformerek szerint az örökbérlet ép úgy serkent munkásságra, 
hiszen a sírba senki sem viszi magával a saját földjét sem, 
a családnak pedig az örökbérleti birtok is biztos mindaddig, 
míg kötelezettségeinek megfelel. Emellett az örökbérlet útját 
állja a könnyelmű adósságcsinálásnak, megakadályozza a ma 
már veszedelmesen sűrű tulajdonoscserét, megrögzíti a gazda 
családját a földjén és a falujában és nemzeti szempontból biz-
tosítja a birtokállományt. Kétségtelenül nagyfontosságú kérdé-
sek ezek, melyeken érdemes komolyan elgondolkozni. 

A telekspekulációval szemben a bodenreformerek továbbá 
sürgetik a telekérték-adót és az értékgyarapodási adót. A jöve-
delmi adó mellett akármeddig lehet a háztelkekkel spekulálni, 
mert jövedelmet a puszta telek nem hoz, tehát adót nem fizet. 
Az értékadó ellenben sietteti az eladást olcsóbb ár mellett is 
és előmozdítja a telek beépítését, tehát segít a lakáshiányon. 
Az értékgyarapodási adó útján pedig a telektulajdonos kényte-
len a köznek kiadni azt, ami úgysem a saját, hanem a köznek 
az érdeme. A város ezen pénzforrásból építhet olcsó lakásokat 
és létesíthet más közjóléti intézményeket. A német városok nagy 
eredménnyel követik is ezen tanácsokat. Nálunk főleg a fő-
városnak kellene ily irányban sürgősen eljárnia, mert a lakás-
mizeria Budapesten nagyobb, mint bármely európai városban. 

Hogy Damaschke ezen híres művében elsősorban a telek-
spekulációval és a lakáskérdéssel foglalkozik és csak másod-
sorban azzal, amit mi földbirtokpolitika alatt értünk, nagyon 
természetes. Hiszen a Németbirodalomban 1907-ben csak 203 
úgynevezett latifundium volt és azóta bizonnyal lényegesen le-
apadt azok száma. Ezeknek összterülete kerek 500,000 hektárt 
tett ki. Tehát egy-egy ilyen «latifundium» átlagban nem nagyobb 
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2500 hektárnál, vagyis körülbelül 4500 k. hold. De ezen lati-
fundiumok is úgyszólván kizárólag Poroszországnak és Meck-
lenburgnak tavakkal és mocsarakkal borított vidékein vannak, 
míg a többi szövetséges államban még a 100 hektáron (175 k. 
holdon) felüli «nagy» gazdasági üzemek is az összterületnek 
alig 5—6 °/o-át teszik ki. A birtokmegoszlás aránytalansága és 
a nagybirtok túltengése tehát Németországban jogos panasz 
nem lehet. A földbirtok felaprózása ennek dacára ott is tovább 
halad, részint mint természetes fejlődés, részint a nagyarányú 
állami telepítési akció folytán. Nagy súlyt helyeznek azonban a 
német bodenreformerek a parasztbirtok megkötésére és adósság-
tól való mentesítésére. Amit Damaschke ez utóbbi tekintetben 
javasol, nálunk keresztül nem vihető. 

De noha Damaschke csak másodsorban foglalkozik azon 
kérdésekkel, melyek Magyarországon a földbirtokpolitikának 
legégetőbb problémáit képezik, könyve e tekintetben is kivá-
lóan értékes, bő anyagot szolgáltat. De a részletekben nem tar-
tom minden állítását helytállónak. 

Érthetetlen dolog például, hogy az alapos Damaschke az 
angol agrárviszonyoknak egyébként igen érdekes ismertetésénél 
(138. 1.) azt állítja, hogy «a nagybirtok a maga legelőgazdasá-
gával kiszorította az embereket (a német eredetiben helyeseb-
ben : a kisgazdákat) a földjükről.» És még Polónyi Géza is vakon 
utána mondja. 

Pedig ez teljesen téves állítás. Az angol legelőgazdaság 
nem ok, hanem okozat. A szabadkereskedelem tette tönkre az 
angol mezőgazdaságot a nagybirtokon épúgy, mint a kisbirto-
kon. Mert elárasztotta az országot európai és tengerentúli mező-
gazdasági termékekkel sokkal obsóbban, mint ahogy az angol 
gazda tudott termelni. Hiszen eltekintve a gyarmatok és a ten-
gerentúli államok olcsó termelésétől, ismeretes dolog, hogy a 
kiviteli prémium és őrlési forgalom idején a magyar cukor és 
finom liszt olcsóbban került Londonban piacra, mint idehaza. 
Pedig akkor a magyar gazda is 12 K búza- és 1-80 K cukor-
répa-árak mellett sínlődött, eladósodott és kivándorolt. 

Hát hogyan élhetett volna meg az angol gazda ily viszo-
nyok között? A kisgazda tönkre ment és az ipari központok-
ban, valamint a kikötővárosokban kereste megélhetését. Annál 
kevésbbé tudott a nagybirtokos jövedelmezően gazdálkodni ; tehát 
kénytelen volt földjeit legelőnek és vadászterületnek hagyni, 
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jövedelmet pedig a nagyipar és kereskedelem terén keresni. 
Viszont az angol állattenyésztés mindig mintaszerű volt, mert 
élő állatot nehéz a tengeren szállítani, e téren tehát nem volt a 
külföldi verseny oly nyomasztó. Es a mai háborús árak folytán 
a munkáshiány dacára is sikerült Angliában a mezőgazdasági 
termelést fokozni. 

Ameddig Anglia fentartja a szabad kereskedelmet, addig 
hiába szónokol Lloyd George vagy bárki birtokreformról és a 
mezőgazdaságnak újból való talpraállításáról. Mert veszteségre 
senki sem dolgozik. Csak a Chamberlain, által évek előtt ered-
ménytelenül propagált védvámrendszer állíthatná ismét helyre 
az angol mezőgazdaságot. Ezen kétségtelen tényeket megszív-
lelhetnék a mi merkantilistáink is! 

Damaschke híres könyvének magyar kiadása nagyon indo-
kolt és hasznos vállalkozás volt. 

A magyar kiadás tulajdonképen nem fordítás, hanem az 
eredetinek körülbelül egy harmadára redukált kivonata. Ez Déri 
Imre könyvének nem hátránya, hanem határozott előnye. Mert 
ilykép áttekinthetőbbé vált az, ami minket közelebbről érdekel, 
míg az eredeti német munka ugyancsak alapos tanulmányozást 
igényel. 

De ily kivonatolás az eredetinek teljes szakértelemmel és 
nagy gonddal való átdolgozását tenné kívánatossá. Déri túlsá-
gosan megkönnyítette a munkáját, midőn az eredetiből egyes 
részeket egyszerűen áthúzott és a többit lefordította. Hykép pl. 
olvashatjuk a 147. lapon a kérdést: «Hogy lett Hongkongból 
angol birtok?» — de a választ hiába keressük; pedig a német 
eredetiben ez természetesen megvan, csakhogy a fordító azt 
hevenyészve kihagyta. Nézetem szerint helyes lett volna, a lakás-
kérdésre vonatkozó részt még rövidebbre fogni, ellenben a föld-
birtok kérdésének igen érdekes történelmi fejlődését Izraelben, 
Hellasban, Rómában, Poroszországban legalább kivonatosan fel-
venni a magyar kiadásba. Egyes helytelen kifejezésekkel («Olasz-
ország» a régi Róma vagy Itália helyett, «iszapos föld» «Moor-
fläche», «adóteher» adósság helyett, «milyen közgazdasági szem-
lélet felel rneg az ember lélektani természetének» stb.) nem aka-
rok bővebben foglalkozni, mert az intelligens olvasót azok ke-
véssé zavarják. De a Szent-István-Társulatnak ajánlanám, hogy 
egy újabb kiadást több szakszerűséggel és nagyobb gonddal 
készíttessen, ami lényegesen emelné a munka értékét. 
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A könyvet el kellene olvasnia minden művelt magyar em-
bernek, aki ezen legaktuálisabb kérdés iránt érdeklődik. És em-
lített hiányai dacára is inkább ajánlom ezen rövidített magyar 
kiadást, mint a német eredetit, mely utóbbi igen alapos tanul-
mányozást igényel, ha valaki rengeteg adathalmazából áttekint-
hetően ki akarja venni magának azt, ami honi viszonyainkra 
nézve is fontos. 

Temesvár. Blaskovics Ferenc. 

Joh. Bapt. Miiller 5. J. Zeremonienbüchlein für Priester 
und Kandidaten des Priestertums nach den neuen Rubriken und 
Dekreten. Negyedik és ötödik erősen módosított kiadás. 12-ed 
rét, XIV. 248. 1. Herder, 1916. Ára fűzve 220 M.; vászon-
kötésben 3 M. 

Mint minden nagy gondolat, úgy az örökkévalóság igéi 
is csak akkor lesznek hatásosak és életet adók az ember életé-
ben, ha nem maradnak fenn az elvont fejtegetések szédítő ma-
gaslatain, hanem leszállanak képzeletünk és érzeteink világába 
és tudatos énünk minél több elemét foglalják le a maguk szá-
mára. Fenn a havasok ormán csak jégmezők virulnak. Lenn a 
völgyben érzi magát igazán otthon az ember. 

A katholikus egyház mindig tudatában volt ennek a nagy 
törvénynek és az isteni kinyilatkoztatás érzéki megjelenítése 
fölött mindig hiven őrködött, mint a népek pásztora, mint a 
nemzetek leghivatottabb tanítója. Évezredek folyamán természet-
szerűleg halmozódtak ezek az előírások, úgy hogy áttekintésük 
és gyakorlati alkalmazásuk nem egyszer bokros feladatnak lát-
szik. Ép ezért őszinte örömmel üdvözölhetjük P. Müller köny-
vében a sikerült és mégis rövid tájékoztatót, mely biztosan iga-
zít el a sokféle előírás tömkelegében. 

A kis mű terjedelme nem engedte, hogy helyi szokásokat 
figyelembe vegyen, de az esztergomi direktóriumok alapján 
egyházmegyéink mindig jobban a római rítushoz igazodnak 
és így a kis szertartáskönyv nálunk is nagy haszonnal for-
gatható. 

Külön szakaszokban szól a sz. miséről, szentségekről, dél-
utáni ájtatosságokról és az egyházi év ünnepein előforduló teen-
dőkről. Különös gondot fordít a nagyhét fenséges cselekmé-
nyeinek megkönnyítésére. 

R e l i g i o , h i t t u d . é s b ö l c s , f o l y ó i r a t 4 4 
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Végül nagy előnye az új kiadásnak, hogy a breviárium új 
rubrikáit világos, tömör áttekintésben és kitűnő táblázattal 
illusztrálva nyújtja olvasóinak. 

Budapest. Dr Mester János. 

Számord Ignác: Emlékeztető az esztergom-főegyházmegyei 
papság számára. Kiadja az esztergomi főegyházm. hatóság. Esz-
tergom, 1917. 

A legutolsó években a külföld példájára hazánkban is 
örvendetes fellendülésnek indult az egyházmegyei partikulár-jog 
feldolgozása és közrebocsátása. így Sipos István «Pécsegyház-
megyei határozmányok és rendeletek tára» után (1912) megje-
lentek 1913-ban a legutóbbi erdélyi e. m. zsinat aktái, 1915-ben 
pedig Nagy János, egri theol. tanár adta ki az egri főegyház-
megyei rendeletek összefoglalását «Hivatalos Ügykezelésé»-ben. 
E sorozathoz járul Számord «Emlékeztetője». — Míg Sipos a 
maga egészében közli a pécsegyházmegyei rendeleteket, Nagy 
János pedig első sorban tanítványainak kiván gyakorlati útmu-
tatásokkal szolgálni, addig Számord a lelkészkedő papság szük-
ségleteit tartja szeme előtt. A plébánosok és esperesek teendőit 
időrendben, hónapok és napok szerint beosztott táblázatba 
sorolva, állítja az érdekeltek szeme elé, hogy a legkisebb hivata-
los kötelesség se kerülhesse ki figyelmüket. Az egyes rendeletek 
szövegét rendesen csak rövid kivonatban közli és utal az egy-
házm. körlevelek, zsinatok megfelelő helyeire (kivéve a 4—5., 
27—28., 40—42. és 74. lapon teljes szövegében közölt újabb 
rendelkezéseket). Mindazonáltal így is tanulságos betekintést 
nyújt az esztergomi főegyházmegye partikuláris jogába, gyakor-
lati szempontból pedig épen megbecsülhetetlen szolgálatot tehet. 

Ami ennek a gyűjteménynek súlyt és tekintélyt ád, az az 
a körülmény, hogy a bíboros-hercegprimás parancsára adatott 
ki; ő maga írt hozzá előszót, amelyben ez « Emlékeztetőd köte-
lező használatát az egész főegyházmegyére nézve előírja. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 
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Aa 1917. szeptember 26-án tartott felolvasó ülés. Színhely és idő : a Központi 
Papnevelőintézet díszterme, este 726 órakor. 

Jelen voltak: dr. Székely István, dr. Kiss János, dr. Pataky 
Arnold, dr. Schütz Antal, dr. Nemes Imre, Fieber Henrik, 
Szarvas Miklós S. J., Ciez-Csizz János, Schmidtmayer Endre, 
Mitnyek Mátyás, dr. Martin Aurél, P. Kaszás Rajmund és számos 
egyetemi hallgató. 

Az ülést dr. Székely István, a Társaság elnöke nyitotta meg 
a mai helyzet nehézségeit taglaló szép szavaival. A józan filo-
zofia és a keresztény elvek hiányoznak a világban. Ha az elvek, 
melyekért dolgozunk, nem fogyatkoztak volna meg, a minket 
most annyira lesújtó bajok nem szakadtak volna ránk. Mert hiszen 
a gyakorlati élet mindig az elméletet követi, már pedig az em-
berek nem az evangélium morálját, sem a lelkiismeret szavát 
nem követik, hanem hamis elvek által engedik magukat vezet-
tetni. Mi ilyen körülmények között kétszeres erővel akarunk 
azokkal a filozofiai és keresztény elvekkel foglalkozni, melyek 
nemcsak iskolai értékkel birnak, hanem egyúttal az egész világ 
jólétének is alapjai. Montesquieu szerint is a kereszténység, mely 
látszólag csak a túlvilággal és más szellemi dologgal foglal-
kozik, az emberiség jólétének legfontosabb tényezője. Majd az 
elnök bejelentette, hogy felsőludányi Kovács Tibor 100 korona 
díj lefizetésével belépett az alapító tagok közé. 

Erre Szarvas Miklós S. J. tanár megtartotta székfoglaló elő-
adását: «Az érzékek székhelyéről». 

A felolvasás célja volt röviden, áttekinthetően összefoglalni 
az érzetek székhelyére vonatkozó érveket, ellenvetéseket s végül 
megállapítani, vájjon melyik vélemény bir nagyobb valószínűség-
gel. Mint biztosat állíthatjuk, hogy az érzet létrejöttéhez okvet-
len szükséges három tényező, a külső érzékszerv, az ideg és az 
agyvelő közreműködése. Mint igen valószínű véleményt tekints 

44* 
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hetjük, hogy a külső érzéklés az agynak meghatározott részén 
jön létre. Az érzetet mint belső élettani jelenséget kiterjedettnek 
vesszük s mint ilyen, valahol a szerves érzékelő tehetség meg-
határozott részén jön létre. 

Álláspontjának bizonyítására négy főérvet hozott föl a fel-
olvasó, amelyekatapasztalati lélektan sa modern fiziologia köré-
ből vannak véve. 

Végül a régibb véleménynek, amely szerint az érzet a 
külső érzékszervekben jön létre, főbb érveit cáfolja a felolvasó. 

Felolvasását eszmecsere követte következőképen : 
Dr. Nemes Imre kifejti a test és a lélek szerepét az érzet 

létrejövésénél. A test szerepét mint receptivitást, a lélekét pedig 
mint aktivitást határozza meg. A felolvasásban nagy adag mate-
rialismust lát, ami különösen a felolvasó által hangoztatott azon 
kijelentésből csendül ki, hogy «az agy lát». Nem az agy lát, 
hanem az agy által a lélek. 

Dr. Kiss János a felolvasó nézetét, mint egyéni véleményt 
elfogadja, de fenntartja a főnehézséget, mely az ember közvetet-
len tapasztalásából ered, hogy t. i. az ember úgy érzi, hogy az 
érzékszervben támad az érzet. Ha a lábam fáj, nem az agyamat 
tapogatom. 

Kaszás Rajmund: Helyesen jegyezte meg a felolvasó, hogy 
az általa ismertetett vélemény csak probabilis, mert legerősebb 
argumentuma volt az első, de ez abban szenved, hogy nincs 
biztos alapra fektetve, mert az a kérdés, vájjon az érzéshez 
hozzátartozik-e az öntudat, még nincs eldöntve. Ebben a dolog-
ban a jézustársasági filozofusok is eltérnek. Az érzés tulajdon-
képen nem más, mint idegen forma felvevése, ez pedig öntudat 
nélkül is lehetséges. Ha így áll a dolog, egészen természetes, 
hogyha elvágják az ideget, nem támad érzet az agyban. Nem 
tartja helyesnek a «kivetítés» kifejezést, mert veszedelmesen 
hasonlít az ideák alanyi kivetítéséhez, ami tulaj donképen egy 
nagy becsapás lenne. Arra a kérdésre, mi érez, a helyes felelet 
az, hogy a lélek az egész testben ott van, tehát ott is, ahol az 
ideg végződik: amint az inger behatását megtette, az ott jelen-
levő lélek rögtön felveszi a behatást. Tehát az érzék székhelyét 
nem teljesen az agyba kell helyezni. 

Dr. Székely István élesen megkülönbözteti az ingert az 
érzettől. Mialatt az inger az agyba vetődik, változásokon megy 
keresztül, pl. a látásnál az agyba nem a kép jut be, hanem 
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ennek megfelelő fizikai és kémiai folyamat s ezt fogja föl a 
lélek érzet gyanánt. Azért az érzet valószínűleg a középponti 
idegrendszerben jön létre, mint lelki folyamat azonban tisztán 
az agyban, illetőleg az agy közvetítésével a lélekben. Mert az 
érzet tisztán lelki állapot s azért hang nem létezik, ha lélek 
nincs. A lélek az érzetre reagál, visszavetíti az érzékbe, lokalizál, 
sőt objektivál. Egészen más itt az a kérdés, hol képzelem én az 
érzetet, erről azonban a felolvasó nem beszélt, hanem a tény-
leges székhelyről. 

Szarvas Miklós a materialismus vádját hárítja el magától, 
amennyiben kijelenti, hogy az agyról nem mint anyagcomplexum-
ról, hanem mint a lélek eszközéről, mint potentialitásról szólt. 

A második felolvasást dr. Kiss János egyetemi tanár tar-
totta, aki arról értekezett, hogy miként kell gondolnunk a kérő-
Ima teljesillését a természeti törvények uralma mellett. Szerinte 
Isten nagyságának helyes felfogása mellett nemcsak azt a módot 
kell lehetőnek tartanunk, hogy Isten a világ gépezetét előre a 
jövendő imák szerint indítja útnak, hanem azt is, hogy ugyanő 
a természeti erőket az elhangzott imák szerint irányítja azok 
mennyiségének és minőségének megváltoztatása nélkül. Már az 
ember nagyban módosíthatja a természet folyását s szinte meg-
változtatja a föld szinét az ő csekély ismeretével és gyenge 
erőivel. Mit nem tehet Isten, aki a természeti erőket teljesen 
ismeri s azoknak feltétlen mindenható ura? Hogy az ima be-
teljesítésénél egyes esetben a feltüntetett két mód melyikét alkal-
mazza, az ő végtelen bölcseségétől függ, mely «elér egyik vég-
től a másikig erővel s mindent kellemesen rendel el». (Bölcs. 8,1.) 

Az előadás kapcsán igen élénk eszmecsere fejlődött ki, 
melyen résztvettek a felolvasó alelnökön kívül : dr. Székely 
István, dr. Schütz Antal és dr. Nemes Antal. 

Dr. Schütz Antal elfogadja a felolvasó által fejtegetett 
nézetet, mint az ima-meghallgatás magyarázatának egyik lehető-
ségét, de őszerinte Isten az egész világfolyamatot minden ízé-
ben előre meghatározta s ezért utólagos beavatkozásnak még 
olyan értelemben sincsen helye, hogy az Isten mindenhatóságá-
val a meglevő természettörvényeket az imádkozó ember céljának 
megfelelően irányítja. Mert, ha ezt elfogadnók, Isten változhatat-
lanságát tennők kockára. 

Dr. Kiss János nézetét még egyszer kifejti és tovább is 
fentartja, mire a gyűlés véget ért. 
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Az 1917. október 24-én tartott felolvasó ülés. Színhely és idő, mint az előző 
ülésnél. 

Jelen voltak: dr. Székely István prelátus-kanonok, elnök, 
dr. Kiss János, dr. Pataky Arnold, dr. Schütz Antal, P. Kaszás 
Rajmund, dr. Martin Aurél, Marosi Arnold, ifj. Qonda Béláné, 
ifj. Gonda Béla, dr. Baranyay Jusztin, dr. Várkonyi Fidél, Gimesi 
Nándor, dr. Baránski Gyula, Fábián Gáspár, Jambrich Oszkár, 
Varga Bennó, Járosy Dezső, Mohay Ádám, Komáromi Sándor, 
Vargha Dámján, Ciszterci növendékek, Magdics Gáspár, Kiss 
Albin, Ciez-Csizz János, Csik József és számos egyetemi hallgató. 

Az ülés megnyitása után Fieber Henrik rendes tag, a Köz-
ponti Papnevelőintézet alkormányzója felolvasta Az anyag-
szerűség határai a művészetekben» cimű értekezését, melynek 
tartalma a következő : «Az anyagszerűség az egész művészettör-
téneten át érvényesült, ha volt is itt-ott hibás eltérés, a XIX. 
század második fele átlag elhagyta ezt az ősi traditiót és az 
anyaggal gondtalanul bánt el, össze-visszazavarva az anyagok 
formanyelvét. Innét főként az iparművészet nagy hanyatlása. 
Újabban ismét az anyagszerűség elve alapján állottak, de mint 
minden reactiónál, túlzások is jelentkeztek. Az anyagszerűség-
nek egész vonalon való, vaskövetkezetes erőszakolása a szép 
kifejezések elhanyagolását eredményezte. A felolvasó áz egyen-
súly feltételeit keresi és igyekszik megállapítani, amit a régibb 
felfogás érvényesítésében vél megtalálni. 

P. Kaszás Rajmundnak a círn ellen van kifogása. A fel-
olvasó tulajdonképen azt fejtette ki, hogyan lehet könnyen és 
célszerűen szépet előállítani. A szép szent Tamás «pulchra sunt, 
quae visa placent» meghatározása értelmében nincs szoros össze-
függésben az anyagszerűséggel, mert a látás szempontjából az 
utánzat is lehet szép. 

Fieber Henrik a felolvasás címét mint szakkörökben elfoga-
dott szakkifejezést védi. E címnek megfelelően az anyagszerűség 
megválasztásának módját ismertette. Ami a felszólaló másik 
nehézségét illeti, ki kell jelentenie, hogy mihelyt a művészet-
történelemben a szépség az anyag igazsága nélkül jelent meg, 
már nem volt szép többé; nemcsak elméletből következik ez, 
hanem a gyakorlatból is; nem is tudunk elképzelni egy szép 
emberi formát, melynek ne volna helyes csontvázrendszere és 
izomzata. 
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P. Kaszás Rajmund ebben nem Iát ellentétet a saját állí-
tásával szemben, amennyiben emellett is áll a tétel, hogy után-
zat is lehet a szépségnek kifejezője; ha nem így állna a dolog, 
a felolvasó által használt példa szerint a művésznek hússal és 
bőrrel kellene dolgoznia. 

Gonda Béla megerősíti Fieber Henrik állítását. A fel-
szólaló tulajdonképen arról beszélt, hogy hamisítvány is lehet 
szép ; ami megfelel annak az elvnek, hogy szép az, ami 
érdek nélkül tetszik. Ez azonban nem a közönség szempontjá-
ból veendő, mert mindig a művészek nevelték a közönséget 
arra, hogy mi a szép és nem megfordítva. S ezért ma valljuk 
az elvet, hogy a művésznek egy anyaggal más anyagot nem 
szabad feltüntetnie, bármennyire tetszik is a közönségnek. 

Másodiknak Marosi Arnold cisztercita-rendi főgimnáziumi 
tanár tartotta meg székfoglalóját ily címmel: «A szervezetek 
munkafelosztása és harmóniája». A szervezetek munkafelosztásá-
nak gondolata Milne Edwardtól származik és főleg a sejtek 
különböző hivatásában, egymásnak való alárendeltségében jelent-
kezik. Kialakulása nem egyforma, fokozataival mértéke a szer-
vezetek tökéletességének. A munkafelosztásban élő szervezet cél-
ját csak úgy éri el, ha a szervei harmonikusan és célirányosan 
működnek. E szerves célszerűségeknek mi a végoka, erre a bio-
logia nem tud végérvényes feleletet adni, a metafizika pedig 
azáltal oldja meg a kérdést kielégítően, ha az isteni gondvise-
lésben keresi megfejtésüket. 

Dr. Kiss János a két felolvasást és a felszólalást egy gon-
dolattal köti össze. Marosi Arnold bemutatta az élő világot, 
a csodást, a természetest, a szépet, mely igaz (Plátó), mely jó 
(Arisztotelész). Ez visszavezet Fieber Henrik felolvasásához, mely 
azt fejtegette, hogy a széphez hozzátartozik az igazság s ezért a 
látszat csak egyeseknek tetszhetik. Tehát anyagszerűséget kivá^ 
nunk mindenhol, vagy legalább is valószínűséget. A felszólaló 
Kaszás Rajmund atyának igaza van abban, hogy a tökéletes 
utánzás is lehet szép, csakhogy a tökéletes utánzáshoz hozzátar-
tozik az anyagszerűség ! 

Dr. Baránszky Gyula sajnálja, hogy ilyen értékes előadá-
sokat nem nagyobbszámú közönség hallgat végig. Ezen talán az 
ülések időpontjának megváltoztatásával lehetne segíteni. 

Dr. Székely István az okot inkább abban látja, hogy 
nálunk komoly témák iránt kevesen érdeklődnek. Az a kevés 
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ember pedig, aki szívesen eljönne, mindig tízfelé van elfog-
lalva. 

A LÉNYEG ÉS A LÉTEZÉS KÜLÖNBSÉGÉRŐL. 
Levél a szerkesztőhöz. 

Minap egy barátomtól «Kampf um den hl. Thomas» c. 
cikket kaptam, amely cikk külön lenyomat a Divus Thomas folyó-
iratból s többeknek megküldetett, míg magam csak másoktól 
vettem róla tudomást s értesültem, hogy a cikk a Jézustársasá-
got hevesen támadja, személyemet is több lapon át kíméletlenül 
ostorozza azon ismertetésért, melyet a Religioban Del Prado 
O. P. «De veritate fundamentali Philosophiae Christianae» mű-
véről közzétettem. Cikkíró ft. Horváth Sándor O. P. úr szerint 
túlteszem magamat a pápai enciklikákon. («Der Verfasser fühlt 
sich in der Philosophie über alle päpstlichen Encykliken er-
haben.») Amit írtam, receptre irtam. («Die Rezension ist nach 
einem bestimmten Rezept geschrieben.») 

Horváth Sándor úr több lapon át (Divus Thomas, IV., 
219—235.) belső okokból, apriori igyekszik bebizonyítani, hogy 
a Jézustársaság jelenlegi Generálisának azon levele nem létezik, 
amely a «reális distinctio inter essentiam et existentiam» tant 
szabadon tanítható, vagy elvethető tételnek jelenti ki, aszerint, 
amint ezen kérdésben kiki véleményét kialakította, mert e tétel 
nem tartozik a fundamentális kérdések közé. Horváth Sándor úr 
ebbeli érvelését azzal végzi : «Wir hoffen jedoch, dass die inne-
ren Argumente ausreichen werden, um jeden zu überzeugen, 
dass ein solches Dekret nicht existieren kann und dass dasselbe 
in den Bereich der «Jesuitenfabeln» verwiesen werden muss». 

Minden apriori érve dacára legyen szabad Horváth Sán-
dor O. P. úrral közölnöm, hogy a R. P. Generalis azon kör-
levele tényleg létezik s annak létezése nem titok. Ha a cikkíró 
engem vagy más jezsuitát egy levelezőlapon megkérdez, leg-
nagyobb szívességgel megmondtuk volna neki, hogy úgy a R. P. 
Generalis levele, mint Őszentségének abban közzétett nyilat-
kozata a reális distinctio tételére vonatkozólag tény. Megmu-
tattuk volna annak szövegét, ha nem állt az a cikkíró rendel-
kezésére és így 16 lapra terjedő érvelésének munkáját meg-
takaríthatta volna. 
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Az R. P. Generalis körlevele, «De doctrina S. Thomae» a 
39. lapon így szól: «Nec obedientia erga S. Sedem, quam tam-
quam pupillám oculi sui Societas semper tueri et debet et 
cupit, nobis hanc obligationem (t. i. az ismert 24 tétel kötelező 
tanítását) imponit. Imo Summus Pontifex Benedictus XV., sicut 
ipsius decessores, aperte nobis significare dignatus est: Velle 
quidem se omnino, ut S. Thomae doctrinam sequeremur, at 
nullo pacto ut libertás opinandi restringeretur in iis quoque 
rebus et quaestionibus, de quibus disputaretur inter catholicos 
et quae disputabiles essent, qualis esset ex gr. disceptatio de 
distinctione realiinter essentiam et existentiam aliaque id genus, 
quae in deposito fidei nullo modo continerentur : timere se 
potius, ne hac libertate praecidenda alae simul ingeniorum 
inciderentur cum damno profundioris studii theologici. Idemque 
postea responsum, quod R. Pater Martin, ad mentem Leonis 
XIII. olim dederat de quaestione illa circa essentiam et exis-
tentiam, approbans et suum omnino faciens scripto confir-
mavit». 

így szól a R. P. Generalis és közli Őszentsége elé terjesztett 
kérdését és Őszentsége ide vonatkozó válasziratát: 

. «.Operae pretium fuerit supplices hac de re preces referre 
cum responso autographo Summi Pontificis: Beatissime Pater! 
Ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humiliter peto, ut 
Sanctitas Vestra ad dubia omnia tollenda responsum datum a 
p. m. P. Generali Martin in quaestione de reali inter essentiam 
et existentiam distinctione, approbare benigne dignetur. Respon-
sum vero fuit sequens : 

Sententia reális distinctionis inter essentiam et existentiam, 
prouti sententia contraria, est in Societate libera, et unicuique 
licet earn sequi et docere sub hac tarnen duplici conditione: 
1. ne earn quasi fundamentum faciat totius philosophiae chris-
tianae atque necessariam asserat ad probandam existentiam Dei 
eiusque attributa, infinitudinem et ad dogmata rite explicanda 
et illustranda ; 2. ne ulla nota inuratur probatis et eximiis Socie-
tatis Doctoribus, quorum laus est in Ecclesia. Et Deus. Romae, 
die 9. Mártii 1915. W. Ledochowski Praep. Gen. Soc. Jesu.» 

Őszentsége válasza: «Praedictum responsum R. P. Martin 
novimus exaratum fuisse juxta mentem Leonis XIII. fei. rec. 
ideoque illud approbamus et nostrum omnino facimus. Ex aedi-
bus Vaticanis, die g. Mártii 1915. Benedictus PP. XV». 
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Továbbá azt véli rólam cikkíró, hogy recenzióm «nach 
einem bestimmten Rezept gearbeitet wurde» s azt gyanítja; hogy 
ez a recept Möns. E. Binzecher: «Deila distinzione tra l'essenza 
e l'esistenza» c. brosúrája volt. Nos, ezt a brosúrát sohasem 
láttam. 

A tények megállapításában tehát Horváth Sándor úr nem 
volt szerencsés. 

Egyébiránt, mint a nagy hippói püspöktől tanuljuk, «a szük-
ségesekben legyen megegyezés, a kétségesekben szabadság s 
mindenben úr legyen a szeretet».1 

Budapest. P. Bernhard Zsigmond S. J. 

MÁTYÁS K I R Á L Y ÉS A S C H O L A S T I K U S 
B Ö L C S E L E T . 

A «renaissance» hatása a scholastikus bölcseletre nem 
mondható épen a legkedvezőbbnek. A klasszikusok műveinek 
szép nyelvezete és általában tetszetős külső formája, melynek 
leginkább és elsősorban tulajdonítható azoknak lázas felkarolása, 
egyrészről idegenkedéssel töltötte el az olvasókat az elhanya-
goltabb formában írt XIV. és XV. századbeli scholastikus munkák 
iránt, másrészről megismertette őket a régi bölcseleti rendsze-
rekkel.2 

Az ókor bölcseleti rendszereinek majdnem mindegyike 
talált követőkre : így Plátó és Aristoteles rendszerei, nem kevésbbé 
a jonismus, stoicismus, epikureismus és skepticismus. 

De ezen sok irányú és a renaissancenak tulajdonítható böl-

1 Igen szívesen adtam helyt a fentebb olvasható levélnek, mert szerzője 
szóban levő ismertetését a «Religio» közölte (1916., VIII. f., 634. o.). Azt sze-
rettem volna, ha a hozzászóló, dr. Horváth Sándor is az én folyóiratomba 
küldte volna észrevételeit. Én azt tartom, hogy tudományos és irodalmi nyil-
vános eszmecserének csak akkor van meg a kellő eredménye, ha a hozzászólók 
mindegyike azonos közönség előtt beszél ; mivel pedig a kérdéses műhöz 
Bernhard Zsigmond S. J. a «Religio»-ban szólt hozzá, a kifogásoló észrevéte-
leket is itt kellett volna megtenni. Érdemes munkatársaim ily értelemben 
sziveskedjenek eljárni. A lényeg és a létezés viszonyáról rövid cikket írtam a 
«Bölcseleti Folyóirat»-ban. (1893. 533. s. köv. o.) A szerkesztő. 

2 Dr. Albert Stöckl, Die Geschichte der Philosophie des Mittelalters. III. 
Mainz, 1866, 11—13.; Friedrich Ueberweg. Grundriss der Geschichte der 
Philosophie, III. Berlin, 1867, 5—21. 
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cseleti törekvések még nem voltak oly nagy méretűek, legalább 
a XV. század második felében nem, hogy a scholastikus bölcse-
letet elnyomhatták vagy vezérszerepétől megfoszthatták volna. 
És valóban az a három iskola — vagyis a tomisták, skotisták és 
nominalisták iskolája — mely a scholastikus bölcseletet képvi-
selte, még most is a kezében tartja a vezérszerepet.1 

A XV. század második felében egy nagyon megnyerő 
dominikánus szerzetes vonja magára figyelmünket a három em-
lített bölcseleti iskola egymás ellen vivott küzdelmében2: Petrus 
Nigri, aki széleskörű és alapos tudásával, éles eszével és tel-
jesen tárgyilagos alapra helyezkedve száll sikra sz. Tamás taná-
nak védelmére úgy a skotisták, mint a nominalisták ellen.3 

Mondhatni, ő volt abban a korban az utolsó, aki sz. Tamás böl-
cseletét a maga eredeti tisztaságában adta elő. Kevés eredeti-
séget mutat ugyan, amit különben az akkori idő szelleme ért-
hetővé tesz, de igazságtalanul Ítélném meg, ha sz. Tamás filo-
zófiájának csupán szolgai lemásolásával vádolnám. Bölcseleti 
munkája «Clypeus Thomistarum» a három említett iskola ellen-
tétes és rendszereiket egymástól nagyon is szétválasztó kérdé-
seit tartalmazza. Sz. Tamás álláspontjára helyezkedik, nem talán 
azért, mert sz. Tamás is dominikánus volt, hanem mert ez az ő 
Ítélete. Erről tanúskodnak mindegyik kérdéshez fűzött saját érvei, 
amelyek mind éles, átható észről beszélnek. Az ellenbizonyítékok 
megcáfolásában is nagyon ügyesnek hizonyul, amennyiben azok 
hibáit mindig a legvégső alapra tudja visszavezetni. 

Ez a maga korában oly kiváló férfiú, aki nemcsak bölcselet 
terén, hanem más téren is, különösen mint nyelvész kimagasló 
szerepet játszott,4 életpályájának utolsó részében Mátyás király 
udvarában fejtette ki tevékenységét. Ott tehát, ahol a klassziku-
sokat legnagyobb hévvel olvasták. Míg tehát máshol a klasszi-

1 Dr. Karl Werner, Der hl. Thomas von Aquino. 111. Regensburg, 1889, 
123—126; Dr. Karl Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande. IV. Leip-
zig, 1870. 

8 Dr. Karl Prantl, IV. 221—223. 
3 Petrus Nigri, «Clipeus Thomistarum», Prologus libri, p. 2. «Ea igitur 

propter doctoris huius angelici imo divini mihi partes assumens responden-
dum duxi contradictoribus cunctis ut quantum a luce veritatis abhorreant 
quae eius nomen effundere queritant elucescat.» 

4 Erről tanúskodnak exegetikai munkái : «Tractatus contra perfidos 
Judaeos» és «Eyn Stern des Meschiah». Különösen a zsidó nyelvben volt járatos, 
amit mind a két könyvhöz csatolt zsidó nyelvtani kísérletek is bizonyítanak. 
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kusok felkarolásával a scholastikus bölcseletet mindjobban kiszo-
rították, addig Mátyás király udvarában a kettőt egyesítve látjuk. 
A klasszikus művek mellett épen Petrus Nigri befolyása követ-
keztében a scholastikus bölcselet is ápolásra talál. 

Ugyan hogyan és honnét került Petrus Nigri Budára? 
Tudjuk, hogy Mátyás király fudományok iránti szeretete 

udvarába hívta kora legkiválóbb tudósait, mint Bonfini írja: 
«Ex Italia grammaticos, poëtas, rethores invitavit, Pannoniam 
alteram Italiam reddere conatus: viros quaque arte praestantis-
simos undequaque disquisivit...» Petrus Nigrinek tekintélye a 
tudományok terén oly nagy volt korában, hogy híre saját hazá-
jának határain belül nem maradhatott. Ily módon értesült róla 
Mátyás király is és azonnal udvarába hívta, még pedig Ingold-
stadtból,1 ahol az ottani egyetemen és környékén fáradhatatlan 
munkásságának áldásos gyümölcseit élvezték.2 Hogy mily nagyra 
becsülte Mátyás király Petrus Nigrit, mutatja az a körülmény, 
hogy az újonnan alapított irodalmi iskolának, melyet maga Petrus 
Nigri «gymnasium»-nak nevez és melyben a tudomány minden 
ágát — így a hittudományt és bölcseletet is—ápolták, elnökévé 
és tanítójává tette. A király ezen kegyét nagyrabecsült bölcseleti 
munkájának a már említett «Clypeus Thomistarum»-nak felaján-
lásával hálálja meg Petrus Nigri.3 

Hogy milyen sokáig élt Budán és mily eredménnyel ter-
jesztette sz. Tamás tanát, arról a bekövetkezett idők mostohasága 
miatt semmi bizonyosat nem tudunk. Tudjuk ugyanis, hogy a 
törökök, amit lehetett, azt magukkal vitték, amit nem, azt elpusz-

1 Clypeus Thomistarum. Epistola ad regem, p. 1. »Ad cuius dignissimi 
studia ineunda principia ex Herbipoli Germaniae civitate evocatus.» 

2 «Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens in 
Deutschland». Leipzig. VI. 95 és VII. 9. 

3 Clyp. Thom. Epistola ad regem. «Instituisti" namque hac civitate flo-
rentissima regni tui sede apud praedicatorum ordinfs fratres universale gymna-
sium : ubi cuncti generis disciplinae philosophiae : theologiae sanctaeque scrip-
turae ubertim possit quod quisque cupit haurire . . . Quod igitur ego, qui 
tanti gymnasii : quamvis indigne : ago regentem et caput nuncupor atque 
magister: quod inquantum tibi pro tantorum mumerum copia gratitudinis 
Signum ostandam . . . Librum igitur quendam ab me noviter editum sibi 
dedico : cui conficiendo plurimum contuli studii : plurimum sudoris atque vigi-
liarum inscribo codicem : Clypeus Thomistarum : ea potissimum ratione : quod 
beati Thomae Aquinatis singularem incomparabilemque doctrinam adversus 
impugnantes quosque defendere nitar». 
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tították. Ily módon elveszhettek azok az iratok is, melyek mun-
kásságáról és élete végéről biztos adatokat szolgáltathatnának. 
«Clypeus Thomistarum»-a megvan még most is, ami annak 
köszönhető, hogy ő maga több példányban kinyomatta, sőt 
halála utan még egy kiadást ért. Az ezen munkához csatolt és 
a királyhoz intézett levélből tudjuk azt, amit eddig Mátyás 
királyhoz való viszonyáról és budai tartózkodásáról mondottunk. 

Ha munkásságának eredményéről nem is tudunk bizonyo-
sat, ha bölcselete hazánkban nem is verhetett mélyebb gyökeret, 
épen az említett kegyetlen idők miatt, mégis az a körülmény, 
hogy Magyarországon tartózkodott és magyar ifjak szivébe olto-
gatta sz. Tamás magasztos és minden kort túlélő tanát és hogy 
azt a munkáját, mely neki a bölcselet történetében nem épen a 
legjelentéktelenebb helyet juttatja, legalább részben Magyaror-
szágon írta, büszkeséggel tölthet el minket is és megérdemli, 
hogy történetünk lapjaira írjuk nevét. 

Freiburg (Svájc). Heszek István. 

i r o d a l m i j e l e n t é s é s p á l y á z a t i h i r d e t é s . 

A budapesti kir. magy. tudományegyetem hittudományi 
kara f. é. november 7-ikén tartott II. r. ülésében foglalkozott a 
Horváth-féle alapítvány terhére «Béke és háború» címen kitűzött 
pályatételre «Békesség a földön a jóakaratú embereknek» jelige 
alatt a kellő időben beérkezett művel és úgy itélt, hogy a mű 
a pályadíjra igényt nem tarthat. A szerző tehát munkáját a fel-
bontatlan jeligés levélkével együtt a hittudományi kar dékáni hi-
vatalában maga vagy megbízottja által visszaveheti, de tartozik 
ismeretlenségét megőrizni. 

A nevezett hittudományi kar egyúttal ugyanezen ülésből 
újra pályázatot hirdet az I. b. Horváth József kalocsai olvasó-
kanonok által 1837. évben tett alapítványból jutalmazandó, em-
lített tételre: 

Béke és háború 
történeti, jogi és erkölcsi szempontból. 

A munka a művelt közönség igényeihez alkalmazkodjék, 
az alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar nyelvet hasz-
náljon és körülbelül 30 nyomtatott ívre terjedjen. A pályamunka 
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i d e g e n kézzel v a g y gépírással o lvashatóan írva, a s z e r z ő nevét 
rejtő zárt je l igés l e v é l k é v e l együtt 1919. május l - i g a hittudo-
mányi kar dékáni hivatalában (IV., Szerb-utca 10. I. em.) nyúj-
tandó be. A szerzőnek az i smeret lenséget mindenképen m e g 
kell őriznie. 

P á l y a d í j a k e t t ő e z e r n é g y s z á z ( 2 4 0 0 ) k o r o n a . 

A nyertes szerző köteles m ű v é t nyomtatásban — külön 
könyv alakjában v a g y folyóiratban — közzétenni. 

Bpest , 1917. n o v e m b e r hó 9. 
Lukcsics József dr. 

a hittudományi kar e. i. dékánja. 

F i z e t é s e k n y u g t a t á s a . 

200 koronát fizetett: Dr. Glattfelder Gyula csanádi püspök. 
1915-re 6 koronát fizetett : Dr. Sziklay János. 
1916-ra 12 koronát fizettek: Babik József, Grósz Antal, Kirchgässner 

János, dr. Nyisztor Zoltán, dr. Scheffler János, P. Unghváry Antal. 
1917-re 6 koronát fizettek : dr. Bokor József, Evetovics János, Radnai 

Győző, Richter Antal, dr. Zsiska Pál. 8 koronát: Kocsis Lajos, Gabo> Pál, 
Kecskés Pál. 12 koronát: Dr. Acsay Antal, Babies János, Babik József, dr. Bayer 
Krucsay Dezső, Bán Lajos, dr. Bezák István, Biró Ferenc, Bótz József, Búzás 
Imre, Czinczok János, Grósz Antal, Hofmeister Ferenc, Jurik Kabos, Kirch-
gässner János, Kiss Balázs, dr. Kolos József, Kovalik Antal, Kuller Ferenc, 
dr. Kühár Flóris, Mandl Ignác, Miklósy István, dr. Nyisztor Zoltán, Plébániai 
hivatal Csákberény, Mateócz, Székesfehérvár-Belváros, Visegrád, Papnevelőin-
tézet Veszprém, dr. Rézbányay József, dr. Scheffler János, Schmeller Alajos, 
dr. Szentkláray Jenő, P. Unghváry Antal, Vinis Fülöp. 16 koronát: Russel Ká-
roly, Ujlaky Dezső, Papnevelőintézet Gyulafehérvár. 24 koronát: dr. Fraknói 
Vilmos. 

1918-ra 6 koronát fizetett : Evetovics János. 12 koronát : Kiss Balázs, 
dr. Schütz Nándor. 20 koronát: Kmetz György. 

A n y u g t a t á s t n o v e m b e r 10- ikén zá r t am le. 
Ú g y az e lőző é v e k r e , min t a j e l e n r e hátralékos megrende-

lőimet felkérem, szíveskedjenek a díjat minél előbb be-
küldeni, h o g y a r o p p a n t u l f e lemel t n y o m t a t á s i k ö l t s é g e k e t aka -
d á l y t a l a n u l f ö d ö z h e s s e m . A h á b o r ú a la t t má r hé t sze r emel ték a 
n y o m t a t á s i árakat . 

A r r a is k é r e m tisztel t m e g r e n d e l ő i m e t , s z í v e s k e d j e n e k a 
c í m ü k b e n , kivált l a k á s u k b a n b e á l l ó vál tozást a z o n n a l t u d o m á -
s o m r a adn i . K ívána t r a bá rhova , r ö v i d t a r t ózkodás ra is k ü l d ö m 
k ö z l ö n y ö m e t . 
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HIRDETÉSI ROVAT. 

Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Dr. Weisz János, gráci egyetemi tanár 22 kötetes nagy és 
kiválóan tökéletes Világtörténelmét tessék mindjárt megrendelni. 
Fűzve kötetenkint 6 korona, az egész 132 kor.; erős félvászon-
ban kötetenkint az egész 176 korona. Csak az egész mű rendel-
hető meg. Mégis ha valakinek már megvan a mű, de egyes kö-
tetek hiányoznak, rendelje meg ezeket ; ha az ilyen igényeket 
egyeztetnem sikerül, megteszem. Minél előbb tessék rendelni, 
mert új kötésről van szó s a könyvek árai csak mostanra szól-
nak. L. erről bővebben a «Religio» ezidei szeptemberi füzetét. 
A készlet csak 50 példány. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Anatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosrendi lector Budapesten. Nagy 8-adrét alak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
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Hat nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona, fél-
bőrbe kötve 50 korona. 

A nemzeti fogadalmi templom Értesítője. 1917. július. Buda-
pest, Baross-u. 34. 

Bányász József hitoktató: A szentmise. Imák és énekek. 1917. 
50 fillér. 

Dr. Hadzsega Gyula: Szentírási kánon- és szövegtörténet, te-
kintettel a Keletiekre. Ungvár, 1917. 6 korona. 

Dr. Huszár Elemér: Áttérők katekizmusa. 1917. 1 korona. 
Katona E.: Forradalom. Elbeszélés. A Sz.-lstván.-T. Családi 

Regénytárának 88. füzete. 1917. 1 korona. 
Szimonidesz Lajos fordítása : A világ vége, a János látamá-

sairól szóló könyv. Scholtz Testvérek kiadása Budapest. 1 ko-
rona 60 fillér. 

Dr. Unterreiner József : Jézus a mi barátunk. Imakönyv. 1917. 
Kicsiny alak, 164 old. 

Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, folióalak. Irta: 
Huber Lipót theológiai tanár Kalocsán. Ára 2 korona. 

Dr. Pompéry Aurél: Polgári házasság. Dogmatikai, egyház-
jogi, erkölcstani és gyakorlati szempontból. A polgári házasság-
ról teljesen kimerítő tájékozást nyújt. Ára 1 korona 60 fillér. 

Katholicizmus és protestantizmus. Kolb Viktor Jézus-társasági 
atya remek konferenciabeszédei. Fordította: Tóthfalussy Béla. 
Ára 2 korona. 

XV. Benedek pápa apostoli körlevele az összes katholikusokhoz. 
Magyar fordításban. Egy példány 30 fillér, 10 példánytól kezdve 25. 
A budapesti egyetemi templom árusítótáblácskáján is megtalál-
ható. 

Dr. Kiss János. A hitről. Konferenciabeszédek. Ára 1 korona 
20 fillér. 

Dr. Tóth János: Az egyház Észak-Amerikában. Ára 2 korona 
40 fillér. 

Dr. Takács Menyhért, jászóvári prépost. Tudnivalók a katho-
likus antonomiáról. A Szent-István-Társulat Népiratkáinak 321. sz. 
40 fill. 

Dr. Vargha Dámján, ciszt.-r. tanár. Imádkozzunk a békéért! 
Imakönyv. 1 kor. 50, 3 kor. és 5 K 50. 

Dr. Timon Ákos: Magyar alkotmány- és jogtörténet. Különös 
tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Ötödik, bővített 
kiadás. 1917. Nagy 8-r. 824 oldal. 30 korona. 



Dr. Vass József. Demokracia. 1917. 1 К. 
Vörös Cyrill. Konstans görbületű forgási felületek a Bolyai-

féle Geometriában. 1917. 2 K. 
Dr. Wibbelt Ágoston. Vigasztalások könyve a halálról. Német 

eredetiből fordította a budapesti növendékpapság Magyar Egy-
házirodalmi Iskolája. 1917. 

Dr. Wolkenberg Alajos, A béke útjain. Kilenc szentbeszéd. 
1917. 4 K. Ugyanaz. Konferenciák a Miatyánkról. 1917. 4 K. 

Zoltvány Irén. Arany János emlékezete. Előadta a Szent-
István-Akadémiában. 1917. 

OPTIKUS. LIBÁL és MÄRZ 
BUDAPEST. 

FÖÜZLET : VI., Teréz-körút 
54. Nyugoti pályaudvarra l 
szemben. — FIÓKÜZLET: 
VIII., József-körút 77-79. 
üllői-uti s a rokház mellett. 
Szemüvegek. Orrcsiptetók. Táv-
csövek. Látcsövek. Különféle 
hőmérők. Bor- és mustmérők. 
Fényképésze t i cikkek és 
kel lékek, v v v o v o v v v 

LIBÁL és MÄRZ 
BUDAPEST. 

FÖÜZLET : VI., Teréz-körút 
54. Nyugoti pályaudvarra l 
szemben. — FIÓKÜZLET: 
VIII., József-körút 77-79. 
üllői-uti s a rokház mellett. 
Szemüvegek. Orrcsiptetók. Táv-
csövek. Látcsövek. Különféle 
hőmérők. Bor- és mustmérők. 
Fényképésze t i cikkek és 
kel lékek, v v v o v o v v v 

* MŰINTÉZET. * 

RIEGBR OTTO 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r # u d v a r i s z £ l l í t ó , a 

F e r e n c J ó z s e f * r e n d l o v a g j a . 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező f izetés i fe l té te lek mel le t t , k iváló 
t i sz ta l égnyomású , c ső rendsze rű (pneuma-
t iká i ) , t a r t ó s , n e m e s h a n g ú o r g o n á k a t száll í t . 
4 0 év ó t a t ö b b min t 2000 o r g o n á t — köztük 
a k i r á l y o r g o n á t , a m e l y m ű 80 vá l toza tú és 
v i l l anye rő re van be rendezve — s z á l l í t o t t 
M i n d e n n e m ű o r g o n a j a v í t á s o k a t és h a n g o -
l á soka t le lk i i smere tes pon tosságga l t e l j e s í i 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

\ 



V 
A Katholikus Középiskolai Tanár-
egyesület Pedagógiai Könyvtárá-

ban most jelent meg 

O. Willmann 
Didaktikája. 
Fordította s bevezetéssel ellátta: 

dr. Schütz József. 
I rodalmunkból nagyobb rendszeres neveléselmélet i 
mii te l jesen hiányzik. Ezt a hézagot most Wi l lmann 
klasszikus mi ivé tölti ki , maly a történet i és a sziszte-
matikus szempontot k i tűnően egyeztet i össze s a 
jogosult m o d e r n tö rekvéseke t a múltnak igazolt e le -
meive l szerves egészbe lüzi. Wi l lmann munkája a 
keresztény vi lágnézet legnagyobbszabásu s legmé-
lyebb művel tség, s oktatáselmélete . Az I . kötet 3 6 4 lap. 

Ára 10 korona. 

Kapható a 
SzenMstván-Társulat könyv-
kereskedésében Budapest, 
IV. ker., Kecskeméti-utca 2. 

V / l / 



X. FÜZET ^ LXXVI. ÉVF. j* December. 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

ÊS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 
\ 

SZERKESZTI t S K I A D J A 

Dr. K I S S J Á N O S 
EGYETEMI TANÁR 

Tartalom: 
I ' * ) 

Miért szólott Jézus példa- о Dr. Hamvas Endre. — Ost-
beszidekben ? Dr. Tóth Kál. ° wald Vilmos tana az állag-
mán.-A.ssziszii szent Ferenc • ról. Szarvas Mittlős S. J. — 
szelleme és a világháború. ° Irodalmi értesíts. — Vegye-
Dr. Csáktornyai István. — • seb. 
Az orosz egyHáz és az unió. 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA, 

1917 . 



TARTALOM. 

I. Értekezések. 
Oldal 

Miért szólott Jézus példabeszédekben ? Dr. Tóth Kálmán 681 
Assziszii szent Ferenc szelleme és a világháború. Dr. Csáktornyai István 693 
Az orosz egyház és az unio. Dr. Hamvas Endre _ _ _ _ 707 
Ostwald Vilmos tana az állagról. Szarvas Miklós S. J. _ _ 722 

II. Irodalmi értesítő. 

Nie. Hilling: Quellensammlung für das geltende Kirchenrecht I.—X. 
füzet. Dr. Scheff 1er János ... _ _ _ _ ... _ ... 737 

Dr. Bruno Albers O. S. B. : Der Qeist des hl. Benediktas. Szúnyog Xav. 
Ferenc О. S. В. _ . _ . _ _ . _ „ . _ _ . - . _ _ . _ 738 

Pesch Chr. S. J. : Das Sühneleiden unseres göttlichen Erlösers. Dr. Fekete 
Géza József _ _ _ _ . „ _ . _ „ . _ _ _ . _ _ 741 

Moritz Meschler S. J. : Geistesleben. Husvéth József 743 
Dr. Arnold Rademacher : Das Seelenleben der Heiligen. Dr. Spesz Sándor 747 
Magyar kultura. Németh Sándor ... _. ... ._ _ _ _ _ 748 

III. Vegyesek. 
Suarez Ferenc Emlékezete. Dr. Kiss János— ._ „_ 750 
Az Aquinoi Szent-Tamás-Társaságból — _ ... _ . _ . _ _ _. 755 
A lényeg és a létezés különbségének kérdéséhez. Dr. Horváth Sándor O. P. 757 
Fizetések nyugtatása _ _. _. _ _ _ _ 759 
Tisztelt megrendelőimhez a folyóirat áráról _. _. _. ... _ 759 
Hirdetési rovat _ _ _ ... _. 760 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetek-
ben. Ára 1918 elejétől egész évre 2 0 korona. Mihelyt a nyom-
tatási árak csökkennek, a folyóirat ára ismét kisebb lesz. 

Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Buda-
pest, IX., Mátyás-utca 18. 

v' 



m i é r t s z ó l o t t j é z u s p é l d a b e s z é d e k b e n ? 

I. A felvetett kérdésre látszólag nagyon egyszerű a felelet. 
Mert a parabola vagy példabeszéd természeténél fogva valamely 
természetfölötti igazságnak népszerű elbeszélés képében való 
szemléltetése. Ha pedig szemléltető eszköz, magától értetődőleg 
a megértetést célozza azon bölcseleti szabály alapján: Minden 
megismerés az érzékeléssel kezdődik. 

A példabeszéd a tanítástanban szereplő ú. n. belső szem-
léltető eszközök csoportjába tartozik. Már Aranyszájú szent János 
megjegyezte: «A parabola a benne elbeszélt történettel vagy 
természeti jelenségek festésével csiklandozza a hallgatók kíván-
csiságát, érzékelhető képeivel világossá teszi az értelem számára 
a természetfölötti igazságot és mélyen belenyomja az emléke-
zetbe». Mint a futóhomokot fákkal szokás lekötni és a meg-
művelésre alkalmas talajjá tenni, az ábrándozásra hajlandó sémita 
lélek figyelmének lekötésére és szétszóródó gondolatvilágának 
megtermékenyítésére is igen alkalmas eszköz volt a zsidó rabbik 
kezében a parabola.1 

Hogy a legnagyobb tanítómester is ilyen didaktikai célt 
szolgált jobbára sémita hallgatóságánál paraboláival, a parabola 
természetén kívül az a tény is bizonyítja, hogy Jézus csodálko-
zott, midőn tanítványai nem értették meg a magvetőről szóló 
példabeszédet: «Nem tudjátok-e (nem értettétek-e meg) e példa-
beszédet? S hogyan értetek meg majd minden példabeszédet?»2 

Mint a felhőből a villám, Jézus legtöbb példabeszédéből is, 
mint valami penombrából, tényleg valósággal kicikkázik a köz-
lendő főgondolat, az ú. n. tertium comparationis. így pl. a 
tékozló fiú parabolájában valósággal szemet szúr az Isten irgal-

1 V. ö. P. Fiebig : Altjüd. Oleichn. u. Gleichn. Jesu. Tübingen, 1904. 
Die Oleichnisreden Jesu im Lichte der rabb. Oleichn. des ntl. Zeitalters. 
Tübingen, 1912. 

2 Márk 4, 13. 
Religio , hittud. és bölcs , folyóirat. 4 5 
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mas szeretete a pogányok és a bennük szimbolizált töredelmes 
bűnösök iránt, az irgalmas szamaritánuséban a Krisztustól lelki 
nyomorából kigyógyított emberiség képe. 

Van azonban az Úr Jézusnak egy érdekes kijelentése 
parabolái céljáról, mely ugyancsak sok fejtörést okoz a szent-
írásmagyarázóknak. Mind a három synoptikus elmondja némi 
kis árnyalati különbségekkel a magvetőről szóló parabolával 
kapcsolatban, hogy: 

Máté 13, 10—15. 
«Hozzá menvén a tanít-

ványok, mondák neki : 
Miért szólasz nekik példa-
beszédekből ? Ki felelvén, 
mondá nekik : Mert nek-
tek adatott tudnotok a 
mennyek országa titkait, 
nekik pedig nem adatott. 
Mert akinek vagyon, an-
nak adatik és bővelkedni 
fog; akinek pedig nin-
csen, amije van is, el-
vétetik tőle. Azért szó-
lok nekik példabeszédek-
ben, mert (6TL) látván, nem 
látnak és hallván, nem hal-
lanak és nem értenek. És 
beteljesedik rajtuk Izaiás 
jövendölése, mely így szól : 
Hallván hallotok és nem 
értetek és látván láttok, de 
mégsem láttok. Mert meg-
vastagodott e nép szive és 
füleikkel nehezen hallanak 
és szemeiket behunyják, 
netalán hogy lássanak sze-
meikkel és füleikkel hall-
janak és értsenek szivök-
kel és megtérjenek és meg-
gyógyítsam őket.» 

Márk 4, 10-12. 
«Mikor maga volt, a 

tizenkettő, kik vele valá-
nak (a görögben : f/pwtiüv 
a'jxiv ot îispt aÙTÔv auv xotg 
8(óísxa xi; jtapaßoXdc;) kér-
dék őt a példabeszéd felől. 
És mondá nekik : Nektek 
adatott tudni az Isten or-
szága titkát; azoknak pe-
dig, kik kiviil vannak 
(iy.íívoi; îs Tot" IÇu) èv itctpa-
poXac; Táitá xia -fívsxai) min-
den példabeszédekben szól ; 
hogy (Eva) látván, lássanak 
és ne lássanak, hallván, 
halljanak és ne értsenek ; 
netalán megtérjenek és ne-
kik bűneik megbocsátas-
sanak.» 

Luk. 8, 9—10. 
«Kérdezék őt ta-

nítványai, mit je-
lent e példabeszéd ? 
Kiknek ő mondá : 
Nektek adatott tudni 
az Isten országa tit-
kát ; egyebeknek pe-
dig példabeszédek-
ben (szólok), hogy 
látván, ne lássanak 
és hallván, ne ért-
senek.» 

E szövegek összehasonlításából kitűnik, hogy a tanítványok 
nem értették meg a példabeszéd célját. Kérdezősködésüknek az 
a furcsa következménye volt, hogy Jézus különbséget tett köztük 
és a többi emberek között példabeszédjei célját illetőleg. 

Amazoknak azért beszélt példabeszédekben, hogy ezekből s 
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az esetleg hozzáfűzött magyarázatokból jól megértsék a mennyek 
(Máté) vagy Isten (Márk, Luk.) országának titkait, emezeknek 
pedig ellenkezőleg azért beszélt példabeszédekben, mert nem 
értik (Máté) vagy hogy ne értsék (Márk, Luk.) az Isten országá-
nak titkát, illetve titkait. 

Nem ellenkezik-e Jézus e kijelentése a paraboláknak előbb 
jelzett didaktikai céljával?3 

Szent Ágoston, mert nem ismerte jól a sémiták lélektanát 
és gondolkozásmódját, a szövegek alapján nagyon előtérbe tolta 
a parabolák allegorikus, burkolt természetét, melyből egyenes 
büntető jelleget olvasott ki. Szerinte a néptömeg hitetlensége és 
közönyössége által az Úr irgalmas szeretetére érdemetlenné tette 
magát; az Isten országának magasztos tanait nyiltanés érthetően 
elébük adni annyi lett volna, mint a sertések elé hányni a gyön-
gyöket,2 hogy eltapodják. Azért megvonta tőlük az Úr az ő 
malasztját és olyan tanmódot alkalmazott, amelynek csak képek-
ben megnyilatkozó külső formáját értették, anélkül azonban, 
hogy a tan tulajdonképeni tartalmát is felfoghatták volna. Az 
utóbbit csak jóindulatú tanítványainak fejtette ki és pedig külön, 
a néptömegtől elvonulva. A néptömeg volt tehát bűnös abban, 
hogy az Úr szándékosan előidézte a példabeszédes tanításmód 
homályossága által értelmüknek fokozatos elhomályosodását és 
akaratuk megrögzöttségét. 

Szent Ágoston azzal tompította le e kemény magyarázat 
élét, hogy hozzáfűzte: «Az izraelitáknak ez az értelmi és akarati 
eltompultságuk arra volt jó, hogy meggyőzhette őket mérhetet-
len lelki nyomorúságukról és bűnbánatra, megtérésre indíthatta 
őket».3 

Szent Ágostonnak e merev magyarázatát a paraboláknak 
konokságot büntető jellegéről újabb katholikus szentírásmagyará-
zók is (Calmet, Schanz, Fillion stb.) felkapták.4 

1 Maldonatus Márk 4, 33-hoz ezt a megjegyzést fűzi : «Plerique hunc 
putant esse sensum, ut dicat Evangélista Christum se ad auditorum imbecillita-
tem accommodasse, ideoque parabolis et similitudinibus usum fuisse, ut ho-
mines ingenio tardi et non satis divinis rebus comprehendendis idonei faci-
lius, quae dicebantur, intelligerent ?» 

2 Máté 7, 6. 
3 Ideo fecit illis Deus hoc malum, ut ex eo eveniant bona. In Joan. 

Jract. 53, 4—6. Migne P. lat. XXXV. 1775. 
4 Szelídebb formában Knabenbauerrai együtt azt vitatják : «Cum itaque 

Christi doctrinam non susceperint eo, quo oportuit modo, in poenam ulterior 
45* 
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Szerintük is a parabolák természetüknél fogva homályosak. 
Krisztus szándékosan választja ki e tanmódot, amelyből a tömeg 
semmit sem ért, mert nem érdemli meg, hogy megértse. Fonck 
is1 erősen nyomósítja a paraboláknak egyenes büntetőtermészetét. 

Elfogadja ugyan, hogy a normális parabolák népies, képes 
természetüknél fogva nagyon alkalmasak a természetfölötti igaz-
ságok szemléltetésére és megértetésére ; s tényleg ez volt a hatá-
suk Jézus tanítványainál, sőt néha kezdetben a népnél is. Azon-
ban bizonyos időponttól kezdve, melyet Márk 4. fejezete jelez, 
a nép vezéreinek példájára hitetlenkedni kezdett Jézus tanításai* 
val szemben. 

Jézus azért büntetésül olyan szóképeket és hasonlatokat kez-
dett alkalmazni, melyek külön megmagyarázás nélkül érthetetle-
nek voltak hallgatóira nézve. 

A protestáns theologusok is nagy mohósággal tették ma-
gukévá szent Ágoston magyarázatát és minden enyhítő gondo-
lat mellőzésével egyenesen a praedestinatio, illetve reprobatio 
tanát olvasták ki Jézus szavaiból. A. Schweitzer2 szerint: «Jézus 
tudja, hogy az igazság, melyet hozott, kizárólag a meghatározott 
számú választottak számára való; hogy tehát a tőle hozott üdvös-
ségnek általános és nyilt hirdetése csak Isten terveit húzná 
keresztül, amennyiben egyesek kierőszakolhatnák bűnbánatukkal 
Istentől üdvösségüket». 

Jülicher, Weinel s a modernista Loisy a synoptikusoktól 
elbeszélt szövegből szintén a praedestinatio, illetve reprobatio 
gondolatát olvassák ki, de megtoldják a magyarázatot egy további 
ötlettel, hogy t. i. épen e szövegekből kirívó praedestinatio 
tana miatt e kijelentések nem származhatnak Jézus ajkáról, mert 
ellenkezésben vannak Jézus egész gondolatvilágával, tanításának 
céljával. Tehát csak a későbbi egyházi theologiának (Gemeinde-
theologie) betoldását (theorema theologieum) látják benne, melyet 
a zsidók tömeges hitetlenségének megmagyarázására adott utó-
lag Jézus ajkaira a céhbei i katholikus theologia. «A zsidóság 

eis institutio subt rahi tur . . . Atque in poenam Christus ulteriorem atque ex-
plicitam doctrinam illis non tradit; sed veritatem illis proponit quasi ve-
iamine obtectam. Praevidit illos non esse intellecturos ; nihilominus eo modo 
docet. Quare illorum hac in re caecitatem velle dicitur, quae simul est poena, 
quam meruertint. (In Matth, p. 117.) 

1 Die Parabeln d. H. 1904. 17. s köv. 
2 Qesch. d. Leben Jesuforschung. Tübingen, 1913. 400. 
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nem tért meg, mert Isten tervei szerint meg nem térhetett; 
azért az evangelium igazságát aenigmatikus, talányos beszéd 
alakjában kapta, hogy meg ne érthesse és ne üdvözülhessen.» 
Loisy szerint ez a katholikus okoskodás szúrta be utólag a kér-
déses szövegeket a synoptikus evangéliumokba. Jézus eredeti, 
igazi parabolái érthetők, világosak voltak. Csak a katholikus 
theologia költhetett és szúrhatott be ilyen érthetetlen, homályos 
parabolákat, aminőkre Jézus állítólagos kijelentése vonatkozik. 

Ezen büntető, sőt praedistinatiós magyarázatok 1. arra a 
tényre támaszkodnak, hogy Jézus a magvetőről szóló parabola 
magyarázatát csak közvetlen környezetének adja meg (ol ne pl aùtov 
aùv TOÎÇ 5ü>§exa) és pedig 2. azért csak nekik, hogy (ut, ïva Márk, 
Luk.)' a többiek (oE sçw = a kívül levők) ne értsék az ő Isten 
országának titkairól szóló tanításait, hogy ne halljanak, ne lás-
sanak és meg ne térhessenek. 

II. Helytálló-e ez az értelmezés, mely Jézus szavaiban a 
néptömeg büntető megtévesztésének egyenes szándékát látja?! 
A látszat szerint, a kifejezések kínálkozó értelme szerint: igen; 
a valóság szerint azonban: nem. 

Az egész vitát rögtön el lehetne dönteni szent Chrysos-
tomusnak azzal a talpraesett megjegyzésével: «Ha Jézus a para-
bolákkal csakugyan büntetni akarta volna a zsidókat, a büntetés 
legcélravezetőbb eszköze nem a parabolázás lett vofria, hanem 
az, hogy egyáltalában nem beszélt volna nekik».1 Ámde Jézus 
sokat beszélt. És pedig sok ilyen példabeszédben hirdeté nekik 
az igét, amint hallhatták,2 azaz megérthették, xafrcbç fj§úvavxo 
áxoúetv. Az értelmi felfogásához alkalmazott tanítások nagy álmél-
kodást váltottak ki a tömeg lelkéből. «Álmélkodának az ő tudo-
mányán, mert úgy tanítá őket, mint akinek hatalma vagyon és 
nem, mint az írástudók.»3 Emlékezetes kijelentése után is sok-
szor tanítja a néptömeget,4 sőt az apostolokat is elküldi prédi-
kálni^ Visszatérésük után sem változtatja meg a néptömeggel 
szemben viselkedését, sőt: .«Kilépvén, látá Jézus a nagy sereget 
és könyörüle (sajnálkozott) rajtok, mert úgy valának, mint a juhok 
pásztor nélkül és kezdé őket sokra tanítani».0 

» In Matth, hom. 55, n. 2. Migne I. gr. LVIII. 473. 
2 Márk 4, 33. 
3 Máté 7, 28. Márk 1, 22 ; Luk. 4, 32. s 6, 7 stb. 
4 V. ö. Márk 6, 2 ; 6, 7. 6 Máté 9, 36 ; Márk 6, 34. 

* 
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«Az Üdvözítő egész jelleme, lélektana, az emberek üdvös-
ségét szomjazó szive, sőt általában az emberek megtérését célzó 
prédikátori szerep maga is teljességgel ellenmond annak a tette-
tésnek, melyet Jézus kérdéses kijelentésének tulajdonítanak. Ho-
gyan hívhatta volna föl hallgatóit, hogy szavára figyeljenek és 
azok értelmébe behatoljanak, ha szándékosan választott külön 
magyarázat nélkül érthetetlen szóképeket és hasonlatokat? Nem 
lett volna-e gyűlöletes ez a tettetés ? Hol van az a szónok vagy 
tanító, akinek hasonló viselkedést merne bárki is tulajdonítani ?» i 

Magában véve dogmatikailag helyes ugyan azon állítás, 
hogy Isten a bűnöst bűnei büntetéseül még nagyobb bűnbe 
következésképen a kárhozat veszélyébe engedi esni.2 Ámde jelen 
esetben fontolóra kell vennünk azt, a synoptikusoktól szintén 
sokat emlegetett körülményt, hogy a néptömeg elejétől végig 
változatlan érdeklődéssel hallgatta Jézus tanításait. Márk szerint3 

Kafarnaumban «az egész város az ajtóhoz gyűlt vala», ahol Jézus 
prédikált. S midőn «ismét beméne (Jézus) Kafarnaumba néhány 
nap múlva, hallván, hogy egy házban vagyon, sokan gyűlének 
össze, úgy hogy az ajtónál sem fértek el ; és hirdeté nekik az 
igét».4 Midőn «kiméne ismét a tengerhez (Genezáreth tava) az 
egész nép hozzája seregle és tanítá őket».5 «Nagy sereg követé 
őt Galileából és Júdeából, Jeruzsálemből és Idumeából és a Jor-
dánon túlról és Tirus és Szidon környékéről, nagy sokaság jöve 
hozzája, hallván, amiket cselekszik vala» 6 

S épen a magvetőről szóló példabeszéd alkalmával, mellyel 
kapcsolatban van Jézus problematikus kijelentése: «Nagy sereg 
gyűle hozzája, úgy hogy a hajóba menvén, a tengeren leült, az 
egész sereg pedig a tenger mellett a parton vala».7 

Ezen nevezetes parabolája után sem állott be lényeges vál-
tozás a néptömeg érdeklődésében, mint Márk következő helyei-
ből kitűnik 5, 21. 31; ó, 2. 34; 7, 14; 8, 1. 34. 9, 14; 10, 1. 46. 

Az evangéliumokban tehát keresve sem találjuk meg az 
okot, amiért Jézus hallgatóit hitetlenségük és megátalkodott 
konokságuk miatt büntetni lett volna kénytelen és pedig általuk 
érthetetlen prédikációkkal. Avagy talán az Isten örök terveiben, 

1 Lagrange : Ev. s. s. Márk 98—99. 
2 Róm. 11, 7 s köv. s 2 , 13. 
M , 33. « 3, 7—8. 
* 2, 1—2. 7 Máté 13, 1, 2 ; Márk 4, 1 ; Luk. 8, 4. 
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a praedestinatióban rejlett volna az ok, ami miatt a népnek nem 
volt szabad értenie az Isten országának titkait ? ! 

Az evangélisták elbeszélésmódja tényleg ezt a látszatot 
kelti, kivált Márké és az őt utánzó Lukácsé. Jézus példabeszédei-
ben szerintük az a célzatosság látszik érvényesülni, «hogy látván 
ne lássanak és hallván, ne értsenek, ne talán megtérjenek és nekik 
bűneik megbocsáttassanak». Máténál ugyanez a célzatosság a 
kötőszó használatában; mert (őxt) nem ütközik ugyan ki, de 
abban igen, hogy Jézus Izaiás jövendölésének beteljesedését látja 
hallgatóin. Már pedig Izaiásnál az eredeti szöveg hű fordításá-
ban a kérdéses hely így hangzik: «Eredj és mondd e népnek: 
Hallván halljátok és ne értsétek; és lássátok a látomást és meg 
ne ismerjétek. Vakítsd meg e nép szivét és füleit nehezítsd meg 
és szemeit zárd be, netalán lásson szemeivel és halljon füleivel 
és értsen szivével és megtérjen és meggyógyítsam őt».1 A pró-
féta itt természetesen saját koráról szól és saját hallgatóinak 
korholására kap megbízatást az Úrtól. Úgy látszik e megbíza-
tásból, mintha maga az Úr egyenesen akarná a nép értelmének 
megvakítását és akaratának megrögzöttségét, hogy aztán elkár-
hoztassa őt. 

Az Úrnak egyenes parancsa azonban a zsidók elvakítására 
csak annak a fülében hangzik ilyen mereven, aki nem ismeri a 
sémita gondolkozásmódot. «Az izraelita gondolkodás itt is Istent, 
mint első okot állítja előtérbe, nem pedig a másodlagos okot, 
a szabadakaratú ember ténykedését, mint ahogy mi szoktuk 
tenni. Az izraelita gondolkozás szerint ugyanis Isten, mint 
Teremtő szükségképen mindennek az első oka; az ő minden-
oksága tehát kiterjed a gonoszok bűneire, bűnösségére és bűn-
hődésére is. A gonoszok az ő világtervének részesei. Hogy 
ennek dacára a bűn az ember szabad cselekedete marad, époly 
biztos tana az ószövetségnek.»2 Szó sincs tehát Izaiásnál s az 
őt citáló synoptikusoknál praedestinatióról, illetőleg egyenes 
reprobatióról. 

Észellenes is lett volna, hogy Izaiás személyiségének latba-
vetésével nap-nap után Izrael népének megtérítésén fáradozzék 
és hogy mindé fáradalmainak egyenes célja az legyen, hogy a 

1 Iz. 6, 9 - 1 0 . 
2 Peters : Die Religion des A. T. in Esser—Mausbach : Religion, Chr. 

Kirche I. 667. 
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nép elvakulását csak növelje. Tényleg ugyan ez volt az ered-
mény; de ez az eredmény csak azért és úgy következett be, 
mert szent Irenaeusnak szellemes és találó megjegyzése szerint: 
«Egy és ugyanaz az Isten azoknak, kik nem hisznek, vakságot 
okoz, valamint az ő teremtménye, a nap is azoknak, akik vala-
mely szembetegség miatt nem képesek szemlélni fényét».1 

Valamint pedig Izaiás prédikációjának nem célja, hanem 
csak következménye volt a még nagyobb megátalkodás, magá-
ban a népben létező hiba, infirmitas oculorum folytán, az Úr 
Jézus parabolázásának sem lehetett célja, hanem csak következ-
ménye lőn a nép elvakulása, de nem ám a parabolák tartalmá-
nak nem értése miatt, hanem épen azoknak nagyon is szembe-
szökő világossága miatt. E világosság bántotta beteg szemüket s 
mert nem tudták elviselni az égi fényt, inkább behunyták előle 
beteg szemüket. 

III. Hogy felfogásunk tényleg helyes, következik először 
abból, hogy Máté nem Tvot, ut kötőszót használ célhatározó érte-
lemben, hanem csak a parabolák következményét jelöli meg a 
mert, &u, quia kötőszóban. A Mátétól használt kötőszó az egye-
nes büntetőszándékot tehát kizárja. A Septuaginta görög fordí-
tása szerint idézi Izaiás megbízatását, amely a megbízatás célt 
kifejező imperativus alakját legyöngíti azzal, hogy a nép el-
vakítását célzó parancs helyett magát az elvakulás tényét kon-
statálja. Márk és Lukács szintén voltaképen Izaiás megbízatását 
citálják s adják Jézus ajkára, de név nélkül, anélkül, hogy nyíl-
tan reá hivatkoznának. 

Lagrange2 a Talmudból hoz föl példákat arra, hogy a rab-
biknak szokásuk volt az ószövetséget szabadon s burkoltan 
idézni, kifejezetten reá való hivatkozás nélkül. Márk és Lukács 
is ezt teszik. Egyszerűen az ószövetségi próféta szavának Jézus 
hallgatóságán megismétlődött beteljesedését akarják megállapí-
tani, illetve megörökíteni. A ïva kötőszó tulajdonképen azzal 
egészítendő ki: Yva uXyjpw^, ut adimpleretur, quod dixit Isaias 
propheta = hogy beteljesedjék, amit mondott Izaiás próféta. De 
mikor Izaiást idézik, igazában csak a tényt konstatálják, hogy 

1 Adv. haer. IV. XXXIX. I.3 «Unus et idem Deus his quidem, qui 
non credunt . . . infert caecitatem, quemadmodum sol, qui est creatura eius, 
his, qui propter aliquam infirmitatem oculorum non possunt contemplari lumen 
eius.» 

2 Le Messianisme chez les Iuifs. Paris, 1909. 203. o. 
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Jézus parabolázásának ugyanaz lett a következménye, ami volt 
Izaiás tanításának: a nép nagyobb elvakulása. Izaiás prédikációjá-
nak eredménye tipusa volt Jézus parabolázása gyümölcsének: 
Amint Izaiás prédikációjától csak még jobban elvakult a nép, 
ágy Jézusétól is. Tehát Márk és Lukács sem a parabolák bün-
tető célját fejezik ki a kötőszóval, hanem csak a következményt. 

A 'íva, ut, hogy kötőszó itt igazában nem célhatározó 
kötőszó, hanem következményt kifejező kötőszó: ut consecutivum. 
Tehát így fordítandó: úgy, hogy (beteljesedett stb.)A 

Azt mondottuk, hogy a nép nagyon is jól megértette a 
parabolák szembeszökő igazságtartalmát, legalább is a főgondo-
latát s csak «infirmitas oculorum» magyarán: elfogultsága miatt 
hunyta be lelki szemét a parabolákból kisugárzó mennyei vilá-
gosság elől. Nevezetesen: megértették, hogy egészen más Isten 
országát hirdet nekik, mint aminőt ők vártak. 

Meg kell ugyanis állapítanunk Meinertzzel,2 hogy Jézusnak 
vitatott nyilatkozata nem vonatkozott a parabolákra általában, 
hanem csak a parabolák azon csoportjára, az ú. n. Seepredigtre, 
melyben az Isten országának titkairól van szó. Jézus ezekben 
kifejti az Isten országának bensőséges, szellemi, erkölcsi, egye-
temes s részben túlvilági jellegét. Ezen szellemi jelleggel hom-
lokegyenest ellentétes nézetet vallottak az ő hallgatói a közel 
jövőben beköszöntő Isten országáról. «A farizeusok befolyása 
alatt külső, politikai országot vártak. A Messiás-király nem a 
bűntől hoz szabadulást, hanem Izraelt fogja megszabadítani el-
nyomóitól, világbirodalmat alakít, melyben a zsidók lesznek a 
nemzetek urai, minden kincs s hatalom birtokosai, a népek 
(gojim) pedig a zsidók szolgái.»3 

IV. Nincs nehezebb és hálátlanabb feladat, mint az ostoba-
sággal határos elfogultsággal, balitélettel küzködni, mely valaki-
nek egészen átment a vérébe a nevelés folytán. Igaza van 

1 L. Vigouroux-Brassac : Manuel biblique. III. 428.3 

Székely szerint (Hermeneutica 225): «Saepe in allegation? prophetia-
rum non dicitur hoc facto vaticinium impletum esse, sed dicitur hoc (quamvis 
malum) ideo factum esse, ut (í'va finale) adiinpleretur vaticinium, quasi Deus 
facta historica (etiam mala) ad vaticinia, et non vice versa haec ad eventus 
futuros accommodet. Veruntamen his allegandi formulis non finis signifi-
catur, sed consecutio, nec semper factum divinitus intentum, sed infallibilis 
vaticinii Ver i t as et impletionis necessitas». (Teleologia prophetica et typica.) 

2 Die Gleichnisse Jesu 89. 
3 Székely : A hegyi beszéd magyarázata 36. 
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Goethének: «Gegen die Dummheit kämpfen die Götter um-
sonst». A külsőséges, politikai Isten-országáról örökölt és ápolt 
elfogultság volt az a Dummheit, vagy infirmitas oculorum, mely 
ellen az Isten-fia harcot kezdett, még pedig a magasabb igaz-
ságok iránt őszinte lélekkel érdeklődő, jó ndulatú tanítványainál 
eleinte több-kevesebb, később teljes sikerrel; a néptömegnél 
ellenben, mely elfogultságából engedni nem akart, Jézusban csak 
a csodatevő, de nem az erkölcsi átalakulást sürgető nagy prófétát 
látta, tehát nem önzetlen jóakaratot árult el vele szemben, majd-
nem teljesen meddő, eredménytelen volt minden felvilágosító, 
kiábrándító szava. Érdekes és csodáktól kisért tanításait érdek-
lődéssel hallgatta ugyan a balitéletekben nevelkedett nép. De 
ezen érdeklődés inkább önző kíváncsiság volt, nem pedig a 
javulás, lelki átalakulás vágyából fakadt. Bármennyire is tolon-
gott körülötte a sokaság, ritkán olvassuk, hogy a szavaitól meg-
indult nép szavai után is indult, erkölcsileg is megváltozott 
volna. 

Az Isten országáról körömszakadtig vallott elfogultság volt 
az az «infirmitas oculorum», amely miatt a nép előtt Jézus egye-
nes beszéddel, teljes nyíltsággal ritkán léphetett föl az Isten orszá-
gáról, annak kifejlődéséről, rendeltetéséről vallott merőben új és a 
népétől teljesen ellentétes felfogásával. Mint jó pedagógus kimélni 
akarta hallgatói nemzeti érzületét, mert ez előítéletes nép rög-
tön az első szóra becsukta volna beteg szemét a természet-
fölötti fény elől, ha az egyenes beszédből árad a szemébe. Para-
bolázott tehát nekik. A parabola természeténél fogva elég vilá-
gos volt, hogy minden érdeklődő érthessen belőle annyit, 
amennyi a vele született téves fogalmainak kikorrigálására szük-
séges és elég volt. De allegorikus díszletei miatt elég homályos 
is volt, annyira, hogy a nem önzetlenül érdeklődő ember értel-
metlenséget szinleljen s tettetett közömbösséggel elfogultságában 
való megrögzöttségére látszatos okot keressen.1 A parabola alkal-
mas volt. arra, hogy a prédikáció iránt való érdeklődést még a 
közömbösökben is fölkeltse és reflektálásra vögy legalább az elő-
adónál való kérdezősködésre ösztönözze. Akik ezt a további lépést 
az igazság felé elmulasztották, azok lelki szeme előtt a parabola 
csak mint megkapóan szines, szép képek csoportja, mint izgató 

1 Gerlach szerint : «Das Gleichnis ist ähnlich einer Schale, die den 
köstlichen Kern ebenso sehr für die fleissigen und vor den trägen bewahrt». 
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• panoráma vonult el a benne rejlő igazság mélyebb megértése 
nélkül, i Azért mondja maga az Üdvözítő is az ő parabolázásá-
nak megokolásában : «Akinek vagyon, annak adatik és bővel-
kedni fog, akinek pedig nincs, amije van, az is elvétetik tőle».2 
Azaz, aki komoly érdeklődést árul el az Isten országának 
titkai iránt, annak szívesen ad az Isten mélyebb felvilágosí-
tást és még alaposabb kioktatást. Aki azonban a parabolák-
ból kiérzett igazság iránt nem árul el mélyebb érdeklődést s 
előítéletei miatt nem hajlandó ezen titkokra reflektálni, attól Isten 
azt a kevés tudást is elveszi, amit eddig vele kegyelmesen kö-
zölt. S úgy fog az Isten titkaival szemben állni, hogy esetleg 
szembeszökő világosságuk dacára számára tényleg hét pecséttel 
lezárt titkok maradnak. Lassankint egészen elveszti irántuk érzé-
két, képtelen lesz őket közelebbről megérteni, még pedig a saját 
hibája «infirmitas oculorum» miatt.3 

Az Isten országáról szóló — mert csak ezek jöhetnek itt 
számba — parabolák szerepét Jézus tanításában az előzők után 
legjobban illusztrálhatjuk a gratia sufficiens és a gratia efficax 
szerepével. A parabola gratia sufficiens volt Jézus minden hall-
gatójára nézve, vagyis az isteni titoknak elég világos szemlél-
tetése volt és elég határozott meghivásszámba ment e titkok 
mélyebb tanulmányozására. Jézus szűkebb környezete követte a 
felhívást, azért a gratia efficax-ban, vagyis a mélyebb megértés-
ben, alaposabb kioktatásban is részesült az Isten országának tit-
kairól. Az elfogult nép zöme azonban nem követte a gratia suf-
ficient, azért az benne nem változhatott át gratia efficiensé. 
Tehát a gratia sufficiens ellenére konok, megátalkodott, elvakult 
maradt. 

Ebben az értelemben elismerjük, hogy a parabolás tanítás-
módban rejlett büntető célzat is a kíváncsi és mégis nemtörődöm 
néptömeg számára. Ámde ezen értelemben minden vallási tanítás 
magában rejti a büntető célzatot, nemcsak a példabeszéd.4 

1 V. ö. Meinertz i. m. 87. 
a Máté 13. 
3 V. ö. Vigouroux—Brassac : Manuel biblique 1913. III. 426—7. 
4 Duhm Izaiáshoz írt Commentaire-jában helyesen mondja : «I.a religion, 

elle-même un remède, devient un poison pour qui la bafone. Amos et Osée 
menacent du retrait de la religion, d'après Isaie le jugement consiste dans 
l'excès des revelations divines. La conception d'Isaie a prévalu avec raison 
dans l'eschatologie subséquente, elle est la plus profonde». (Lagrange : Ev. 
s. s. Marc 101.) 
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Jézus az ő paraboláiban a legmagasztosabb kinyilatkoztatá- ' 
sokat adta az Isten országáról. Ezen kinyilatkoztatásokat nem 
fogadták el az örökölt előítéleteikhez csökönyösen ragaszkodó 
zsidók. Saját hibájuk folytán záródott be szemük az égi világos-
ság elől. Nem érdemelték meg tehát, hogy Jézus velük részlete-
sen, mélyebben és világosabban is megismertesse Isten országá-
nak titkait, mint ezt megtette az igazságot gyermeki elfogulat-
lansággal kereső tanítványainak tartott külön fejtegetéseiben. 

Amint láttuk, Jézus rejtélyes kijelentésének megfejtésénél 
nem szabad egy szóba — ut = tva — kapaszkodni, hanem az 
összszöveg megvilágításában kell azt keresni. Jézusnak egész tanítói 
működését figyelembe véve, a legtávolabbról sem vallhatjuk 
Jülicherrel, Loisyval stb., hogy a parabolázás, mint az exoterikus 
tömeg előtt érthetetlen s csak az esoterikus beavatott híveknek 
szánt misztikus tanmód méltatlan lett volna hozzá, tehát az evan-
géliumokban közölt és Jézus ajkára adott Istenország-parabolák 
törlendők volnának az eredeti Jézustanok összeségéből. 

Épen ellenkezőleg! Jézus mindenki számára szánta min-
denki által eiegendőképen érthető paraboláinak igazságtartalmát. 
De hogy ez mégsem lett mindenkinek közkincsévé, onnan van, 
mert a hallgatók befogadóképességét végzetesen befolyásolta az 
Isten országáról vallott, öröklött hamis meggyőződésük. 

Maga a magvető parabolája is, melynek tökéletes meg nem 
értéséhez fűződik Jézusnak vitás kijelentése, magának Jézusnak 
megfejtése szerint épen ezt a gondolatot : az Isten igéjét hall-
gatók különböző lelki hangolódásától befolyásolt különböző 
befogadóképességet és készséget akarja illusztrálni, szemléletesen 
bemutatni. 

Jézus példabeszédeinek célját tehát nem szabad keresni a 
zsidók egyenes elvakításának (Fonck stb.) vagy épen egyenes 
elkárhoztatásának (prot. és racion.) szándékában s Loisyék gon-
dolata szerint ezen alapon Jézustól a szerzőséget elvitatni. Mei-
nertznek kell igazat adnunk, aki szerint: «A parabolák halhatat-
lan szép képek, melyek Jézus tanításának szemléltetésére szolgál-
nak. Azonban nem mind ugyanazon előfeltételek között kelet-
keztek s azonfelül a hallgatók valláserkölcsi hangulata is irányadó 
egyes parabolák elbírálásánál».1 

Esztergom. 
Dr. Tóth Kálmán. 

1 1. ni. 92. 
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Az A G Y I L K O S tusa, amely szemünk előtt immár csaknem negye-
L dik éve dühöng s amelyet a közbeszéd világháborúnak, világ-

rengésnek, világégésnek nevez, onnan tört elő, ahonnan minden 
földi történés származik. Nem a történelem szüli az embereket, 
hanem az emberek csinálnak történelmet, ők maguk teremtik a 
korokat s ők egyedül eseményei a történelemnek. A világháború 
förtelmes sárkánya is abból a kiismerhetetlen sötét üregből kú-
szott elő, amely minden földi eseménynek Pandora-szelencéje: 
az emberi bensőből. Itt vannak elrejtve az okozatok okai, ide 
szálljon alá a búvár is, aki meg akarja tudni, mi okozta a világ-
háborút. 

Lagerlöf Zelma az «Antikrisztus csodái» című regényében 
az Antikrisztust egy elvben véli feltalálni, egy tételben, mely 
Krisztus evangéliumával homlokegyenest ellenkezik: az én orszá-
gom e világról való. Ebben a világnézetet és filozófiai irányt ki-
fejező jelszóban kell keresni legmélyebb okát a borzalmas sze-
rencsétlenségnek, mely fejünkre zúdult. Ez volt az az antikrisz-
tiánus elem, mely a keresztény nemzeteket századokkal vissza-
vetette. Itt történt a hibás váltóállítás, melynek következményeként 
az európai nemzetek ragyogó vasszekerei egetrázó robajjal össze-
ütköztek. 

Az újabb idők embere a földre alapozott mindent. Bölcse-
letre, természettudományra, művészetre, szociológiára, az egész 
életre ránehezedett a földies irányzat, amely feledni látszik sírt, 
halhatatlanságot, eget és úgy akarja vályogait vetni ezen a 
bolygón, mintha örökös maradása lenne rajta. 

Schon kriech ich zwischen Stein und Gras, hungrig auf krummer Fährte 
Zu essen, was ich immer ass, dich Schlangenkost, dich Erde — 

festi meg vastag ecsetével a porban kúszó embert Nietzsche. 
Túrta a földet felfedezéseivel az örök Ádám s alakította a 
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technika csodáival. Felépítette a kultura mesebeli tündérvárát 
és azt hitte, hogy itt a földön lesz az ő mennyországa. 

Magától érthetődik, hogy e földízű világnézetnek előbb-
utóbb meg kellett magát bosszulnia. A filozófia, amily távol lát-
szik lenni a mindennapi élettől, ép oly mélyen belenyúl abba. 
A világfelfogásnak nagy eltolódása, mely körülbelül a XIII-ik 
század humanisztikus mozgalmaiban jelentkezik először, amely 
pozitivisztikussá tette a tudományt, naturalisztikussá a művészetet, 
materialisztikussá a szociológiát és úgy áthatotta az élet minden 
hajszálerét, hogy csaknem délibábnak látszott már az ég — a mai 
világháborúban csinálta meg a bankrottot. Most dőlt össze a 
rengeteg bábeli torony égigcsapó porfelleggel és lőn nyelvek és 
nemzetek nagy zavarodása. A huszadik század lett a xpioiç, az 
it'élet százada, az a század, melyben az anyagi javak a legszemér-
metlenebbül kerekedtek a szellemi és erkölcsi javak fölé, az a 
század, melyben a kulturnemzetek a legféktelenebbül, a legfrivo-
labbul járták a táncot az arany borjú körül. 

Mivel a modern államok szemében a legfőbb jó a gazda-
sági jólét volt, az ökonomikus helyzet emelése lett minden ország 
legelső gondja. Hogy a gazdasági állapot az államok egyik leg-
vitálisabb érdeke, azt tagadni esztelenség lenne. A gazdasági 
organizmus a nemzetek virágzásának humusza, amely lényeges 
előfeltétele felfedezéseknek, tudománynak, iparnak, művészetnek. 
Jól tudja ezt a kereszténység is. Nem is ignorálja ő a földet, de 
keresi az eget is és úgy használja az anyagi javakat, hogy rajtuk 
emelkedik fel a csillagokhoz. «Nem vagyunk mi brahmánok vagy 
indiai gimnoszofisták — írja Tertullián1 a pogányokhoz — se 
erdőben lakók vagy az élet száműzöttei. Emlékünkben van, hogy 
hálával tartozunk ami teremtő Istenünknek; semmit az ő művei 
közül meg nem vetünk, ám mérsékeljük magunkat, nehogy mód-
felett vagy helytelenül használjuk azokat. Együtt élünk veletek 
e világon a fórumon, a mészárszékben, a fürdőkben, az árú-
házakban, a műhelyekben, a vendégfogadókban, vásáraitokon és 
többi üzleti dolgaitokban. Hajózunk mi is veletek és katonásko-
dunk, földet művelünk és kereskedünk, azonkívül mesterségeket 
űzünk, készítményeinket rendelkezésiekre bocsájtjuk.» 

Nem is a gazdasági érdekek felkarolásában volt a hiba, 
hanem a rögnek, az anyagnak, az aranynak minden fölé helye-

1 Tertullianus, Apologeticus, cap. 42. 



ASSZISZII SZENT FERENC SZELI.EME ÉS A VILÁGHÁBORÚ 6 9 5 

zésében. Vad versenyre kerekedtek egymással az országok az 
anyagi javak minél tömegesebb halmozásában, ami elkerülhetet-
lenül az alantas szenvedélyek egész légióját szabadította fel, irigy-
séget, féltékenységet, birvágyat és hatalomvágyat. A politika, 
amely mindig arra tolódik, amerre a gazdaság viszi az egyen-
súlyi helyzetet, ennek következtében folyton feszültebbé és 
feszültebbé vált, ez ismét mérhetetlen hadikészülő<^éseket vont 
maga után. Mielőtt a hadüzenetek megtörténtek, már folyt is 
tulajdonképen a háború a parlamenti költségvetésekben és a 
gyárakban. Végre túl feszültek a nagy expanzív erők és megtör-
tént a nagy explózió. Elég volt hozzá egy szikra és lángbaborult 
a világ. 

A modern kultura bűne az anyagimádás volt, büntetése is 
az imádott anyag lett. In quo quis peccat, in hoc punitur. Aki 
ahol rátipor a törvényre, ott vág az vissza rá bosszuló skorpiói-
val. Napnál világosabb most már, hogy a világháborút tulajdon-
képen Németország gazdasági presztízsének tüneményes emelke-
dése és Anglia telhetetlen gazdasági hatalmának irigysége idéz-
ték elő. Minden egyéb, a harminchárom hadüzenet villáma csak 
keret e két gazdasági nagyhatalom élet-haláltusájához. 

Mi lesz ennek az őrületes birkózásnak a vége, az még 
az idők méhében rejlik. Ami a baj gyökerét, az anyagelvű 
világnézetet illeti, erre nézve szintén nem lehet jóslásokba bo-
csájtkozni. Vas és vér ezen egymagában nem segíthet, de béke-
kötések és nemzetközi megállapodások se. A megkötözött gaz-
ember, ha ártalmatlan is, azért mégis csak gazember marad. De 
még könnyeink és szenvedéseink se válthatnak meg minket. Az, 
hogy felhőkarcoló palotánk fejünkre szakadt, előidézhet hosszabb-
rövidebb ideig tartó kiábrándulást eddigi életmódunkból, de a 
vérbeborult égaljra ez még nem hoz hajnalt. Ehhez egy új nap-
felkelte szükséges, egy új világnézet, mely a réginek tökéletes meg-
fő rdítottj a. Egy új életfelfogás, amely megtalálja a helyes egyen-
súlyi helyzetet mulandóság és örökkévalóság, anyagi érdekek és 
szellemi értékek között s amely nyíltan kimondja, hogy nem a 
gazdagságban és fényűzésben van a boldogság, hanem valami-
ben másban, valami eljövendőben, amelynek első sugarai már 
jelentkeznek. Nagy idők előestéjén élünk. Minden jel arra vall, 
hogy az emberiség revideálni fogja eddigi életmódját, le fogja 
vakarni Jób cserepével üszkös sebeit és két keze közé fogva be-
vert koponyáját, gondolkozni fog. Mi tévő legyek? Hogy ván-
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szorogjak ki földem átkos töviseiből és bojtorjánjából? Ez így 
nem mehet tovább. «Lehetetlenné kell tenni — filozofál Wilson — 
hogy oly katasztrófa, mint a mostani, valaha ismét ránk zúduljon-
Minden emberbarátnak, minden józan és gondolkodó embernek 
ezt elintézett dolognak kell tekinteni.» 

Hogy ez valóban lehetetlenné váljék, evégből — újra Wilson 
szavaival élve — «feltétlenül szükséges lesz, hogy oly erő terem-
tessék, amely sokkal nagyobb, mint a most a háborúban részt-
vevő nemzetek egyikének ereje, vagy az eddig alkotott vagy ter-
vezett szövetségek ereje, vagy az összes megállapodások és szer-
ződések ereje.» Ez az erő egyesegyedül az evangélium ereje lehet. 
Az evangélium ereje, az Isten ereje. Virtus enim Dei est in salu-
tem...» (Rom. Ii6.) Ez az evangélium ér le egyedül a baj gyö-
keréig. Csak az evangélium adhatja azokat a fűszeres növényeket, 
amelyek a modern világ vérrothasztó sebét meggyógyíthatják. 
Tisztítsuk meg az emberi benső kútját, fakasszuk ott fel az evan-
géliumi élet szökővizét és megtaláltuk azt a minden eddiginél 
nagyobb erőt. A világháború tűzvésze az emberi bensőből lob-
bant elő, a világháború tüzét az ember bensejében kell el-
oltani. 

Ezt a legnagyobb, ezt az evangéliumi erőt fogom most be-
mutatni az Úr alázatos szolgájában, assziszii szent Ferencben. 
Ami az evangéliumból leginkább kell a modern világnak, azt 
assziszii szent Ferenc egyszerű alakján látjuk megtestesülve. Ha 
valaki, ez az igénytelen, csendes alak van hivatva arra, hogy 
prófétája legyen a vérző Európának és vállaival másodszor is 
megtámassza a kulturvilág düledező Lateránját. Az ő halhatatlan 
életfilozófiája : a poverta, egyedüli gyógyfüve napjainknak. 
Ismerjük meg közelebbről ezt az életfilozófiát. 

«Szent Ferenc — írja Ceperanus — három templom épí-
tésével elkészülve, meghallotta egy napon szentmise közben azo-
kat a szavakat, amelyeket Krisztus az evangéliumban, prédiká-
lásra küldött tanítványaihoz intézett; hogy tudniillik ne legyen 
nekik se aranyuk, se ezüstjük, se övük az úton, se tarisznyájuk, 
se botjuk, se kenyerük, se sarújuk, se két ruhájuk. Miután pedig 
a paptól ezeket teljesebben is megértette, kimondhatatlan öröm-
mel telt el. Ez az, mondá, amit keresek, ez az, amire egész szi-
vemből vágyakozom.»1 

1 Ceperanus, Acta Sanctorum, pag. 577, num. 172. * 
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így lett az eszmének szülőhelye a Portiuncula nevű kis 
kápolna. Ferencnek e naptól kezdve lángban állott a lelke. 
Bizonyos drága kincsről beszélt mindenfelé, amelyre ráakadt1  

S hogy ezen a kincsen a szegénységet értette, azt szent Bona-
venturától tudjuk meg.2 Lelke kitágult a világmozgató eszme 
feszítő erejétől és nagy, óriási, mérhetetlen dolgok végbevitelét 
Ígérgette.3 Mélyen behatolt az evangéliumba és kiolvasta belőle 
azt a villogó fénysugárt, ami az ő szemének volt fenntartva. 
«Tanítója ezekben a dolgokban nem volt más, mint a Krisztus.»4 

aSenki sem mutatta nekem, mit kell tennem, hanem a Magasság-
béli maga nyilatkoztatta ki, hogy a szent evangélium formája 
szerint5 kell élnem» — írja ő maga. Csak az assziszii püspök 
volt segítségére néha tanácsaival, mint a három társ mondja.6 

Egész óriási csodálatos filozófiát gondolt ki az életről, mely-
nek titka és rugója a szent szegénység volt. A szegénység 
nála nem koldusságot jelent, nem nyomort és ínséget. Nem azt 
akarta ő, hogy az embernek ne legyen betévő falatja és ron-
gyos legyen a cipője. A szegénység nála elsősorban lelki füg-
getlenséget jelentett. Ezt a függetlenséget ő körülbelül így 
értelmezhette. 

Körülöttünk az Isten gyönyörű világa, a zöld természet és 
terményei, embertársaink s az emberkéz alkotásai. Ez a világ 
azonban nem némán és mozdulatlanul vesz körül minket, hanem 
hivogat, csalogat, kinálja magát, mutogatja édes és kellemes 
oldalait. S az ember vonzódik a világhoz, mert «szeretetre van 
a szív teremtve és vonzza minden, ami neki tetsző». (Dante.) 
Megkedveli majd ezt, majd azt, belekóstol ebbe is, abba is és 
jól teszi, mert azért jött a világra. Azért van a virág a földbe 
ültetve, hogy felszívja a talaj nedveit és kihasználva a göröngy-
ből azt, ami neki való, napról-napra szebb legyen. «Selbst das 
grösste Genie würde nicht weit kommen, wenn es alles seinem 
Innern verdanken wollte. Was ist denn überhaupt Gutes an uns, 
wenn es nicht die Kraft und Neigung ist, die Mittel der äusse-

1 Très Socii, cap. I. n. 12. 
2 Bon. cap. VII. n. 88. 
3 Celano, vita prima cap. V. n. 7. Très Socii, cap. I. n. 13. Ceperanus, 

A. SS. p. 566, n. 109. 
4 Bon. cap. II. n. 15. 
5 Opuscula, p. 79. 
6 Très Socii, cap. I. n. 10. 

R e l i g i o , h i t t u d . é s b ö l c s , f o l y ó i r a t 4 6 
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ren Welt an uns heranzuziehen und unseren höheren Zwecken 
dienstbar zu machen» — mondja Goethe. A virág az természe-
tesen érti a dolgot. Nem terpeszkedik, nem akar egész kertet 
kikanyarítani magának, hanem beéri egy cserépre való földdel. 
Annyival, amennyire épen szüksége van. Nem így az ember. 
Főhibája, úgyszólván egyetlen hibája, a mohó kívánság, végzetes 
lépésekre ragadja. Odamegy a patakhoz, hogy ígyék, de nem a 
tenyerével merít, hanem nekihasal, hogy elnyelje a patakot. Le-
szakítja a fáról az almát, de nem azért, hogy megízlelje, nem — 
olyan akar lenni tőle, mint az Isten. Odatapadunk, atnit csak 
érintenünk kellene, ülünk, ahol csak lépnünk szabadna. Elcsal 
minket, foglyul ejt a világ. Gulliverként le vagyunk kötözve a 
mohó kívánság köteleivel. 

Szent Ferenc látta a veszedelmet, mely az embert fenye-
geti, ha rabja lesz az őt környező világnak. E veszély leküz-
désére tehát kezébe vette az evangélium fénycsóváját és vezére 
lett a történelem legdicsőbb szabadságharcának. Az volt az ő 
filozófiája, hogy vándormadár az ember s csak átutazóban van a 
földön. Minden földi jót tehát csak annyiban használjon, amennyi-
ben elősegíti őt útjában az igazi haza felé. «Tantum homini 
utendum illis, quantum ipsi ad finem conferunt»!— mint később 
szent Ignác mondta. íme a fecske az eresz alatt. Ez a mi kedves 
madarunk csak ideig-óráig szokott szalmával tákolt sárfészkében 
lakni. Jön egy szép nap s elszáll apraja, nagyja. Egy nagyobb 
tavasznak lehellete elvitte őket. Ilyenféle a mi földi életünk is. 
Ez a föld a mi sárfészkünk, pelyhes és puha, meleg a szivünk 
szeretetétől, de hiába csak, meg kell válni tőle, mikor majd egy 
szebb világnak tavasza int nekünk. Szent Ferenc is szerette a 
földet s a földieket, testvérének nevezte a napot, a halakat, a ma-
darakat, a tücsköt, a virágot, de szabadságát egy percre sem 
áldozta fel, mert tekintete az örök élet felé volt irányítva. Nem 
is annyira a világot kicsinyli ő le, mikor a szegénységet, a világ-
tól való függetlenséget sürgeti, hanem a lélekről, az életről való 
magas felfogásról tesz tanúságot. Méltó lenne-e, ha rabjaivá len-
nénk annak a világnak, amelynek urai vagyunk? Méltó lenne-e-
a sasmadárhoz, ha a kőszálhoz tapadna és elfelejtené a repülést? 
Mit keresne ő a köveken ? Elég a sasnak, hogy sas lehet. A kő-

1 Exercitla spiritualia S. Ignatii, ed. I. Roothaan, Aug. Vind. 1887 
pag. 39. 
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szikla csak arra szolgál neki, hogy egy időre ráálljon s azután 
feljebb, szebb magasokba emelkedjék. A világ is csak arra való 
nekünk, hogy lábaink zsámolya legyen. Egyideig kihasználjuk, 
azután kinövünk a göröngyből, mint a tavaszi hajtás. Beérjük mi 
a legkevesebbel. Egy falat kenyér, egy korsó víz, szerszámaink 
a munkához s a néhány ruhadarab, egy kis hajlék, néhány kedves 
lélek szeretete és megvagyunk. «Ne legyen aranyotok, se ezüs-
tötök, se pénzetek övetekben, se táskátok az úton, se két kön-
tőstök, se sarútok, se bototok és rászáll a városokra és falvakra 
és házakra a ti békeségtek.» (Mt. 10 9-13.) 

Ez volt a szent szegénység világmozgató eszméje, amely 
szent Ferencnek és első társainak életében megvalósítva, a tör-
ténelem legbájosabb jelenségeihez tartozik. Ferenc először is 
III. Ince pápához ment el, hogy engedélyt nyerjen a közös élet 
megkezdésére. Előtte mondta el világhírű paraboláját. Krisztus-
ról és menyasszonyáról: a szegénységről. A szegénység kint 
élt a pusztában gyermekeivel, kiknek a nagy király volt az apjuk. 
Egy napon így szólt hozzájuk: Fiaim, ne szégyenkezzetek, hisz 
királyfiak vagytok. Menjetek tehát a palotába s a király mindent 
meg fog adni nektek. A király, felismerve rajtuk saját hason-
mását, átölelte őket, mondván: ne féljetek, mert fiaim vagytok; 
s ha asztalomnál táplálkoznak az idegenek, mennyivel inkább ti, 
akik gyermekeim vagytok.» 1 

Boldogan hagyta el szent Ferenc a Vatikánt a pápai enge-
déllyel. Most aztán megkezdték az «evangéliumi élet»-et, mely-
nek lelke a szent szegénység volt. Nincs élvezetesebb, elragadóbb 
Studium, mint az első «kisebb testvér»-ek, a fráter minorok életé-
nek tanulmányozása. A földiektől való függetlenséget bravúro-
sabb formában nem juttatták kiféjezésre Krisztus és az apostolok 
óta. Úgy éltek, mint az ég madarai, boldogan, gondtalanul. Min-
denért hálát adtak és nem kívántak mások lenni, mint amilye-
nekké Isten akarta, hogy legyenek.2 A világból édeskevés volt 
rajtuk. «Nem kell nekünk egyéb a világból — írja szent Ferenc — 
mint az, hogy legyen eledelünk és amivel ruházkodunk, ezekkel 
mi elégedettek vagyunk. A testvéreknek ne legyen semmijük, 
se házuk, se földjük, se más birtokuk. És mint vándorok és 

1 Très Socii, c. IV. n. 56. 
2 Celano, Legenda secunda, 175. editio P. Eduardi Alenconiensis 

Roraae, 1906. 
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jövevények járjanak az Úr előtt szegénységben és alázatos-
ságban.» 1 

Ehhez a boldog élethez szent Ferenc nem tartotta szüksé-
gesnek a sok tudást. «Aki a szegénységben a legmagasabbra 
akar jutni — írja — annak nemcsak a világi bölcseségről kell 
lemondania, hanem valamikép még a tudományban való jártas-
ságról is, hogy így megfosztva ettől a birtoktól, bemehessen az 
Úr hatalmasságába.»2 Szent Ferenc tanultság nélkül is mély-
séges gondolkozó volt. «Bár nem rendelkezett a szent tudo-
mányok iskolás ismeretével írja szent Bonaventura — az ő 
bűntelen tiszta értelme behatolt a misztériumok rejtelmeibe és 
ahol az iskolás tudás kívül áll, behatolt oda a szerető szív 
érzése.»3 A haszontalan tudományosdi elkerülése végett még a 
minister generalis-nak sem engedte meg a könyvgyüjtést.4 

A többi kisebb testvértől is azt kivánta, hogy ne tanuljanak, 
hanem azon legyenek, hogy minden felett az Úr Lelke s az ő 
szent munkálkodása után vágyódjanak.s De azért itt se ment 
túlzásba. Páduai szent Antalnak égyszer a következő levelet 
írta: «Az én kedves Antal testvéremnek, Ferenc testvér, üdvöt 
a Krisztusban. Tetszik nekem, hogy a szent teológiát a testvé-
reknek magyarázd, úgy azonban, hogy szabályaink értelmében 
se benned, se a többiekben, forró kívánságom szerint, ki ne 
aludjék a szent imádság szelleme. Üdv!»6 Szent Ferenc tehát 
inkább csak a terméketlen tudományosdi ellen harcolt, mely 
bilincse a léleknek. «Ne azért tanuljanak a testvérek — írja — 
hogy tudjanak beszélni, hanem hogy a hallottakat megtegyék, 
és mikor megtették, másoknak példaképen bemutassák.»'' Nála 
egy volt mindig a fő, az élet. 

Fölséges szent Ferenc felfogása az életről, mint vándor-
úiról. Ez a föld neki, mai nyelven szólva, csak egy hotel volt, 
amelyben megszállunk, hogy aztán tovább utazzunk. Mint a 
középkor igazi gyermeke, az örök csillagok jegyében, sub specie 
aeternitatis látta az életet. «Igazi bölcsnek azt tartotta, aki az 
örök élet vágyának semmit sem helyez elébe.»8 Az élet az ő 
szemében egy állandó pascha, átmenet, átutazás volt. 9 Ép ezért 

' Op. p. 37. et 68. 6 Wadding. An. Min. A. SS. p. 
2 Bon. c. VII. n. 88. 856. n. 227." 
3 Bon. c. XI. n. 151. 7 Bon. c. XI. n. 152. 
* Cel. leg. sec. cap. 139. 8 Celano, Leg. sec. 102. 
s Op. 72. « Bon. cap. VII. n. 97. 
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nem is volt a kisebb testvéreknek állandó lakhelyük. Ők nem 
bútorozkodtak be e földön. Jézus volt az ő eszményképük, aki-
nek nem volt hová fejét lehajtani.i Jacobus de Vltry francia 
püspök, kortársuk fel is jegyzi ióluk: «Nincs nekik kolostoruk 
vagy templomuk, se szántóföldjük vagy szöllőjük, nincsenek 
állataik, se házaik, vagy más birtokaik, még az sincs, ahová 
fejüket lehajtsák.»2 Voltak természetesen faházikóik és sátraik, 
de szent Ferenc utasításai szerint még azokat se mondották 
magukénak. «Amiért is — írja szent Bonaventura — tanította a 
testvéreket, hogy szegények módja szerint, szegényes hajlékokat 
emeljenek, amelyekben ne úgy lakjanak, mint tulajdonukban, 
hanem mint vándorok és átutazó jövevények.»3 Ruhájuk is a 
legegyszerűbb volt. Mint Jézusnak és az apostoloknak, úgy 
nekik sem volt egyenruhájuk, vagy valami megkülönböztető 
öltönyük. Suysken holland jezsuita az Acta Sanctorumban ezeket 
írja: «Csak azt jegyzem meg Waddingból, hogy olyan ruhát 
öltöttek magukra, amilyent viseltek azon a vidéken és helyen a 
szántóvető emberek. A színe egészen hamuszürkés volt, egyszerű, 
de nem a legsilányabb szövetből.»4 

így lépett fel az új csapat a történelem porondján. Hogy 
egy igen-igen rossz hasonlatot mondjak, olyanféle nomádéletet 
éltek, mint a vándorcigányok, vagy talán inkább, mint ágon a 
madarak. Ma itt voltak, holnap ott, imádkoztak, dolgoztak, pré-
dikáltak. «Ahol csak találták az embereket, utakon és utcákon, 
felhívták őket, hogy féljék és szeressék az ég és föld teremtőjét.»5 

A perusiai ismeretlen azt írja róluk, hogy «erdei embereknek 
látszottak».6 «Akik pedig látták őket — írja ugyanő — csodál-
koztak, mondván: sohasem láttunk ilyen szerzeteseket, ilyen 
ruhásokat. Sokan sokféleképen kérdezték őket és igen bajos volt 
nekik annyi és oly sok kérdésre megfelelni; mivel új dolgok-
ban gyakran keletkeznek új kérdések.»7 Voltak, akik eszelősök-
nek mondták, vagy rablóknak tartották őket és megfutottak 
előlük. Ők azonban túláradó boldogságukban mindezeken fölül-

1 Celano, Leg. sec. 56. 
2 Jacobus Vitriacus, Hist. Occid. c. 38, citálva: A. SS. p. 617, n. 377. 
3 Bon. cap. VII. n. 89. 
4 A. SS. p. 579, n. 181, 179. 
5 Anonymus Perusinus, A. SS. p. 585, n. 211. 
6 An. Per. A. SS. p. 585. n. 211. 
7 An. Per. A. SS. p. 585. n. 211. 
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emelkedtek, lelkük ragyogott a verőfénytől, mint az umbriai 
mezők májusa. «Nagy vigadozás volt tudniillik köztük — írja a 
perusiai ismeretlen — mintha csak valami nagy kincset találtak 
volna: sok volt az örömük, mert sokat hagytak el és sárszámba 
vették azokat, amik az embereket meg szokták szomorítani és 
így mérhetetlen volt vigadozásuk és fölötte nagy a lelki 
örömük.» i 

De hát miből éltek, hogy szerezték meg maguknak a 
mindennapi kenyeret az első franciskánusok? Ezt ők munkájuk-
kal keresték meg. A «kisebb testvérek» dolgoztak, serényen, 
keményen dolgoztak. Tévedne, aki azt hinné, hogy koldulással 
tengették életüket, az ekeszarvához nyúlni pedig nem akartak. 
Gyönyörű szavakat lehet erről olvasni magától szent Ferenctől : 
«És én kezeimmel dolgoztam és akarok dolgozni és szigorúan 
meghagyom, hogy minden testvér dolgozzék.»2 És máshol: 
«Azok a testvérek, akiknek az Úr a munka kegyelmét adta, dol-
gozzanak hűségesen és buzgón.»3 Ugyancsak tőle lehet olvasni: 
«És a testvérek, akik dolgozni tudnak, dolgozzanak és azt a 
mesterséget gyakorolják, amelyhez értettek és a munkáért el-
fogadhatnak minden szükséges dolgot a pénzen kívül. És meg 
szabad nekik tartani vaseszközöket és szerszámokat, amelyek 
munkájukhoz szükségesek.»4 írja is róluk a már említett Jacobus 
Vitreus: «Semmit sem fogadnak el, hanem kezük munkájából 
élnek.»s A Speculum perfectionis pedig így ír: «Segítettek a 
testvérek a szegény embereknek a szántóföldeken és azok aztán 
adtak nekik kenyeret, Istenhez való szeretetből.»0 A legszebben 
foglalja össze ezt a paradicsomi életet a három társ: Angelo, 
Rufino és Leone, akik ezt írják: «Szorgoskodtak mindennap, 
imádkoztak és dolgoztak kezeikkel.»7 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni ezt a dolgos szellemet az 
első tanítványoknál és ha valamiben hibázott a történelem, akkor 
az az volt, mikor őket a «kolduló szerzet» névvel jelölte meg. 
Hisz a koldulás náluk csak kivétel volt és nem szabály! Hogy 
is mondja szent Ferenc végrendeletében ? «És mikor nem adnak 
nekünk a munkáért jutalmat, az Űr asztalához megyünk, ala-

' An. Per. A. SS. p. 582. n. 199, 197. 
2 Op. p. 79. 5 Hist, orient. Sabatier LXV. 
3 Op. p. 68. » Spec. perf. 34, 39, Sabatier p. 312. 
4 Op. p. 33. 7 Très Socii c. III. n. 41. 
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mizsnát kérve ajtóról-ajtóra.»i Ez tehát csak kivételes állapot 
volt, elsősorban azonban dolgoztak. Senkire sem haragudott 
jobban szent Ferenc, mint a lustákra. Azt írja róla szent Bona-
ventura: «És ha valakit henyélni látott és lustálkodva mások 
munkáján élősködni, «légy-testvér»-nek nevezte, mert ez semmi 
jót sem művel, hanem mindent csak bemocskol és hitvánnyá és 
utálatossá teszi magát mindenki előtt.»2 

Ez volt a szegénység boldog világa, az igénytelenség földi 
mennyországa. Ez a szegénység nem volt nyűg, hanem szívbeli 
boldogság. Mikor egyszer azt kérdezte tőlük: «Miért nem 
fogadtok el ti pénzt, mint a többi szegények?» Bernardone 
testvér ezt a szép választ mondta: «Igaz, hogy szegények 
vagyunk, de nekünk nem nehéz a szegénység, mint a többiek-
nek, mert Isten kegyelméből, kinek tanácsát megfogadtuk, szán-
dékosan lettünk szegények.»3 Nekik a szegénység nem volt nehéz. 
Ők élvezték a szegénységet. Még a koldulás is a lelki szabadság 
szárnycsattogtatását jelentette nekik.4 Ók a földiektől való füg-
getlenség átérzésében és gyakorlati kivitelében megtalálták az 
evangélium rejtett kincsét és birtokában oly boldogok voltak, 
hogy Ceperanus nem is nevezi őket másként, mint «vidám tár-
saság»-nak.5 Pedig nem volt nekik egyebük, mint a kék ég a 
fejük fölött s a friss levegő, amit teli tüdővel szívtak, az a darab 
kenyér, amit a földmívesektől munkájukért kaptak s a patak 
tiszta vize, melyből kezükkel merítettek. Mikor Ugolino ostiai 
bibornok, a későbbi XI. Gergely pápa meglátogatta őket fényes 
kísérettel a portiunculai erdőben, sírva fakadt, mint Celano 
elmondja a legenda secundában: «Aki látván, mint feküsznek a 
testvérek a földön, kemény nyughelyeken, amelyek vadállatok 
fekvőhelyéhez hasonlítottak, hangosan sírva, így szólt kíséreté-
hez: ime, itt alusznak a testvérek! És hozzáfűzte: mi lesz velünk, 
•akik oly nagy bőségben élünk.»6 

így nyilt meg egy percre szent Ferenc és első társai életé-
ben az elveszett paradicsom. A cherub lebocsátotta lángoló pal-

1 Test. S. Francisci, op. p. 79. 
2 Bon. c. V. n. 64. 
3 Très Socii cap. III. n. 39. 
4 Bon. cap. VII. n. 97. 
5 «Jocunda societas» (Ceperanus, A. SS. p. 583. n. 202.) «Joculatores 

Domini» (Spec. perf. 124, 136.). 
6 Cel. Leg. sec. p. 218. 
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losát egy időre és helyet engedett a szegénység géniuszának. 
Senki más meg nem nyithatta volna a boldogság aranykapuit. 
Ez szent Ferenc legmélyebb meggyőződése volt. Széttágult a 
szive e gondolatra, az egész földkerekségre szét akarta szórni 
az új paradicsom sugarait. «Valamennyi kereszténynek, szerzetes-
nek, papnak és világinak, férfiaknak és nőknek, mindenkinek, 
akik az egész világon laknak.» — így címezte leveleit. Rajongó, 
lángban égő szemekkel akarta a világot szegénnyé és boldoggá 
tenni. «Senki még nem égett úgy az aranyért, mint ő a szegény-
ségért — írja róla Celano — és senki sem igyekezett még kin-
cset úgy megőrizni, mint ő az evangéliumi drágakövet.»1 «Anyjá-
nak, jegyesének, úrnőjének2 nevezte életének ezt az egyetlen 
tüneményes gondolatát, mely őt egyszer s mindenkorra a törté-
nelem legnagyobb alakjai közé állította. És milyen tudott lenni, 
ha a szegénységet áthágták tanítványai ! Klasszikus példája ennek 
a bolognai ház esete. Mikor meglátta, hogy a városban házuk 
van a kisebb testvéreknek, szent haragra gyúlva, így kiáltott fel : 
Hát ez az evangéliumi szegényeknek háza? Ez a kisebb test-
vérek nagy és büszke palotája? Magaména-k ezt a házat el nem 
ismerem és nem tartom testvéreimnek, akik benne maradnak. 
Azért szigorúan megparancsolom, hogy mindazok, akik meg 
akarják tartani a kisebb testvér nevet, tüstént menjenek ki és 
hagyják meg a világ gazdagjainak az ő házukat.»3 

Persze a világot nehéz volt ilyen élet számára meghódí-
tani. Szent Ferenc eszméje fölött lassankint napirendre tért az 
emberiség. Egy percre megnyílt vele a paradicsom, de újból 
mindjárt be is csukódott. Nem volt méltó reá a világ. Az eszme 
kialudt. «Lehetetlen, kivihetlen» : sütötték rá a bélyeget és elrak-
tározták a történelem lomtárába. A testvérek közül mindjárt kez-
detben többen nehéznek és elviselhetetlennek találták az új 
életet. «És ő nem akart velük vitatkozni, hanem magamagárr 
akart mindent beteljesíteni,»4 írja a Speculum. Míg szent Ferenc 
1219-ben keletre utazott az egyiptomi Damietté-be, Illés fráter, 
helyettese, egészen felforgatta a regulát.5 Egidiusz testvér, szent 

1 Cel. Leg. sec. n. 55. 
2 Bon. cap. VII. n. 93. 
3 Wadding, Ann. min.; A. SS. p. 845, 846, n. 166, Í69. 
4 Spec. perf. c. II. Jörgensen «Das Leben des hl. Franz von Assisi» 

538. o. 
5 Analecta Franciscana A. SS. p. 848, n. 183. 
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Ferenc egyik leghűbb tanítványa hangos sírással kesergett a sza-
bályok megváltoztatása miatt.i Még a híres: «ne vigyetek maga-
tokkal semmit az úton» szövegrészt is kihagyták.2 Szent Ferenc, 
aki «alázatossággal szokott győzni s nein az Ítélkezés hatalmá-
val,»3 hagyta a dolgot. «Éljenek tetszésük szerint!»4 volt egyet-
len válasza. «Én a magamét megtettem, ami titeket illet, tanítson 
meg reá Krisztus»,5 mondta élete végén. 

Ő, aki minden dolog elé az evangéliumot helyezte,6 észre-
vette, hogy a világ éretlen még az evangéliumi kovászra s jól-
lehet, úgy tartotta, hogy szerzetének minister généralisa a Szent-
lélek,7 tudta azt is, hogy az Isten Lelke e földön mindig csak 
emberi elemben nyilvánulhat meg, következésképen a dolgok 
rendes menete szerint, kötve van az alanytól, melyet áthat. 
Hagyta hát a dolgot. Mint sebzett szarvas vonult vissza az 
Alverno hegyre, hogy ott megízlelje lelkében, testében Krisz-
tusának sebeit, a sikertelenség stigmáit. Az eszmét meglátta, 
megmutatta, megmentette abban a kis szférában, amelyet Isten 
neki engedett. Misszióját betöltötte. Művével a történelem lom-
bikja elvégezte a többit. A minister generálisok megcsonkították 
a regulát,8 eltiltották szent Ferenc végrendeletének olvasását «és 
minden igyekezettel azon voltak, hogy megsemmisítsék szent 
Ferenc iratait, amelyben az ő szándéka a szabályok megtartásá-
ról le volt írva.»9 Ő is megérte az eszmék nagy bajnokainak 
sorsát, rögeszmének, utópiának nyilvánították a poverta ideálját. 
Végtelen bájosan, csendes megnyugvással írja: «Az Úr azt 
mondta nekem, az volt az ő akarata, hogy egy új bolond legyek 
e világon.» 10 

Az új bolondság, a «nuova pazzia» ma már csak a kultur-
história érdekességeihez tartozik. Szent Ferenccel jött és mult el. 

1 Arbor vitae crucifixae. Venedig, 1485. lib. V. c. 3. Sabatier, 322. o. 
n. 300. 

2 Spec. perf. cap. 3. Jörgensen, 538. o. 
3 Ánal. Franc. I. p. 5. n. 13. Jörgensen, 496. o. 
4 Cel. Leg. sec. n. 188. 
5 Cel. Leg. sec. n. 214. 
6 Cel. Leg. sec. n. 216. 
' Cel. Leg. sec. n. 193. 
s Arbor vitae crucifixae, lib. V. cap. 5. Spec. 50 b., Sabatier p. 281. n. 96. 
» Ubertino de Casale, apud Arch.. III. pag. 168—169, Sabatier p. 293. 

nota 20. 
10 Doc. Ant. Franc. I. Quaracchi, 1901. p. 106. Jörgensen, 506 o. 
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Szent Ferencben és első tanítványaiban egy kis madársereg 
jelent meg a paradicsomból, akik Umbria kék ege alatt pár év-
tizedig csicseregtek, ágról-ágra szálltak, sárból készült, szalma-
szálas fészkeiken vígan dolgozgattak. Mikor aztán hideg lett 
nekik ez a világ, akkor az Isten édeshangú pacsirtái elszálltak 
ismét és nem hagytak hátra mást, mint egy éneket a «nuova 
pazziá»-ról, egy elhaló dalt az umbriai völgyekben. 

A világ fiai pedig szőttek és fontak tovább, építették káp-
rázatos palotáikat, felemelték a- kultura gyémántokon forgó 
tündérvárát. Jertek, építsünk égig érő tornyot és tegyük híressé 
nevünket! — szólt a régi ének. Belerohantak a szédületes hala-
dásba. Gyáraik kéménye füstössé tette egüket, rohanó mozdonyaik 
bekormozták zöld erdőiket. Házaik a felhőket karcolták, de szi-
vük nem a magasokat járta. Gépeiken ömlött az olaj, de nem 
volt balzsama lelkűknek. Bőrszíjaik száguldva röpítették a kere-
keket, de nem adatott szárny vágyaiknak. Búgtak a kürtök, de 
elnémultak a szív dalai. Megnyergelték a levegőt, de viasztoll 
volt vállaikon. Íme lehullottak, akik a fellegek felett jártak. Akik 
magukat az egekben képzelték, hasonlóak lettek az út porához. 
Széttört, a nagy biplán. Leszakadtak minden emeletek felvonói. 
Átkozott a föld kezed munkájában, Ádám! 

A kulturából kiábránduló világháborús ember fülében viga-
szos dalt akartam megszólaltatni, mikor assziszii szent Ferenc 
boldog szegénységét rajzolgattam. Hallgassátok ezt a lelket simo-
gató esti pásztortilinkót minden összetört szivűek! Hallgasátok 
az Isten trubadurját! És a boldog ember inge utáni lázas kuta-
tásban állapodjatok meg végre Ferenc testvérnél. Ő a ti szama-
ritántok. 

Budapest. Dr. Csáktornyai István. 
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Befejező közlemény. 

AM Ű V E L T S É G alacsonyabb fokával, mely a moszkvai egyházat 
jellemzi, szorosan összefügg az uniónak egy más akadálya: 

a külsőségek túltengése a benső tartalom és lényeg rovására. 
A tudatlanság képtelen arra, hogy a szertartások mögött a lelket 
keresse, valamint arra is, hogy a hitelvek terén a lényegest az 
esetlegestől megkülönböztesse. Azt hiszi, hogy a ceremóniák pon-
tos elvégzése üdvözíti. Egyébbel nem törődik. A hitelvekkel is 
csak annyiban, amennyiben e szertartásokban tényleg, vagy az ő 
véleménye szerint kifejezésre jutnak. így egyrészt közömbös lesz 
az egyesülés iránt: nem lát benne erkölcsi követelményt, más-
részt megbotránkozik azon árnyalati különbségeken, melyeket a 
keleti és nyugati egyház között talál. 

Hogy micsoda torzalakot szülhet ez a szellem, annak pél-
dája ismét csak Kegyetlen Iván (1533—1584). Reggeltől délig 
szerzetes-módra él és oly buzgó áhítattal verdesi homlokát a 
padlóra, hogy csomók nőnek rajta, délután tömeggyilkosságra 
indul és kéjjel kavarja a tüzet az ártatlanul megsütöttek alatt. 
Böjtben világ kincseért nem eszik húst, de szabad idejében nő-
rablással foglalkozik, a meggyalázott asszonyt pedig felakaszttatja 
házában és előre nevet azon, mint fog a hazatérő férj megdöb-
benni. i Ugyanaz a szellem szülte ezt a torzalakot, mely az orosz 
térítésekben nyilvánul. Milliókat írtak át a schizmatikus egy-
házba megkérdezésük nélkül. Szájuk erőszakos felfeszítésével 
kényszerítették az ellenállókat a húsvéti áldozásra. Semmi meg-
győződés, semmi erkölcsi követelmény: csak a külsőségek legye-
nek megtartva! 

Hogy milyen a hitelvek terén a felfogás, arra jellemző az 
az orosz eretnekségek keletkezése. Nem azért közösítik ott ki 
egymást az emberek, mert valaki az apostoli hitvallás valamely 

1 Kostomarov, Russ. Qesch. 449. 1. 
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pontjában helytelenül vélekedik, hanem azért, mert tanítja, hogy 
a szentmisében nem három, hanem két alleluját kell mondani! 
Századokon át szenvedélyesen folyt a vita arról is, hány ujjat és 
melyeket kell összerakni keresztvetés közben. Ez üres formaliz-
must az oroszok Konstantinápolytól kapták örökségül. Azonban 
a görögök becsületére legyen mondva, az ő hitük az előbbieké-
vel szemben a magasabb szellemiséget képviseli, sőt a görög 
felvilágosodottság az orosz maradisággal összeütközésbe is került. 
Ezen összeütközés Maximos, görög szerzetes tragédiájává lett. 
Maximos 1518-ban került Moszkvába. Fejedelmi meghívásra jött. 
A szertartási könyvek igen megromlottak a másolók tudatlansága 
folytán, Maxi mosnak feladata lett volna azoknak kijavítása. Az 
oroszok azonban ellenállottak. «Te vétkezel — mondták neki — 
a tiszteletreméltó csodatevő szentek ellen, kik országunkra 
fényt árasztottak. Mert őket e könyvek jelen állapotjukban jut-
tatták Isten kegyelmébe és a szentség magas fokára».1 Hiába 
felelte Maximos, hogy egyiknek adatott a bölcsesség adománya, 
másiknak a gyógyítás ajándéka, ismét másiknak a jövendölés 
(I. Kor. 12, 8 skk.), neki pedig megadatott az irások értelmezése, 
bizony nem hittek neki. Sőt működésének iránya miatt fogságba 
vetették, melyben 22 évig, haláláig kellett senyvednie. Szegény 
görögöt az a méreg •ölte meg, melyet nemzete ojtott a szláv 
lélekbe. Mikor Nikon patriárka később a könyvjavítást mégis 
keresztülerőszakolta, a sikert nemcsak bukásával fizette meg, 
hanem látnia kellett műve nyomán egy újabb hatalmas eretnek-
ségnek, a râskolnikok szektájának keletkezését.2 

Ilyen felfogás, ilyen szellemi irányzat mellett lehet-e szó 
vájjon kölcsönös megértésről, egyesülésről? —Midőn kegyetlen 
Iván és Possevin atya az unió érdekében vitát kezdtek, a cár 
ilyen kérdéseket tóit előtérbe: miért nem viselnek a latin papok 
szakált ? 3 A latin papok szakáltalan volta előtte nagyobb aka-
dálynak tetszik, mint az összes dogmatikai nehézségek; mert 
tudni való, hogy a szakált leborotválni a Stogláv szerint oly 
nagy bűn, hogy azt talán még a mártírvér sem mossa le. 

Az nem sokat használt — ezt állíthatjuk legalább a mult-

1 Kostomarov, Russ. Gesch. 369. 1. 
1 1840—60 között a raskolnikok száma 9 millióról 13 millióra emelke-

dett. Újabb, nem megbízható statisztikai adatok 2—3 millióról számolnak be. 
E név raskolnik egyúttal az eretnekek gyűjtőneve. 

3 Kostomarov, Russ. Gesch. 490. 1. 
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ról — hogy az egyház a keletieket rítusuk épségben tartásáról 
biztosította és nem engedte, «ut venerabili orientali ritui detri-
mentum ullum inferretur». i Egyszerűen azért, mert a keletiek e 
megértő közeledést hasonlóval nem viszonozták. Míg mi óvako-
dunk az eretnek elnevezéstől is, nehogy a szakadás köztünk 
nagyobb legyen, ők türelmetlenségükben a latinokat vészes eret-
nekségben marasztalják el. Míg mi a görögök Eucharistiáját 
imádandónak mondjuk, ők a mi kovásztalanunkat megvetik. Míg 
mi papjaik nősülése ellen kifogást nem teszünk, ők nem szűnnek 
meg a coelibatust támadni. Míg IX. Leó pápa a nagy szakadás 
idején a hatalma körébe esö görög templomokat nem bántotta, 
Caerularius a latin templomokat keleten bezáratta. 

Manapság az orosz theológusok a schisma igazolásánál nem 
annyira a lényegtelen külsőségeket hozzák elő, mint inkább a 
dogmákat érintő nehézségeiket. Ilyenek a «Filioque», a purga-
tórium, a transsubstantiatió pillanatának kérdése stb. Mit szóljunk 
vájjon ezekről? 

Itt természetesen az egyház nem engedhet, mivel nagyobb 
részt meghatározott hittételekről van szó. Az orosz egyház azon-
ban könnyen engedhetne álláspontjából, melyet inkább ellenke-
zési törekvésből,2 mint meggyőződésből foglalt el. A keletiek 
ugyanis csak az első hét általános zsinatot fogadják el, azóta őket 
senki velünk ellenkező hittételhez nem kötötte. Szabadságuk 
tehát igen nagy, és ezzel sokszor éltek is. Hitelveiket a helyzet 
szerint változtatták. így a keresztség kérdésében. A keletiek el-
mentéssel keresztelnek, mindamellett 1484-ben még elismerték 
érvényesnek a mi keresztségünket is leöntéssel. Ugyanily érte-
lemben döntött egy 1667-iki orosz-görög zsinat. 1756-ban a 
görögök már érvénytelennek nyilvánították a nyugatiak kereszt-
ségét és újra kereszteltek, az oroszok azonban erről a döntésről 
nem vettek tudomást. Pedig 1667 előtt épen az ő főpapjaik : 
József kolomnai püspök és Hermogenes meg Philaret pátriárkák 
követelték a befurakodó lengyelek újra-keresztelését. Az alkal-
mazkodás világos. Régebben a lengyel befolyás ellensúlyozása 
volt a feladat: kétségbe kellett tehát vonni igaz keresztény vol-

1 XIV. Benedek 1755-iki brévéje. V. ö. P. I. Qagarin, Wird Russland kath. 
werden ? Tübingen, 1857, 84. 1. 

2 Hogy a transsubstantiatió pillanatának kérdésében az utolsó pátriárkák : 
Joakim és Hadrián a kievi iránnyal szemben oly merev kath. ellenes állást 
foglaltak el, ennek tulajdonítandó. 
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tukat; újabban a cárok protestáns nyugati hercegnőket vettek el, 
nem volt tehát szabad kellemetlenkedni az újra-keresztelés köve-
telésével. így változnak és térnek el az orosz és görög vélemé-
nyek lényeges kérdésben. (Azért persze Konstantinápolytól távol 
állt, hogy az egységet a pénzes Moszkvának felmondja !) 

Ha tehát az oroszok szívből óhajtanák az uniót, felfogásuk 
rugalmassága folytán hitelvi kérdésekben nem volna oly nehéz 
a közeledés. A «Filioque», kovásztalan, purgatórium stb. kérdé-
sében előttünk az egyezségre buzdító praecedens: a flórenci 
unió. Ami akkor lehetséges volt, miért ne lehetne most is? Hisz 
úgyis sokan vannak oroszok, kik e pontokban katholikus módon 
gondolkoznak. II. Katalin a Szentlélek származásának és tisztító-
tűznek kérdésében a felfogások szabadságát ukázzal is biztosí-
totta.1 A primátust illetőleg láttuk, hogyan gondolkoztak a régi 
jó oroszok. Vagy talán a Szeplőtlen Fogantatás kérdése okoz-
hatna akadályt? Ámde «az orosz egyház nem engedheti, hogy 
a világ bármely egyháza az Istenanya tiszteletében és szereteté-
ben fölülmúlja őt.»2 Azt pedig, hogy az ősegyház hitében, mint 
fesletlen bimbó már szerepel ez az igazság, könnyen elismerheti. 
Ha keletiek és nyugatiak egy általános zsinatra összegyűlnének, 
mindezen pontokban megegyezhetnének. Ezen egyezség, tekintve, 
hogy igazán általános zsinatról van szó, most már dogmák ere-
jével kötné az oroszokat. Megalázást, elvfeladást sem jelentene, 
mert szerintük a nagyobb zsinat megsemmisíti a kisebb zsinatok 
határozatait, az általános zsinatnak tehát oly tiszteletteljes fogad-
tatásban kellene náluk részesülnie, hogy annak teljesen alá-
vetnék eddig ingadozó és Rómától el-felé törekvő nézeteiket. 
Ami multjukban tiszteletreméltó és nem épen kath. ellenes, azt 
természetesen továbbra is megtarthatnák. 

Itt szinte önkénytelenül felmerül a kérdés: miért nem fo-
gadták el az oroszok a flórenci uniót, mely szintén általános zsinat 
gyümölcse volt? 

A felelet egyszerű: politikából. Az az unió a görög politika 
követelménye volt, az oroszok azonban más politikát követtek. 
A politika a keleti schismák életében mindig nagy szerepet 
játszott. Az orosz történelemben megvolt a maguk politikája a 

1 Rozaven-Gagarin, L'église Russe et l'église Catholique. Nouv. ed. Paris 
1876. 73. 1. jegyz. 

2 Malzev orosz theológus mondása. V. ö. Prinz Max, Vorlesungen, 86.1. 
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metropolitáknak, és megvolt a maguk politikája a fejedelmeknek. 
Mindkettő a schismát tartotta kívánatosnak. 

Attól a pillanattól, hogy a metropolitai szék Kievből 
Moszkvába tétetett át, az orosz egyházfők politikájukkal a mosz-
kovita birodalom megerősítését célozták.1 Átokkal sújtották 
Moszkva elleneit, az odaszökött idegeneket viszont volt fejedel-
müknek tartozó hűségesküjük alól feloldották. Egész erkölcsi 
súlyukat latba vetették, midőn pl. arról volt szó, hogy a Mosz-
kvától fenyegetett novgorodiakat a lengyel szövetségtől vissza-
tartsák (1471). «Ily szövetség árulás volna az igaz hitűség 
ellen.» 2 

A metropoliták politikája az ő szempontjukból érthető. Orosz-
ország legnagyobb baja, sok polgárháború forrása, külellenség-
gel szemben annyiszor tapasztalt gyöngesége tagoltságából eredt. 
Az egység szükségességét senki sem érezte annyira, mint épen 
az.egységes vallásnak fejei és a szellemi hatalom főbirtokosai : 
a metropoliták. Az összetartás eszköze, a közös hit az ő kezük-
ben volt. A hit fűzte a metropoliták révén Moszkvához a többé-
kevésbbé független fejedelemségeket, minők voltak Tver, Rjäzan, 
Novgorod. Ezt a hitet tekintet nélkül állították azon fejedelem 
szolgálatába, kiben hivatást láttak a törzsek összeforrasztásának 
nagy művéhez, és ez a tatár szárnyak alatt tollasodott Moszkva volt. 

Ebből a szempontból kell megítélni Moszkva ellenkezését 
a flórenci únióval szemben, jóllehet az orosz metropolita : Izidor 
az egyesülés okmányát aláírta. Izidor görög származású volt. 
A patriarka jelöltje. Ő görög politikát csinált. Az orosz klérus 
politikája ellenben az unió ellen szólt, mert ez — amint ők 
gondolták — asszimilációs erejével elmosta volna az orosz 
egyház ama nemzeti sajátosságait, melyektől ők az egységes 
Oroszország megalakulását várták. így Izidor magában maradt, 
sőt fogságba került. Jónás rjäzani püspök hatása folytán fejede-
lem és papság vonakodtak Rómával összeköttetésbe lépni. 

További fejleménye e politikának a Konstantinápolytól való 
szakadás lett. Orosz politika orosz embereket kivánt a metropo-
litai székbe, mert a konstantinápolyi patriárka küldöttjeitől a nem-
zeti egység összekovácsolására nézve biztosítékot nem várhattak. 
Az uniós Izidort tehát már csak azért sem fogadták el. Elárulta 

1 Kostomarov, Russ. Gesch. 228. 1. sk. 
2 U. o. 239. 1. 
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az orthodox hitet, — mondották ürügykép. Széke egy ideig be-
töltetlen maradt. Végre is Jónás rjäzani püspök a fejedelem 
parancsára 1448-ban nemzeti zsinatot hívott egybe, melyben az 
egybegyűlt püspökökkel magát választtatta meg metropolitává. 
Egyúttal kimondották, hogy a metropolita nem szorul a patriárka 
megerősítésére. Igazi vallási forradalom volt ez. Az orosz egyház 
független lett a konstantinápolyi pátriárkától és megszűnt a 
görög politika uszályhordozója lenni. Schisma lett a schismában.i 

A moszkvai metropoliták unió-ellenes politikájában némi 
önzés is szerepelt. Moszkva hatalmával tekintélyük is növekedett. 
Míg Kievben a metropolita az összes keleti metropoliták sorá-
ban a 60- vagy 70-ik helyet foglalta el, itt már nem akarnak a 
konstantinápolyi pátriárkának sem alattvalói lenni. Egy független 
egyház fejének szerepe vár reájuk. A pátriárkái méltóság, melyet 
Boris Godunov 1588-ban számukra Konstantinápolytól jó pénz-
ért megszerzett, csak külső díszt és elismerést volt adandó e 
méltóságnak. 

A metropoliták politikája azonban vesztökre szolgált. Segít-
ségükkel nagyra növekedett a fejedelmi hatalom, Konstantinápoly 
befolyásának megszűnte pedig a caesaro-papismus útját egyen-
gette. 

Midőn 1472. nov. 12-én III. Iván moszkvai fejedelem 
(1462—1505) nőül vette Zenaida Sophiát, a Palaeolog-dinasztia 
utolsó nősarját, jogot vélt szerezni magának Konstantinápoly 
trónjára is. Mint a görög császárok örököse nem csupán a byzanci 
udvari szokásokat honosította meg házában, de azoknak vélt 
egyházi jogait is érvényesíteni akarta. Csak a megfelelő alkalmat 
leste. 1479-ben szentelték a moszkvai Boldogasszony kathedrá-
lisát. Oerontius metropolita a szentelésnél szokásos megkerülést 
nyugatról keletre végezte, ám a fejedelem beleszólt és ellenkező 
járást követelt. Nagy vita támadt. Az erőpróba még az egyszer 
a metropolita javára dőlt el : a papság mellé ált és a cár engedni 
volt kénytelen. 

Ám csak egy időre! Tervét el nem ejté. 
Abban az időben eretnekség támadt az orosz nép között, 

melyet valami Sarija (Zachariás) nevű zsidó importált. Nagy lett 
a zűrzavar az orosz egyházban, mert az eretnekek titkon terjesz-
tették racionálisztikus ízű tanaikat, alakoskodtak, kendőzték ma-

1 Kostomarov, Russ. Oesch. 229. 1. 
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gukat, úgyhogy a veszedelmet mindenki érezte, de megragadni 
senki sem tudta. Erélyes közbelépésre, alapos és általános vizs-
gálatra, szigorú büntetésre lett volna szükség. Inkvizícióra, ahogy 
Qennadius novgorodi érsek sürgette. Ám a fejedelem titkon 
örült e bajnak, mely a papság tekintélyét a nép közt gyöngítette. 
Magára hagyta az orosz egyházat, hogy ereje a küzdelemben 
megőrlődjék. Csak amikor a baj az eretnek Zozima személyében 
(1490—1494) a metropolitai székig hatolt, akkor jött a cár a köz-
véleménytől is unszolva a brachium saeculareval. Zozimát letette 
és utódjává Simont választotta. Midőn azonban az egyházat így 
védte, ugyanakkor szabadságát is sújtotta, mert a metropolita 
ettől kezdve mint a cár teremtménye jelenik meg. Ezt Simon 
szentelési szertartása is kifejezte. Iván maga vezette a püspökök 
elé a szentelendőt, és a szertartások közben átnyújtván a főpapi 
jelvényeket, hangos szóval felhívta Simont: «Vedd a pásztorbotot 
és foglald el a metropolitai széket Isten nevében», i Ezen beik-
tatásból megtudhatta a nép és papság, ki az úr az egyházban. 

Már Dániel metropolita mint az új cárnak, IV. Vasszilijnek 
(1505—1533) néma eszköze szerepel, midőn ez tőle azon égbe-
kiáltó igazságtalanságot követeli, hogy gyermektelen nejét, Sza-
Iómét, apácának beöltöztesse. Még súlyosabban nehezedett az 
egyházra a fejedelmi ököl Kegyetlen Iván alatt. Ez őrült zsarnok 
feleségei elpusztításában vetélkedett VIII. Henrik angol királlyal. 
Mivel pedig az «orthodox» egyházi fegyelem szerint háromszor-
nál többször nősülnie nem lett volna szabad, azért negyedik 
nősüléséhez kicsikarta az egyháziak engedélyét. Megengedték, 
de —vezeklés terhe alatt! Később a cár engedély nélkül is több-
ször nősült. Hogy mennyire sülyedt az egyház szabadsága ezen 
időben, arra jellemző a hivataluktól megfosztott metropoliták 
száma. Alig több mint egy század alatt nyolc metropolitát fosz-
tottak meg székétől. Örök dicsősége marad az orosz egyháznak, 
hogy volt egy metropolitája, aki bátran szembe mert szállani 
Kegyetlen Ivánnal. II. Fülöp volt az. Szentéletű férfi, Chryso-
stomus-jellem. Ő nem tudta elnézni a cár szörnyű tetteit. Eleinte 
csak közvetve intézte intelmeit a szent főpap a fejedelemhez. 
Közbenjárt az ártatlanul üldözöttek érdekében. Később mind 
hangosabban felemelte tiltakozó szavát a zsarnok istentelenségei 
ellen, és midőn ezzel sem ért célt, megtagadta tőle az áldást. 

» Kostomarov, Russ. Gesch. 314. 1. 
R e l i g i o , h i t t u d . é s b ö l c s , f o l y ó i r a t . 47 
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Az őrült cár dühe a legmagasabb fokra hágott. Félbeszakította 
a főpap intelmeit: 

— Hallgass, atyám! Kérlek, hallgass! Alkalmazkodjál aka-
ratunkhoz és áldj meg minket! 

Mivel a metropolita ezentúl sem hallgatott, a tragédia 
teljes lett. II. Fülöp zsinat elé hurcoltatott. Sajnos, akadtak a 
szentéletű embernek fogadott rágalmazói a püspökök között, 
még sajnosabb, hogy a zsinat nem mert a rágalmaknak nem 
hinni. A metropolitát letették. Ünnepélyesen megfosztották rang-
jának minden díszétől, kigúnyolták, megalázták. Iván láncra verve 
vitette fogságba a toveri kolostorba, éheztette, végül 1569-ben 
megfojttatta. 

Fülöp metropolita sorsa az orosz egyház sorsát példázza, 
Iván fenti szavai pedig, melyekkel a metropolitát felszólította, 
hogy akaratához alkalmazkodjék, a cárok felfogását tükrözik. 
Egy akarat van : a cáré. Ezen akarat uralma alól senki sem von-
hatja ki magát. Ezen uralom jelképétől, a kancsukától még a 
papok sem mentesek. Legfeljebb azon kiváltságban van részük, 
hogy velük szemben a fejedelem sajátkezűleg jár el. Mikor 
Kegyetlen Iván egy alkalommal betért a pskovi kolostorba, annyira 
megbotránkozott annak erős falain — ezen falak esetleg feltar-
tóztathatták rablási szándékában — hogy haragjában Kornélius 
apátot botjával azon helyt agyoncsapta: 

— «A földi cár az égi cárhoz küldte.» — így hangzott a 
szegény apát sírirata.1 

íme, ide jutott az orosz egyház, mely nem akarta elismerni 
a pápa felsőségét. Zsarnokok lába tiport rajta. Itt is megvalósult 
az, amit az erkölcsi világban napról-napra tapasztalunk: aki 
Krisztus igája alól kivonja nyakát, súlyosabb iga alá kerül. 

A cárok ragaszkodván az egyház felett gyakorolt nagy 
hatalmakhoz, természetes ellenei voltak az uniónak. Kegyetlen 
Iván ki is mondta Possevinnek: «Úgy illik, hogy bennünket, 
nagy fejedelmeket, cári felségünknek megfelelően tiszteljenek. 
A főpapok azonban alázzák meg magukat és ne akarjanak a 
cárok fölé emelkedni».2 

Az ember azt hinné, hogy a cári befolyás az egyházakra 
Kegyetlen Iván után már jobban nem volt fokozható. Pedig 

1 Kostomarov, Russ. Gesch. 480. 1, 
2 Kostomarov, Russ. Gesch. 491. 
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Nagy Péter megmutatta, hogy igen. Ő azt a befolyást, melyet 
a zsarnok cárok önkényesen, de nem állandóan érvényesítettek, 
önmagának és utódainak intézményesen biztosította, midőn erre 
a célra a szent synodus képében egy állandóan keze ügyébe 
eső szervet létesített. Mi indította őt erre a lépésre: az orosz 
egyház szabadságának adandó haláldöfésre? 

II. Jeremiás konstantinápolyi patriárka 1589. jun. 26-án az 
addig volt moszkvai metropolitát, Jóbot, Fjodor cár kérésére 
pátriárkává szentelte. Abban az okiratban, mellyel az anatóliai 
pátriárkák az egész kelet nevében e tényhez csatlakozásukat 
fejezik ki, elismerik azt, hogy Jób és utódai velük jogban, rang-
ban egyenlők, tiszteleti helyük pedig a harmadik. Az oroszok 
most már valóságos áhítattal tekintettek főpapjukra. Ugyanekkor 
a cári hatalom hanyatlott. A Rurik-dinasztia kihalta után gyors 
egymásutánban ötször cserélt gazdát az orosz trón. A trónörök-
lési zavarok alatt elharapódzott az anarchia a bojárok és nép 
között. Az új dinasztia megalapítója, Romanov Mihály (1613—1646), 
a zűrzavarban csak egy erős szervezetet lát, az egyházét, hogy 
tehát trónját megszilárdítsa, erre támaszkodik. Teszi ezt annál 
nagyobb bizalommal, mert hisz saját édesatyja: Philaret volt a 
patriárka, kit el is halmozott fiúi szeretetének és tiszteletének 
minden jelével. Még a gosszudár (nagy úr) címmel is megtisz-
telte. Pedig e címet csak cárok szokták viselni. Byzanci szokás 
szerint cár és patriárka az újévi szertartások alkalmával béke-
csókot váltották, mintha egyenrangúak volnának. Egymás mellett 
haladva mentek nagy ünnepen a templomba is. Minthogy Nikon 
pátriárkát Alexius cár hasonló tiszleletnyilvánításokban részesítette, 
sőt távollétében kormányzóvá tette, a patriárka lassanként oly 
politikai súlyra tett szert, hogy Nagy Péter cár ezt nem tűrhette. 

Ezért határozta el magát az egyházkormányzat megváltoz-
tatására. Lehetetlenné akarta tenni, hogy gyönge cárok alatt az 
egyházi szabadság föléledjen, sőt fölülkerekedjék. Véget vetett 
tehát a pátriárkái méltóságnak. 

Nagy politikai bölcsességre vall a mód, ahogyan újítását 
keresztülvitte: lassan, átmenettel. 

Midőn 1700-ban meghalt a tizenegyedik patriárka, Hadrian, 
székét a cár nem töltette be, csak vicerégenst nevezett ki. így 
tartott ez kerek húsz évig. Az oroszok nyugtalankodtak, nem 
tudtak belenyugodni a helyzetbe. Újra és újra sürgették a pát-
riárkái szék betöltését. Erre Péter cár előkészítette őket tervére. 

47* 
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Ő azt hiszi — úgymond — hogy a pátriárkái méltóság az 
egyház kormányzásához sem nem szükséges, sem nem hasznos. 
Azért elhatározta, hogy az egyház kormányzásának egy más 
alakját létesíti, mely középútat képez egy személy és a zsinat 
kormányzása között, i 

A püspökök hallgattak. A cár kedvencével : Theophanes 
Prokovitzzel élükön beleegyeztek ezen új kormányzati szervnek, 
a szent synodusnak felállításába. 1723-ban megjött III. Jeremiás 
konstantinápolyi pátriárkának is a jóváhagyása: 

«A Péter cár által felállított synodus testvérünk Krisztus-
ban. Megvan a hatalma, hogy tárgyaljon és határozzon a négy 
apostoli pátriárkái szentszékhez hasonlóan».2 

Nem hiába volt Nagy Péter cár a protestáns Lefort tanít-
ványa, de e műve igazán protestáns ízű. Nem egyéb, mint 
a német lutheránus consistoriumok mása. Tagjai püspökök, 
apátok és papok, kikek a cár nevez ki, és akik hat hónaponként 
felváltják egymást, hogy székhelyükön is lehessenek. Számuk 
kezdetben 11, 1722-től 14, 1779-től 13. Hivatalból tagok a kievi, 
moszkvai és szentpétervári metropoliták3 és a georgiai exarcha. 
Hatásköre a zsinatnak igen nagy. A cár ugyanis reformjával 
egyidejűleg megszorította a püspöki hatáskört s az elvett jogo-
kat a szent synodusra ruházta. A püspök nem egyéb, mint 
állami hivatalnok, kinek felettes «minisztériuma» a synodus, kit 
ide-oda helyezhetnek, s akinek a liturgiái pompa kifejtésén kívül 
főteendője az egyházmegye vizitálása és a félévenként történő 
jelentések beküldése. Minden egyebet a synodus végez. A püs-
pököknek tehát nincs szükségük konferenciákra, mint nálunk, 
sem tudományra vagy tapasztalatokra. A kolostorokból választják 
őket, rendesen a külső méltóságteljes megjelenés szerint. A ma-
gányból egyszerre az életbe állítva, társadalmi működésre és 
hatásra képtelenek. Szóval lélektelen eszközei a szent zsinatnak. 

És ez a zsinat a cár kezében van. A felségakaratnak képvise-
lője a szent synodus főügyésze : világi ember, legtöbbször katona. 

Philaret moszkvai metropolita, a neves újabbkori orosz 
dogmatikus váltig hangoztatja, hogy a cár kipviselője, a főügyész 
nem feje a szent synodusnak, sőt mint laikus kisebb bármely 

1 Sehmitt, Kritische Gesch. der neugriechischen u. russischen Kirche, 
213. 1. 

2 Döllinger, Kirche u. Kirchen, München, 1861, 172. 1. 
3 Metropolita és érsek csak puszta cím hatáskör nélkül. 
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tagnál. Neki csak az a szerepe, «hogy a synodus hatáskörét 
szabályozó törvények felett őrködjék, a tárgyalásokon a korona 
képviseletében részt vegyen és egyetlen közvetítő kapocs gyanánt 
szolgáljon a zsinat és a korona között.1» A valóság azonban az, 
hogy a főügyész akarata ellen semmi sem történhetik, mert neki 
feltétlen vétójoga van, akárcsak volt az általános zsinatokon a 
pápai követeknek. Ha valamely határozatot kiván a cár a zsi-
nattól, az ő dolga javaslatot tenni és kérni a synodust, hogy «a 
szent kánonok és ez apostoli hagyományok értelmében» az 
ügyben döntsön. Természetesen a legfőbb kánon a cár akarata. 
Ha valamely püspök erről megfeledkeznék, az ellen is lehet 
tenni: I. Miklós cár az ilyen püspököt egyszerűen haza küldte 
egyházmegyéjébe !» 2 

Maga a hűségeskü is, melyet Péter cár a synodus tagjai-
nak előírt, caesaropapistikus szellemet árul el: 

«Esküszöm, hogy hűséges és engedelmes szolgája és alatt-
valója vagyok természetes és igazi uralkodómnak... Elismerem, 
hogy ő a legfőbb bírája ezen egyházi kollégiumnak.»3 

Maguk a cárok — talán a zsarnok I. Miklóst kivéve — 
nem tartották magukat jog szerint az egyház fejének. Csak az 
«egyház elsőszülött fia és Istentől felkent védője» címen akartak 
szerepelni. Ezzel szemben valósággal szemérmetlenül gyakorol-
tak egyházfői jogokat. Már Péter cár közvetlenül utasításokat 
intéz a püspökökhöz. A papok számára 26 fejezetben szabályo-
kat ad, melyekkel többi közt elrendeli, hogy az államellenes 
bűnöket a gyónási titok megtörésével fel kell jelenteni.4 Meg-
szabja, hány protopópa, pópa, diakónus és énekes lehet minden 
templomban. Ukázzal teszik közzé a cárok a zsinati határozato-
kat, ukázzal kanonizálnak. II. Sándor 1861-ben így avatta szentté 
az egy századdal előtte élt Tikhon voronesi püspököt. Házassági 
ügyekben a cárok döntenek. II. Katalin cárnő reformálta az 
orosz egyházi énekeket: összeszedette Rómában a sixtusi kápol-
nában használt ősi énekeket és azokra taníttatta a templomi 
karokat. Ugyanő, mint láttuk,5 ukázzal szabadságot ad, hogy kiki 

1 V. ö. Schmitt, Krit. Gesch. der neugr. u. russ. Kirche, 216. 1. 
2 Döllinger, Kirche u. Kirchen, 173. 1. 
3 Schmitt, Kritische Geschichte der neugr. und russ. Kirche. Mainz, 

1840. 217. 1. 
4 Hergenröther, Hdb. d. allg. Kirchetigesch. 4. Bd. 140. 1. 
s 710. 1. 
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tartson a Szentlélek származásáról és a tisztítótűzről, amit akar. 
Pál cár Stolberg állítása szerint a böjt alól is felmentette aszta-
lánál ülő vendégeit.1 

Beleszól az állam feje a prédikációba is. Rendelkezése egy-
szerű : prédikálni nem szabad. Csak régi homiliákat olvashatnak 
a papok, melyeket sem ők, sem hiveik nem értenek. Nagy ünne-
peken : festa palatii alkalmával megengedhető, hogy a püspökök 
és a papok (már akik tudnak) a cárnak tartozó hűségről szóno-
koljanak. Megszabja a cár azt is, kikért kell imádkozni ily ünne-
pélyes alkalommal. Minden kifeledett név után büntetést fizet a 
pap. Az uralkodó határozza meg a gyónási taksát. Minden 
állampolgár tartozik húsvétkor gyónni — különben nem bocsájt-
ják eskühöz — és ez alkalommal 2 rubelt fizetni. Katona csak 
10 kopeket ad. (Aki gyónás nélkül akar cédulához jutni, az ter-
mészetesen többet is fizet.) 

így lett az államegyház egy kerék az állam gépezetében, 
melynek ura a cár. Nagy Péternek sikerült felülmúlnia a aNap-
királyt» és egyeduralma alá helyezni az egyházát is. Büszkén 
verhetett mellére az oroszok előtt: «Itt a ti pátriárkátok». Való-
ban az volt ő szentelés nélkül, míg a synodus tagjainál meg-
volt a szentelés jog nélkül. 

Pedig a szent zsinatnak Kostomarov szerint2 az lett volna 
a feladata, hogy az egyháznak szabadságát biztosítsa. Mert — 
véli ő — egy testület nagyobb bátorsággal szállhat szembe a 
fejedelmi önkénnyel, mint egyes ember! De a dolog nem így 
áll. A valóságban egyes emberben a félelmet könnyen legyőzi 
a mélységesen átérzett felelősség tudata, míg a zsinaton hajlan-
dók a gyávák a felelősséget a közre hárítani, illetőleg másokkal 
megosztva kevésbbé érezni.3 

Ezekután megértjük, ha Gagarin,4 az orosz viszonyok ugyan-
csak alapos ismerője, az unió főakadályát a cárokban látja. 
Mintegy figyelmezteii a cárokat, engedjék ki az egyházat zsar-
noki kezükből, mert ellenkező esetben a majd kitörő forradalom-

1 Rozaven—Gagarin, L'église Russe et l'église Cath. 105. 1. 
2 Russ. Gesch. 552. 1. 
3 Nagy Péternek európai útja alkalmával Párisban ajánlatot tettek az 

unióra. Ő az ajánlatot az orosz egyháznak közvetítette is — sikertelenül. Bizo-
nyos, hogy ha a cárt a primátus igazi természetéről felvilágosították volna, az 
ajánlatot ő maga rögtön visszautasította volna. 

1 Wird Russland katholisch werden? 41. 1. 
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ban az egyház nem íogja érvényesíteni mérséklő, fékező erejét 
és akkor a forradalom sokkal többet fog tőlük elragadni, mint 
«az egyházi hatalom rongyát». Beteljesedett. De hogy ez betel-
jesedhessék, csődbe kellett jutnia annak a politikának is, melyet 
a cárok a schismatikus egyházak szent érdekének örve alatt 
folytattak. 

Hatalmas pánszláv birodalom! Valamennyi szláv és schis-
matikus Konstantinápoly örököseinek, a cároknak jogara alatt! 
Ez az eszme hatotta át és hozta lázba Európa keletjét a mult 
század első felében. Maga a gondolat korábbi. Mióta III. Iván 
cár elvette az utolsó görög császári hercegnőt és vele igényé-
nek jelképéül címerébe illesztette a görög kétfejű sast, az oro-
szok szeme mindig délfelé tekintett. A cárok igényét Konstanti-
nápolyra X. Leo pápa is hajlandó volt elismerni. Igazi vallási 
szentesítést azonban e politikának Theophán jeruzsálemi patriárka 
adott 1619-ben, midőn Romanov Mihály cárt megáldván, azt 
mondotta: «És mi méltatlanok kötelesek vagyunk nemcsak itt, 
a szent orosz birodalomban, hanem a mi országunkban is. . . 
különösen a Megváltó sírjánál, az összes pátriárkákkal, metro-
politákkal és püspökökkel szünet nélkül imádkozni, hogy Isten 
a mi görög hitünket megvédje, hogy a mi cárunknak, Mihály 
Theodorovicsnak elleneit lába elé alázza, és így ő legyen egye-
düli uralkodója az egész földnek!»1 

Micsoda kilátások egy ifjú erővel fejlődő nemzetre nézve! 
Világuralom Törökország romjain! Ezen eszme hatása alatt kez-
dik kisajátítani az oroszok Isten fogalmát. Mint a zsidók Jahve-ja, 
úgy jelenik meg az oroszok Istene. Még a cári zsarnokság 
ellenei is lelkesednek az egységes, nagy orosz birodalomért, 
kimélik a cári hatalmat és vallást legalább egyelőre, mert ben-
nök látnak hivatást a nagy cél megvalósítására. A jelen háború-
hoz is a lökést ez a politika adta. Mivel a schisma volt szülője 
és hordozója e politikának, természetes, hogy uralma alatt egye-
sülésről szó sem lehetett. Sőt a latin szertartású lengyelek is 
csak mérhetetlen szenvedések árán tudták megőrizni egységü-
ket Rómával, míg az ukránok milliói áldozatai lettek az «egy 
Isten, egy cár, egy hit» eszméjének. 

Most már kérdezhetjük: Közelebb hozott-e bennünket az 
orosz forradalom az unióhoz ? Látszólag közelebb : a schismának 

1 Schlosser, Die morg. orth. Kirche Russl. 118. 1. 
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jelentős erősségei, a pánszláv politika és cári hatalom leomlottak, 
a forradalom rést ütött a külsőségeket oly tévesen értékelő kon-
zervatizmuson, pátriárkák ambíciója sincsen útban. Az is remél-
hető, hogy a szabad Oroszországban az elfogultság, tudatlanság 
és gyűlölet lassan-lassan helyet ad a megtérésnek, műveltségnek 
és kiengesztelődésnek. A cároktól erőszakosan elnyomott unió 
is föléledhet és éreztetheti jótékony hatását. A nyugat és kelet 
között az érintkezés és kölcsönös befolyás szabaddá lesz. Igaz, 
hogy eddig is küldtek orosz ifjakat, leendő papokat nyugati 
egyetemekre. Sajnos azonban, a cári kormányokat ez egyetemek 
megválasztásában kettős szempont vezérelte: ne legyenek nagyon 
alkotmányos országban, főleg pedig ne legyenek katholikusok. 
így aztán a porosz egyetemekről kikerülő ifjúság protestáns 
szellemmel telítve foglalta el egyházi állását. Metropoliták (Pla-
ton II. Katalin korában), theologiai tanárok hirhedtek voltak 
protestáns érzelmükről. A lelkészi akadémiákat még most is a 
német felvilágosodott bölcselők szobrai ékesítik. A protestantiz-
mus azonban a görögkeletiek hitével össze nem egyeztethető. 
Már Mogilas Péter az ő «Orthodox hitvallás»-ában és Jávorszki 
István a «Hitnek sziklája» cimű művében tilalomkövet állított 
föl ellene. Lehetséges tehát, hogy a protestáns befolyással, vala-
mint a forradalommal uralomra jutó radikális világnézettel szem-
ben a hitben erős egyháziak ösztönszerűen is Rómához fognak 
simulni. A szorongattatás, mely a hitre a modern áramlatok 
részéről vár, szükségessé teheti a Péter sziklájához való mene-
külést, annál is inkább, mert az orosz egyház a többi keleti 
autokefál egyháznál erkölcsi támogatást nem várhat; hisz eddig 
is ő volt amazoknak védője ! 

Azonban nem tagadhatjuk, hogy az orosz schismatikusok-
nak az egyesülés érdekében igen nagy áldozatot kellene hoz-
niok. Említettük,1 hogy a keletiek szerint a nagyobb zsinat meg-
semmisíti a kisebbnek határozatait. A zsinatok Ítélkeztek a 
metropoliták és pátriárkák fölött is. Ezen elv az általános egy-
házra alkalmazva azt jelentené, hogy concilium supra papam! 
Természetesen: ezen százados alapelvet a katholikus felfogásnak 
megfelelően meg kellene változtatniok az oroszoknak és csakis 
ezt, hogy az egyesülés megtörténhessék! Régi szertartási köny-
veik felfogását kellene magukévá tenniök a primátus tekinteté-

' L. 710. 1. 



AZ OROSZ EGYHÁZ ÉS AZ U N I Ó 721 

ben s akkor a többi akadály önmagától megszűnnék. Egy álta-
lános zsinattal, melyen ők is részt vennének, alakilag a primá-
tust talán könnyen elfogadnák, de ez nem elég. A katholikus 
elvnek a pápa elsőségéről vérükbe kellene mennie. Őszintén, 
hittel kellene magukat alávetniök Krisztus helytartójának, hogy 
az unió állandó sikerű lehessen. 

De vájjon megtörténik-e majd ez? Vájjon képes lesz-e az 
orosz egyház a nagy áldozatra: alapelvének refortnálására? És 
tud-e majd szakítani múltjával ? Meg tudja-e tagadni azon nagy-
jait, szentjeit, kik a katholikus egyház ellen való küzdelmükkel 
tűntek ki? Csupa olyan kérdés, melyekre csak azért nem adunk 
tagadó választ, mert hatalmas az Isten kegyelme. 

Budapest. 
Dr. Hamvas Endre. 



OSTWALD VILMOS TANA AZ ÁLLAGRÓL. 

Bevezető rész. 

AT E R M É S Z E T T U D Ó S O K közt igen elterjedt a vélemény, hogy a 

dualistikus realismus már tarthatatlan és csupán a monis-
tikus világnézet egyeztethető meg a modern fizikával és kémiá-
val. «A monismus a legreményteljesebb tudományos ajándék, 
amelyet a búcsúzó (XIX.) század a felvirradónak (XX.) nyújtani 
képes.»1 Klimke Frigyes, a monismus alapos ismerője és kritikusa, 
a monismust a modern természetbúvárok jelszavának nevezi.2 

Természetesen mindenki igyekszik a monismusszal e világot meg-
magyarázni. Innen van van, hogy a monismus igen gazdag és 
változatos fajaiban. így Ostwald Vilmos is monistikus alapon 
akarta a világtalányt megfejteni és felállította az energetikai 
monismust. Már azáltal akarta beigazolni azt a véleményt, hogy 
egyedül a monistikus világnézet és természetismeret vezethet 
bennünket a természet igazi és helyes ismeretére s a kultura 
magaslatára, hogy monismusát a fizika törvényeiből, az erők 
egyenértékéből stb. akarta levezetni s bebizonyítani. 

A természettudományok fellendülése előbbre vitte a monis-
mus ügyét is. Ez tény, de semmi nem következik belőle. Leg-
inkább a következtetést kell tagadnunk, hogy a monismus és a 
természettudományok szoros összefüggésben vannak egymással. 
Az is igaz, hogy leginkább a természettudósok foglalkoztak az 
újabb időben ily monistikus eszmékkel, de ezeket nem a termé-
szet ismerete vagy titkainak felfedezése vezette ezen eszmékhez, 
hanem téves és hiányos bölcseleti ismereteik. Häckel Ernő az ő 
hirhedt munkájában «Welträtsel» hirdette az ilyfajta eszméket. 
O alapította a német «Monistenbund»-ot, melynek ő volt az első 
elnöke. Ezen egyesületben utódja az elnökségben Ostwald 

1 Frischeisen—Köhler : Moderne Phil. S. 128. 
2 V. ö. Klimke: Monismus. 1. o. 
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Vilmos, aki hirhedt Vasárnapi beszédeiben (Monist. Sonntags-
predigten) hirdeti tovább eszméit. Häckel monismusát egyszerű-
sítette és felállította a panenergetismust.i A monismus itt mint 
világnézet szerepel. Szerinte megvan a legszorosabb lényegi 
egység az egész világon. A nagy mindenségnek minden része, 
a test és lélek, a szellem és anyag ugyanazon alkatrészből álla-
nak. Vagyis minden, ami van, energia. Érdekes, hogy még vil-
láját is Qrossbothenben, ahol épen tanát kidolgozta, energiának 
nevezte el. 

Félszegségében annyira ment, hogy nem restelte tanát 
mint a jelen század vallását hirdetni, vasárnapi beszédeket írni 
róla s elvei kivitelére monista kolostorokat alapítani. Ezen kolos-
torok benépesítése igen nagy nehézségekbe ütközött s lakói 
rövid időn belül elszéledtek. 

I. A pánenergetismus tana és érvei. 

E jelen dolgozatunkban csupán az állag magyarázatára, 
vizsgálására szorítkozunk. Nem tekintjük tehát, mikép magyarázza 
meg Ostwald az életet, annak eredését vagy az okság elvét. 
Ostwald tanának és érveinek kifejtésében úgy jár el, mint 
Spinoza. Előbb meghatározza a szükséges fogalmakat és ezen 
fogalmakból aztán bebizonyítja tételeit. Máskor pedig Kant mód-
jára összekeveri és felcseréli a valóságot az elvonással. 

Energetismusának kifejtésében természettudományi vizsgá-
lódásokból indul ki. Tény az, mondja Ostwald, hogy egy bizo-
nyos munka egy másfajta munkává alakulhat át, amely munkát 
mi az útnak és erőnek szorzatával mérjük. 

a) Ostwald fogalmai. Az energia más egyenértékű energiává 
alakulhat át. Mechanikai erővel lehet hőt fejleszteni, elektromos-
ságot előállítani. Viszont eme erőket ismét mozgási energiává 
lehet átváltoztatni. Sőt Mayer és Jonle meg is állapították méré-
sek útján a hő mechanikai egyenértékét is.2 Az erők egyen-
értékének elvéből Ostwald azt következteti, hogy az energiát 
mint munkát kell meghatároznunk, akár legyen az valódi munka, 
vagy csak azzá legyen átalakítható. Ostwald a munka fogalmát 

1 V. ö. Vorlesungen über Naturphilosophie u. Überwindung des wissen-
schaftl. Materialismus, mely müvében Ostwald panenergetismusát kifejti. 

2 Egy kalóriának 424 kgrm munka felel meg. 
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az energia fogalmával helyettesítette. Mily jogtalan azonban ezen 
fogalomazonosítás, már abból is kitűnik, hogy az energia vala-
mely testnek munkaképességét fejezi ki, de nem magát a munkát. 
Igaz ugyan, hogy az energia és a munka méreteikben nem külön-
böznek egymástól, mert úgy a tényleges (actualis) energiának, 
mint a munkának a képlete wr/21 Dg fogalmilag mégis külön-
bözhetnek. A tényleges energia csupán a tényleges munkaképes-
séget fejezi ki, nem pedig a munkát magát. így az energia fel-
osztása tényleges és képességi (potentialis) vagy nyugvó (statikai) 
energiára már sejteti velünk, hogy a munka nem lehet azonos 
az energiával. Felosztása ugyanis nem aszerint történik, hogy az 
actualis energia végez munkát, a potentialis pedig csak végezhet, 
hanem aszerint, hogy az actualis energiának tényleges képes-
sége, a potentialisnak pedig csak lehetőleges képessége van a 
munkára. 

De Ostwald nem elégszik meg ezen következtetésével-
Tudjuk, hogy a mozgási energiához szükséges valamely dolog, 
ami mozog és a mozgást hordozza, valamely erő, mely szintén 
valamely testben van és amely mozgat. Az erő tehát a mozgás 
oka. A tömeget (massa) a mozgás hordozójának tekintjük. Tömeg 
alatt valamely testnek azon anyagmennyiségét értjük, amely 
minden fizikai s kémiai változásnál ugyanaz marad és a test 
viselkedését az akadályokkal szemben föltünteti. 

Ostwald tagadja ezen szoros összefüggést a tömeg és erő 
meg mozgás közt. Igyekszik az erőt, az energiát hordozó nélkül 
mint állagot felfogni és így mindent energiával kifejezni. Innen 
ered tanának neve is: panenergetismus. Energetismusa nem tűr 
meg más dolgot az energián kívül. Az egész világ energiából 
és annak alakjaiból, mechanikai, mágneses, elektromos, kémiai, 
akusztikai, optikai energiából áll. Von der Pfordten Otto Ostwald 
energetismusát Urenergielehre, vagyis ősenergiatannak is nevezi. 

Ostwald nem állítja, hogy minden energia állag, úgyhogy 
járulék nem is létezik. Minden állag energia szerinte, de nem 
viszont. Főismertető jegye az állagnak Ostwald szerint bizonyos 
állandóságban, változatlanságban áll. De Ostwald nem eléggé 
különbözteti meg az állagot a lényegtől; pedig e kettőt határo-
zottan meg kell különböztetni. A járuléknak is van lényege, az 
állagnak is van lényege; e kettő azonban mégsem ugyanaz. 

Szerinte: a közös, az ismétlődő elem a változóval ellentét-
ben az állagot képezi. A dolog önmagában (das Ding an sich), 
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az ősanyag (der Urstoff), az ősdolog (das Urding), ami minden 
dolognak az alapját képezi, nem más, mint az állag. 

Az állag problémája tehát a jelen esetben, hogy Klimke 
szavaival éljek, a feladatot állítja elénk, «azt kifürkészni, ami a 
megmaradónak és tartósnak tulajdonságával bír, és ha több ily-
fajta fogalom van, ezek között azt megjelölni, amely a külső dol-
goknak soha nem hiányzó alkatrészét jelenti».1 

«A hegyek és a tenger a különböző nap- és évszakokban 
különböző színekben tűnnek fe l . . . és mégis a hegyekben és a 
tengerben mindig valami maradandót, tartósat fedezünk föl, amely 
fölött különböző szinek vonulnak el, anélkül, hogy ezáltal ter-
mészetükben megváltoznának.»2 Ez az állandó és maradandó 
képezi az állagot. 

b) Ostwald bizonyítékai, a) Ostwald energetismusát egy 
ismerettani, egy fogalomfejlődési és egy fizikai argumentummal 
akarta bizonyítani. Ezen bizonyítékokat nem adja elő rendszere-
sen és formában, hanem elszórva különböző helyen. Nem is 
állítom, hogy más argumentumai nincsenek. De a fontosabb 
bizonyítékok ezen háromra vezethetők vissza és ezen három 
bizonyíték erejéből merítenek. 

Az első bizonyíték az ismerettanon alapul és a külső világ-
nak érzékeink által való megismerésének téves felfogására van 
fölépítve. 

«Mit ismerünk meg a fizikai világból ?» Felelet: «Nyilván-
valóan azt, amiről nekünk érzékeink hírt adnak.» De tovább 
kérdezi: «Mi azonban a föltétel, hogy érzékem működjék?» 
«Érzékeink csupán a köztük és a külvilág közt levő energia-
különbségnél lépnek működésbe.»3 

Ebből aztán levonja a következtetést, hogyha a külvilágból 
semmi mást nem ismerünk meg, mint a külvilág és érzékeink 
közt levő energia-viszonyt, akkor nem szabad semmi mást fel-
venni mint ismertet, amiről semmit se ismerünk meg. Tehát az 
energia csupán a létező, a való, ami ránk hat. 

ß) Második bizonyítékát az energia fogalmának fejlődésé-
ből veszi: 

Ostwald szerint a tudomány haladását a lehető legáltalá-
nosabb változhatatlanok, invariansok feltalálása jelzi. 

1 Klimke, Monismus, 102.1. 
2 Ostwald, Vorlesungen über Naturph. (das Urding) 145. lapon. 
3 Frischeisen—Köhler, Moderne Philosophie Ostwald, 130. o. 
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Az első ily invariáns a massa, a tömeg volt. Ezen invarians 
később helyet engedett az anyagnak. A tömeg fogalma ugyanis 
eltekint a dolgok kémiai sajátságaitól, a súlytól, a térfogattól 
stb., amely tulajdonságok azonban az anyaghoz tartoznak. 
A massa, a tömeg tehát a mérlegelhető anyagnak mennyiségét 
fejezi ki és jelöli meg. Az anyag volt aztán a XIX. század 
állagja. A XVIII. századnak sok állagja (fény, hő stb.) megszűnt 
mint állag szerepelni.1 > 

Ámde az anyag fogalma sem volt elegendő a különböző 
tények és jelenségek megmagyarázására. így az anyag mellé 
még az erő fogalma járult. A tényleges energiában és a munka-
mennyiségben pedig oly függvényeket ismertek föl, amelyek 
részleges invariansok.2 

így fedezték fel, hogy az energia a legáltalánosabb invarians, 
amely mellett azonban az anyag a történeti fejlődésnek meg-
felelően még fönnmaradt. 

Ostwald meg van győződve, hogy mindaz, amit mi az 
anyagról tudunk és állítunk, az energiában már bennfoglaltatik. 
A fizika ezen két fogalmat szorosan egybetartozónak mondja. 
Ostwald nem is választotta szét e két fogalmat, hanem azonosí-
totta. «Minden, amit mi az anyagról tudunk és állítunk, már az 
energia fogalmában benne van.» Ezen állítását így iparkodik 
bizonyítani és megvilágítani. Az anyag fogalmában bennfoglal-
tatik: a) a massa, a tömeg; b) a súly, a mozgási energia kapa-
citása; c) kémiai tulajdonságok. Vagyis más szóval ugyanazt ki-
fejezve: az anyag fogalmában van mozgási energia, térfogati 
energia, helyzeti energia, kémiai energia. «Mindig csak az ener-
giáról van szó és gondolatban vonjuk el annak különböző 
módjait az anyagtól, úgy akkor semmi sem marad, még a tér 
sem, amelyet elfoglalt.3 

Világosan és röviden jellemzi Ostwald tanát Von der 
Pfordten Otto egyik cikkében: «Das Ende der All-Energie» : 
Azelőtt valamely testnek volt kiterjedése, alakja, felülete, nehéz-
ségi ereje; ha Ostwald most ezen szavak helyébe: a térfogati 

i Vöries, fiber Naturph. 148. o. Materie. 
2 V. ö. = actualis energia = ^ m v2 ) _ m [2 

munka —p s ) 
erő = p = m 112 

3 Frischeisen—Köhler, Moderne Phil. 131—2. o. 
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energia, alaki energia, felületi energia, nehézségi energia stb. 
szavakat teszi, ezáltal semmit se nyertünk. Kivéve, hogyha mind-
ezeket egy valami ősenergiára visszavezetjük. Ami azonban már 
teljesen metafizikai ízű.1 

y) A harmadik bizonyíték a különböző mennyiségek állandó-
ságának elvén alapul. Ismeretes, hogy valamely testnek mozgási 
nagysága, mennyisége állandó és hogy ezen mennyiség a tömeg-
től és a test sebességétől függ. 

Ezen mennyiség akkor sem változik, hogyha a tényezők, 
a faktorok változnak. így a mozgási mennyiség képlete = m v = 
m Y t> vagyis a tömeg és a sebesség szorzata egyenlő az erő-
hatás és annak tartamának a szorzatával. 

Épígy az elektromos mennyisége a negativ és positiv 
elektromosságnak mindig egyenlő ( + 1 0 — 1 0 = 0). 

A legáltalánosabb mennyiség a munka és az energia. Ha 
ezen mennyiségeket szemügyre vesszük, két dolog ötlik sze-
műnkbe: Először, hogy a többi mennyiség az energia kivételé-
vel a természeti jelenségeknek egy korlátolt részében érvényesül, 
így a mozgási mennyiség a mechanikában. 

Másodszor: Egyesegyedül az energia jelenik meg minden 
egyes természeti tüneményben. Más szóval : «Minden természeti 
tüneményt az energia fogalmával lehet kifejezni.»2 

Az energia vagy a munka átvihető, helyettesíthető, átvál-
toztatható mennyiség. Ezen mennyiség állandó és az átváltoz-
tatás által sem nem gyarapszik, sem nem csökken. Épen ezen 
tulajdonságainál fogva az energia igen általános jellegű és nem-
csupán jelen van minden természeti tüneménynél, hanem arra 
meghatározó tulajdonsággal is bír. Az energia megnyilvánul 
érzékszerveink működésénél, az írásnál, olvasásnál, karmozdulat-
nál stb. «Amit mi látunk, az nem egyéb sugárzó energiá-
nál...» stb.3 

Ebből láthatjuk — folytatja tovább Ostwald a 8. pontban — 
a mi képünk a külvilágról attól függ, milyen energiát vagyunk 
képesek ily módon felismerni és magunkévá tenni, ha az 
energia munkája mint érzés öntudatunkba jut. Ha nekünk 
elektromos érzékeink lennének,. meg olyan hőmérsékleti érzé-
künk, amely a távoli hatásra is működésbe lép, akkor az ég-

1 Vierteljahrschr. für wiss. Soziologie u. Phil. 1912. II. Heft. 
2 Ostwald: Vöries, über Naturph. Zeit, Raum, Substanz, 152. o. 
s Ostwald 1. c. 162. o. 
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bolton és a földön sokkal nagyobb változatosságot szemlél-
hetnénk. 

Ostwald meghatározása szerint az állag a maradandó, 
a tartós jellegével bír, a változatlan, az állandó karakterét viseli 
és a legáltalánosabb. Márpedig mindezen tulajdonságok egyen-
kint és együttvéve az energiában megvannak. Tehát az energia 
az állag. 

Eddig tart Ostwald tanának kifejtése és bizonyítása. A bizo-
nyítékok cáfolásával és az ellenérvek felhozásával tanának egyes 
részei világosabbak és könnyebben érthetők lesznek. 

II. A panenergetismus cáfolata. 

1. Érveinek kritikája. Az energetikai monismus állagra vo-
natkozó tanának bírálata: 

a) Ostwald első bizonyítéka a positivismus talaján épült fel. 
Amint a positivismus talaja ingoványos és az egész tan hibás 
következtetésre támaszkodik, úgy ezen talajra ráépített ház, ezen 
tan elveire támaszkodó tan sem lesz az alapnál biztosabb és szi-
lárdabb. 

Hogy az energiakülönbség szükséges föltétele az érzéki 
megismerésnek és hogy mi mindent az energetika szempontjá-
ból foghatunk föl, ebből semmikép sem következik az energia 
kizárólagos létezése. Még kevésbbé van így az erő, az anyag, 
mint az energiának hordozója, kiküszöbölve. Ha én az érzékeim 
által a dolgok lényegét nem ismerem meg, mert érzékeim csak 
konkrét, anyagi jelenségeket ismernek meg, vagyis mert a dol-
gokat per accidentia, per sensibilia propria ismerem meg, ebből 
semmikép sem következik, hogy én a dolgok lényegét, valóját 
nem ismerhetem fel. Ostwald elfelejtette, hogy érzéki megisme-
résem mellett van nekem értelmi működésem is. Ezen értelmi 
működéssel a járulékokból a dolgok lényegét is megismerhetem. 
Ha pedig az energiakülönbség érzékeim és a külvilág közt 
csupán föltétele az érzéki megismerésnek és ha az érzéki meg-
ismerő képességemen kívül van egy magasabb megismerő képes-
ségem is, akkor teljesen jogtalanul következtetek, hogy minden, 
amit megismerek, energia, minden más pedig csak ens rationis. 

Az napnál világosabb és azt már Ostwald fellépése és a 
monismus hajnalpirkadása előtt is tudtuk, hogy a külvilágot 
összes jelenségeivel és törvényeivel együtt csak akkor ismerhet-
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jük meg, hogyha a külvilág valamely behatást gyakorol ránk, 
vagyis munkát végez. 

Azt is tudjuk, «hogy érzékszerveink működése... mindig 
úgy jön létre, hogy azokon munka végződik, vagyis energiájuk 
változik».i De senki Ostwaldon kívül ezen tényekből azt a követ-
keztetést nem vonta, hogy a külvilág energiából áll. Senki sem 
állította Ostwaldon és követőin kívül, hogyha valaki «egy bot-
ütést kap», akkor «nem a botot», hanem csak az energiát érezné. 
«Mert a bot a legártatlanabb dolog a világon, ameddig nem 
forgatják.» Ostwald szerint így kellene következtetnünk: A nyugvó 
bot nem energia, tehát nem is létezik. Ha forgatjuk, vagy pedig 
a nyugvó botnak neki ütközünk, akkor energiakülönbség kelet-
kezik, tehát ekkor létezik a bot. 

,8) A második bizonyíték nem érdemel komolyabb figyel-
met, mert ha figyelemmel kisérjük Ostwald okoskodását és követ-
keztetését, az energia fogalmának kifejtését, világosan belátjuk, 
hogy az energetikánál tiszta észbeli elvonás játssza a főszerepet. 
Vagyis, mint Otto v. der Pfordten mondja, metafizikailag tár-
gyaljuk azt, ami a fizikához tartozik és nem a metafizikához. 
Már az elvonás fogalmából kitűnik, hogy a külső világ lénye-
gesen különböző dolgait nem szabad azonosítanom, mert a meta-
fizikai rendben egy fogalom alá tudom őket csoportosítani. 

y) A harmadik bizonyíték is ide tartozik. Itt is összetévesz-
tette Ostwald az ordo realist az ordo logicusszal. Akkor sem 
szabad a külvilág lényegesen különböző dolgait azonosítanom, 
mert ezen dolgok legkülönbözőbb jelenségeit egy ugyanazon 
mennyiség arányával tudom kifejezni. «Amily előnyös — írja 
Klimke — az energia fogalma a fizikában a különböző arányok 
meghatározására nézve, annál hasznavehetetlenebb a filozófiában, 
mert az nem egyéb, mint tiszta elvonás, amely konkrét viszo-
nyokra csupán rámutat, amelyeknek ismeretét azonban épen a 
filozófia sajátítja ki magának.2 A fizikából tudjuk, hogy az erő-
kifejtés mérete a tömeg és sebesség szorzatával egyenlő p = m v; 

ha a k k ° r yf (az erő) =/re/^" 2 . Ha tehát az erőkifejtést a 

tömeg, az út és az időmennyiség negativ négyzetének szorzatá-
val mérhetem, még nem vagyok följogosítva következtetni, hogy 

1 Ostwald, Vöries, über Naturph. 159. o. 
2 Klimke Frigyes, Monismus, 105. o. 

R e l i g i o , h i t t u d . é s b ö l c s , f o l y ó i r a t . ! 4 S 
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az erő ens rationis, elmém puszta szüleménye és csak a kifeje-
zett mennyiség méretei, dimensiói valók és léteznek. Vagy, mivel 
a tömeget, az erőt más méretekkel is ki tudom fejezni, nem 
következtethetek, hogy csak a méretek léteznek. 

2. Ellenérvek. Ostwald érvei így gyengéknek bizonyultak. 
A dolgozat jelen részében felhozzuk a fizika és a filozófia nehéz-
ségeit az energetismus ellen és így egyenes támadással iparko-
dunk tanát megcáfolni. 

a) Fizikai ellenérvek, a) Az energia fogalmából és tulajdon-
ságaiból. A fizikai ellenérvek közül elsőnek az energia meg-
maradásának elvét hozzuk fel. Ostwald egyenesen ezen elvből 
akarta tanát megszilárdítani, de mint láttuk, hasztalan. Ostwald 
is megengedi, hogy az energia nem egyszerű valami, hanem 
tényezőkből, összetevőkből áll. így valamely zárt rendszernek 
energia-tényezői az actualis és potentiális energia, fajai vagy 
megnyilvánulásai az elektromos, mágneses, akustikai, thermikai 
energiák. Mivel az energia módozatilag különböző összetevők-
ből áll, nem lehet és nem maradhat minőségében (qualitative) 
ugyanaz. 

«Ha minden egyes összetevő állandó — írja Hartmann 
Ede — amint ezt a világmindenség energiaösszegéről határo-
zottan állítjuk, akkor sokkal inkább ezen tényezőkben kellene 
keresnünk az utolsó változatlant, mint a tényezők eredőjében.»1 

«Azt teljesen megtévesztőnek és hibásnak kell mondanunk, 
ha az energiát a tér és idő mellett az egyedüli változatlan 
mennyiségnek mondtuk, mivel minden energiaforma két mennyi-
ség eredőjeként szerepel : Ezen két mennyiség, a kapacitás- (vagy 

extensitás-tényező, m) és az intensitás-tényező ( ^ j reális mennyi-
ségek.»2 

Mivel tehát az extensitás-tényezőben a tömeg empirikái 
fogalma rejtőzik, az energetika ezt nem küszöbölheti ki, hanem 
csak máskép nevezheti. 

«Mi nem szabadulhatunk az anyagtól... Az energia empi-
rikái fogalma Ostwald tanában metafizikai, a mennyiségfogalma 
pedig a lényeg fogalmává változott.»3 

1 Hartmann, Moderne Physik, 190. o. 
2 Frischeisen—Köhler, Mod. Ph., Riehl, Einleitung in die mod. Phil. 

148. o. 
3 Hartmann Ede, Mod. Physik, 191. o. 
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Ostwald energetismusa belekeveredik mindazon ellentmon-
dásokba, amelyek a minőségi energetika tanából erednek. A minő-
ségi energetika (qualitative Energetik) követői nem tagadják 
ugyan az energia különbözésének tárgyilagosságát, de ezen 
különbözést csak lényegtelennek mondják, úgyhogy a minő-
ségileg különböző energiák egymást helyettesíthetik, egyik a 
másikba átváltozhatik. Úgyszintén tagadják az actualis és poten-
tialis energia különbözését minden más megnyilvánulásban, 
a mechanikai energiát kivéve. Ezen két különböző módozat 
helyébe eggyel több energiamegnyilvánulási alakot vesznek föl. 

Wundt Vilmos állítása szerint Ostwald energetikája a minő-
ségi energetikának védelmében hajótörést szenvedett és mind-
azon nézeteinek, melyek az anyag fogalmára vonatkoznak, telje-
sen hypothetikus és sok tekintetben önkényes állításokkal meg-
bélyegzett jellegét felderítette.1 

Ha Ostwald egyetlen és egységes ősenergiát tanít, kell 
tagadnia a potentialis és actualis energia közt a különbséget. 
Mert, ha ezen két energia lényegileg különbözik, akkor az egy-
séges ősenergia létezni megszűnt. Vagy azt a lehetetlenséget 
kell állítania, hogy az energia configurativa (a helyzeti energia) 
a kinetikai energiának csupán egyik megnyilvánulása. 

Lehetetlen azonban ezen állítás azon egyszerű oknál, mivel 
ezen két energiamódozat lényegileg különbözik. Mindkét ener-
giának oly tulajdonságai vannak, melyek az azonosságot teljesen 
kizárják. A potentialis energia jelzi az energiát nyugvó állapotá-
ban, jelenti valamely testnek munkaképességét, míg tulajdon-
képen nem is energia, mert nincs meg az aktuális képessége a 
munkavégzésre, hanem csak a tehetőleges képessége. Azért nem 
is energia tulajdonképen, hanem csak képességgel bír energiává 
alakulni. Az actualis energia pedig tevőleges képességgel van 
felruházva a munkára és mozgással van egybekötve. A poten-
tialis energia fiigg a tömeg különböző fajaitól (mgs), az actualis 
pedig a mozgó testek sebességétől. A potentialis energia lehet 
negatív, aszerint, hogy vonzási vagy taszítási feszültséggel bír, 
az actualis pedig mindig positiv, mint maga a mozgás. 

Mindezen tulajdonságok kizárják egymást. Tehát az actualis 
és potentialis energia nem lehet lényegileg ugyanaz. 

ß) Az entrópia-törvényből. A modern fizika több tantétele 

i W. Wundt, Physiol. Psych. III. 710-24., Mod. Phil. 
48* 
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is Ostwald pánenergetismusa ellen van. Kiváló ellenérv gyanánt 
szolgálhat az entrópia-törvény. Ezen törvény szerint az energia-
mennyiség állandó marad; sem nem csökken, sem nem nő, de 
minőségileg nem állandó. Az entrópia ismert törvénye értelmé-
ben «az állandó energiamennyiség hatásképessége csökken».1 

Ha tehát Ostwald tana szerint feltételezzük, hogy az energia az 
utolsó változatlan mennyiség, akkor hogy magyarázzuk meg 
hatásképességének csökkenését. «Mit jelenthet akkor azon állí-
tás, hogy az energia mennyiség tekintetében teljesen változatlan, 
hogyha ezen állandó mennyiség működése kezdetén csupa hatás 
a végén pedig csupa hatástalanság.»2 

y) Az energiavándorlásból. A fizikából ismeretes, hogy az 
energia vándorol. Ha azonban Ostwald panenergetismusa szerint 
a testek különböző energiacsoportokból állanak, akkor teljesen 
megfoghatatlan dolog az energiavándorlás. Akkor teljesen lehe-
tetlen, hogy az energia helyét változtassa (sugárzás, vezetés stb.), 
az anyag pedig álló helyén maradjon. Fel nem foghatom akkor, 
miért lehetséges elektromosságot csaknem végtelen mennyiség-
ben előállítanom egy forgó motor által. Vagy miért nem tudok 
energiát anyag nélkül, mely annak hordozója; magammal vinni 
például melegséget vagy mozgást. Nyilvánvalóan azért, mert az 
energia az anyaghoz van kötve. A testek tehát nem energia-
csoportokból állanak, hanem energia-tényezőkből (tömeg, sebes-
ség stb.). 

b) Bölcseleti ellenérvek. A fizika részéről ennyi bizonyíték 
legyen elég. Ám a bölcselet széles terén is találunk ellenérveket. 
Hisz az állag fogalmának meghatározása, annak tárgyilagosságá-
nak a bizonyítása a filozófia feladata. Ehelyütt mellőzzük az 
ismert érveket és csupán egy metafizikait és egy cosmologiait 
hozunk fel. 

a) Metafizikai ellenérv. Az energiát nem foghatjuk föl erő 
nélkül, mert az erőnek nyilvánulása az energia. Az erő viszont 
nem lehet anyag nélkül, mert az anyag működik az erő által. 
«Actiones sunt suppositorum totorum, non vero partium.» Tehát 
az erő fogalmánál valami másnak fogalmát is gondolom, ami 
az erővel dolgozik és így az energián kívül van más valami is, 
t. i. erő és anyag. 

1 V. ö. Hartmann Ede művét : «Moderne Physik», melyet a fizikai argu-
mentumoknál követtünk. 

2 U. o. 
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* «Ha az energia munka és mindaz, ami a munkából léte-
sülhet, akkor az a kérdés még, hogy mi a munka? Ki végez 
munkát ?»1 Ostwald energetismusának különben is már semm^ 

köze a munka ismert meghatározásához , mert ezen meg-

határozásban a tömeg- és az anyagi állagfogalom bennfoglal-
tatik. Ezen meghatározás érvényes csupán azon dolgokra, melyek 
mozognak és csupán testekre, nem pedig mozgásokra vagy moz-
gási energiákra.2 

ß) Cosmologiai ellenéi-vek. A cosmologia részéről igen találó 
ellenérveket nyújt a fizikai és kémiai atomismus. Jelen dolgoza-
tunkban semmikép sem akarjuk védeni a filozófiai atomismust, 
mely a dolgok lényegével és annak magyarázatával foglalkozik. 
Csupán a kémiai és fizikai atomismust vesszük tekintetbe, mely 
a természettudományok határain belül marad és a hylemorphis-
musszal, a matéria és forma elméletével a legjobb összhangban 
van. Ezen tan szerint a testek nem folytonosak, hanem külső 
kémiai erők által már tovább fel nem bontható parányokból 
állnak. Ezen oszthatóság csak relativ, mert lehet, hogy az atomok 
belső kémiai erők által ismét felbonthatók subatomokra. A kémiai 
atomismus nem bír oly bizonyossággal, hogy minden kétséget 
kizárva, tantétel . rangjára tartson jogot, de komoly természet-
tudósok a fizikai atomismust komoly tudományossággal beiga-
zolt elméletnek tartják. Bizonyosság tekintetében azonban az 
energetikát messze fölülmúlja. Ostwald is, meggyőződve ezen 
elmélet alaposságáról, az anyag atomistikus struktúráját elis-
merte.3 Ezen elismerésével azonban megtagadta saját tanát, 
midőn annak ellentétjét fogadta el az atomismusban. így az 
energián kívül az anyagnak a létezését is elfogadta. 

Csakis egyes modernebb tényeket és jelenségeket hozunk 
itt fel, melyek elsősorban a testek folytonossága ellen érvelnek, 
másodsorban azonban Ostwald energetismusa ellen is. 

Az újabb fizikai kutatások és kísérletek érdekes jelensé-
geket találtak föl és magyaráztak meg igen sikerült és elmés 
theóriákkal. 

1 Klimke, Monismus, 105. o. 
2 V. ö. V. d. Pfordten : Das Ende der Allenergie, 69. o. Vierteljahrschr. 

für Ph. u. wiss. Soz. 
3 Cfr. W. Ostwald, Grundriss der ailgem. Chem. Einleitung. 



734 SZARVAS MIKLÓS S. J. 

1: Elektronok és iónok. így a j . J. Thomson által felállított és 
bebizonyított iónok és elektrónok elmélete Ostwald ellen van. 
Ezen elmélet szerint az elektromosság, a rádióaktivitás ilyen 
iónokból és elektrónokból, positiv és negativ parányokból áll. 

Bebizonyított jelenség az, hogy egy darab rádium negativ 
elektrónokat és positiv iónokat lövel ki. Ha tehát a test ily elek-
trónokat és iónokat bocsájt ki magából, ezek már előzőleg a 
testben voltak. így elég nagy bizonyossággal lehet elfogadni az 
úgynevezett subatomos theóriát, mely szerint a parányok még 
belső kémiai folyamat által apróbb részekre is bonthatók és így 
az atomok subatomokból állanak, i 

Ezen jelenséget paránybomlásnak (Atomzerfall) nevezik. Ha 
ezen jelenséget a filozófia szempontjából tekintjük, a következő 
módon kell érvelnünk: «Hogy valami szétbomolhassék, a ré-
szeknek előzőleg már létezniök kellett. Energiák logikusan nem 
vezetnek semmiféle paránybomláshoz.»2 

A Hittorf által felfedezett katód-sugarak egyik főtulajdon-
sága a többi közt az, hogy a mágneses mezőben igen könnyen 
és a «bal kéz» szabálya szerint a negatív irányban térnek el és 
hogy minden fémes test, melyet útjukban érnek, negativ töltést 
nyer. Ezen két tulajdonság csakis a subatomos theóriával és 
azzal elég nagy biztonsággal magyarázható meg. Ezen theória 
szerint a katód-sugarak nem egyebek, mint elektrónok, vagyis 
negativ elektromossággal megtöltött apró testecskék. így aztán 
a katód-sugarakra hatnak az elektrostatikai erők. Ezen elmélet 
kifejtését és bizonyítását igen ügyesen adja elő Prof. Dr. L. Oraetz 
jeles művében: «Die Elektrizität».3 

2. Brown-féle molekuláris mozgás. A Brown-féle moleku-
láris mozgás sincs Ostwald tanának javára. Ezen molekuláris 
mozgás folyékony közegben beállított apró részecskék feltűnő, 
gyors, ide-oda való mozgásában, forgásában, táncolásában áll, 
melyet ultrainikroskopon igen jól észlelhetni. A szemlélő el-
ámul, midőn a látszólag nyugvó felületen oly élénk nyüzsgést, 
össze-visszaütődést szemlél. Ebből aztán az következik, hogy a 
testben levő apró részecskék nem nyugvók, hanem folytonos 

1 V. ö. Katholikus Szemle, 1907. 31. 
2 V. ö. V. d. Pfordten, Das Ende der Allenergie. Vierteljahrschr. für 

wiss. Soz. u. Ph. 
3 Die Elektrizität und ihre Anwendungen. 16. Aufl. (1912.) Stuttgart, 

Verlag v. J. Engelhorns Nachfolger. 
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mozgásban vannak és így a kémiai atomismus eggyel több érv-
vel dicsekedhetik. 

Ha így aztán a kémiai atomismus folytán a molekulák, az 
atomok létezése be van bizonyítva, akkor a természettudományok-
ban a minőségi elem is diadalra jut, mert nemcsak az atomok 
vagy parányok létezése általában, hanem ilyen vagy olyan 
(arany v. ezüst stb.) atomok létezése is be van bizonyítva. 
Minden, ami létezik, meghatározott módon létezik és ennél-
fogva minőség nélkül való ősenergia nem létezhetik, sem a 
tapasztalat annak létezését be nem bizonyítja. 

c) Reciprocatio argumenti. Végezetül érvelhetünk Ostwald 
ellen argumenti reciprocatione per deductionem ad absurdum: 
Ha az energia az utolsó egységes változatlan, akkor vagy az 
egyik összetevő, pl. az elektromos vagy mechanikai energia az 
alapformája az energiáknak, vagy egyik se. 

Ha az alapforma az egyik összetevő, akkor az ősenergia is 
egy ily összetevő lesz. 

Ha egyik se az alapforma, «hanem ez csak a Proteus 
amely csupa lényegesen különböző energiákká változik át, mi 
akkor ezen energia...? Több valami-e akkor, mint egy teljesen 
érthetetlen, minden leírást kigúnyoló entitás!»1 Egy ily ős-
energia elgondolhatatlan, vagyis semmi határozottat nem lehet 
alatta gondolni.2 

Befejező rész. 

Mindezekből, vagyis Ostwald fejtegetéseiből, fogalmainak 
magyarázatából, érveinek cáfolatából, az ellenérvekből világosan 
láthatni, hogy Ostwald energetikai monismusa és annak az 
állagra vonatkozó része az önkényes hipothézis határain túl nem 
megy. De még a hipothézis nevet sem érdemli meg. Művének 
nem egy helyén nagy garral hirdeti, hogy ő hipothézis és elő-
ítélet nélkül akarja a természet ismeretét és magyarázatát nyúj-
tani. De szándéka nem sikerült. Ő nem állított fel semmiféle új 
hipothézist, hanem csak az ősenergiának megfelelő cőshipothé-
zist», melyet azonban ő nem tartott hipothézisnek, hanem két-
ségtelen igazságnak tartott. A modern fizika és kémia azonban 

1 Ed. v. Hartmann, Moderne Physik, 191. o. 
2 L. c. v. d. Pfordten. 
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már kiábrándíthatta Ostwaldot. Épúgy tévedett Ostwald, midőn 
azt vélte, hogy az energia megmaradásának és egyenértékének 
az elve tanának szilárd alapját képezi. Azonban az energia egyen-
értékűségének és megmaradásának az elve mechanikai és anyagi 
elmélet alapjain nyugszik ; Ostwald ősenergiáját pedig nem lehet 
mérnünk. 

A pánenergitismus tehát ellenmondásban áll a modern 
fizikával és kémiával és a természettudományok és a természet-
bölcseletnek csak ártalmára szolgált és abban a minőségi elemet 
teljesen elhomályosította. 

Az energetikai monismus egyenes úton vezet az aktuálitás-
theóriának ingoványaiba és így természetesen belekeveredik 
ezen tannak összes ellentmondásaiba. Az «én» (Das Ich) ezen 
tan szerint különböző módon csoportosult apró energiákból 
állana. 

Ezen tan elvezet bennünket a pantheismus csapdáiba, mert 
Isten se más ezen tán szerint, mint energia. 

így tehát semmikép sem sikerült Ostwaldnak az állag 
elméletét megírni és arról oly könyvet írni, «melyben semmi-
féle hipothézist nem használt». 

Kalocsa. Szarvas Miklós S. J. 



Nie. Hilling: Quellensammlung für das geltende Kirchen-
recht. /—X. füzet. Bonn, 1915—1916. Ára füzetenként 080—1.— M. 

X. Pius pápa uralkodása óta, de különösen a kánonjogi 
kodifikáció megkezdése óta a kath. egyházjog állandó forrás 
állapotába lépett. Egymást követték az újabb rendelkezések és 
néhány esztendő leforgása alatt nagyobb átalakuláson ment át az 
egyházi fegyelem, mint máskor évtizedek, sőt századok alatt. 
Épen azért vált szükségessé, hogy az Acta Sanetae Sedis-ben, 
majd 1909-től az Acta Ap. Sedis-bsn és másutt szétszórt jogi 
szövegeket tárgy szerint csoportosítva adjuk az egyházjogot 
tanuló növendékek kezébe, mert a régi tapasztalat eléggé beiga-
zolta, hogy az alapos jogi ismeretek elsajátításának egyedül biztos 
módja az, amely a textus legis-en épül föl. 

Ennek a célnak szolgálatába állott a bonni egyetem egyház-
jogtanára és az Archiv für kath. Kirchenrecht szerkesztője, ami-
kor csinos füzetekben kiadja az egyházjog legújabb törvényei-
nek szövegét «Quellensammlung» cím alatt. Az eddig megjelent 
10 füzet a következő tárgyköröket öleli fel: 

I. a papi hivatásra, a pap állapotbeli kötelességeire és a 
privilégium fori-ra vonatkozó törvények (A többi közt X. Pius-
nak a papsághoz intézett «Exhortatio»-ja.); 

II. a papok fegyelmi ügyeiben és a plébánosok elmozdítá-
sában követendő eljárás; 

IV. az egyházi büntetések, úgy az Apóst. Sedis konstitutio-
ban foglaltak, mint a későbbiek; 

III—VI. az eljegyzésre és házasságkötésre, valamint a házas-
sági perekre vonatkozó jogforrások; 

V. XIV. Benedek, XIII. Leo és X. Pius pápának az egyházi 
könyvtilalomra vonatkozó rendelkezései; 

VII. a püspökök relatio quinquennalis-át és az egyszerű 
fogadalommal biró rendek főnökeitől teendő jelentéseket szabá-
lyozó rendeletek a megfelelő kérdőpontokkal ; 
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VIII. az egyház tanítói hatalmának gyakorlása: prédikáció 
és hitoktatás; 

IX. a misestipendiumokról és stólailletékekről ; 
X. X. Piusz pápa rendelkezései a gyakori és a gyermekek-

első szentáldozásáról. 
Hilling gyűjteményét elsősorban az egyházjoggal foglal-

kozó hittanhallgatóknak szánta. Egész Németországban igen nagy 
elismeréssel fogadták. (L. az Archív 1915. és 1916. évfolyamá-
ban magától a szerzőtől közölt ismertetéseket.) Meg is érdemelte, 
mert tetszetős külsője és könnyen kezelhetősége mellett ma alig 
képzelhető olcsó áron szerezhetők meg e füzetek. Minden tör-
vényszöveg előtt közli a régi jogforrásokat és az újabb irodal-
mat is. Az olasz eredetiben közölt szövegek mellett azok német 
fordítását is adja. Az egyházjogi sorozat befejezése után H. ki-
látásba helyezi egy másik, egyházpolitikai törvényeket és rende-
leteket tartalmazó sorozat megindítását is. 

Nagy haszonnal forgathatják H. füzeteit mindazok, akik 
az egyház rendelkezéseit eredeti forrásokból kívánják megis-
merni. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 

Dr. Bruno Albers O. S. B.: Der Geist des hl. Benedictas. 
Freiburg, Herder. (110 1.) 

Érdekes jelenség és talán szabad mélyebben rejlő okokból 
magyarázni azt, hogy közel egymásutánban két szerző is foglal-
kozik szent Benedeknek, a nyugati szerzetesek nagy pátriárkájá-
nak szellemével. Bruno Albers könyvén kívül a márialaachi 
kolostor apátja, Herwegen Ildefonz is írt egy igen tömör össze-
foglalást s a kolostor iskolájából harctérre került tanítványaik 
között már tízezer példányban forog ez az írás. Sőt magyar 
nyelven is megkísérelte jellemezni szent Benedek szellemét 
Lepold Antal, mikor a Szociális Missziótársulatnak ezzel a szel-
lemmel való kapcsolatát boncolgatta a «Keresztény Nő» idei év-
folyamában. 

Ennek a jelenségnek mélyebben, a keresztény élet legújabb 
áramlatában rejlő okának is kell lennie. Nem elégséges ennek 
megmagyarázására a népeknek a béke, az igazi krisztusi béke 
után való sóvárgása, amely «PAX» a századok folyamán épen 
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szent Benedek szelleméhez fűződött, mert igaz, amit Jörgensen 
ír: «Frieden war St. Franciskus' wie St. Benediktus großes Wort. 
Friede mit Gott in wahrem Glauben, Friede im Herzen durch 
evangelische Armut, Friede unter den Menschen durch Barm-
herzigkeit und Liebe.» 

Az érdeklődésnek igazi oka az, hogy az Egyház élete külső 
megnyilatkozásaiban újra visszatér az első keresztény századok 
gyakorlatához. X. Pittsz pápa kimondta a jelszót: «Instaurare 
omnia in Christo» s nyomában meg is indult a munka. Mind a 
gyakori szentáldozás felújításából, mind a gregorián ének sürge-
téséből, mind a liturgikus reformból nyilvánvaló, hogy a nagy 
pápa mélyebb, az Egyház sziveveréséből : a liturgikus életből 
fakadt, azzal szervesen összefüggő, belőle táplálkozó lelkiéletet 
akar és az bizonyos, hogy ennek az életnek egyik legrégibb és 
talán egyik legklasszikusabb kivirágzása épen szent Benedek 
szelleme. 

Ennek a szellemnek megértéséhez több út vezet el. Tehe-
tünk úgy, mint Germain Morin tett gyönyörű könyvében, 
a «L'idéal monastique et la vie chrétienne»-ben (melynek 
magyar fordítása tudomásom szerint a közel jövőben nyomtatás-
ban is megjelenik), hogy a történeti kialakulás nyomán kutatjuk 
e szellem lényegét. Ezen az úton arra az eredményre jutunk el, 
hogy szent Benedek Regulája nem más, mint az «Apostolok 
cselekedetéből» elénk táruló őskeresztény életmódnak az össze-
foglalása és megtartása, amint az az V-ik század hagyományai-
ban megmaradt. Az őskeresztény élet az üldözések megszűnése 
után egyre jobban hanyatlott és az V-ik században már úgy-
szólván kihalóban volt. Az egyiptomi remeték életében és a 
keleti szerzetes-1 aurákban ugyan megmaradt még sok belőle, de 
itt meg viszont a túlzás volt akadálya a nagyobb elterjedésnek. 
Szent Benedek érdeme az, hogy a túlzásokat bölcs mérséklettel 
megszüntetve, visszaállította ezt az életmódot eredeti vonzó alak-
jában, megkapó közvetlenségében, naiv egyszerűségében. A szent-
atyák, különösen szent Ágoston műveinek mély tanulmányozása 
alapján, sok tapasztalással szerzett és szinte páratlannak nevez-
hető életbölcsességgel és a Szentlélek-Isten segítségével meg-
alkotta a szerzetesélet — és bátran ' mondhatjuk : az Egyház ősi 
szelleméből fakadó krisztusi élet — törvénykönyvét, mely, száza-
dokon át nemcsak a szerzetesek kolostoraiban, hanem egész 
Európa társadalmi életében is éreztette jótékony hatását. 
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Tehetünk olyanformán is, mint ahogyan Tilesmann kereste 
assziszii szent Ferenc egyéniségét, aki a «ioculator Dei» első 
életrajzíróinak műveiből és magának szent Ferencnek végrende-
letéből és rendszabályaiból, valamint ezeknek egymással való 
kapcsolatából igyekezett megfelelni arra a kérdésre, hogy mit 
akart szent Ferenc, mi az ő jelleme? (V. ö. Religio, 1915. dec. 
szám.) Erre az útra mutat rá már Nagy szent Gergely is, mikor 
szent Benedek lelkét akarja jellemezni és így szól: «si quis velit 
subtilius mores vitamque cognoscere, potest in eadem institu-
tione Regulae omnes magisterii illius actus invenire, quia sanctus 
vir nullo modo potuit aliter docere, quam vixit». (Dial. 1. II. c. 36.) 
Szent Gergely azt is megmondja, hogy mi jellemzi szerinte szent 
Benedek Regulájának szellemét, mikor azt mondja róla, hogy az 
«discretione praecipua, sermone luculenta». És valóban szent 
Benedek úgy írta meg Reguláját: «ut sít, et fortes quod cupiant, 
et infirmi non réfugiant». (Reg. c. 64.) 

Nézhetjük a benediktinus hagyományt is és kereshetjük a 
nagy benediktinus szenteknek és íróknak : a helftai két rózsaszál-
nak, szent Gertrudnak és Mechtildnek, a nagy angol misztikus-
nak: Norwich Juliannának, a szentéletű Blosius apátnak, a tisz-
telendő Backer atyának, Doëns Máriának; újabb időkből a 
«francia egyház oszlopának» : Guérangernek, Beuron alapítójá-
nak: Wolter Maurusnak, vagy akár napjainkból egy Hemptinne 
Fiúsnak műveiben, hogy egyrészt mint alakították ki ők életük-
ben a szent Regula szellemét és másrészt, hogy mindnyájuk 
Írásában mi a közös vonás, mely szent Benedek szelleméből 
fakad. Ezeket az írókat valamennyit jellemzi az, hogy szakítani 
tudnak egyrészt mindennel, ami nem Istené, másrészt minden 
kicsinyeskedő kényszerrel, aprólékos schémákkal és szent Benedek 
szavai szerint «dilatato corde» szárnyalnak Isten felé. Azt mondja 
róluk Guéranger, hogy semmi sincs bennük korunknak tudós és 
éleseszű methodusaiból, melyek a szemet elkápráztatják, talán az 
értelmet is csiszolják, de a szivet ritkán indítják meg. Különösen 
is megkapó az a kenet, mely Írásaikat elönti és mindez szent 
Benedek szelleméből fakad, mint a híres oratoriánus író : Faber 
Vilmos is kifejezi szent Benedekhez írt költeményében : 

«Ja, Friede, Geistesfreiheit, süsse Einfachheit 
Reichst deinen Kindern Du als schönste Gabe ; 
Nicht schwinden sie dahin ; sie wachsen mit der Zeit, 
Wie Du an Gnade wuchsest bis zum Grabe. 
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Gib große Herzen, Vater! Gib ein Herz so weit, 
Wie deines, das noch weiter als die Welt, 
Ein Herz, das stets durch Arbeit ist geweiht, 
Und dem nie des Gebetes Friede fehlt!» 

Albers Bruno más utat választ. A bevezetésben jellemzi a 
monasztikus rendi hivatás előnyét és boldogságát, mely abban 
áll, hogy a lelket egyesíti Istennel Krisztus hű követése által. 
Azután alapul veszi a benediktinusok fogadalmi formuláját 
(Reg. c. 58. Suscipiendus promittat de stabilitate sua et conver-
sione morum suorum et obsedientia) és ebből iparkodik meg-
mutatni szent Benedek szellemét, még pedig úgy, hogy kiindul 
egy általános fogalomból, melyet a most is meglevő összes szer-
zetesrendekről való elvonás útján nyerhetünk és így mindegyikre 
ráillik, azután ebbe a fogalomba beleszorítja a Regula pontjait. 

Szent Benedek szellemének igazi megvilágításához talán ez 
az út vezet el legkevésbbé, viszont azonban a nagyközönségnek, 
akiknek ez a könyv elsősorban szánva van, némelyek szerint ez 
a mód a legalkalmasabb. így ugyan nem ismerjük meg egész 
mivoltában szent Benedek szellemét, de nagyon sokat megismer-
hetünk belőle és még többet megismerhetünk az úgynevezett 
«benediktinus szellemből», amely már nemcsak szent Benedek-
nek sajátja, hanem a történelem folyamán az ő rendjében ter-
mészetszerűen kialakult Regulája alapján. Nagyon szépen beszél 
Bruno Albers a liturgiáról, mely mindig középpontja volt a 
benediktinusi életnek; megemlíti a Szent Szív tiszteletét, mely 
szent Oertrudnak és szent Mechtildnek tett isteni kinyilatkozta-
tások után már a XIII-ik századtól megvolt a rendben; szól 
ezeken kívül még sok dologról, mely a szent Benedek tanításából 
fakadt szellemet jellemzi és azért ezt a kis könyvet az érdeklő-
dőknek igen tudjuk ajánlani. 

Pannonhalma. Szúnyog Xav. Ferenc O. S. B. 

Pesch Chr. S. J. : Das Sühneleiden unseres göttlichen Er-
lösers. 8°. (VIII+ 178 1.) Herder kiadása, Freiburg—Wien, 1916. 
4-50 K. 

E könyv cimét olvasva, azt hinné az ember, hogy e mű 
bizonyára könnyed, jámbor olvasmányokat tartalmaz Krisztus 
Urunk szenvedéséről; pedig szoros értelemben vett tudományos 
értekezést találunk benne : Krisztus Urunk szenvedésének és 
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halálának rendkívüli jelentőségéről s a Vele való szenvedésünk 
erkölcsi értékéről. Világismert szerzőnk, mint a trienti szent zsinat 
által összegezett ősrégi kath. tan védelmezője J. Rivièrerel szem-
ben, felvonultatja a Szentírás, az egyházatyák s az ősegyház 
theologusainak kérdésünket illető nézeteit és tanítását. S mind-
ezekből kimutatja a kath. tan helyességét, hogy: Krisztus Urunk 
kereszthalálával megváltotta az emberi nemet, azaz eleget tett az 
egész világ bűneiért, visszaszerezte nekünk a fogadott istenfiú-
ságot és ennék velejáróját, a megszentelő kegyelmet. 

Ezen tiszta és általánosan ismert katholikus tant hevesen 
támadta néhány francia rationalista. Ezen heves támadások élét 
J. Rivière és néhány «modern» theologus társa tompítani s a 
rationalistákat lefegyverezni óhajtván, az eddigi helyes katho-
likus tannak más értelmezést akartak adni. Az ily eljárási mód 
létjogosultsága legalább is nagyon kétséges, mert bizonyos theo-
logiai kifejezéseknek az eddiginél más értelmet adni nem más, 
mint a tévedésnek szégyenteljes beismerése s a támadás elől való 
palástolt meghátrálás. Az egyháznak semmi oka sincs arra, hogy 
krisztusi tiszta tanítása és hagyományai miatt szégyenkezzék, 
semmi oka sincs rá, hogy szégyenteljes meghátrálás, vissza-
vonulás által az egyház elleneinek tápot adjon újabb gúnyos 
megtámadására. Krisztus Urunk nem szorul rá a theologus urak 
rektifikálására. Ezért járt el helytelenül Rivière is, midőn az egy-
ház megváltás-tanát túlhatározottnak és emellett élesnek találva, 
annak «körülményesebb és biztosabb körülírását s esetleges szabá-
lyozását» kívánta körülbelül így: jóllehet a szenvedő Krisztus 
tett eleget miérettünk mennyei Atyjánál, de nem szenvedése által 
tett eleget!?! 

J. Rivière a Revue pratique d'Apologetique XIII.-ben 
(Páris, 1911.) fejtegeti a megváltás ezen «módosított» tanát. 
Szerinte nem szabad ugyan a «megváltás», «áldozat», «kiengesz-
telés» stb. kath. fogalmakat teljesen elsikkasztani, mivel azok a 
Szentírásból és a hagyományból vannak véve, de a megváltás 
művének theologiai fejtegetésében semmi helyük sincsen. E fogal-
mak a megváltás tanában alkalmazva, tágértelműek s így nem 
fejezik ki a megváltás — szerinte való — lényegét: az e.mber 
erkölcsi talpraállítását ! Rivière egyre hangoztatja, hogy ezentúl 
már nem szabad a Megváltó halálának és szenvedésének oly 
nagy értéket tulajdonítani, mint azt a theologusok mostanáig 
tették, sőt egyszerűen veszélyes azt állítani, mintha Krisztus 
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magára vette volna a byneinkért járó büntetést s bennünket a 
bűntől és büntetéstől megváltott volna. 

Rivière agyafúrt és sántikáló tanításával neves szerzőnk 
szembeállítja az ősrégi kath. tan tisztaságát és krisztusi eredetét 
a Szentírás és az egyházatyák tanításának világánál. Feladatát 
művésziesen és könnyedén oldja meg 7 fejezetre osztott könyvé-
ben, melyet a használt szentírási idézetek és egyházatyák pon-
tosan összeállított mutatója zár be. 

Mindazoknak, akik a megváltás tanának fönséges mély-
ségeibe bepillantani s az emberi szenvedés sokszor megmagya-
rázhatatlannak hitt problémáját világosan látni óhajtják, legmele-
gebben ajánlhatom ez alapos művet. 

Kassa Dr. Fekete Géza József. 

Moritz Meschler S. J., Geistesleben. Freiburg im Breis-
gau, 1916. 

Meschler jezsuita atya jelen könyve nem készült könyv-
alakra, hanem csak a közös tárgy folytán kerültek össze az egyes 
cikkek. Valamennyi a «Stimmen aus Maria-Laach» cimű folyóirat-
ban jelent meg. A könyv a modern élet nagy szükségleteiről 
tárgyal. A technika és a durva erőszak korában valóságos áldás 
egy olyan könyv, mint a jelenlegi. A rohanó élet nagy hamis-
ságai között rámutatni az élet igazi oldalára és értékére : hálás 
munka. Ezt a rámutatást végzi Meschler atya, mikor a jelen 
könyvét cikkeiből összeállította. A könyv hat fejezetre oszlik: 
1. Az igazi élet. Felveti a kérdést: Mi az élet? «Leben ist Be-
wegung zum Ziel aus eigener, innerer Bestimmung und Kraft.» 
Nincs élet cél nélkül. Az ember célja a boldogság. A boldog-
ság Istenben elégül ki. «Az az örök élet, hogy téged megismer-
jenek, téged, az egyedül igaz Istent.» Rámutat az örök boldog-
ságra, mely az emberi érzékeket meghaladja. Ennek megszer-
zése célja az emberi életnek. Az élet igazi célja csak ez lehet, 
mert ettől jön meg az egység, a rend, az érték és eredmény. 
Az élet értékét a cél becse szabja jneg. Az emberi világban a 
cél az Istenben elért boldogság. Az igaz élet a földön folyik, 
de természetfölötti erők mozgatják. A szentségekben van gyö-
kere s onnan táplálkozik. Ha élet, akkor tevékeny is. A tevé-
kenységének főbb módozatai a hitélet gyakorlása. A hit az, mely 
bennünket az éghez kapcsol. A hit nyomja ránk az Istenfiúság 



7 4 4 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

pecsétjét: «Az igaz hitből él», a valódi, élethez pedig sok igaz-
ság kell. Tevékenységei között találjuk a szentségekhez való 
gyakori járulást. A szentségek forrásai az igaz életerőnek. Amint 
a természetes élethez kell a táplálkozás, úgy a természetfölötti 
élethez megkívántatik, hogy innen merítsünk. «Katholikusnak 
lenni és a hitet nem gyakorolni», nem a hit talajából kinőtt fel-
fogás és olyan beszéd, mintha a virág így beszélne: «Virág 
vagyok, de esőt nem szomjazom, pompázom, de a napot nem 
igénylem». A további módozat az Isten szolgálata és az imád-
ság és a felebaráti szeretet. 

Az igaz életnek ezek fentartói. Az Istent szerető lélek meg-
vallja szeretetét; hódolatát az áldozatban, kérelmét és háláját az 
imádságban fejezi ki. Az emberiség az Isten nagy családja, kell 
tehát, hogy a családtagok szeressék egymást. Az így megszer-
kesztett élet illik csak az emberhez, mert közelebb hozza az 
Istenhez, mert azonkívül minden lényében Istenre van utalva. 
«Boldogok azok, kik az Úrban halnak meg», mondja a Szentírás, 
kifejezve az élet útját, mert minden földi élet a halál felé visz, 
de az Úrban leélt élet a halálban is boldogságot talál. 

A második fejezet a tökéletes életről; a harmadik a belső 
életről; a negyedik a vallásos jellemképzésről; az ötödik a 
keresztény tragédiáról ; a hatodik a régi életelvekről és új mű-
vészetirányokról értekezik. A megtárgyalt első részből ezek tar-
talma következik. Ha az igaz élet az Istennel összekapcsolt élet, 
vagyis lényege a végtelenbe való gyökerezés, következik, hogy 
annak belsőségesnek, tökéletesnek is kell lenni, különben nem 
lehetne az igazi. A tökéletes élethez kell a szeretet: «Die Voll-
kommenheit aber ist das vollendete Reich der Liebe im Herzen 
der Menschen». Ez a tökéletesség, mely a szereteten alapszik, 
nincs álláshoz kötve. Mindenki lehet ilyen irányban tökéletes, 
amint a szentek élete a legnagyobb változatot mutatja. A királynő 
mellett találunk szegény, koldusruhájú szenteket. A belsőség 
szintén alaptényezője az igaz életnek. E fejezetet szent Anzelm 
mondására alapítja: «Ad memorandum et intelligendum atque 
amandum summum bonum totum debet homo referre quod 
vivit». A szívnek és az észnek Istennel kell eltelni, hogy mind-
kettő rendeltetésének megfeleljen. Minden életerő titokban és 
belül működik, így az igaz élet erejének a működési módja a 
belsőség. Ez a belsőséges élet a legszerencsésebb és legédesebb. 
A legjobb rész az Istenből, az Istennel és az Istenben élni. 
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A belső élet a lélek mély világában foly le. Amint a nagy átala-
kulások is a föld méhében születnek, mert az erők ott vajúdnak 
leghevesebben, úgy az emberi élet nagy tényei az igaz ember 
kialakításában is a belső világban keletkeznek. Az imádság, az 
istentisztelet nem vásári zsivajba való. 

Szól a vallásos jellemképzésről. E rész aktuálisságát meg-
okolja e szavakkal: «Charakterschwäche und Charakterlosigkeit 
ist die eigentliche Krankheit unserer Zeit». A pillanatoknak élő 
idő benyomásai nem adnak állandóságot az egyénnek. A keresz-
ténység örök igazságai tartalmasítják a lelket, azért írja Kepler: 
«Der Höhepunkt alles Charakterlebens ist das Christentum». 
A karakter lényege az akarat erőssége, ezt erősíti az aszkézis. 
A keresztény igazságok, parancsok követése az önmegtagadás 
útja s így a jellem szilárdítója. Az egyén vágyait szabadon eresz-
teni és ezek betöltésén mohón fáradozni, az életet a gyönyör 
utáni kapkodásban elélni, nem vezet a jellem kineveléséhez. Ha 
azonban az ember a lélek mély meglátásait szabadítja föl és 
ezeket istápolja, az aljasat magában letöri, akkor lelke mint a 
vas a tűzben, megacélosodik. Az Istennel összekapcsoló hit az 
emberi lelkeket az ég felé hajtja, az élet Golgotái felé fordítja a 
szemet és így kineveli az emberben a magasabb, a felsőbb utáni 
törekvést. Az imádság mélyíti a jellem körét. A modern ujongók a 
sacramentalismus teremtményének csúfolják e jellemet. Mi azon-
ban tudjuk, hogy a lelki tényezők nagyszerű összhatásának a kinö-
vése. A jellemképzés nagyon jó ható tényezője az exercicium is. 

Megkapó része a könyvnek a keresztény tragédiáról szóló 
rész, amelyben a keresztényt állítja elénk Isten nélkül, méltán 
sóhajt föl : «O grosse Not, Gott selbst is tot». Keresztény 
Krisztus nélkül a világ legszánalomraméltóbb teremtése. A kegye-
lem és Krisztus szenvedésének fénye van elhomályosítva egy 
keresztény tragédiában. Sárba van tiporva Krisztus méltósága, 
meggyalázva Krisztus alázata és szentsége. Azon erők, melyek 
szenteket tudtak nevelni, most letörve s utcára dobva feküsz-
nek. Az összetört jellemek utolsó menedékei a revolver, a cian-
kali, egy merész ugrás a vízbe. Hol van ezekben Krisztus világa ? 
A modern korszellemtől megundorodott lelkek ezek, melyek 
gyengék voltak a pocsolyából a partra vergődni. Egy ilyen élet 
utolsó pontjánál az Isten szenvedett vereséget. Az imádság és 
kegyelem ezen lelkeknél erőre kapni nem tud, így hiányzik a 
lélek emelője. A mai kor a modern tragédiak kora, az öngyil-
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kosságok rendes rovatai az újságoknak, a piszkos korszellem 
fölébe nőtt az embereknek és leteperi a gyengén küzködőket. 
A modern ember nem érti az élet stratégiáját. 

Az utolsó részében a könyvnek kifejti, hogy az új idők új 
törekvéseket teremtettek. «Wir leben wirklich eine starke Zeit». 
Az erős hadseregek, az erős tudományosság, sport stb. ideje a 
mi korunk, azonban hiányzik e programmból az erős vallásos-
ság és erkölcs jelszava. A modern művészetben egy üres, tar-
talom nélküli, felületes tetszésre pályázó törekvés indult meg, 
amely lelki tartalmat nem ismer. A természet istenítése, «die 
Natur ist gut» tódult előtérbe, hangzatos jelszavakkal dobálódz-
nak, hogy a tömegeket félrevezessék. Minden művészet célja a 
szépnek szolgálata, azonban a szépség fogalmához hozzátartozik 
a lelkiség. Téved az új haladás, mikor a lelki értékeket száműzi. 
A lelkiség feltétele nem megkötése a művészetnek, sőt kantár-
eresztése, hiszen a lélek világa teltebb, merészebb, mint a for-
mához szorított testiség. A szabadság fogalmában, ha művészet-
ről van szó, már benne van a megkötöttség. Semmiféle mű-
vészet nem lehet szabad az igazságtól, legalább is a valószínű-
ségtől, nem a valláserkölcsi alapból, mert csak így érheti el 
célját, az Isten dicsőségének kifejezését és az emberi üdvösség 
előmozdítását. A művészi ész Isten adománya, vétkes dolog tehát 
Isten ellen sáfárkodni vele. «Kunst und Sittlichkeit, Mensch, 
Christ und Künstler lassen sich nicht voneinander trennen.» 
A művészet nem nyereségág, nem üzlet, hanem az ember mély-
ségeinek megszólaltatója. Akik üzletté teszik és úgy kezelik, vét-
keznek. Az erotika nem lehet a művészetnek eleme, mint ahogy 
a modern világ azt hiszi. A legszebb naturalismus az lesz, amely 
a vallást és erkölcsöt is felöleli, mert ezek az emberi természet 
kívánalmai. A kéj, a szenny, melyet a művészet új alapjának pró-
báltak egyesek felvenni, nem adhatnak remeket, hiszen az ember-
ben nem a lélekhez, hanem az állathoz szólnak. A lélek igazi 
szépségének érintése nélkül pedig nincs művészet. 

Hálás munkát végzett Meschler atya, mikor ezeket könyve 
nyomán velünk megismerteti. Sok embernek mutatna utat e 
kiadás, ha kézbe kerülne nagy elterjedésben. Nincs értékesebb 
kérdése a mi korunknak, mint a valláserkölcs nagy hasznának meg-
ismertetése, épen azért, aki e témához nyul, különösen akkora 
alapossággal, mint ő teszi, megérdemli a legnagyobb elismerést. 

Dunaadony. Húsvétit József. 
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Dr. Arnold Rademacher, Das Seelenleben der Heiligen. 
Paderborn, Bonifacius-Druckerei. 1916. 

Minden kor bizonyos nagyobb józanságot tud felmutatni 
az előző korokkal szemben. Hiszen a múltnak tapasztalatai, 
átélései mind olyan értékek, melyeket az utókor bővebben 
kiaknázhat. Ha valamiben, hát a szentek titokzatos életének 
megítélésében mutatkozik ez a megkülönböztető józanság. Ha 
az ember összehasonlítja azt, amit néhány évszázaddal ezelőtt 
írtak e tárgyról azzal, amit most vallanak, nem kis különbséget 
fog fölfedezni. Rademachernek a könyve, hogy úgy mondjam, 
az utolsó szót képviseli ebben az irányban. Hosszas dolog volna 
mindenre itt kiterjeszkedni. Csak a legfontosabb dolgokat akar-
juk kiemelni. 

A bevezetés után, melyben a tárgy különféle fontosságára 
és érdekeire tér ki, foglalkozik a szentség fogalmának történeti 
fejlődésével és különböző elágazásaival. Ebből levezeti a szent 
eszmény változásának feltétlen szükségességét. «Mindig valami 
kortörténeti burok tapad reá, bár a magva mindig ugyanaz 
marad». (31. old.) Majd a szentség genesisére tér át. Hang-
súlyozza a kegyelem és természet együttes működését, mely nem 
ismeri az ugrást. Visszautasítja «a megtérés» föltétlen szüksé-
gességét, mely rendkívüli dolog és így nem általánosítható. 
Ugyancsak visszautasítja azt, hogy ennek «a megtérésnek» min-
dig pathologikusnak kell lennie. Ezután közelebb meghatározza 
a szentségnek benső lényegét. A szentség belső lényege a 
heroismusban áll. Nem tartoznak hozzá a rendkívüli charismák. 
Ennek a heroismusnak legalább egy bizonyos irányban kell 
mutatkoznia. Túlzások nem rontják le a szentség lényegét. 
A szentség heroismusának, mint ilyennek, semmi köze a zseniali-
táshoz, bár nem lehet tagadni, hogy sok tekintetben rokon vele. 
Ez a heroismus nem pathologikus jellegű, mint azt a modern 
psychologusok vallják, akiknek jelszava: «Adjatok nekünk egy 
jelenséget és magunkra vállaljuk, hogy az összes prófétákat, 
szenteket és magát Jézust osztályzásaink keretében lelki betegek-
nek fogjuk bélyegezni». (89. old.) Mert «nem minden, ami túl-
megy a megszokott határokon, abnormális és beteges.» (90. old.) 
Ellenkezőleg, ez a szellemi egészségnek és erőteljességnek a 
jele. Legkevésbbé lehet a heroismust a sexualitás egyik patho-
logikus megnyilvánulásának tartani, mint azt Horneffer Ágoston 
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teszi, aki szerint «a vallás és az erotika talán csak két külön-
böző jelensége egy és ugyanazon ősakaratnak az emberben». 
(93. old.) Semmit sem bizonyít emellett az az állítólagos tény, 
hogy a műveltség alacsony fokán álló népeknél ez a két dolog 
szorosan összefügg, mert ezek a néptörzsek nem a természetet, 
de a torz emberi természetet képviselik. 

A szentség egészen az illetőnek egyedi természetéhez alkal-
mazkodik. Nemzetiség, származás, nem, kor, vérmérséklet stb. 
mind befolyással vannak a szent kialakulására. Innen van az, 
hogy bármilyen magasan is áll, túlzások és különcködések is 
előfordulnak életében. A világtól elkülönítve él és mégsem 
kerüli azt, mégsem menekül tőle. Önmegtagadást gyakorol és 
mégis örül az életnek, különösen a nagy természetnek. Féken 
tartja testét és mégis ápolja, gondozza azt. 

Nagy emelkedést mutat a szent lelki világa is. Szókimondó 
és épen ezért eredeti is. Alázatos és emberszerető. Mint ilyen 
föntart barátságot és ápolja azt. így a szent és a nemes ember 
rokon fogalmak, a szent a nemes ember legfőbb ideálja. A szer-
zőnek könyve, szándékához hiven, közelebb hozta hozzánk ezt 
az ideált, érthetőbbé, emberibbé tette. Megmutatta, hogy a szen-
tek életében is vannak gyengeségek, gyarlóságok és így ön-
bizalmunkat is fokozta. Mindenkinek, aki az Isten e kedveltjei-
nek lelki világába mélyebben akar bepillantani és egyik-másik 
dologban még nehézségekkel küzd, melegen ajánljuk e könyvet. 

Kassa. Dr. Spesz Sándor. 

Magyar Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle. Meg-
jelenik havonkint kétszer. Szerkesztő: Bangha Beta Jézus-társa-
sági áldozópap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII, 
Horánszky-utca 20. Egész évre 16 korona. 

Ez a minden dicséretre és felkarolásra méltó folyóirat igazi 
felvilágosító]a és kalauza a művelt katholikusoknak. Legutóbbi, 
november 20-iki számában is tanulságos cikkekkel irányítja olva-
sóit. E cikkek közül ezúttal sokoldalú, komoly tudósunk: dr. Platz 
Bonifác tanulmányát emelem ki, melynek címe: «Néhány adat 
az egyház (a katholicizmus) kultúrhivatásáról.» — Eme, alig hét 
nyomtatott lapnyi közleményből csupán a bevezető és befejező 
sorokat közlöm. I. «Sokszor hallott, sokszor ismételt s minden 
kínálkozó alkalommal, szóban és írásban hirdetett tétel, hogy a 
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szellemi világosság, a tudományok fellendülése, a kulturális 
haladás... a protestantizmusból áradt ki az egész emberiségre. 
A tudatlanság sötétsége, a babona súlyos köde feküdte meg az 
emberiség lelkét, mielőtt a protestantizmus felvilágosító áldását 
elárasztotta volna. Különösen az eminenter katholikus «középkor» 
volt a korlátoltság és sötétség országa, amelyből — második 
Mózesként — a «hitújítás» (a XVI. századbeli reformáció) vezette 
ki az elnyomott embert a tudás Igéretföldére. Kijelentem — 
úgymond dr. Platz — hogy a protestantizmusnak sikereit nem 
akarom sem kétségbe vonni, sem kisebbíteni. Örvendek mind-
annak, ami jót tett, ami igazat cselekedett és ami hasznosat léte-
sített.» II. «E soroknak célja: a történeti igazság alapján az 
igazságosság követelése a kath. egyház iránt. Mi senkinek az 
érdemét nem vonjuk kétségbe és mindenkivel szívesen műkö-
dünk együtt az igaznak, a jónak s az erkölcsileg szépnek szol-
gálatában. De e három eszmének megtestesülése az Isten, akihez 
az örökkévalóságban eljutni törekszünk. Kitartásunkat e három 
eszmének a szolgálatában vajmi sokszor türelmetlenségnek mond-
ják. Hát igen; mert az igazságtól eltérni s oly úton járni, mely 
ővele ellentétes, nem szabad. Azonban türelmetlenség oly érte-
lemben, mint azt néha protestáns testvéreinknél látjuk, bennünk 
nincsen!» Eközben dr. Platz a középkorról a következő szem-
pontokból szól: a) a klasszikus irók lemásolása; b) az iskolázás; 
c) a Renaissance; d) Husz stb.; e) a Syllabus és Index. Vajha 
világi intelligenseink megszívlelnék ezt a közleményt. 

Temesvár. Németh Sándor. 



I 

s u a r e z f e r e n c e m l é k e z e t e . 

Háromszázadik évfordulóját üljük annak, hogy Suarez 
Ferenc, a Jézus-társaság legnagyobb csillaga s minden idők egyik 
legnagyobb hittudósa és bölcselkedője elhunyt, miután hét év-
tizedre terjedő életében szóbeli tanításával és irott műveivel 
hirdette és védte az igazságot. S mert működésében az a szellem 
vezérelte, mely Aquinói sz. Tamás szelleme is s mert ennek a szel-
lemnek megkedveltetésében soha el nem évülő érdemeket szer-
zett, azért méltó, hogy az ő érdemes munkálkodásáról s fenn-
maradt kitűnő műveiről itt, az Aquinói szent Tamásról nevezett 
Társaságban, megemlékezzünk. 

Szent Ágoston azt mondja, hogy van egy maradandó böl-
cselkedés: est perennis quaedam philosophia, melyet a régi görög 
kiváló gondolkodók: egy Pythagoras, Sokrates, Plátó, Aristote-
les, egy Kittiumi Zeno, Plotinos s mások megalapítottak s a kö-
vetkező nemzedékek, az ősök munkájának tiszteletben tartásával 
és felhasználásával, tovább építeni igyekeztek. E munkában igen 
számottevő részt vettek a bölcselkedő szentatyák, kiknek leg-
nagyobbja szent Ágoston s a középkori scholastikusok, kiknek leg-
kiválóbbjai a cantenburyi szent Anzelm, a clairveauxi szent Bernárd, 
Lombardi Péter, a bollstädti Nagy Albert, Aquinói szent Tamás, 
szent Bonaventura és a skót Duns János. 

A XV. és XVI. század humanistái és hitújítói nagyrészt szembe 
kerültek a középkori scholastikával s egyes késői scholastikusok 
tárgyi és előadói tökéletlenségein kezdve a scholastikát is mint 
jelentéktelen kérdésekkel foglalkozó, szőrszálhasogató, az egyházi 
tekintély nyűgében sínylődő elmék termékét kicsinyelték, nagy 
kárára magának a bölcseletnek s az általa megalapozott és meg-
világított hittudománynak. 

Ámde Isten ebben az időben is támasztott férfiakat, kik a 
scholastikus hagyományokat az örökbecsű bölcselet számára 
fenntartották, és pedig a szent Domonkos és szent Ferenc által 
alapított hithirdető rendekben, a sarutlan kármeliták rendjében 

iii. v e g y e s e k 
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nemkülönben a hitújítás vészes hatásai ellen alapított Jézus-tár-
saságban. Kivált Spanyolországban az Alcalában és Salamancában 
működő kármeliták: Complutenses és Salmanticenses s a Coimb-
rában szorgalmatoskodó Jézus-társaságiak: Conimbricenses sze-
reztek e téren nagy érdemeket. Toletus, Vasquez, Valenciai Gergely, 
Fonseca Péter, Molina Lajos, Lessius Lénárd oly nevek, melyek 
igazán aranybetükkel vannak beírva a Jézus-társaságnak, de általá-
ban a katholikus tudományosságnak évkönyveibe. Ámde a Scho-
lastika XVI. századbeli föllendülésének nemcsak Jézus-társasági, 
de összes munkásai közt kimagaslik Suarez Ferenc, a doctor 
eximius. 

Született az ősnemes Suarez-családból Granadában, 1548-
ban. Már 14 éves korában jogot hallgatott a salamancai egyete-
men, de csekély eredménnyel. Majd az ékesszóló Ramirez Jézus-
társasági atya szentbeszédeinek hatása alatt a mondott társaságba 
kívánt felvétetni, de szellemi képességeinek látszólagos fogyaté-
kossága és testi gyengesége miatt csak többszörös esedezésére 
s ekkor is csak nagybátyja, Suarez János tartományi főnök aka-
ratára vették fel ; a fölvételnél írásban kijelentette, hogy ha a 
tanulmányokban nem tesz elég előmenetelt, megelégszik azzal, 
hogy egyszerű testvér marad. Mivel csakugyan nehezen tanult, 
második újoncévében ő maga kérte eliiljáróit, hogy egyszerű 
testvérként alkalmazzák őt, de ebbe rektora, Guttierez Martin, 
később vértanú, nem egyezett bele, sőt bátorította az ifjút s azt 
jósolta neki, hogy még sokra fogja vinni. Úgy is lett. Csak-
hamar megnyilt értelmével társait messze túlszárnyalta s mivel 
belátta, hogy a hittudomány művelése a bölcselettudomány isme-
retét megkívánja, nagy szorgalommal neki látott a bölcselet tanul-
mányozásának, minek eredménye lett később Disputationes Meta-
physicae cimű nagyszabású és kitűnő munkája. Minekutána 
tanulmányait befejezte, 1572-től a bölcseletet tanította a segoviai 
egyetemen, majd 1574-től a hittudományt az avilai, segoviai és 
valladolidi egyetemeken. Mikor pedig újszerű tárgyalási mód-
szere miatt iratait rendfőnöke, Mercurianus megbizásából a 
kitűnő Aquaviva Claudius atya Rómában átvizsgálta, ez mindent 
elkövetett, hogy a kiváló tanár és író a társaság római kollé-
giumába jusson, ami 1578-ban meg is történt. XIII. Gergely 
pápa a már akkor nagyhírű tudós első előadását személyes 
jelenlétével kitüntette. Miután Rómában 7 évet töltött, egészségi 
okokból vissza kellett térnie hazájába. Itt 1585-től Alcalában 
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tanított, hol megkezdte Aquinói szent Tamás Summa Theologiá-
jához írt nagy munkájának kiadását; 1597-től Salamancában 
működött, hol sajtó alá rendezte a Metaphysicae Disputationes-t. 
Végre a coimbrai egyetem kívánságára és II. Fülöp király intéz-
kedésére a coimbrai egyetem első tanszékét, cathedram prima-
riam kellett elfoglalnia, hol 1597-től két évtizeden át erényeivel 
és tudásával tündökölt. Az utóbbiról némelyek azt hitték, hogy 
birtokába nem pusztán természetes képességével, hanem különös 
isteni segedelemmel jutott. Itt adta ki 1599-től a szentmalasztról 
írt több részleges dolgozatát (Opuscula). Ebben az időben nagy-
ban folyt a dominikánus Bafiez és a Jézus-társasági Molina által 
megindított vita a szentmalaszt és az emberi akarat viszonyáról. 
Ebben a vitában Suarez nemcsak kisebb dolgozataival, hanem a 
kérdés egészét felölelő 3 kötetes nagy művével: «De gratia» is 
résztvett, de ezt kiadni nem lehetett, mert miután a szentmalaszt 
segítségéről, De auxiliis divinae gratiae 1598-tól 1607-ig tartott 
római értekezlet döntést nem érlelt, V.Pál pápa 1611-ben minden 
ily tárgyú mű megjelenését megtiltotta, ha csak a mű szerzője a 
római Inquisitio-bizottság engedelmét ki nem nyerte. Suarez ily 
tárgyú műve csak 1651-ben jelenhetett meg és pedig Francia-
országban, Richelieu bíboros védelme alatt. Suarez 1606—7-ben 
De Deo uno et trino, az egy Istenről és a Szentháromságról írt 
nagy munkáját tette közzé. 

A szentszék és Velence közt felmerült egy vitás kérdés 
alkalmából V. Pál pápa meghagyására megírta De immunitate 
ecclesiae cimű munkáját. 1612-ben megjelent De legibus et 
legislatore Deo c. dolgozata. Majd ismét V. Pál pápa felszólí-
tására megírta Defensio fidei catholicae et apostolicae adversus 
anglicanae sectae errores cimű munkáját 1613-ban. Ez a dolgozat 
I. Jakab angol király Apologia iuramenti fidelitatis cimű irata 
ellen készült, melyben a királyi szerző a királyi hatalmat kelletén 
túl emelni s a pápai hatalom mellé állítani igyekezett. A cáfoló 
Suarez művét az angol király parancsára Londonban hóhérkéz 
elégette, ugyanezt határozta a királyimádó párisi parlament, ez a 
határozat azonban XIII. Lajos francia király rendelkezése követ-
keztében végrehajtás nélkül maradt. A coimbrai püspök, mikor 
Suarez szóban lévő iratát egyházi jóváhagyásban részesítette, 
íróját általános doktornak (doctor communis) és második Ágos-
tonnak nevezte. VIII. Kelemen az egyház tündöklő világossága 
(lumen ecclesiae) és második Tamás (alter Thomas) elnevezésekre 
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méltatta, XIV. Benedek pedig a kiváló doktor (doctor eximius) 
névvel illette. Kortársa: Bossuet, a meauxi sas, az egész akkori 
theologiai iskola visszhangjának tartotta. Kiválóságáért V. Pál 
pápa a római szentegyház bíborosává akarta őt tenni, de az alá-
zatos Suarez mindenkor elhárította magától ezt a nagy egyházi 
méltóságot. És mert az ellenféltől jövő elismerés többnyire 
kiválóan értékes, arra is rámutatok, hogy a protestáns Heere-
boord Suarezt minden metafizikus pápájának és fejedelmének 
nevezi ; a szintén protestáns Jungius a XVII. század elején Suarez 
metafizikáját szorgalmasan tanulmányozta; a XVII. században 
egyes német egyetemeken Suareznek tekintélye Melanchtonét 
háttérbe szorította; Suarez protestáns tisztelői közé tartozik 
Schopenhauer Artúr is, aki a doctor eximius metafizikai érteke-
zéseit a Scholastika igazi összefoglalásának tartja s nem egyszer 
bizonyít is szavaival.1 

Hogy mik Suarez érdemei a tudományosság terén, óriási 
terjedelmű, 28 ívalakú kötetet kitevő irodalmi munkái mutatják, 
ezekben van letéve tanári működésének is úgy módja, mint tar-
talma. A katholikus tant s az ennek megvilágosítására és bizo-
nyítására irányuló bölcseletet igyekezett előadni. Ez volt élet-
feladata, ezért élt, ezen fáradozott s ezt nagyban el is érte. 
VIII. Kelemen igen találó hasonlítást tett, mikor második 
Tamásnak, alter Thomasnak nevezte őt. Úgy az igazságért való 
hevülésben, mint annak előadásában hasonló volt szent Tamás-
hoz s igyekezett is az angyali Mester tanát követni és előadását 
is utánozni. Minden iratát tiszta látás, erős bizonyítás és világos 
előadás jellegzik. Hú az alapokhoz, de a felépítésben nem ragasz-
kodik szolgailag a részletekhez, hanem javítani, tökéletesíteni 
igyekszik. Barátja Plátó, barátja Aristoteles és barátja, mestere 
szent Tamás, de mindenekfelett barátja az igazság. Vetera novis 
augere, a régieket újakkal gyarapítani, így jellemezhető az ő 
iránya. És e törekvésének meg is volt az eredménye. Önálló-
ságának kiváltképen jeleit látjuk a következőkben: Az ismeret-
elméletben elemzi a cselekvő és a befogadó értelmet, a kettő-
nek szerepét igyekszik meghatározni, a kettő közt gondolatbeli 
különbséget állít s az emberi értelem teljes és sajátos tárgyát 
(obiectum adaequatum et proportionatum) tüzetesen megálla-
pítja. Az anyagiak jelenségeit közvetetlen és sajátos fogalmak 

1 Überweg—Heinze, Geschichte der Philosophie, III. köt. 7. és 8. old. 
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által (per conceptus immediatos et proprios) ismeri meg az 
értelem, minden egyebet pedig, az anyagiak állagát, a szelle-
mieket és Istent, közvetett és nem-tulajdonképen számítandó 
fogalmak által (per conceptus mediatos et improprios). Szerinte 
az értelem előbb az egyest ismeri meg s csak azután az általá-
nost. A fogalmat csak metafizikai igazság illeti meg, amennyi-
ben a lényt ábrázolja, mely a gyakorlati és az elméleti értelem-
mel viszonyban van, illetve lehet, a tulajdonképen vett, ismereti 
igazság csak az ítéletről mondható. Meghatározza az egyéni, 
a faji és a fogalmi egységet (unitatcm individualem, formalem 
et universalitatis). Az egyéniség számára külön valóságos elvet 
nem tart szükségesnek. A világ örökkévalóságának lehetőségét 
megcáfoltnak nem tartja. Az Istenhez vezető utakból, a mozgás-
ból kiindultat nem látja olyannak, mely bizton célhoz vezetne. 
Az államot szerződésből származtatja. Az államhatalomról azt 
tartja, hogy közvetetleniil az államban tömörült népet illeti meg 
s ettől származik át a tekintélyt hordozókra. A szentmalaszt hat-
hatós voltát az emberi akarat szabadságával a körülmények meg-
egyezése által értelmezi (congruismus). Anélkül, hogy mindezek-
ről a sajátosságokról ezúttal bírálatot mondanánk, annyit bátor-
ságosan elmondhatunk, hogy Suarez a perennis philosophiát 
hűen megőrizte, de egyúttal jelentősen előbbre is vitte. 

Nagy hatással volt kortársaira, kik nem győzték őt magasz-
talni s igyekeztek tőle tanulni, mit nemcsak a birtoklásáért ver-
senyző egyetemek s köréje sereglő tanulók, hanem nagy terje-
delmű munkáinak egymást követő ismételt kiadásai is bizonyí-
tanak. De nagy a hatása az utókorra is és bizonyos, hogy min-
denkor communis doktora és eximius doktora lesz az igazságot 
keresőknek s egyik erős támasza marad a perennis philosophiá-
nak. Kétségtelenül kitűnő mértékben illenek Suarezre Dániel 
prófétának következő szavai : «Az értelmesek tündökölni fognak, 
mint az égboltozat fénye ; és akik igazságra oktatnak sokakat, 
mint a csillagok örökön örökké».i 

Budapest. Dr. Kiss János. 

' Dán. 12, 3. 
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a z a q u i n ó i s z e n t - t a m á s - t á r s a s á g b ó l . 

Az i917. november 21-én tartott felolvasó ülés. Színhely és idő: a központi 
papnevelőintézet díszterme. 

Jelen voltak: dr. Székely István prelátus-kanonok, elnök, 
dr. Kiss János egyetemi tanár, alelnök, dr. Trikál József egyetemi 
tanár, dr. Schütz Antal egyetemi tanár, főtitkár, dr. Pataky Arnold 
egyetemi tanár, dr. Martin Aurél egyetemi magántanár, titkár, 
dr. Mester János kollégiumi prefektus, dr. Kaszás Rajmond kár-
melita-rendi atya, P. Badalik Bertalan és P. Bőle Kornél szent 
Domonkos-r. atyák és számos egyetemi hallgató. 

Az ülés elején dr. Székely István egyetemi tanár, udvari 
tanácsos, a Társaság elnöke bejelentette, hogy dr. Ámon Pál, 
kanonok-rektor és Czier Ferenc plébános beléptek a Társaság 
alapító tagjai közé. 

Dr. Kiss János alelnök abból az alkalomból, hogy Suarez 
Ferenc kiváló bölcselő és hittudós halálának 300-os emlékét 
üljük, emlékbeszédet tartott az ünnepeltről. 

A tárgysorozat második pontja dr. Faragó János, pártoló tag 
felolvasása volt a teremtett világ időbeli kezdetének metafizikai 
kérdéséről. A problémában három tételt különböztet meg: 
1. Isten létét, 2. A világ semmiből való teremtését, 3. A világ 
kezdetét. Isten létét csak metafizikailag lehet döntően és meg-
győzően bebizonyítani. A világ semmiből való teremtése szintén 
bebizonyítható úgy bölcseletileg, mint hittudományilag. Sem azt, 
hogy a világ időben kezdődött, sem azt, hogy a világnak örök-
nek kell lennie, nem lehet bebizonyítani. De hogy a világ kez-
dődött, azt a hitből tudjuk. 1. Isten létét csak metaphysice lehet 
döntően (demonstrative et non probabiliter) bizonyítani, mivel 
Isten a világ hasonló oka (causa analoga), amelyet egyedül a 
metafizikai érvek mutatnak, míg az erkölcsi és fizikai érvek 
ezt mellőzik. Tehát Isten létét csakis metafizikailag lehet döntően, 
meggyőzően bebizonyítani. 

2. A világ semmiből való teremtése szintén bizonyítható 
úgy bölcseletileg, mint hittudományilag. A világ semmiből lett 
teremtve. A teremtés nem időben történt, az idő a világgal kez-
dődik. 

3. A világ időbeli kezdete hittétel. Sem azt, hogy a világ 
időben kezdődött metafizikailag nem lehet bizonyítani, sem azt, 
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hogy a világnak örökké kell lennie, nem lehet bizonyítani. Nem 
kezdődött időben, mivel a világ teremtése nem időben történt, 
hanem pillanatnyilag jött létre s metafizikailag lehetséges, hogy 
Isten mint ok és a világ mint okozat egyszerre legyenek s csak 
annyi kívántatik, hogy természetileg (natura) az ok az okozatot 
megelőzze, ami megvan. A világnak nem kell öröktől fogva 
lennie, mivel Isten a világot szabad akaratával hozta létre. De 
hogy a világ kezdődött, tudjuk a hitből. Kezdetben teremté Isten 
az eget és földet. 

A felolvasást élénk eszmecsere követte, melynek folyamán 
a vitában résztvevők kétféle álláspontot foglaltak el. Dr. Kiss 
János és dr. Székely István azt bizonyították, hogy szent Tamás 
tételét egy örök világ teremtésének lehetőségéről nyilvánvaló 
módon meg lehet dönteni, míg dr. Trikál József, dr. Schütz 
Antal és a felolvasó az ellenkezőt állították. 

Dr. Kiss János a végtelen mennyiség létezésének lehetet-
lenségén kivül a mélyebb okot is, a teremtett világ esetleges-
ségét részletesen kifejtette. Az esetleges lények az isteni lényeg 
utánzásai ; ezek az utánzások azonban sohasem merítik ki az 
Isten lényegét, az esetleges nem merítheti ki a szükségképeni 
lényt. Még a végtelen idő sem merítheti ki Istent, mert Istenben 
idő nincsen, úgy hogy tulajdonképen vett értelemben nem is 
mondhatjuk Istenről, hogy: volt, van és lesz. Fel sem lehet "tenni 
a kérdést, mi volt a világ előtt lefolyt üres időben. Ilyen idő 
nincs. Innen van Kant Immánuel kiáltó tévedése, mikor ugyan-
ezen kérdéssel foglalkozva, ezt kérdezi és kutatja. 

Dr. Székely István is ezt a nézetet vallja ; képtelenséget lát 
abban, hogy a világ korra nézve egyenlő legyen az Istennel. 
Kifejezést ad azon véleménynek is, hogy legjobb ezt a kérdést 
kikapcsolni, mert felvetni problémákat, melyeket nem tudunk 
megoldani, mert az észt felülmúlják, azután szavakon nyargalva 
vitatkozni róluk és végül a megoldást egy frázissal elütni — 
meddő dolog. 

Ezzel szemben dr. Schütz Antal egészen más oldalról fogja 
fel a dolgot. Szintén a világ esetlegességéből indul ki, de éppen 
ebből vezeti le azt, hogy szent Tamást nem lehet megcáfolni, 
mert nagyon következetesen állítja fel tételét. T. i. a világ eset-
leges, tehát a hozzátartozó idő is esetleges. Ebből az következik, 
hogy az idő, mint ennek a világnak létezési formája, nem szük-
ségképeni, hanem lehetséges a létnek más kategóriája is. Hogy 
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milyen ez a más kategória, azt nem tudjuk; lehet olyan is, hogy 
nem zárja ki a világ örök voltát. 

És különben is, ha felvesszük a végtelen szám lehetőségét, 
ez maga még nem merítené ki Isten lényegét, az interminabilis 
vitae simul et tota possessio-t. 

Dr. Schütz Antal álláspontját támogatta dr. Trikál József 
magának szent Tamásnak egy, a Quaestiones Disputatae-ben 
található gondolatával, meiy szerint a kiterjedés hozzátartozik a 
test lényegéhez, de az idő nem. 

Felhozta szent Tamásnak egy másik gondolatát is, mely 
szerint a világ Istennek megnyilatkozása. Ebből az következik, 
hogy el lehet képzelni Istent, mint örök actust, melynek meg-
felelne az örök tény. 

Maga a felolvasó is ezt az álláspontot képviselte felolvasá-
sában és azt a vita folyamán szent Tamásból vett megkülön-
böztetésekkel igyekezett megvilágítani. 

a l é n y e g é s a l é t e z é s k ü l ö n b s é g é n e k 

k é r d é s é h e z . 

L E V É L A S Z E R K E S Z T Ő H Ö Z . 

Bár értekezésem nem a Religioban jelent meg, mégis 
szabad remélnem, hogy b. folyóiratának novemberi számában 
elhangzott megjegyzésekhez fűzött észrevételeim itt láthatnak 
napvilágot. 

Bernhard Zsigmond S. J. úr ismertetése engem nem mint 
önálló, elszigetelt jelenség érdekelt s cikkemben nem mint ilyent 
tárgyaltam azt. A birálat — legalább is objective — belekapcso-
lódott abba a nemzetközi mozgalomba, amelyet a német és 
spanyol jezsuiták szent Tamás és Del Prado ellen néhány évvel 
ezelőtt megindítottak, úgy hogy nekem P. Bernhard szereplését 
mint ennek a harcnak visszhangját vagy legfeljebb egyik fázisát 
kellett felfognom. Ezért foglalkoztam vele abban a folyóiratban, 
amelyben az említett nemzetközi hadviseléssel szemben 1914 óta 
többször állást foglaltam, a Divus Thomas-ban. Nemzetközi moz-
galmat nemzetközi eszközökkel kell ellensúlyozni s így engem 
a folyóirat vagy a közönség megválasztásában elkövetett illeték-
telenséggel megvádolni nem lehet, annyival is inkább, mivel 
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gondoskodtam róla, hogy értekezésemről otthon az érdeklődők 
tudomást szerezhessenek. 

P. Bernhard felrójja nekem, hogy ő cikkemről csak má-
soktól vett tudomást. Könyvek létezéséről néha nehéz tudomást 
szerezni. Ilyen esetben az ellenfelet meg szokták tisztelni egy 
példánnyal. Ha azonban olyan folyóiratról van szó, amelyet szak-
embernek még akkor sem szabad ignorálnia, ha külföldön jelenik 
meg, vagy ha irányzatával nem ért egyet, Bernhard úr követel-
ményét sem mint kötelességet, sem mint tanácsot nem ismerik. 
Mivel továbbá az írók közötti kapcsolatot szerkesztőségeik kép-
viselik, ezek pedig, legalább ha homogén folyóiratokról van 
szó, a cserepéldányok révén folytonos összeköttetésben vannak ; 
az íróra ellenfelével szemben semmiféle kötelezettség nem vár. 

Apriori érvelésem és az a bizonyos 16 oldal ne okozzon 
Bernhard úrnak semminemű gondot sem. Céltudatosan dolgoz-
tam s az eredmény minden várakozásomat messze fölülmúlja. 

Őszentsége rendeletével, amelyet a jezsuita generális rendje 
számára kieszközölt, alkalmas időben ugyanott foglalkozom, ahol 
a kérdést eddig is tárgyaltam. A dekrétum közzétételével P. Bern-
hard engem nagy hálára kötelezett s helyzetemet lényegesen 
megkönnyítette. E szerencsés ötlet folytán ugyanis a jezsuita 
generális körlevele nyilvános irodalmi termékké lőn s mint ilyen 
minden sérelem nélkül megbeszélhető tudományos szempontok-
ból. Isten segítségével és szent Tamás dicsőségére vállalkozunk 
is erre alkalmas időben. 

Ennyit az első tényre vonatkozó tévedésemet illetőleg, 
amelyet Bernhard úr igazán alaposan és szivem legbensőbb 
kívánsága szerint igazított helyre. Enélkül nem tudtam volna a 
jezsuita generális 1915. május 8-ki körlevelével semmit sem 
elkezdeni. 

A második tényt illetőleg rövidebb lehetek. Hogy P. Bern-
hard receptje Binzecher brosúrája lenne, azt sehol sem állítot-
tam, sőt erre soha nem is gondoltam. Ámde az már nem az én 
dolgom, hogy Bernhard úr félreértéseit helyreigazítsam. 

A hippói püspök üzenetére nézve bátorkodom megjegyezni, 
hogy át vagyok attól hatva s az irodalmi ius talionis-hoz csak 
akkor folyamodom, ha a szeretet megsértését a szembenállóknál 
kell tapasztalnom. 

Orác. Dr. Horváth Sándor O. P. 
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Fizetések nyugtatása. 
1915-re 6 koronát fizetett : dr. Szentkirályi István. 
1916-ra 6 koronát fizettek: dr. Szentkirályi István. 12 koronát: Érseki 

tanítóképzőintézet Esztergom, Metzger Márton, R. kath. plébánia Asszony-
vására, Zákány. 

1917-re 6 koronút fizettek: dr. Horváth Sándor Szepeshely, dr. Jakubek 
István; 8 koronát: Kocsis Lajos; 12 koronát: dr. Béky László, Dogmatikai 
katedra Temesvár, Érseki tanítóképzőintézet Esztergom, Qeiger Alajos, dr. Hor-
váth Jenő, dr. Huszár Elemér, Metzger Márton, Navracsics Ferenc, Plébánia-
hivatal Noszlop, Pusztavám, Zákány, dr. Pokorny Emánuel, Viglás Lajos; 
16 koronát: Oreschner János, Pivárcsi István. 

1918-ra 16 koronát fizettek: Erőss Károly, Qreschner János, Nóvák 
Antal, dr. Szely Lajos. 

A nyugtatást 1917. december 10-én zártam le. 
Úgy az előző évekre, mint a jelenre hátralékos megrende-

lőimet felkérem, sziveskedjenek a díjat minél előbb beküldeni, 
hogy a roppantul felemelt nyomtatási költségeket akadálytalanul 
födözhessem. Az 1918-ra szóló és hátralékos díjak beküldésére a 
jelen füzethez befizetési lapot csatolok. 

Arra is kérem tisztelt megrendelőimet, sziveskedjenek a 
címükben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomá-
somra adni. Kivánatra bárhova, rövid tartózkodásra is, pl. a 
harctérre, küldöm közlönyömet. 

Tisztelt megrendelőimhez a folyóirat áráról. 

Az időszaki vállalatok : lapok és folyóiratok a háború 
alatt általában emelték előfizetési díjukat, némelyek ismé-
telten. Én mindeddig tartózkodtam az ár felemelésétől. 
Most azonban, miután mindennek ára szertelenül emelke-
dett, ami a folyóirat kiállításához és elszállításához szükséges 
s a könyvnyomtató-intézet már nyolcszor emelte a nyom-
tatás díját, sőt valószínűleg a mostaninál sem soká marad 
meg, teljes lehetetlenség az eddigi ár mellett megmaradnom 
s a folyóirat évi díját 12-ről 20 koronára kell emelnem. 
Igen kérem tisztelt megrendelőimet, sziveskedjenek a folyó-
iratnál a felemelt ár mellett is megmaradni. Amint a könyv-
nyomtatási árak kisebbednek, a megrendelési díjat azonnal 
ismét le fogom szállítani. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 
Dr. Weisz János Világtörténelme, 22 kötet, fűzve 132, kötve 

176 kor. Megrendelhető dr. Kiss János egyetemi tanárnál, Buda-
pest, Mátyás-utca 18. Még 15 példány eladó. A rendelések a 
jelentkezés sorrendjében jönnek figyelembe. Amint a példányo-
kat a vasűt vidékről a fővárosba szállítja, hamar megtörténik a 
bekötés és a szállítás. Addig a megrendelők szíveskedjenek türe-
lemmel lenni. 

Dr. Altorjay Sándor. Magyar szupremácía és demokratikus 
fejlődés. Jogtörténeti tanulmány. Budapest, 1917. \ K 40 fillér. 

Chobot Ferenc, romhányi prépost-plébános. A váczi egyház-
megye történeti névtára. II. rész: A papság életadatai 8-r. 1010 
old. 1917. 

Cséplő István. A béke imádságos könyve. 1917. Kötve 2 K-
Gorzó' Gellért, prémontrei tanár. Szeretetország kapujában. 

1917. 
Hazslinszky Ilona. A szeplőtelen fogantatás zsolozsmája. 20 f. 

A jövedelem a megvakult katonáké. 
Dr. Horváth Sándor O.P. Kampf um den hl. Thomas. Külön 

lenyomat a «Divus Thomas» 1917-iki évfolyamából. 
Katholikus Gyermekvédelem. A «Keresztény szeretet országos 

gyermekvédő művének» hivatalos közlönye. Esztergom. VII. évf. 
Egy évre 2 kor. 

Dr. Mihályfi Ákos. Rektori jelentés a budapest i kir. magyar 
tudományegyetem 1916—17-iki tanévéről. 

U. a. Katholikus Szemle. 31-ik kötet. A Szent-István-Társulat 
közlönye. A 10 koronát fizető rendes tagok egyik illetménye. 

Dr. Nagy János. Házasságügyi Lelkipásztorkodás. 1917. 5 K. 
Lie. dr. Szelényi Ödön, pozsonyi ev. teologiai akad. tanár. 

A magyar ev. nevelés története a reformációtól napjainkig, külö-
nös tekintettel a középiskolákra. 1917. 6 kor. 

A Szent-István-Akadémia Értesítője. Szerkeszti Reiner János. 
1917. 1 kor. 

A Szent-István-Társulat Naptára 1918-ra. 1 K 20 f. 
Dr. Szentmiklósi Márton, jogkari dékán. Tanévmegnyitó 

beszéd 1917—18-ra. 
Dr. Jos. Unterreiner. Im Lichte des Weltbrandes. Kriegsauf-

sätze. 1917. 



Nagyszebeni kath. Egyházi Tudósító. V. évf. 1917. 1 - 6 . sz. 
Egész évre 2 korona. 

A Kath. Népszövetség Naptára 1918-ra. Ára 1 kor. 20 f. 
Dr. Schettler János, hittanár. Szabad-e a papoknak nyerész-

kedniök. A «Religio» 1917-ki évfolyamában megjelent dolgozat 
kétszeresre bővített kiadása. 2 korona. 

Dr. Székely István, egyetemi tanár : Sz. János Apokalypsisa és 
a világtörténet. Felolvasta a Sz. István-Akadémiában. 1917. nov. 3. 

L IBÁL és MÄRZ 
BUDAPEST. 

FŐÜZLET : VI., Teréz-körút 
54. Nyugoti pályaudvarral 
szemben. — FIÓKÜZLET: 
VIII., József-kőrút 77-79. 
üllői-uti sarokház mellett. 
Szemüvegek. Orrcsiptetők. Táv-
csövek. Látcsövek. KDIönféle 
hőmérők. Bor- és mustmérők. 
Fényképészeti cikkek i s 
k e l l é k e k , v v v v v v v v v 

OPTIKUS. 

4» MŰINTÉZET. * 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb o r g o n á j á n a k (a király o r g o n á j á n a k a koronázás i t emplom-
ban) a lko tó ja , gőzüzemre be rendeze t t gépekkel cs. és k i r . udvar i o r g o n a g y á r a 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r . u d v a r i szá l l í tó , a 

F e r e n c József -rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



A Katholikus Középiskolai Tanár-
egyesület Pedagógiai Könyvtárá-

ban most jelent meg 

O. Willmann 
Didaktikája. 
Fordította s bevezetéssel ellátta: 

dr. Schutz József. 
i . \ 

I rodalmunkból nagyobb rendszeres neveléselmélet i 
mű te l jesen hiányzik. Ezt a hézagot most Wi l lmann 
klasszikus mi ivé tölti ki , mely a történet i és a sziszte-
matikus szempontot kitUnően egyeztet i össze s a 
jogosult modern tö rekvéseke t a múltnak igazolt e le -
meive l szerves egészbe fűzi. Wi l lmann munkája a 
keresztény vi lágnézet legnagyobbszabàsu s legmé-
lyebb mUveltség- és oktatáselmélet . Az I. kötet 3 6 4 lap. 

Ära 10 korona. 

Kapható a 
Szent-lstván-Társulaf könyv-
kereskedésében Budapest 
IV. ker.9 Kecskeméti-utca 2. 
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