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XL PIUS PÁPA KÖRLEVELE AZ IGAZI 
VALLÁSEGYSÉG ELŐSEGÍTÉSÉRŐL. 

B e v e z e t ő . 

Ujabb időben először Amerikából indult ki a különböző 
vallások világkongresszusának eszméje. Az 1892. október 21-én 
Chicago-ban megnyílt Kolumbus Kristóf-világkiállítással kapcso-
latban az amerikaiak vallásvilágkiállítást is akartak rendezni. 
40,000 meghívót küldtek szét a keresztény és nemkeresztény 
vallások képviselőihez. Meghívták a katolikus egyházat is. S az 
amerikai Egyesült Államok katolikus püspöki kara elhatározta 
a kongresszuson a részvételt. 1893. szept. 11-én megnyílt a val-
lások chicago-i parlamentje. 4000 képviselő vett részt. Díszhelyet 
biztosítottak Gibbons kardinálisnak. Megjelentek brahminok és 
buddhisták Indiából, mandarinok Kínából, bonzok Japánból, 
görögkeletiek, methodisták, evangélikusok, reformátusok, baptis-
ták, anglikánok stb. Bár a katolikus egyház képviselői kitüntető 
figyelemben részesültek s fényesen szerepeltek, a kongresszus 
a vallásoknak a katolikus egyházhoz közeledését nem szolgálta. 
Az apostoli szentszék a katolikusok részvételét nem helyeselte. 

A brit szabadegyházak szövetsége s az amerikai Inter-
Church World Movement (Egyházak közt fennálló világ-mozga-
lom), amely csak 3 évig állott fenn (1918—1921), az angol és 
amerikai protestáns felekezetek egyesítését eredménytelenül 
kísérelte meg. 

A világ protestánsainak első világkongresszusát az episz-
kopálisok kezdeményezésére 1910-ben Cincinnatiban tartották-
Az az állandó bizottság, amely ezentúl a kongresszusokat ren-
dezte s az egyesülés lehetőségeit tanulmányozta, mindenképen 
igyekezett az egyesítő törekvésekbe és a keresztény felekezetek 
közös gyűléseibe a katolikus egyházat is belevonni. Különösen 
1914. és 1915. években tettek ily céllal nagy erőfeszítéseket az 
Apostoli Szentszéknél. XV. Benedek pápa határozottan elutasí-
totta a meghívást s a katolikusoknak a mozgalomban részvételt 
nem engedte meg. Sederbloem upsalai evangelikus érsek ismé-
telten írt levelet Csernoch János hercegprímásnak s a magyar 
püspöki karban igyekezett elfogadtatni a keresztény felekezetek 
internacionális kongresszusainak gondolatát. 
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2 DR. LEPOLD ANTAL. 

1925-ben volt a stockholmi gyűlés s 1927. aug. 3-án tar-
tották a legutóbbit Lausanne-ban. Ezen 300-an vettek részt 93 
nemkatolikus keresztény felekezet képviseletében. 

A kongresszusok ténye a nemkatolikus keresztényeknek 
vágyát az egységhez bizonyítja. Központi tekintély nélkül a fele-
kezetek folyton jobban szétzüllenek és fölaprózódnak. Elsikkad 
lassan a keresztény tan. Már az alapvető tételek is hitelüket 
vesztették. 

Épen azért a kongresszusok rendezőit jószándék vezérli. 
Azonban a jó célt azon az úton, amelyen ők keresik, nem lehet 
elérni. Hogy az egyesülés helyes módját a jószándékuaknak 
megmutassa, kiadta XI. Pius pápa „Mortalium animos" kezdetű 
körlevelét, mely az én fordításomban itt következik. 

Esztergom. Dr. Lepold Antal. 

XI. Pius pápa Apostoli körlevele a római szentszékkel kö-
zösségben élő pátriárkákhoz, prímásokhoz, érsekekhez, püspökök-
höz és más rendes joghatóságú főpapokhoz az igazi vallásegy-
ség elősegítéséről. 

XI. PIUS PÁPA. 

Tisztelendő Testvérek! 
Üdvöt és apostoli á ldást ! 

Az emberi szíveket talán soha máskor nem szállta meg 
akkora vágy, mint épen napjainkban, hogy megerősödjön és az 
emberi társadalom közös javára váljon az a testvéri viszony, 
amely minket, embereket az azonos származásnál és természet-
nél fogva egymással egyesít és összeköt. A nemzetek még nem 
élvezik teljesen a béke áldásait, sőt sok helyütt a régi és újabb 
meghasonlások lázadásokban és polgárharcokban törnek ki. 
Népeknek nyugalmát és boldogulását érintő igen számos ellentét 
másképen meg nem oldható, mint az államfők és a kormányok 
összhangzatos tárgyalásai és törekvései által. Könnyen érthető 
tehát, — annál is inkább, mert az emberiség egysége felől már 
nincsen véleményeltérés — miért kívánják mindig többen, hogy 
az általános emberi testvériség ösztönéből a különböző nemze-
tek napról-napra szorosabban összetartsanak. 

Ugyanazt a célt akarják elérni némelyek az Úr Krisztustól 
szerzett Új Törvén// terén is. Ama tapasztalatuk alapján, hogy 
alig akad ember vallásos érzés nélkül, remélni merik s megváló-
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síthatónak tartják, hogy a különböző népek, bármennyire el-
térő is a vallási fölfogásuk, egyes vallási tételekben — mint a 
lelki élet közös alapján — testvériesen egyetérthetnek. Azért e 
tárgyban gyűléseket, összejöveteleket, előadásokat szoknak tar-
tani, nem csekély hallgatósággal, s meghívnak oda vitatárgya-
lásra válogatás nélkül mindenkit, a különféle pogányokat, a ke-
resztényeket és a Krisztustól boldogtalanul elszakadtakat, akik 
annak isteni természetét és küldetését konokul és makacsul 
tagadják. Ilyen törekvéseket a katolikusok természetesen nem 
helyeselhetnek, mert azon a téves nézeten alapulnak, hogy az 
összes vallások többé-kevésbbé jók és dicséretesek, mert ha nem 
is azonos módon, mégis valamennyien egyaránt megszólaltatják 
és kinyilvánítják azt a velünkszületett természetes érzést, amellyel 
Istenhez vonzódunk és az ő uralmát hódolattal elismerjük. Akik 
ezt a nézetet vallják, azok nemcsak tévednek és csalódnak, ha-
nem az igaz vallást elvetik - • meghamisítván annak helyes 
fogalmát, s fokozatosan a természetelvüségbe és istentagadásba 
siilyednek. 

Nyilvánvaló azért, hogy az Istentől kinyilatkoztatott vallás-
tól teljesen eltávolodik, aki az efféle érzelmű és törekvésű em-
berekkel tart. 

Egyeseket az igazságnak álarca mégis annál könnyebben 
megejt, mert a keresztények közt az egység ápolásáról van szó. 
Nemde kívánatos — mondogatják — sőt kötelező is, hogy az 
összes keresztények egymás ócsárlását abbahagyják s végre 
kölcsönös szeretetben egyesüljenek? Mert kicsoda meri mondani, 
hogy Krisztust szereti, ha teljes erejéből nem igyekezik annak 
óhaját teljesíteni, aki az Atyát kérte, hogy tanítványai mind-
nyájan eggyé legyenek} S Krisztus ugyebár azt akarta, hogy 
tanítványai azzal az ismertetőjellel ékeskedjenek és abban külön-
bözzenek a többiektől, hogy szeretik egymás t? „Arról ismernek 
meg mindnyájan, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szere-
tettel lesztek egymáshoz."2 Bár az összes keresztények — teszik 
hozzá — egyek volnának ; mert akkor többet tehetnének a hitet-
lenség mételyének elfojtására, amely napról-napra tovább ter-
jedve, az evangéliumot elerőtleníteni készül. 

Ilyeneket és más hasonlókat beszélnek és magyaráznak az 
úgynevezett pánkeresztények. S ők bizony már nem kevesen 
vannak s nem szórványosan találhatók, hanem egész seregekké 

1 János 17, 21. — 2 János 13, 35. 

1* 
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nőttek és messze elágazó szövetségekbe tömörültek, amelyeket 
a vallásról a legkülönbözőbb tanokat valló, többnyire nem-
katolikusok vezetnek. Ügyüket akkora mozgékonysággal szolgál-
ják, hogy a társadalomból számosan csatlakoznak, sőt igen sok 
katolikust is megejtenek annak a reménynek csillogtatásával, 
hogy megteremtik az egységet, amely látszólag az egyház óhajá- ' 
nak is megfelel, hiszen az egyháznak tényleg semmi sem lehet 
kívánatosabb, mint eltévelyedett fiait anyai kebelére visszahívni 
és visszavezetni. Pedig a csábító és megejtő szavak mögött a 
legsúlyosabb tévedés rejlik, amely a katolikus vallás alapjait 
megrendítené. 

Ugyanazért apostoli hivatásunk lelkiismerete kötelez, hogy 
az Úr nyáját veszedelmes ábrándok zsákmányául ne engedjük. 
Tisztelendő Testvérek! A veszedelem elhárítása céljából fölhív-
juk buzgóságtokat. Bízunk benne, hogy ti írott és élő szóval 
könnyebben a néphez férkőztök s a néppel megértetitek azokat 
a most fölsorolandó elveket és okokat, amelyekből a katolikusok 
megtanulják, mit kell gondolniok és tenniök, mikor arról a moz-
galomról van szó, hogy az összes keresztények bármiféle alak-
ban egy közös egységben tömörüljenek. 

Isten, a világ teremtőjét a végből alkotott minket, hogy őt 
megismerjük és neki szolgáljunk. Tehát a Teremtőnek teljes joga 
van a mi szolgálatunkhoz. Megtehette volna az Isten, hogy az 
ember valláserkölcsi vezetése céljából csak a természettörvényt 
írja elő, amelyet a teremtésben az ember lelkébe vésett, s ennek 
a törvénynek kifejlődését a rendes isteni Gondviselés útján sza-
bályozza. De ő inkább parancsokat is adott, amelyeknek enge-
delmeskednünk kell, s az idők folyamán — az emberi nem lété-
nek kezdetétől Jézus Krisztus eljöveteléig és tanításáig, az em-
bert ömaga tanította a kötelességekre, amelyekkel az eszes lé-
nyek a Teremtőnek tartoznak. „Sok rendben és sokféleképen 
szólván hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, legutóbb e 
napokban Fia által szólott hozzánk."1 Ebből következik, hogy az 
igaz vallás nem lehet más, mint amely az Isten kinyilatkoztatott 
igéjén alapszik. Az isteni kinyilatkoztatás már kezdetben meg-
indult, az Ó-szövetségben folytatódott s Jézus Krisztus által az 
Új-szövetségben jutott befejezéshez. Már pedig ha az Isten szó-
lott — s hogy szólott, a történelem tanúsága bizonyítja — ak-
kor egészen világos, hogy az ember köteles a nyilatkozó Isten-

1 Zsicl. 1, 1—2. 
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nek teljes hitelt adni s a parancsoló Istennek engedelmeskedni. 
S hogy úgy a hitet, mint az engedelmességet az Isten dicsősé-
gére és saját üdvünkre helyesen gyakoroljuk, az Isten egyszülött 
Fia a földön anyaszentegyházat alapított. S úgy hisszük, azok 
közt, akik magukat keresztényeknek nevezik, nem is lehet két-
ség aziránt, hogy Krisztus tényleg egyházat alapított, még pedig 
egyetlen egyházat. De ha már föltesszük a kérdést, vájjon az 
Alapító szándéka szerint milyennek kell lennie az egyháznak 
már nem mindnyájan értenek egyet. Számosan tagadják például 
hogy Krisztus egyházának láthatónak kell lennie, legalább is 
abban az értelemben, hogy az egyház mint az egy és azonos 
tanban s egy tanítóhivatal és kormányzó hatalom alatt élő hívek 
egységes testülete mutatkozzék. Hanem ellenkezőleg a látható 
és érzékelhető egyház alatt a különböző keresztény közösségek-
ből alakult szövetséget értik, amelynek tagjai egyenkint külön-
böző s egymással ellentétes tanokat vallanak. Pedig Krisztus 
Urunk az ő egyházát mint tökéletes társaságot alapította, mint 
természeténél fogva külsőleg látható és érzékelhető társaságot, 
amelynek föladata a jövő időkben az emberi nem megváltásá-
nak müvét folytatni egy fejnek vezetése alatt1 az élő szóval 
tanítás2 és a szentségek — a mennyei kegyelem forrásainak -
kiszolgáltatása3 által. Azért hasonlatot mondva azt állította, 
hogy egyháza hasonló az országhoz,4 a házhoz,6 az akolhoz,6 

a nyájhoz.7 

S ez a csodálatosan megszervezett egyház az Alapító s az 
apostolok mint első terjesztők halála után nem szűnhetett meg, 
nem halhatott ki, mert megbízatása van, hogy időben és térben 
minden korlátozás nélkül az összes népeket az örök üdvösségre 
vezérelje: „Elmenvén tehát tanítsatok minden nemzeteket."8  

S vájjon a hivatás örök teljesítésében veszíthet-e az egyház 
valamit erejéből és hatásából, mikor benne állandóan jelen van 
maga Krisztus, ki ünnepélyes ígéretet te t t : „íme én veletek 
vagyok minden nap a világ végezetéig?"9 Tehát az egyház most 
és mindenkor nemcsak fennáll, hanem szükségképen ugyanaz is 
marad, ami az apostoli időkben volt, ha nem akarjuk azt a lehe-
tetlenséget állítani, hogy Krisztus Urunk nem valósíthatta meg 

1 Máté 26, 18. stb. ; Luk. 22, 32; Ján. 21, 15—17. — 2 Márk 16, 15. 
— s Ján. 3, 5; 6, 48—59; 20, 22. stb.; Máté 18, 18. stb. — •» Máté 13. — 
s Máté 16, 18. — c Ján. 10, 16. — ' Ján. 21, 15—17. — 8 Máté 28, 19. — 
« Máté 28, 20. 
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szándékát, vagy tévedett abban az állításában, hogy egyházán 
a pokol kapui nem vesznek erőt.1 

Ezzel kapcsolatban kell megvilágítani és megcáfolni azt a 
hamis vélekedést, amely körül az egész kérdés forog és amely-
ből a nemkatolikusoknak a keresztény egyházak egyesítésére 
törekvő sokféle mozgalma és igyekezete származik. A mozgalom-
nak vezetői ugyanis szüntelenül ajkukon hordják Krisztus szavait: 
„Hogy mindnyájan eggyé legyenek . . . Legyen egy akol és egy 
pásztor . . ."2 de abban az értelemben, hogy ezek a szavak csak 
Jézus Krisztus óhaját és imádságát jelentik, amely még eddig 
nem teljesedett. Azt a nézetet vallják, hogy a hit és a kormány-
hatalom egysége — Jézus Krisztus igaz és egyetlen egyházának 
ismertetőjegye — nem volt meg eddig sem s most is hiányzik. 
Kívánatos volna ugyan és kölcsönös hajlandósággal valamikor 
talán meg is valósítható, de eddig csak eszményi állapotnak 
tekinthető. Továbbá szerintük az egyház önmagában és termé-
szeténél fogva részekre oszolt, azaz több egyházból vagy rész-
leges közösségekből áll, amelyek külön állnak, s bár egyes hit-
tételeik közösek, másokban mégis különböznek; az egyes része-
ket megilletik ugyanazok a jogok. Az egyház legföllebb az 
apostolok korszakától az első általános zsinatokig volt egy és 
egységes. Szükségesnek tartják azért, hogy az avult viszályok 
és véleményeltérések kikapcsolásával, amelyek a kereszténységet 
a mai napig széttagolják, a közös tantételekből valami közös 
Hiszekegyet szerkesszenek és elfogadásra ajánljanak, amelynek 
megvallásában valamennyien egymást testvérekként nemcsak 
fölismerjék, hanem érezzék is. Ha a különböző egyházak és 
vallási közösségek valami általános szövetségben egyesülnek, 
akkor már legalább az az eredmény is elérhető, hogy szilárd 
és eredményes ellenállást tanúsíthatnak a hitetlenség terjedésé-
vel szemben. 

Ilyenformán beszélnek, Tisztelendő Testvérek, nagy általá-
nosságban. Vannak azonban, akik megállapítják és megengedik, 
hogy az ú. n. protestantizmus oktalanul elvetette a hitnek egyes 
tanait és a külső istentiszteletnek némely szertartásait, amelyek 
pedig elfogadhatók és hasznosak, és amelyeket a római egyház 
megtartott. De mindjárt hozzáteszik, hogy ez az egyház is meg-
rontotta a régi vallást, mert hozzáadott s hittételekként előadott 
az evangéliumtól nemcsak idegen, hanem azzal merőbén ellen-

1 Máté 16, 18. — 2 Ján. 17, 21 ; 10, 16. 
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kező tanokat. Többi közt első helyen említik a szent Pétert és 
a római széken utódait megillető legfőbb joghatóságról szóló 
tant. Akadnak ugyan köztük — bár igen kevesen — akik a 
római pápának a tisztelet elsőbbségét, sőt bizonyos joghatósá-
got vagy hatalmat is hajlandók tulajdonítani, de ezt nem az 
isteni jogból származtatják, hanem a hívek akaratából akarják 
levezetni. Egyesek meg odáig is mennek, hogy tarka gyűlései-
ken a római pápa elnöklését kívánják. Ámde bármennyi nem-
katolikus keresztényt találunk is, akik a testvériséget Krisztus-
ban hangos szóval hirdetik, olyanok egyáltalán nincsenek, akik-
nek eszükbe jutna, hogy Jézus Krisztus földi helytartója tanítá-
sának és kormányzói hatalmának magukat alávessék és neki 
engedelmeskedjenek. Hangoztatják, hogy a római egyházzal szí-
vesen tárgyalnak, de a jogegyenlőség alapján, azaz mint egyen-
rangú felek. És nincs semmi kétség benne, hogyha tárgyalhat-
nának, azt azzal a fenntartással tennék, hogy az esetleg létre-
jövő egyesség folytán nézeteiktől eltérni ne kényszerüljenek, 
amelyek pedig okai annak, hogy Krisztus egyetlen aklán kívül 
tévelyegnek. 

Épen azért egészen nyilvánvaló, hogy az Apostoli Szent-
szék gyűléseiken részt nem vehet és a katolikusok az ilyen 
mozgalomhoz nem csatlakozhatnak és azt nem támogathatják, 
mert ha azt megtennék, úgy hamis, Krisztus egyházától nagyon 
is eltérő vallásnak tekintélyét növelnék. Vájjon eltürhetnők-e mi 
azt — ami szörnyűséges dolog volna — hogy az igazság, még 
pedig az Istentől kinyilatkoztatott igazság, alkuba bocsáttassék? 
Hiszen most épen a kinyilatkoztatott igazság megvédéséről van 
szó. Az Úr Jézus Krisztus az apostolokat azért küldötte az egész 
világra, hogy az evangéliumot hirdessék minden nemzeteknek, 
s hogy semmiben ne tévedjenek, előbb a Szentlélek által akarta 
őket kioktatni minden igazságra.1 Talán az apostolok tanítása 
egészen megromlott vagy valaha is elhomályosult az egyházban, 
amelynek kormányzója és őrzője maga az Isten, állandóan jelen 
van? Mikor Megváltónk világosan kijelentette, hogy az ő evan-
géliuma nemcsak az apostolok korának, hanem minden időknek 
szól, miképen válhattak volna idők folyamán annyira homályo-
sokká és bizonytalanokká a hitigazságok, hogy ma már a leg-
ellentétesebb véleményeket is meg kell tűrni ? Ha ez igaz volna, 
meg kellene állapítanunk, hogy a vigasztaló Szentléleknek le-

1 János 16, 13. 
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szállása az apostolokra s ugyanennek a Szentléleknek az egy-
házban állandó jelenléte, valamint az Úr Jézusnak tanítása már 
századokkal ezelőtt elvesztette minden hatását és hasznát. Pedig 
az ilyen állítás hajmeresztő káromlás volna. Mikor az Isten egy-
szülött Fia az ő követeinek megparancsolta, hogy tanítsanak 
minden nemzeteket, akkor az embereket kötelezte, hogy mind-
azt elhiggyék, amit nekik „az Istentől eleve rendelt tanuk"1 hir-
detnek, s parancsához ezt a záradékot fűzte: „Aki hiszen és 
megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik."2 

Már pedig Krisztusnak ezt a két parancsát, amelyet föltétlenül 
teljesíteni kell, t. i. a tanítás parancsát s az örök üdvösség el-
nyeréséhez szükséges hitnek másik parancsát még megérteni 
sem lehet, ha az egyház az evangéliumi tanítást nem teljes ép-
ségben és világosan tanítja, s ha a tanításban nem mentes min-
den tévedéstől. Azért még azok is messze eltérnek az igazság-
tól, akiknek véleménye szerint a földön megvan ugyan a hit-
igazságnak isteni letéte, de azt fáradságos munkával, hosszas 
és tudományos kutatásokkal kell megkeresni, úgy hogy annak 
megtalálására és átértésére alig elegendő az emberi élet. Mintha 
bizony a jóságos Isten a próféták és az ő Egyszülötte által 
azért szólott volna, hogy az általuk kinyilatkoztatott igazságokat 
csak néhányan és pedig a komoly öregek értsék, és nem azért, 
hogy olyan valláserkölcsi oktatást adjon, amely az embert egész 
halandó életen át vezérfonálként kalauzolja. 

A pánkeresztények, akik az egyházak egyesítésére törek-
szenek, látszólag nemes célt szolgálnak és az összes kereszté-
nyek közt a szeretet öregbítését akarják. De miképen lehetséges, 
hogy a szeretet a hit kárán érvényesüljön? Mint tudjuk, maga 
a szeretet apostola szent János, aki evangéliumában az Úr Jézus 
szentséges Szívének titkait kinyilvánította és tanítványainak örök 
emlékezetébe vésni szokta az új törvényt: „Szeressétek egy-
mást", szigorúan megtiltotta a közösködést azokkal, akik Krisz-
tusnak nem teljes és hamisítatlan tanítását vallják: „Ha ki hoz-
zátok jő és e tudományt nem hozza magával, ne fogadjátok őt 
házatokba, s ne is köszönjetek neki."3 A szeretet épen a teljes 
és őszinte hiten alapszik. Azért Krisztus tanítványai szükség-
képen a hit egységében, mint legszorosabb kötelékben kap-
csolódnak össze. Miképen képzelhető tehát olyan természetű 
keresztény szövetség, amelynek tagjai kifejezetten a hitigazsá-

1 Ap. Csel. 10, 41. — 2 Márk 16, 16. — s II. János 10. 
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gok tárgyában ragaszkodnak a maguk sajátos fölfogásához és 
lelkületéhez akkor is, mikor ezek egymással szögesen ellenkez-
nek ? S hogyan is léphetnek egységes szövetségbe azok az em-
berek, akik homlokegyenest ellenkező nézeteket vallanak: például 
akik a szent hagyományokat a kinyilatkoztatás egyik hiteles 
forrásának elismerik s akik ezt tagadják; akik a püspökökből, 
papokból és szerpapokból álló egyházi hierarchiát isteni intéz-
ménynek tartják s akik azt viszont a történelem folyamán a 
szükség szerint fokozatosan kialakultnak vallják ; akik a legmél-
tóságosabb Oltáriszentségben a kenyér és bor csodálatos át-
változása, vagyis az úgynevezett átlényegülés után a valóban 
jelenlevő Krisztust imádják s akik azt állítják, hngy Krisztus 
teste csak a hit által, vagy jelképileg és a Szentség hatása által 
van jelen; akik az Oltáriszentségben áldozatot és szentséget 
látnak s akik azt kizárólag az utolsó vacsora emlékének vagy 
emléke megülésének tekintik ; azok, akik jónak és üdvösnek 
tartják a Krisztussal megdicsőült szentek, kiválóan a Boldogsá-
gos Szűz Máriának segítségül hívását és képeik tiszteletét, s 
viszont azok, akik ezt a tiszteletet elvetik, mint amely állítólag 
ellenkezik a Jézus Krisztust, az „Isten és emberek közt egyetlen 
közvetítőt" megillető tisztelettel? A vélekedések ekkora zűr-
zavarából hogyan vezethet az út a kereszténység egyesítéséhez, 
azt megérteni nem tudjuk, hiszen az egység másként, mint az 
egységes tanítóhivataltól, a hit egységes szabályából és a ke- . 
resztények egységes hitéből nem jöhet létre. De azt meg nagyon 
is tudjuk, hogy a véleményzavarból tágas út vezet a vallás el-
hanyagolása, a hitközömbösség és az úgynevezett modernizmus 
felé, amelynek szerencsétlen hívei szerint a hitigazságok nem 
abszolútak, hanem csak viszonylagosak, azaz olyanok, amelyek 
korok és vidékek szerint alkalmazkodnak az emberek hajlamai- . 
hoz, mert nem a változhatatlan kinyilatkoztatásban gyökereznek, 
hanem az életföltételek függvényei. 

Semmiképen nem szabad hit dolgában a tételeket alapvstő 
és nem alapvető tanokra fölosztani abban az értelemben, hogy 
amazokat mindenki köteles elfogadni, míg az utóbbiakat a hívek 
szabad választására lehet bízni. A hit természetfeletti erényének 
szabályozó oka ugyanis a nyilatkozó Isten tekintélye, amely 
önkényes emberi válogatást nem tűr. Krisztus igazi hívei ugyan-
azzal a hittel hiszik például a Szentháromság titkát és a Bol-
dogságos Szűz Szeplőtelen Fogantatásáról szóló tant, egyenlő 
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hittel hiszik az Úr megtestesülését és a római pápa csalatkoz-
hatatlan tanítói tekintélyét abban az értelemben, amint azt a 
vatikáni általános zsinat megállapította. Mert azzal, hogy az 
egyház egyes hitigazságokat különböző korokban, esetleg csak 
a közelmúlt időben hirdetett ki ünnepélyes határozattal kötelező 
hittételekként, nem lesznek azok kevésbbé bizonyosak és kevesebb 
hitelt érdemlők, hiszen valamennyit az Isten nyilatkoztatta ki. 

Az egyház tanító hivatala Isten bölcs rendelése szerint 
azért létesült a földön, hogy a kinyilatkoztatott igazságok min-
denkorra csonkítatlanul megmaradjanak s az emberekkel köny-
nyen és biztos úton közöltessenek. Bár ezt a tanítói hivatalt a 
római pápa és a vele közösségben élő püspökök állandóan gya-
korolják, mégis e hivatalból kifolyólag különös kötelességüknek 
tartják, hogy amikor akár az eretnekek tévedéseivel vagy táma-
dásaival határozottan kell szembeszállni, akár egyes tanokat 
mélyebben és világosabban kifejtve kell a hívek lelkébe vésni, 
akkor alkalomadtán egyes tételeket ünnepies módon és szabatos 
meghatározással kihirdessenek. A tanítói tekintélynek ez a rend-
kívüli gyakorlata azonban semmiféle emberi találmányt, vagy 
új tételt nem csatol az igazságoknak ama összegéhez, amely a 
kinyilatkoztatásnak Istentől az egyházra bízott letétében legalább 
hallgatag benn nem foglaltatik, hanem vagy olyan igazságokat 
magyaráz, amelyeket eddig homályosaknak tartottak, vagy kö-
telező hittételként előír olyasmit, ami felől eddig egyesek két-
ségeket támasztottak. 

Mindezekből érthető, Tisztelendő Testvérek, miért nem en-
gedte meg az Apostoli Szentszék híveinek a nemkatolikusok 
tanácskozásain a részvételt. A keresztények egyesülését ugyanis 
nem lehet másként elősegíteni, mint annak sürgetésével, hogy 
a kívülállók, akik valamikor sajnálatos módon elszakadtak, Krisz-
tus egy és igaz egyházába visszatérjenek. Ahhoz az egy és igaz 
egyházhoz, amely mindenki által felismerhető és Alapítójának 
akaratából mindig olyan marad, amilyennek maga Krisztus ala-
pította minden ember üdvösségére. Krisztus titokzatos jegyese 
a századok folyamán soha be nem szennyeződött s soha be 
nem mocskolható, mint szent Ciprián tanúsítja: „Krisztus meny-
asszonya be nem szennyezhető, mert romolhatatlan és tiszta. 
Csak egy házat ismer, egy szoba szentségét őrzi szűzi szemé-
remmel"1 s ugyanaz a szent vértanú joggal csodálkozik azon, 

1 S. Cypr. De cath. Ecclesiae unitate, 6. 
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hogyan képzelheti valaki, hogy „ezt az egységet, amely Isten 
erejéből származik és égi szentségekkel fonódik össze, az egy-
házban meg lehet tépni és ellentétes akaratok szétválása foly-
tán megosztani."1 Amennyiben ugyanis Krisztus titokzatos teste, 
azaz az Egyház, egy,2 összekötött és egybefoglalt,3 akárcsak a 
fizikai test, esztelenség volna azt mondani, hogy ez a titokzatos 
test széttépett és szétszórt tagokból állhat. Következésképen, 
aki nem kapcsolódik a titokzatos testbe, nem lehet annak tagja 
s nem függhet össze a fejjel, Krisztussal.4 

Már pedig Krisztusnak ehhez az egyetlen egyházához senki 
nem tartozhatik s benne meg nem maradhat, aki Péternek és 
törvényes utódainak tekintélyét és fennhatóságát engedelmesen 
el nem is ismeri és el nem fogadja. Nem engedelmeskedtek-e a 
római püspöknek, a lelkek legfőbb pásztorának azok ősei is, 
akiket Photius és a hitújítók tévedései ma fogva tartanak ? Ezek 
elhagyták az apai házat, amely azonban emiatt nem dőlt össze 
és nem pusztult el, mert Isten örök oltalma támogatja. Térjenek 
vissza a közös Atyához, aki az Apostoli Szentszéket ért méltat-
lanságokat feledve, őket áradó szeretettel várja. Mert, ha amint 
mondják, Velünk és híveinkkel társulást keresnek, miért nem 
sietnek az Egyházba, „az összes keresztény hívek anyjához és 
tanítómesteréhez"/1 Hallják meg a feléjük kiáltó Laktanciust: 
„Egyedül a katolikus egyház őrzi az igaz vallást. Ö az igazság 
forrása, a hitnek otthona, Isten temploma. Aki be nem lép, vagy 
belőle távozik: az élet és üdvösség reményétől távolodik. Senki 
ne áltassa magát makacs vitatkozással : az életről és üdvösség-
ről van szó, s ha róla óvatosan és buzgón nem gondoskodunk, 
elvész az és kialszik."6 Jöjjenek tehát az elpártoltak az apostoli 
Székhez, amely a szent Péter és Pál apostolfejedelmek vérével 
megszentelt városban van, ahhoz a Székhez, amely „a katolikus 
egyház gyökere és anyja",7 de nem azzal a szándékkal és re-
ménnyel, hogy „az élő Isten anyaszentegyháza, az igazság osz-
lopa és erőssége"8 a hitnek sérthetetlenségét föláldozza és az ő 
tévelyeiket megtűrje, hanem, hogy magukat tanító tekintélyének 
és hatalmának alávessék. 

Ami sok elődünknek eddig nem sikerült, bárha sikerülne 
nekünk, hogy atyai keblünkre ölelhessük azokat, akiket mint 

1 S. Cypr. De cath. Ecclesiae unitate, 6. — « I. Kor. 12, 12. — » Ef. 
4, 15. — 4 Ef. 5, 30; 1, 22. — 5 Lat. zsinat IV. c. 5. — c Divin. Instit. IV. 
30, 11—12. — 7 S. Cypr. Ep. 48. ad Cornelium 3. — » I. Tim. 3, 15. 
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gyászos viszály folytán tőlünk távolállókat fájdalmasan siratunk. 
Vajha az isteni Megváltó, „aki azt akarja, nogy minden ember 
üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson"1 meghallgatná azt 
a könyörgésünket, hogy az összes tévedőket az egyház egysé-
gébe visszavezetni méltóztassék. A végtelenül fontos ügyben 
kérjük a Boldogságos Szűz, az isteni malaszt anyja, minden 
eretnekség legyőzője és a keresztények segítsége pártfogását s 
kérje azt mindenki, hogy eszközölje ki minél előbb annak a 
boldog napnak eljövetelét, amelyen minden ember meghallja 
Isten Fiának szavát, „igyekezvén fenntartani a Lélek egységét 
a béke kötelékével".2 

Ti, Tisztelendő Testvérek, tudjátok, mennyire szívünk 
vágya ez. Akarjuk, hogy gyermekeink is megtudják, nemcsak a 
katolikusok az egész világon, hanem a tőlünk elszakadtak is. 
Ha ezek alázatos imádságban kérik az Ég világosságát, bizo-
nyosan fölismerik az Úr Jézus egyetlen igaz egyházát s velünk 
tökéletes szeretetben egyesülve, végre az egyházba be is lép-
nek. Ebben a reményben, az isteni kegyelmek zálogául és atyai 
jóindulatunk jeléül szeretettel adjuk rátok, Tisztelendő Testvérek, 
papságtokra s híveitekre apostoli áldásunkat. 

Kelt Rómában, szent Péternél, 1928. január 6. Vízkereszt 
ünnepén, pápaságunk hatodik évében. 

XI. Pius pápa. 

1 I. Tim. 2, 4. - a Ef. 4, 3. 



I. ERTEKEZE5EK. 

AQUINÓI SZENT TAMÁS TUDOMÁNYOS 
MŰKÖDÉSE. 

Dr. Rott Nándor veszprémi püspök megnyitó beszéde az Aquinói Szent 
Tamás-Társaság 1929. március 7-én tartott közgyűlésén. 

Ma, midőn Aquinói sz. Tamásnak, Társulatunk védőszentjé-
nek ünnepét üljük, a kegyelet kivánja, hogy az ő dicsőségére 
néhány szót szóljak, kit a középkor az „Angelus scholae" az 
iskola, értsd a hittudományi és bölcseleti iskolák angyalának 
nevével ihletett. 

De lehetetlen az ő tudományos értékéről szólnom a nélkül, 
hogy erkölcsi és lelki nagyságáról néhány vonással szerény ké-
pet ne rajzoljak. 

Már Plató hangoztatta, hogy az igazságnak és az örök 
értékeknek felismerése csak a tiszta, az érzékiségtől és földiektől 
független léleknek s elmének lehetséges. Ezt fokozott mértékben 
hirdette sz. Ágoston s a Szentatyák és egyházi írók s gyönyö-
rűen, szinte ritka költői szárnyalással s melegséggel fejtette ki 
sz. Tamás, midőn a Szentírásnak szép szavairól szól: quoniam 
in malevolam animam non intrabit sapientia, nec habitabit in 
corpore subdito peccatis. 

Az alacsony érzésektől és vágyaktól való szabadság jel-
lemzi sz. Tamást! A páratlan lelki tisztaság és deríí szerezte meg 
neki az „angyali" jelzőt is s egyik lelki dispoziciója volt, mely 
öt a tudományban segítette s az elvont, érzékfölötti igazságok 
tárgyalásánál olyan világossá tette. 

Ezen tisztasággal kapcsolatos, vele ikertestvér volt párat-
lan szívjósága és csodálatos alázatossága. Szívjóságával elbűvölt 
mindenkit és sok ellentétet kiegyenlített. Szenttéavatásának iratai 
szerint csodája volt a türelemnek és alázatosságnak. Sohasem 
lehetett ingerültnek látni. Az akkor szokásos tudományos vitat-
kozásokban az ellentétes vélemények képviselői sokszor heves 
hangnemben folytatták vitáikat. Szent Tamásról mondják, hogy 

' nyugalmát el nem vesztette, soha büszke öntudatról tanúskodó 
megjegyzés el nem hagyta ajkát. 
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Egyik nagy ellenfele : John Peckham is kiemeli ezen voná-
sát, midőn 1285-ből származó levelében írja, hogy az általa meg-
támadott Tamás testvér nagy szelídséggel és alázatossággal 
válaszolt. 

Tisztasága és lelki alázatossága mellett sz. Tamás még az 
imádság embere volt. Tiszta és alázatos lelkületéből fakadt szép-
séges imája, melyet tanulmányai elején elmondani szokott, a 
Creator ineffabilis kezdetű ima. 

Ily erényekkel felvértezve indult már ifjú korában nagy 
tudományos munkásságának útjára s egész lelkével az érzék-
fölötti és természetfölötti igazságok országába iparkodott be-
hatolni, mert — mint mondja I. C. G. 5. az örök és legnagyobb 
igazságokba való csekély behatolás is az értelmet végtelenül 
tökéletesíti és a hittudományról lelkesülten állítja, hogy „est 
quaedam impressio divinae scientiae". 

Tudományos munkája pedig végtelenül termékeny volt. 
Alig tudjuk megérteni, hogy egy alig 50 éves ember hogyan 
írhatott annyit és olyan maradandó értékűt! 

Minden korok legnagyobb bölcselőjét : Aristotelest az arabs 
bölcselők hamis felfogásával szemben helyesen magyarázta s 
mint mondották kortársai : Aristotelest hivővé tette s megtérí-
tette, míg azon korunk sok bölcselője a hittől Aristoteleshez 
pártolt. 

De nemcsak ezt tette, hanem a pogány gondolkodás tévely-
géseitől is megtisztította Aristotelest. 

A Szentatyák legnagyobbikának: szent Ágostonnak tanait 
magyarázta s amit sz. Ágoston átvett a Platonismusból : mint 
pl. a dolgoknak örök képekben, in rationibus aeternis való meg-
ismerését, az emberi léleknek bizonyos szellemi anyagból és 
alakból való összetételét : tanokat, melyeket az Augustinismus 
hívei határozottan cáfolni nem mertek: Ö, sz. Tamás értelmi 
fölényével helyes vágányba terelte s legnagyobb érdeme sz. 
Tamás bölcseletének, hogy az emberi megismerés módját és 
eredetét, mely az érzékekkel s a külső világtól kezdődik, helyes 
világításba helyezte, a léleknek föltétlen egyszerűségét és szel-
lemiségét bebizonyította, az anyagról és alakról világos és tiszta 
magyarázatot és fogalmakat adott, az általános fogalmakról és 
az egyedi képekről való elvonatkozásról : de abstractione idea-
rum szóló tant megerősítette s ezzel útját vágta már a nomi-
nalizmusnak, mely a szavakban csak hangokat, flatum vocis-t 
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akart látni s az emberi ismeretet ismét elsorvasztotta és sze-
génnyé tette. 

Legfőbb érdemeinek egyike pedig, hogy a hitet és az ér-
telmet megkülönböztette ugyan, de mindkettőt baráti összhangba 
hozta úgy, hogy mindkettőnek jogait és méltóságát épségben 
tartotta. Az emberi értelmet sz. Tamás a legmagasabb fokra 
emelte, úgy hogy alig szállhat magasabbra, sem a hit nem vár-
hat már több érvet az észtől, mint amennyit sz. Tamás bocsá-
tott rendelkezésére. (Enc. Aeterni Patris.) 

Hozzájárul ehhez még az a fölséges logikai és didaktikai 
épület, mellyel a skolasztikát a tökéletesség magaslatára emelte. 

A skolasztika súlyt helyezett arra, hogy a kérdést helyesen 
megértsék, azt világosan bizonyítsák és a felmerülő nehézségek-
kel szemben megvédelmezzék. Innen sz. Tamásnál a stereotipnak 
látszó beosztás, mellyel megállapítja a kérdés mibenlétét, fel-
hozza az ellenérveket, majd kifejti rövid, de mélységes bizonyí-
tékokkal a kérdést s végül felel a nehézségekre: nem szabad 
szellemi szegénységnek és egyoldalúságnak, sem iskolás pedan-
teriának minősítenünk. Mindez az igazság szolgálatában áll s 
XIII. Leo szerint praeclarae dotes, quae teologiam scholasticam 
hostibus veritatis faciunt tantopere formidolosam. Főleg Summa 
Theologia-jának fölépítése mestermüve a logikának, a tiszta és 
világos látásnak, 'a szerves gondolkodásnak. Maga Eucken pro-
testáns dogmatikus is csak dicsérettel emlegeti sz. Tamást és 
nagy müvét a hatalmas dómokhoz hasonlítja, hol az alsóbb ré-
szek szerkezetében már mintegy bennfoglaltatnak bár csak 
szunnyadón és sejtelmesen — a felsőbb vonalak, az ívek és 
azoknak gyönyörű találkozása. Nála is fokozatos a fejlődés és 
a cél : az igazságnak elérése s Istennek dicsősége ! (Eucken, Die 
Philosophie des Thomas von Aquin. etc. Bad Sachra 1910. 15.) 

Azonban nemcsak saját érveit és nézeteit fejtegeti. Ellen-
kezőleg! A legnagyobb tisztelettel viseltetik a mult iránt. XIII. 
Leo pápa is kiemeli híres encyklikájában, hogy sz. Tamás az 
elmúlt korok tudományos eredményeit mind felhasználta „vete-
res doctores sacros quia summe veneratus est, ideo intellectum 
quodammodo onanium sortitus est. Illorum doctrinas, quasi 
dispersa quaedam corporis membra in unum collegit et con-
gruentavit". (Enc. Aeterni Patris.) 

íme néhány gondolat és vonás, mely kell, hogy mindnyá-
junkat, de különösen a hittudományi hallgatóknak a lelkét buz-
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dítsa sz. Tamás müveinek tanulmányozására és sz. Tamás tudo-
mányos tekintélyének nagyrabecsülésére. 

Adja Isten, hogy hazánkban is nagyobb és nagyobb legyen 
az érdeklődés sz. Tamás iránt s ezzel az érdeklődés sz. Tamás-
társulatunk iránt, mert ebben találják majd legszebb jutalmukat 
a társulat elnöke és fáradhatlan, alapító alelnöke, kik egy életet 
szenteltek immár a keresztény bölcselet felvirágoztatásának. 

SZENT BENEDEK VILÁGNÉZETE. 
A nagy emberek lelki világába belepillantani, arról összefog-

laló képet alkotni mindig érdekes és sok tanulságot nyúj tó fel-
ada t a bölcselkedő szellem számára. A nyugati szerzetesség aty-
jának, az idén XIV. évszázados rendi szabályzat (Regula) írójá-
nak, Sz. Benedeknek a lelkébe belehatolnunk és világnézetéről 
összefoglaló képet szereznünk hasonlóan érdekes és tanulságos. 
Ilyen pedig részben tárgyánál, részben pedig megismerési mód-
jánál fogva. 

Tárgya az Egyház egyik legnagyobb emberének lelki-világa. 
Sz. Benedek, mint egyén is a keresztény történelemben a legki-
magaslóbbak közé tartozik, de mint az apostoli egyház őskeresz-
tény szellemének a képviselője, példaképe is ennek a dicső kor-
nak, amelyhez minden időben vissza fordulhatunk, hogy belőle ú j 
erőt merítsünk. Sőt nemcsak a hívő szemében nagy Sz. Benedek, 
hanem a kul túra történetét kutató tudósnak is meg kell hajolnia 
előtte, mert intézménye jelentős szerepet játszott az európai 
műveltség kialakulásában és annak még ma is el nem hanyagol-
ható tényezője. 

De a bölcselkedést szerető elme előtt érdekes az az út is, 
amelyen át e l ju tunk Sz. Benedek szellemének összefoglalásához. 
Két fő forrásunk: Nagy Sz. Gergely pápa életrajza és magának 
Sz, Benedeknek a Regulája csak töredék adatokat nyújtanak és 
nekünk úgy kell ezeknek a lap ján megéreznünk az összefüggést. 
De vigyáznunk kell, hogy amit megérzésnek nevezünk, az ne le-
gyen beleolvasás, ne legyen egyéni véleményünknek a regulába 
való belecsempészése, hanem valóban kiemelő és összefoglaló 
munkát végezzünk. 

I. 
A legelső kérdés, amely okoskodásunk kiinduló pont ja lehet: 

mi Sz. Benedek felfogása az életről? 
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Erre könnyű megfelelni, mert a Regulában világosan benne 
van, hogy az élet Sz. Benedek szerint nem más, mint visszatérés 
Istenhez.1 Azér t í r ja Sz. Benedek szabályzatát , hogy a fáradságos 
engedelmesség ú t j án visszatér jünk ahhoz, akitől a tunya engedet-
lenséggel eltávoztunk. (Reg. prol. 4.) Ennek a visszavezető útnak 
a kezdete szoros ugyan, de Sz. Benedek azt ígéri, hogy a lelki 
életben való haladás és a hit növekedtével szárnyaló szívvel, a 
szeretet k imondhatat lan édességével járhatunk az Ür parancso-
latai ki jelöl te úton. (Reg. prol. 101.) 

Sz. Benedek nagyon szereti az életet az úttal és a vándor-
lással összehasonlítani. A katonaság (militia) és a mesteri munka 
(ars) mellet t innen veszi a legtöbb képét . Azt í r j a szent Benedek, 
hogy ,,az Ür maga m u t a t j a nekünk az élet ú t j á t " (Reg. prol. 39.) 
és ezt az utat „az evangelium vezetése mellett kell megjárnunk." 
(Reg. prol. 41.) Még pedig ,,a jó cselekedetekkel kell fu tnunk" 
(Reg. prol. 45.) amerre ,,az Ür m u t a t j a az ő ha j l ékának ú t j á t . " 
(Reg. prol. 50.) „Futnunk kell és nem szabad azonnal visszariad-
nunk a tökéletesség ú t j á tó l " (Reg. prol. 86.) egyikünknek semi 
aki közülünk a tökéletes életmódra törekszik. A Regula ugyanis 
elvezet a tökéletes életmódra, hogy „helyes úton haladva juthas-
sunk el Teremtőnkhöz" (Reg. c. 73, 11.) mindnyájan , akik a 
mennyei haza felé sietünk és a magasságokba törekszünk. Akik-
nek lelkében él a szeretet, hogy az örök életre e l juthassanak, 
(Reg. c. 5, 16.) azoknak „a szűk u ta t kell választaniok, mely 
életre vezet és mások ítélete szerint kell járniok, mert Istenhez az 
vezet el, ha az engedelmesség ú t j á n megyünk hozzá." (Reg. c. 
5, 20—22.) „Van út ugyanis, mely elválaszt Istentől és pokolra 
vezet és van egy másik, mely elválaszt a bűntől és Istenhez és az 
örök élethez vezet." (Reg. c. 72, 1—3.) Ez utóbbin pedig „maga 
az Ür az, aki minket az örök életre segít." (Reg. c .72, 11.) 

II. 

1.) Tud juk , hogy ezen az úton minden két tényezőn fordul 
meg; az egyik az Isten kegyelme, a másik az emberi szabadakara t 
közreműködése. A katolikus tanítás ennek a ket tőnek az egyen-
súlyát á l lap í t j a meg. Egyrészt va l l ja ugyanis, hogy Isten ad min-
denkinek elégséges kegyelmet, és van hatékony kegyelem, mely 
feltétlenül működik, másrészt elismeri az emberi akara t szabad-

1 Ryelondt: Le sens de la vie d 'après la pensée de St. Benoît. Revue 
liturgique et monastique. 1922. 

Religio, 1929. 2 
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ságát, amelynek tettei nélkül nem történhetik meg az Istenhez 
való visszatérés. ,,Aki téged megteremtet t közreműködésed nél-
kül nem fog megigazulttá tenni közreműködésed nélkül. Tudto-
don kívül alkotott , tudtoddal és akara toddal tesz igazzá." (S. 
August . Sermo, 15, 11.) 

De tel jes tiszteletben ta r tva az egyház tanítását, a magya-
ráza tokban mégis lehetnek különféle árnyalatok. A thomista és 
molinista világnézet közti különbség is épen ezen fordul meg. És 
ha sikerülne megál lapí tanunk Sz. Benedeknek erre való felfogá-
sát, akkor már az alapoknál tovább juthatunk. Ha az élet nem 
más, mint visszatérés az Ürhoz és ezen az úton a kegyelem és a 
szabadakara t segít előbbre, megmarad még mindig a kérdés, hogy 
ezen az úton Sz. Benedek melyik tényezőt emeli ki jobban: vá j -
jon a kegyelem indítását-e vagy a szabadakarat közreműködését? 

Más szóval ez annyit jelent, hogy meg kell ismernünk Sz. 
Benedek tanításának theológiai és filozófiai alapját. Lelkiéletet 
helyesen kialakítani csak így lehet . És igaza van a regula-magya-
rázó L' Huilliernek. hogy Sz. Benedek tanítását igazán megérte-
nünk, belőle a lelkiéletünkre vonatkozó tanulságot levonnunk 
nem lehet, ha vissza nem térünk ahhoz a theológiához, melyen 
a szent pátr iárka tanítása alapul.1 

2.) Hogy épen a kegyelemtanon át akarunk el jutni Sz. Bene-
dek világnézetének megismeréséhez, ebben a kérdés természeté-
ben rej lő indításon kívül, vezetet t a kor egyháztörténelmének a 
tanulmányozása is. Azok a nagy viták, melyek a kegyelem és 
szabadakara t működéséről Pelagius követői és az Egyházhoz ra-
gaszkodó tanítók között folytak, még nagyon erősen éreztették 
hatásukat . A katolikus tant, melyet Szent Ágoston hirdetet t Pela-
giussal szemben, épen abban az évben hirdet te ki ismét az oran-
gei zsinat Arlesi Szent Cézár elnöklete alatt , amikor Sz. Bene-
dek Regulá já t írta, 529-ben. Lehetetlen, hogy Szent Benedek ne 
ismerte és ne követte volna a zsinatnak ezt a tanítását , melynek 
25 kánonjá t az Egyház is ünnepélyesen megerősítette, mikor azt 
l á t juk , hogy Sz. Benedek főtörekvése mindenben az volt, hogy az 
Egyháznak hű gyermeke legyen. És akkor ebből a tanításból fon-
tos következtetéseket vonhatunk le magunknak Sz. Benedek 
világnézetére vonatkozóan. 

3.) Szent Benedek minden gyermekében azt keresi elsősorban: 
1 Explication ascétique et historique de la Règle de St. Benoît. Paris, 

1901. I. 245. 
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„si revera Deum quaerit , hogy valóban Istent keres i -e?" (Reg. c. 
58, 12.) Mert ez az élet legszebb cél ja : keresni őszintén, tiszta 
szívből az Istennel való egyesülést. Ezt akar ta Regulá jával is elő-
segíteni: ,,ut recto cursu perveniamus ad Creatorem nostrum, 
hogy eltévelyedés nélkül folytonosan előbbrehaladva juthassunk 
el Teremtőnkhöz." (Reg. c. 73, 11.) 

De, ha a Regula szellemét vizsgáljuk, elsősorban pedig a be-
vezetését, akkor világos lesz előttünk, hogy ez a „c/ze Unruhe zu 
Gott," ez az Istent kereső nyugtalanság bennünk, ez a pihenést 
nem ismerő törtetés életfolyamatunk forrása felé Sz. Benedek 
szemében nem más, mint felelet Isten hívó szavára.1 Hogy mi 
Istent akar juk , annak az az oka, hogy Isten előzően lelkünkbe 
hatol t és hívott minket . Azok a szavak, amelyeket Pascal ad a 
mi Urunk Krisztusunk a jkára , csattanós és költői formában ugyan-
azt a gondolatot fe jezik ki: „Nem keresnél engem, ha meg nem 
talál tál volna."2 És jóval előbb már ugyanazt m o n d j a Nagy Szent 
Gergely, akit egyébként is a benedeki világnézet egyik legauten-
tikusabb kommentá ló jának tar thatunk, amikor azt í r ja : „Aki 
őszinte szívvel vágyódik Isten után és őt keresi, valóban már ma-
gánál t a r t j a is őt, akit szeret."3 De szinte fölöslegesnek látszik 
ilyen nagy tekintélyeknek az idézése, ha meggondoljuk, hogy ezt 
hirdeti már az evangélista Szent János is: „Nem mintha mi sze-
retnők az Istent, hanem mert ő előbb szeretett minket és elkül-
dötte Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért ." (I. J á . 4, 10.)4 

III . 
A theología szavaival kifejezve azt mondhat juk , hogy Szent 

Benedek világnézetében az első a „gratia praeveniens", vagyis 
Isten szeretetének a megelőző kegyelem küldésében való megnyi-
latkozása. A megelőző kegyelem az a „divina quotidie clamans 
vox" (Reg. prol. 21.) Istennek naponkint hangosan lelkűnkhöz 
áradó szózata, mellyel keresi az Ür az emberek tömegében a 
maga munkását : „quaerens Dominus in multi tudine populí opera-
rium suum." (Reg. prol . 27.) 

És ez a minket már előbb kereső Űr a próféta szavával hir-
deti magáról, hogy mielőtt mi hívnók őt, már előbb m o n d j a : íme 

1 Cornaërt : Le premier appel. Le prologue d e l à sainte Règle. Revue litur-
gique et monastique. 1920. 

2 „Tu ne chercherais pas, si tu ne m'avais pas trouvé" (Mystère de Jésus.) 
3 „Qui mente intégra Deum desiderat, profecto iam habet ipsum, quem 

amat." (Homilia pünkösd vasárnapjára.) 
4 V. ö. Hív az Isten. Szent Benedek Hírnöke, 1929. 2. szám. 

*2 
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itt vagyok. , ,Antequam me invocetis, diicam vobis: Ecce adsum." 
(Reg. prol. 37. — Is. 58, 9.) 

Nem is csoda, ha ez a szív, amely ennyire á térez te a meg-
előző kegyelem tényében az Isten szeretetének óriási, emberi 
szívvel csak épen sej thető nagyságát, örömmel teli és égre len-
dülő viszontszeretettel felkiált: ,,Mi lehetne édesebb ránk nézve, 
szeretet t testvéreim, az Ürnak ezen hívó szavánál, mellyel kegyes-
ségében maga az Űr muta t j a nekünk az élet ú t j á t ? ! " (Reg. 
prol . 39.) 

És a megelőző kegyelem első indításától kezdve minden jó-
cselekedetünket továbbra is a kegyelem művének tekinti Szent 
Benedek. Ezért int minket, hogy mi is azokhoz csatlakozzunk, 
akik „a jó cselekedeteik tuda tában nem válnak felfuvalkodot-
takká, hanem mindenkor mélyen meg vannak győződve arról, 
hogy a bennök meglevő jó tu la jdonságok nem maguktól, hanem 
az Ürtól erednek és ezért egyre a bennök munkálkodó Urat ma-
gaszta l ják." (Reg. prol. 57—61.) 

A kegyelem működését ezért sohasem felejt i el Sz. Benedek. 
A legelső tanácsa az, hogy bármi jóba is kezdünk bele, ké r jük 
ki tar tó buzgó imádsággal az Űrtól a véghezvitelét (Reg. prol. 10.), 
mer t az imádság a kegyelem forrásának megnyitója. 

Az erények megszerzése, a tökéletesség legnagyobb fokának 
elérése, — amikor amit előbb csak félelemből te t tünk meg, azt 
mintegy természetszerűleg és szokássá válva Krisztus szereteté-
ből és az erényekben való gyönyörködésből tesszük, — nem a 
magunk erőfeszítésének az eredménye, hanem az Ür viszi ezt 
végbe a Szentlélek kegyelme ál tal a bűnöktől és a vétektől meg-
tisztított szolgájában. (Reg. c. 7, 155—159.) 

A léleknevelés és jel lemalakítás nagy munkájában , a bűnök 
leküzdésében és az erények megszerzésében épen a kegyelmet ki-
eszközlő hata lma miatt t u d j a Szent Benedek mindennél: kiközö-
sítésnél, tanácsnál, intésnél, megfenyítésnél, ezeknél az emberi 
eszközöknél nagyobbnak az imádságot: „adhibeat etiam, quod 
maius est, suam et omnium f r a t rum orationem" (Reg. c. 28, 13.), 
mer t az imádság ál tal kikönyörgött kegyelemben maga a Minden-
ható Ür működik a mi javunkra. 

De mindezeknél jobban megmuta t j a Szent Benedeknek a ke-
gyelem erejében rendí thetet len bizalommal hívő lelkét, amikor 
azt tanácsolja, hogyha lehetet lennek látszó dolgot is bíznak ránk 
és kérésünk el lenére nem szabadítanak fel alóla, szeretetből és 



SZENT BENEDEK VILÁGNÉZETE. 21 

Isten segítségében bízva: „ex cari tate et confidens de adiutorio 
Dei" (Reg. c. 68, 10.) engedelmeskedjünk, mert a kegyelem még 
a lehetet lennek látszó dolgok véghezvitelében is megsegít. 

És ál talában azt tanácsolja, hogy ha bármiben úgy érezzük, 
hogy erőnk elégtelen lenne, ké r jük az Urat, hogy kegyelmével 
siessen segítségünkre: ,,et quod minus habet in nos natura possi-
bile, rogemus Dominum ut gratiae suae iubeat nobis adiutorium 
ministrare." (Reg. prol. 82—84.) 

Vagyis összefoglalóan kimondhat juk, hogy Szent Benedek 
világnézetében megvan a kegyelem primátusa. Ez az egyik oka, 
hogy a bencés theológusok és filozófusok mindenkor a thomista 
bölcsészet felé ha j lo t tak és ez aszkézisükre is hatással volt. 

A kegyelemnek ily nagy mér tékű hangsúlyozása következik 
Szent Benedek őskeresztény theocentrikus világfelfogásából is. 
De mivel anthropocentrikus korunk szöges ellentétben áll ezzel 
az ősi világnézettel, azért kell hosszú tanulmány és lassú ú j j á -
nevelés, „lente reeducation" ahhoz is, hogy bele tud junk illesz-
kedni a benedekí gondolatvilágba. A ma összetett embere előtt 
akárhány részletében, vagy nagyon is egyszerű, vagy egyenesen 
érthetet len. De korunknak ez a szelleme ellentétben áll a katoli-
cizmus szellemével is és közénk való furakodása a katolikumnak 
volt á r ta lmára . Tehá t egyetemes érdek kívánja az apostoli egy-
ház őskeresztény szellemének oly kiváló képviselőjének a tanul-
mányozását , mint Szent Benedek, hogy ez által is sikerüljön a 
nagy katolikus ú j jászüle tés m u n k á j á n dolgoznunk. Ez az ú j j á -
születés a katolikus Egyházban is ez alapokhoz való visszatérés-
ből nyeri erejét , azér t kell a l i turgikus apostolság mellett a Szent 
Benedek jubileumból is az egész magyar katolikus társadalom-
nak tanulnia.1 

IV. 
Megvan tehát a kiinduló pontunk, ahonnan tovább következ-

tethetünk. A kegyelem hangsúlyozása az akarat ta l szemben, az 
isteni elem kiemelése az emberivel szemben az az alap, amelyre 
fe lépí thet jük Szent Benedek Atyánk egész világnézetét. 

1.) A természetes ész is azt mondja , hogy a kegyelemmel 
szemben a mi fe ladatunk és közreműködésünk ket tős: az egyik, 
hogy le kell rontanunk a kegyelem akadályait , a másik, hogy elő 
kell segítenünk a kegyelem működését . Érdekes ebből a szem-
pontból Aquinói Szent Tamásnak egyik helye: „Amint az eré-

1 V. ö. A liturgia és a kat. újjászületés. Pannonhalmi Szemle. 1928. 
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nyek összeségét egy épülettel lehet összehasonlítani, úgy azt, ami 
az erények közül a legelső, azt az alapkővel hasonl í that juk össze. 
De az erényeket Isten önti lelkünkbe. Azér t az erények megszer-
zésében alapvető tevékenységünk ket tős: az első az akadályok 
elhárí tása. Ebből a szempontból az első hely az alázatosságot 
illeti meg, mert ez űzi el a büszkeséget, mely Istennek ellenáll. 
Az alázatosság az Ürnak aláveti magát és utat nyit az isteni ke-
gyelem áramlásának, amint a Szentírás mond ja : Isten a gőgösök-
nek ellenáll ,de az a lázatosaknak m e g a d j a kegyelmét. Ebben az 
értelmében az alázatosság a lelki épület a lap ja . Más szempontból 
első az az erény, mellyel Isten elé lépünk és az első lépés a hit 
által történik Szent Pál szerint is: ,,Aki Istenhez akar lépni, an-
nak hinnie kell ." (2, 2q. 161, a. 5 ad 2.) 

így tanít Aquinói Szent Tamás és világos, hogy taní tása rész-
ben fedi Szent Benedek gondolatát, amely ar ra késztette őt, hogy 
az alázatosságról í r j a meg Regulá ja leghosszabb és legjellem-
zőbb fejezetét .1 De a nagy bölcselő csak egyik felét a d j a Szent 
Benedek taní tásának. A Regula szerint ugyanis a kegyelem mű-
ködésének két fő akadá lya van: az egyik az emberi büszkeség, a 
másik az önakara t érvényesítése. A benedeki aszkézis negativ 
programmja a kegyelem ezen két akadá lya ellen való harcot 
hirdeti. 

Az első bűn is ebből a kettős forrásból eredt. Ősszülőinket 
megszédítette a büszkeség: „Olyanok lesztek, mint az Isten!" és 
a tilalom ellen lázította a korlátokat tűrni nem akaró önakarat . 
Sőt az angyalok bukását is a gőg és Istennek szolgálni nem akaró 
önakarat okozta. így tehát természetes, hogy Szent Benedek vi-
lágnézetében is ez a ket tő minden rossznak a forrása. 

2.) Vegyük az első akadályt : önakaratunk érvényesítését. 
Szent Benedek atyánk a Regula e le jén kijelenti, hogy ő azokhoz 
intézi szavait, akik „lemondottak önakara tukról" (Reg. prol. 7.) 
Mert „akik az önakara tnak szolgálnak, azok nem lehetnek igazi 
szerzetesek, hanem csak a legnyomorultabb gyrovagusok." (Reg. 
c. 1, 31.) Ezér t szigorúan megti l t ja, hogy „bárki sa já t szívének 
akara tá t kövesse a kolostorban", (Reg. c. 3, 19.) mert az „önaka-
rat gyűlölete" a lelkiélet művészetének egyik eszköze. (Reg. c. 

1 Az említett részleten kívül még több helyről ki lehet mutatni, hogy 
Aquinói Szent Tamás jól ismerte a bencés szellemet és sokat tanult belőle. 
Nem csoda, hisz Monte Cassinon a bencések nevelték, mint oblátust és egy 
ideig maga is bencés akar t lenni. V. ö. Paul Renaudin: St. Thoma d'Aquin 
et St. Benoît. Revu Thomiste, 1909. 
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4, 71.) Amint tehát a parancs elhangzik, „el kell hagynunk ön-
akaratunkat" (Reg. c. 6, 8.) és tettekkel kell a parancsnak meg-
felelnünk. 

De nemcsak az engedelmesség miatt kívánja ezt Szent Bene-
dek, hanem alázatosság erénye miatt is, mert az alázatosság első 
foka azt követeli, hogy minden órában „őrizzük meg magunkat 
— többek közt — az önakarat bűnétől, melynek követésétől a 
Szentírás is tilt: A magad akaratától fordul j el, és kérd az Urat 
imádkozva, hogy az ő akara ta legyen meg benned. (Reg. c. 7, 
57—61.) Az alázatosság második fokán már nemcsak azért nem 
tel jesí t jük önakaratunk kívánságát, mert ez a parancs, és így 
kénytelen kelletlen, de engedelmeskednünk kell, hanem nem is 
szeretjük már önakaratunkat és nem is vágyódunk arra, hogy 
kívánságai te l jesedjenek." (Reg. c. 7, 91.) Amikor tehát minden 
tulajdonáról lemond a bencés, akkor lemond nemcsak anyagi 
külső javairól, hanem lelki javairól, „mert még az akara ta sem 
lehet saját tulajdona." (Reg. c. 33, 7.) 

És valóban nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy mily káros 
lehet az Énnek a túlságra jutása a lelkiéletben. Hogy t u d j a tönkre 
tenni a lélek legszebb kincseit, mennyire be tud hálózni és meny-
nyire elvakíthat önmagunkkal szemben, A mai írók ta lán rend-
szeresebben írnak erről az önámításról, részletesebben leírhatják 
a lelkiélet hazugságait, világosabban fe l tá r ják gyöngeségeinket, 
melyeket talán erőknek és jó tulajdonságoknak látunk, de különb 
orvosságot egyikük sem tud adni, mint az önakaratunk megféke-
zését, a lelkiéletnek Én-telenné tevését. 

Nem jelenti ez az akarat gyengítését, megtar that juk tehát 
a modern aszkézis és pedagógia tanítását az akarat neveléséről. 
Sőt ez a nemesebb értelembe vett akarati-világ erősítését szol-
gálja, mert a kiölt Én helyébe Isten lép és az önakarat velleitása, 
gyenge, erőtlen akarkodása helyébe az isteni Voluntas lép, ez az 
egyetlen és fölséges hatalom, melynek szava a Fiat és következ-
ménye a Factum est! 

3.) A másik alapvető hiba a büszkeség, a „superbia vitae." 
Látszólag kevesebb helyen említi ezt a bűnt Szent Benedek, de 
hogy az önakarattal egyformán kiirtásra ítéli, azt m u t a t j a az a 
tény, hogy Regulája leghosszabb fejezetét a büszkeség ellentét-
jéről: az alázatosságról í r ja . 

Büszkeségnek nevez Szent Benedek minden önfelmagaszta-
lást, legyen bár a forrása, akár tehetségünk, akár a sikerünk, akár 
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az állásunk, akár bármi más. Ezért míg egyrészt a lelkiélet jó 
cselekedetei közt meghagyja, hogy tanítványa „ne legyen büszke," 
(Reg. c. 4, 38.) másrészt büntetéssel sú j t ja a büszkeség minden 
megnyilatkozását. Az apátnak a büszkeséget még testi fenyítés-
sel is irtania kell, — ha szükség lenne erre — vagy pedig a közös-
ségből ki kell zárnia azt, aki engedetlen és büszke létére ismételt 
büntetés után sem akarna megjavulni. Nagyon vigyáz arra is Sz. 
Benedek, hogy ha valaki elöljáró lett, akkor a büszkeség el ne 
kapja . Ha pedig például a dékánok közül valaki mégis büszke 
lenne, akkor háromszori figyelmeztetés után állásából is el lehet 
mozdítani, hogy méltóbb jöjjön a helyébe. (Reg. c. 21, 14.) De 
ugyanígy rendelkezik a perjelre vonatkozóan is. Sőt itt azt is 
hozzáteszi, hogy ha elmozdítás u tán nem tudna megnyugodni és 
engedelmesen visszavonulni, akkor a kolostorból is el lehet kül-
deni. (Reg. c. 55.) A kolostorban levő papoknak is ezt köti a lel-
kükre, hogy a felfuvalkodottságot és a büszkeséget kerül jék. 
(Reg. c. 62, 2.) 

Szent Benedek nem ír többet a büszkeségről. De mintegy 
kiegészíti az ő oktatását legzseniálisabb tanítványának, Szent 
Bernátnak a büszkeségről szóló értekezése. Míg Szent Benedek 
megírta az alázatosságnak magasba vivő tizenkét fokozatát, addig 
Szent Bernát összeállította a kevélységnek a mélységbe vezető 
tizenkét állomását. Ezek szerinte: a kíváncsiság, a könnyelműség, 
a hiú öröm, a hányivetiség, a különcködés, a dölyfösség, a bekép-
zeltség, a bűnök szépítgetése, a hamis gyónás, a lázadás, a szaba-
don való vétkezés és végül a vétkek megszokása.1 

Látjuk tehát, hogy valóban az önakarat és a büszkeség az a 
két fő bűn, amely ellen küzd Szent Benedek. De a felsorolt ada-
tok mögött meg kell látnunk a bennük rej lő világnézetet, mert 
akkor tudjuk megmondani, hogy miért épen ezt a két bűnt üldözi 
Szent Benedek. Azér t , mert a kegyelem bennünk való működésé-
nek ezek a fő akadályai. És ugyanez az oka annak is, hogy miért 
az engedelmesség és az alázatosság a két fő erény, melyet Szent 
Benedek Atyánk hangsúlyozottan megkíván. Azért, mert ezek 
segítik elő a kegyelem működését. 

V. 
1.) Első tehát az engedelmesség. Szent Benedek Atyánk vi-

lágnézetének az elmondottak szerint is a természetfölötti előtt 
1 V. ö. Maréchaux: St. Benoît. Paris , 1911. (A 165—193. 1 Szent Bernát 

tanítását elemzi.) 
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való hittel te l jes és bizalmas meghódolás egyik fő jel lemzője. 
Ugyanez a természetfelet t i gondolkodás nyilatkozik meg benne, 
amikor az engedelmesség motívumaira muta t rá. Azt m o n d j a 
ugyanis, hogy az elöljáró parancsát úgy kell vennünk, „mintha 
isteni parancs lenne," (Reg. c. 5, 7.) mert az e lö l já rók iránt t anú-
sított engedelmesség Istennek szól (Reg. c. 5, 36.) és az a láza-
tosság is azt k ívánja , hogy a bencés „Isten i ránt való szeretetből 
te l jes engedelmességgel vesse magát alá az elöl járónak," (Reg. 
c. 7, 99.) 

A gyakorlat szempontjából pedig a késlekedés nélküli enge-
delmesség fontosságát emeli ki ismételten. Az t mondja, hogy 
„a megtevésben ne ismerjenek késlekedést ," (Reg. c. V. 7.) hanem 
azonnal hagyják el a maguk dolgát még ,,ha befejezetlenül is kel-
lene ott hagyniok, amin dolgoztak, hogy így a mesternek a pa-
rancsa és a taní tványnak a tökéletes tel jesí tése az Isten félelem 
gyorsaságával a két dolog mentől gyorsabban egyszerre tör tén-
jék." (Reg. c. 5, 17.) 

Az engedelmességet Isten áldozatként e l fogad ja és egyúttal 
kedves az emberek előtt, de csak akkor „ha a parancsot nem kés-
lekedve, nem vonakodva, nem lagymatagon, nem zúgolódva, nem 
feleselgetve, kénytelen kelletlen te l jes í t jük." (Reg. c. 5, 33.) Ezér t 
a testvéreknek az engedelmesség erényében egymással versenyez-
niük kell (Reg. c. 72, 8.) és az apá tnak is, habár minden személy-
válogatást kerülnie kell, mégis azt a szerzetest jobban kell sze-
retnie, aki a jó cselekedetekben és az engedelmességben jobb. 
(Reg. c. 2, 48.) 

De ha az ada tok összeállítása u tán a lelket nézzük a bölcselő 
szemével, akkor vigyáznunk kell, hogy tisztán lássuk mi volt 
Szent Benedek világnézeti felfogása az engedelmességről. Mer t 
az engedelmesség fogalma magában a bencés rendben is fe j lődé-
sen ment keresztül. Hogy a modern lélek nehézségeit ne említsük, 
csak nézzük azt az ellentétet, mely az engedelmesség germán és 
római felfogása között világosan fennáll . Még a római az enge-
delmességet a parancsoló személy tekintélye miat t fogadja fel tét-
len hódolattal , addig a germán inkább az engedelmeskedő hű-
ségét emeli ki. És mikor a bencés szerzetesség kikerül a germán 
népek közé, akkor a hűség szubjektív eleme jut előtérbe az enge-
delmesség fogadalmában a parancsoló tekintélyének objektivitá-
sával szemben.1 

1 V. ö. Herwegen: St. Benedikt und die Germanen. Alte Quellen neue 
Kraft . Düsseldorf, 1918. 
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Szent Benedek az engedelmességben nemcsak a negativ ele-
met lá t ta meg, mint a kegyelem egy nagy akadályának elhárí tó ját, 
hanem pozitív jót is látott benne, mely szociális szempontból a 
közös élet legfőbb összetartó ereje, egyéni szempontból pedig a 
tökéletességnek egyik leghathatósabb előmozdítója. Az engedel-
messég ezért Szent Pál tanácsának megvalósításában: ,,Induimini 
Christum", „öltözzetek Krisztusba" nélkülözhetetlen eszköz, mert 
á l ta la lehet az egyén hasonló a kereszthalálig engedelmes Krisz-
tushoz. 

Talán csak a ma emberétől annyira keresett rendszer nincs 
meg Szent Benedek tanításában, de magként adva van azért a 
Regulában az engedelmességnek minden eleme és ebből a magból 
szervesen kifej lődhetet t az engedelmesség gazdag erénye a külső 
engedelmességtől a bensőnek, a szívnek, észnek, aka ra tnak töké-
letes engedelmességéig. 

2.) Szent Benedeknek az alázatosságról szóló taní tásá t már 
sokan kuta t ták és magyarázták . így, hogy a legtudósabbat említ-
sük Aquinói Szent Tamás is foglalkozik vele Summájában. 1 És 
legújabban három kiváló író: Wolfsteiner Willibold apát , dr. 
Mázy Engelbert apát és Jüng t Tamás einsiedelni bencés is köny-
vet ír tak az alázatosságról." Ez a tény már magában is bizonyítja, 
hogy a Regulának az alázatosságról írt fejezete döntően fontos 
Szent Benedek világnézetének megismerésére. 

A Regula magyarázóknak az ál ta lános hibája azonban ennek 
a fe jezetnek a magyarázatánál is meglátszik. Előre megalkotott 
elméletüket aka r j ák nem egyszer beleolvasni a Regulába a helyett, 
hogy térden állva, elmélkedve szívnák magukba a belőle kiáradó 
lelket. A részletek elemzésében a fenti kiváló munkákra hivat-
kozva, mi a hát térben meghúzódó filozófiát keressük és azt állít-
juk, hogy az alázatosság is a kegyelem működésének előmozdítá-
sára szükséges, mint a büszkeség akadályának eltávolítója. Eb-
ben pedig a legtekintélyesebb regulamagyarázóra L' Huillierre 
támaszkodunk. 

Az alázatosság t izenkét foka Szent Benedek szerint a kö-
vetkező: 

1. A töredelmes szív; az Isten és ítéletének félelme; az összeszedettség 
Isten jelenlétében. 

1 2. 2q. 161. a. 6. Ezzel más alkalommal még foglalkozunk. 
- Die Demut nach der Lehre des hl. Benediktus. Freiburg, Herder, 

1911. — Szent Benedek taní tása az alázatosságról. Pannonhalma, 1922. — 
Der Weg zur Seelenreife. St. Ottilien, 1929. 

3 Lásd fentebb idézett művét. 
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2. Önakaratunk megtörése. 
3. Az engedelmesség, még pedig Isten iránt való szeretetből. 
4. A méltatlanságok és sértések türelmes elviselése. 
5. Kísértéseink és bűneink megvallása lelki vezetőnk előtt. 
6. Mindennel való megelégedettség, mert érdemetlenek vagyunk 

bármi jóra. 
7. Mindenkinél kevesebb értékűnek t a r t suk magunkat. 
8. Minden különcködés kerülése szóban és cselekedetben. 
9. A hallgatagság szeretete és gyakorlása. 
10. A hangos nevetés kerülése. 
11. A szelíd, nyugodt, alázatos, de méltóságos, kevés, de meggondolt 

szavú beszéd. 
12. A belső alázatosságunknak megfelelő külső viselkedés. 
íme a tizenkét foknak bármelyikét vehetjük és vizsgálhatjuk 

és azt ta lá l juk, hogy valóban a kegyelem akadályát elhárító és 
hatását előmozdító eszköz. 

VI. 
1.) De vigyáznunk kell, hogy egyoldalúak ne legyünk. Bár 

Szent Benedek világnézetében határozot tan megál lapí that juk a 
kegyelem primátusát az akara t előtt, tehát az isteni elemnek 
hangsúlyozását az emberivel szemben, de mi sem áll azér t távo-
labb tőle, mint az Isten szerepét hamisan megítélő miszticizmus 
és a belőle fakadó quietizmus vagy pedig az emberi közreműkö-
désről te l jesen megfeledkező fatalizmus. Szent Benedek a nyu-
gati szellem képviselője és a római géniusz egyik megtestesítője, 
ezért a tettek embere is. 

Ezt l á t juk életében is, mikor é le tének válságos fordulóin 
radikál isnak mutatkozik épen azért, mer t előtte a kegyelem, a 
természetfelet t i rend elismert valóság és mert maga az Isten az, 
akit keres. Ezért nem elégszik meg a fél megoldásokkal, hanem 
mindenkor gyökerestől szakít az előzővel és teljes lélekkel fordul 
ú j é le tú t já ra . így tesz, mikor lelke üdvéért otthagyja Rómát , majd 
Enfidét is. A subiacoi bar lang nem ismer megegyezést, mert a 
,,soli Deo" a vezércsillaga. Ot thagyja nemcsak a vicovarói rossz 
ú t ra tért szerzeteseket, hanem ot thagyja Subiacot is és ellenfelé-
nek szomorú halála sem t u d j a eltéríteni szándékától. Csak az 
Isten előtt te l jesen meghódoló lélek tud így cselekedni és tud 
Istenért mindent: sua, suos, se, vagyont, rokonokat és ha kell, 
önmagát is így elhagyni. 

Ugyanez a tettre törés és a pozitívre való beáll í tottság lát-
szik meg a Regulán is. Mikor megkezdi Regulájá t , első szava az, 
hogy hallgassunk figyelmesen mesterünk szavára, de a második 
mind já r t az, hogy tettekkel teljesítsük, amit hallottunk. Utána 
idézi a 33. zsoltárból: „ fordul j el a rossztól és tedd a jót." És ez 
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a „fac bonum" ú j r a és ú j ra megismétlődik. A „ j ó cselekedetek 
megtar tása" (Reg. c. 4.) a lelkiélet fő munkája, mer t az Ür h a j -
lékába „csak jó cselekedetekkel lehet e l jutnunk." (Reg. prol. 80.) 
Ezért „gyorsan kell haladnunk és cselekednünk itt a földön, ami 
az örökkévalóságban javunkra vál ik." (Reg. prol. 100.) Egészen 
külön fejezetet szentel „a jó cselekedetek eszközeinek" ismerte-
tésére, melyeket gyakorolnunk kell, hogy a kegyelem hiábavaló 
ne legyen számunkra. 

Ezt a lelkületet ta lál juk meg a kolostor elnevezésében is, 
mert Szent Benedek a maga a lapí tásá t egyszerűen „az Úr-szolgá-
lat iskolája" „Dominici schola servi t»" névvel nevezi meg, amint 
Szent Baziliusz, (e részben Szent Benedek mestere) nevezte.1 

Ezenkívül azonban hatással lehetet t Szent Benedekre a késő ró-
mai katonai céh-rendszer is, amelye t szintén schola-nak nevez-
tek," A katonaság gondolata egyébként is több he lyen meglátszik 
a Regula szókincsében és képeiben és ez ismét csak azt az ál l í tá-
sunkat erősíti meg, hogy Szent Benedek atyánk a kegyelem el-
sőbbsége után a tettek szükségességét hangsúlyozza, tehát az is-
teni jóság hívása u tán a szabad aka ra t feleletét. 

Ezért a bencés fogadalom lelke a „conversatio morum," 
amely kifejezés ér te lme szerint annyit tesz, mint erkölcsös é le t -
mód. Másként jóakaratunknak és Istenhez való fordulásunknak 
a megfelelő te t tekben való megnyilatkozása. H a a régieknél, első 
sorban Cassianusnál vizsgáljuk a „conversatio" szó jelentését,3 

akkor azt ta lá l juk, hogy valóban ez a tettekre irányuló lelkületet, 
az önmagát erkölcsileg folyton tisztogató és fej lesztgető készsé-
get, elszántságot jelenti. Vagyis a dogmatika és egy bencés 
aszketikus író Blosius szerint: „ F a c quod est in te." „Tedd meg 
mindenkor, ami r a j t a d áll." Még pedig hic et nunc! Itt és most! 
Ne legyünk olyanok, akik örökösen a mult bűneit sirat juk t e r -
méket len bánat ta l . De ne legyünk örök tervezgetők se, akik min-
dig holnap és holnap akarnak átalakulni . A múl ton már nem vál -
toztathatunk, a jövő pedig bizonytalan. A most és a ma az á ldo t t 
idő, a kegyelmek ideje. „Ma, ha az Ür szavát hall játok, meg ne 

1 To ótdao/cdeiov i:<7>r èvxohov tov dew. (Reg. fus. tract. 2., PG 
31, 908.) 

2 Erre vonatkozóan 1. Rothenhäusler: Zur Aufnahme Ordnung der Regula. 
Münster, 1912. — A céhekre: Szent Benedek és Cassiodorus, Ph. 1919. 53. 
és köv. lapokat. 

3 V. ö. Miért jöttél? Ph. 1925. (Elsősorban 3. fejezettel.) 
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keményítsétek szíveteket!" íme ez a „conversatio morum;" itt és 
most és tenni, tenni, tenni! Annyit , amennyit tudunk. És azt, amit 
tudunk! 

2.) Jel lemző lesz azonban Szent Benedek világnézetének 
gyakorlati megvalósítására, tehát életfelfogására, hogy milyen 
tet teket kíván. Három érdekes vonást ta lálunk ugyanis a Regulá-
ban. Először is lá t juk, 1.) hogy mennyire ismeri az emberi te rmé-
szetet, 2.) és ennek megfelelően a hétköznapi élet egyszerű tet tei-
vel, kis erényeivel akar megszentelni, 3.) és végül, hogy mint a 
fö ldönjáró reális ember egy percre sem feledkezik meg a testről 
sem, melyet a lelkiélettel foglalkozók közül oly sokan e lhanya-
golnak. Lássuk ezeket egyenként is. 

Épen az emberi természet kitűnő ismerete és figyelembevétele 
miatt lehet a Regulát elnevezni a „személyiség iskolájának" 1 és 
ezért í r j a Schnürer, hogy az egyéniség iránt való gondot a bencé-
sek ültették el a nyugati népekbe.2 Szent Benedek atyánk azt 
m o n d j a az apátnak, hogy ne fe le j tse el soha, hogy „a lelkek irá-
nyítását és sok ember természetéhez való alkalmazkodást vál la l ta 
magára ," (Reg. c. 2, 87.) ezért „az idő és körülmények szerint 
felváltva ma jd szigorú, ma jd szelíd legyen, m a j d a mesterhez 
való kemény, m a j d atyai kegyes indulatot mutasson. A fegyel-
metlenek és nyughatat lanokat keményebben dorgá l ja meg, az en-
gedelmeseket, szelídeket és béketűrőket el lenben kéréssel buz-
dítsa a jóban való előhaladásra . In t jük továbbá, hogy a hanya -
gokat és makacsokat szigorúan f e d d j e meg és keményen fenyítse 
meg őket." (Reg. c. 2, 16—24.) A természetek különbözősége mel-
lett a r ra is figyelmeztet, hogy az ègyes életkorok is más és más 
elbánást igényelnek. Másként kell foglalkozni a gyermekekkel és 
az öregekkel, mint a tel jes korban lévő férfiakkal, másként a be-
tegekkel, mint az egészségesekkel. 

És amit tanácsol, azt maga is megtette. Regulá já t úgy í r ta 
meg, hogy olyan legyen, mely a gyengéket sem r iasz t ja vissza, de 
egyúttal az erősnek is lendületet, szárnyat a d j o n . Figyelembe 
veszi a lélek minden fejlődését és a közös élet különböző ha tásá t : 
az érzékenységet, a vetélkedést, az írígykedést, a mormogást és 
ellenszenvet. . . Semmi el nem kerüli figyelmét. Az ál lhatat lan 
szerzetest, aki nem tudott az imádság alatt a kóruson maradni , 
megvesszőzi, de a szegény gótot, aki túlságos buzgalmával á r t a 

1 Redlich: Eine schule der Persönlichkeit. St. Benedict s Stimmen 1917. 
2 Leben des hl. Bonifazius, Mainz, 1904. 
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kolostor vagyonának, amikor a fejszét a vízbe ejti, szelíden vi-
gasztal ja : „Légy derűs és dolgozz tovább!" — Az előkelő tiszt-
viselő büszke fiát megszégyeníti, amikor lelkében olvas és meg-
muta t ja , hogy ismeri titkos gondolatait, — de a vicovaroi gonosz 
szerzeteseket egyszerűen ott hagyja . 

Minthogy ennyire ismeri az emberi lelket és iparkodik a ter-
mészetfelett i lelkivilágot természetesen fölfogni és a fö ldönjáró 
átlagemberhez alkalmazni, azér t arra törekszik, hogy kolostorá-
ban „semmi kemény és semmi súlyos dolgot ne rende l jen ." 
(Prol. 116.) 

Az önmegtagadás gyakorlataiban az lesz ránézve jellemző, 
amit a bor élvezetéről mond, hogy ,,bár azt olvassuk, hogy a bor 
a szerzetesnek nem való, de mivel erről napjainkban nem lehet a 
szerzeteseket meggyőzni, legalább azt fogad juk el, hogy ne igyunk 
a telítettségig, hanem mérsékelten." (Reg. c. 40, 13.) És ez a 
„sed parcius" a vezető elve mindenben. így a zsoltároknál azt 
mondja, hogyha az ősi szerzetesek és remeték egy nap alat t el-
mondották az egész zsolozsmáskönyvet, az ő gyermekei egy hét 
alat t végezzék el ugyanezt. (Reg. c. 18, 69.) Tehát az imádságban 
az elve parcius, ne túlzot tan. Ez a gondolkodásmód nyilvánul 
meg a nagyböj t re vonatkozó rendelkezésében, amelyben szintén 
azt mondja, hogy bár a szerzetes egész életének ilyen fegyelem-
ben kellene folynia, mégis minthogy csak kevésnek van ehhez 
megfelelő lelki ereje, legalább a nagyböjtben iparkodjunk éle-
tünket te l jes t isztaságban megőrizni és más időknek mulasztásait 
is ebben a szent időben iparkodjunk jóvá tenni. (Reg. c. 49.) Te-
hát ebben is parcius! legyünk mértéktar tók! 

Ha a szükség vagy a szegénység azt kívánja, hogy minden-
kinek kemény kézimunkát kell végeznie, a testvéreket a r ra figyel-
mezteti, hogy ne szomorkodjanak, mert a tyáik és az apostolok is 
kezük munkájából éltek meg, de az apáto t meg arra figyelmezteti, 
hogy mindent mértékkel, mensurate, r ende l j en el épen a kicsiny-
lelküek és csüggedők miat t . (Reg. c. 48, 16.) Ezért a gyöngéknek 
ad janak mindig segítséget, hogy ne szomorkodva végezzék mun-
kájukat és bárki, ha rászorul , kapjon segítséget. (Reg. c. 35, 5; 
c. 53, 43.) 

3.) Milyen tetteket akar tehát Szent Benedek? A hétköznapi 
élet apró erényeit, az á t lag ember mindennapos gyakorlatait . 
Ebben a tekintetben te l j esen jogosan lehet összehasonlítani Szent 
Benedeket a lelkiélet nagy modern mesterével: Szalézi Szent 
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Ferenccel, aki azt tanácsolja, hogy jár junk az alázatos és kicsiny 
tettek alacsony utaín.1 Amikor pl. Sz. Benedek a jó szellemről 
és buzgóságról ír, amelyet szeretne látni minden tanítványában, 
akkor ennek a „zelus bonus"-nak külső jeleiként nem kiváló hősi 
erényeket sorol fel, nem a misztikus imádság adományait, nem 
rendkívüli önmegtagadó gyakorlatokat . Ellenkezően azt k ívánja , 
hogy ez a jóra való buzgalom a rendes napirendünk pontos meg-
tar tásában és a napközben adódó kellemetlenségek türelmes és 
szeretettel te l jes elviselésében nyilatkozzék meg. (Reg. c. 72.) 
Valóban az élet r i tkán ad a lkalmat arra, hogy nagy te t tekben 
mutathassuk meg szeretetünket. De ezer, meg ezer kis a lkalom 
van rá, melyek pedig végső eredményükben és értékükben fe lér -
nek az előzőkkel. 

Ez az oka annak is, hogy Szent Benedek miért kívánja meg 
a társas élet udvariassági formáit. Mert az etiquette már kis ethika. 
És a testvéri szeretet hősi gyakorlatánál fontosabbak ezek az ud -
variasság apró tényei, mert amazokra talán sohasem kerül sor, 
ezeket nap-nap u tán gyakorolhat juk és kell is gyakorolnunk. N e m 
engedi, hogy a rendtársak egymást puszta nevükön szólítsák, ha -
nem a fiatalabbak az öregebbeket t iszteljék és a tyának nevezzék, 
az öregebbek pedig a fiatalokat szeressék és testvérnek szólítsák. 
(Reg. c. 63, 23.) Az i f j ak kel jenek fel, ha egy öregebb atya megy 
el mellet tük és a d j a n a k helyet neki az ülésre. (Reg. c. 63, 33.) 
De nemcsak egymás iránt, hanem akivel csak érintkeznek idegen-
nel, vagy vendéggel egyaránt legyenek udvariasak. (Reg. c. 53, 20.) 

4.) És még egy jellemző vonást említek fel annak bizonyítá-
sára, hogy mennyire józan és természetes a természetfelett i é le-
tében Szent Benedek, nevezetesen azt, hogy mennyire figyelem-
mel van a testre és a külsőre. Az aszketikus elméletírókban meg-
van a haj landóság, hogy a lélek kedvéért megfeledkezzenek a 
testről és nem gondolnak arra, amit már a pogány költő megírt : 
ut sit mens sana in corpore sano. Szent Benedek aszkézisének 
pedig a következő három jellemvonása van: 

a súlypont benne tel jesen a lelki elemen: a kegyelmen van, 
de azért nem feledkezik meg a testről sem; 

mind a testi, mind a lelki aszkézisben a pozitiv elemet emeli 
ki erősen a negativval szemben; 

1 „Cheminons par ces basses vallees des humbles et petites vertus." 
(Lekuc à B. Chantal, XIII. p. 92.) V. ö. Ryelandt:La parenté d'esprit de St. 
Benoît et de S. François de Sales. Revue liturgique et monastique 1923. 
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és a lélek és test előkészítésében nem használ kivételes és 
csak a kiválasztott lelkek számára való gyakorlatokat.1 

Szent Benedek elve tehát, hogy a kegyelem működésének 
előmozdítására egyformán „elő kell készíteni a testet és a lelket." 
„Praeparanda sunt corda et corpora nostra." (Prol. 105.) És ami-
kor az alázatosság tizenkét fokáról ír, akkor azt mondja , hogy 
azok az alázatosságnak, tehát a lélek méghajlásának és a fe-
gyelmezettségnek, tehát a test méghajl í tásának a fokozatait jelen-
tik.2 A beszédre, a nevetésre, a járásra, a külső viselkedésre vo-
natkozó négy utolsó pont mind a test megfegyelmezésére vonat-
kozik. 

És mert a külső nem csak tükre a belsőnek, hanem a belső-
nek megőrzője és fej lődésének elősegítője is lehet, azért intézke-
dik arról is, hogy az ő gyermeke külsejében, ruházatában rendes, 
nem cicomázkodó, de azér t méltóságos, hivatásának megfelelő 
legyen. A világba kimenő testvérnek még az otthoni rendes ruhá-
nál is jobbat adat, mert a piszkos, elhanyagolt, rendetlen külsőt 
nem tudta eltűrni. 

így tehát Szent Benedeknél gyönyörűen megvalósul a lelki-
életnek. az az axiómája, amelyről máshol s z ó l t u n k , h o g y termé-
szetes életünkbe több természetfelettiség kell és természetfeletti 
életünkbe pedig több természetesség! Fő azonban a hit és a ke-
gyelem! 

VII. 

A kegyelem hatását még más külső eszközökkel is elő akar ja 
segíteni Szent Benedek, nemcsak a lélekben az akadályok eltávo-
lításával és a megfelelő erények gyarapításával. Ilyen eszköz a 
szeretet lelkünkbe ültetése, a jóakarat ápolása és a benedeki élet-
nek két jellemző vonása: a monaszticizmus és a liturgia.4 

1. Az első a szeretet. Ha a Regula egészét vizsgáljuk, lehe-
tetlen észre nem vennünk, hogy mennyire megvan benne a szent-
Ágostoni gondolat: „Ama et fac, quod vis." „Legyen meg benned 
a szeretet és tedd, amit akarsz." Mert ha igazán szeretsz, akkor 
nem tudsz mást tenni, mint jót. A krisztusi szeretetnek, a caritas-
nak és nem az amor-nak, hímnusát megírta Szent Pál. Ezér t neve-
zik ezt „apostolica Caritas"-nak, apostoli szeretetnek. De ennek 

1 V. ö. Feuling: Die Ascese der Benediktinerregel. Ben. Monatschrift . 
IV. 342. 

- Innen a különbség a humilitas és a disciplina közt. 
3 Bevezetés a Lelkiélet könyveihez. Első kötet. Ph. 1922. 
4 L. Szent Benedek szelleme. Kat. Szemle. 1929. 
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a himnusnak a gyakorlati élet nyelvén való gyönyörű kifejezését 
találjuk meg Szent Benedek Regulájának bevezetésében és az 
alázatosság fejezetének a végén. 

Tévedés lenne azonban azt hinnünk, hogy Szent Benedek 
ehhez a szeretethez a tökéletesség magasabb fokán, az önmegta-
gadó gyakorlatok hosszú hosszú időn át való végzése után akarna 
elvezetni. Nála ez az apostoli szeretet nem végső cél, hanem már 
kiindulás is a szeretetből fakad és lelki átalakulásunknak tetteit 
is a szeretetnek kell vezetnie. A benedeki életprogramm első fel-
tétele, hogy őszintén Istent keresse a lélek. De hogyan keresse, 
ha nem szereti? És hogyan szerethetné, ha Isten előbb nem sze-
rette volna és ezen szeretet fel nem keltette volna a viszontszere-
tetre való törekvést. 

2. De a szeretetet is, meg a jó-akaratot is ebből a szempont-
ból kell értékelnünk, hogy a kegyelem működését elősegítik, lel-
künket a kegyelem befogadására előkészítik. Ez a jóakarat, vagy 
Szent Benedek nyelvén kifejezve: jóravaló buzgalom, „zelus bo-
nus" pedig nem valami rendkívüli erő, hanem minden emberben 
meglevő tehetség, mely szintén ajtót-kaput nyit a kegyelem lel-
künkbe áradásának. 

Ezt a két tényezőt itt a teljesség kedvéért vázlatosan emlí-
tettük meg,1 de kissé részletesebben kell szólnunk még a másik 
kettőről, mert ahol alkalmam van, mindig rámutatok erre a ket-
tőre. Még pedig azért, mert meggyőződésem szerint ezek az igazi 
benedeki életnek nélkülözhetetlen feltételei. 

3. A monaszticizmus, a szerzetesi berendezettség a kegyelem 
hathatós működése szempontjából is fontos. A pannonhalmi ebéd-
lőben van egy embléma. Kalitkát ábrázol, de a benne lévő énekes 
madárra kívül leskelődik már a ragadozó madár . A felirat pedig: 
,,Claustrum facit securum. A kolostor biztonságot ad." És a ko-
lostornak biztonságos áldott világában kifejlődhetnek a kegyelem 
legcsodálatosabb, igazán csak a menny számára nyíló virágai. 
Ezért mondhatjuk, hogy ahol nincs meg az igazi monasztikus szel-
lem, vagyis a kolostori berendezettség, a közös élet, „vita com-
munis," ott az igazi benedeki szellemnek egyik fontos fele hiányzik. 

4. A másik fele pedig a liturgia. A kegyelmi élet szempont-
jából a monaszticizmus inkább negatív, megvéd a kegyelem mű-
ködését gátló világtól, a liturgia pedig pozitiv, előbbre visz, a ke-

1 Akik bővebben aka r j ák ismerni a bencéc tanítást a szeretetről és a 
jóakaratról, azoknak a ján l juk Wöhrmüller Bonifác apát két könyvét: Das 
königlche Gebot és Frohe Botschaft . 

Religio, 1929. 3 
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gyelmi életben is egyre több kegyelemmel gazdagít. A benedeki 
Regula és a l i turgia viszonyát vizsgálva első sorban az ,,opus ope-
ra tum" kegyelmi erejében való bizalom tűnik fel.1 Szent Benedek-
nek az Isten kegyelmére magát rábízó, de amellet t a jót á l lhata-
tosan és cselekedetekben gyakorló szellemével a legszebb össz-
hangban van a liturgia. Szent Benedek fiai előtt többnek kell len-
nie puszta szer tar tásnál , az Is ten előtt végzett hivatalos s udva-
rias hódolatadásnál . „A li turgia Szent Benedek számára nemcsak 
Krisztus követése, mely az ünnepek segítségével végigvezet a 
Megváltó nyomain születésétől egészen haláláig, hanem a liturgia 
az ő számára m á r ebben az életben való benső egyesülés az örök 
fölségében d iada lmasan továbbélő Krisztussal."2 

A liturgia ot t éltet az Is ten kegyelmének sugárözönében, 
mer t a l i turgiának minden egyes ténykedése kegyelemközlő esz-
köz, mely a lé lekben szunnyadó energiákat élő és él tető erővé 
a lakí t ja . E redménye a lélek szépítése, az élet megdicsőítése. A 
liturgia így a benediktinus élet egyik legpozitívebb tényezőjévé, 
az Isten szeretetében szárnyaló szív legszebb himnusává, a töké-
letességre törekvő élet leghathatósabb segítségévé, az isteni ke-
gyelem megdicsőítő erejének legfőbb for rásává lesz. Benne a lé-
lek nemcsak kap , hanem ad is és a liturgia objektiv, mintegy 
szentségi kegyelemközlése a legszorosabb kapcsolatban van a 
lélek subjektiv, belső munká jáva l . 

A liturgia is ugyanabból a televény talajból fakad, mint 
Szent Benedek világnézete, vagyis az apostoli Egyház őskeresz-
tény szelleméből. Mikor a legújabb szellemtörténeti ku ta tás rá-
mutat a myster ium légkörében kialakuló lelkületre s annak ké-
sőbbi eltűnésére, akkor a benedeki világnézet lelkét t á r j a föl.3 

Lényege ennek az a mélységesen hívő meggyőződés, hogy a föld 
és ég, az isteni és az emberi nem két te l jesen különálló valóság, 
hanem az ég a földdel érintkezik és a l i turgiában az Is ten megje-
lenül és a megvál tás tényei örök jelenlétté lesznek és így a hívők 
az Istenségben részesülnek. Istenünknek, Krisztusunknak élete a 
liturgia myster iumában nem holt megemlékezés, nem színjáték, 
hanem élet és valóság. Az Ige napról nap ra testet ölt benne és 
közöttünk lakozik és mi l á t j u k az ő dicsőségét, ha ta lmát . Sőt 
nemcsak lá t juk , mert mi a liturgia myster iumának nemcsak né-

1 V. ö. A Regula és a li turgia. Ph. Sz. 1929. — Ennek folytatása „A li-
turgia és a bencés szellem." 

2 Herwegen: Szent Benedek jellemrajza. 
3 V. ö. Herwegen: Kirche und Seele. Die mystische Seelenhaltung. 

Münster, 1924. 



M 

SZENT BENEDEK VILÁGNÉZETE. 35 

zői vagyunk, hanem cselekvő megjelenítői, ennélfogva mienk an-
nak kegyelme. 

Aki ebben az őskeresztény felfogásban éli át a liturgiát, az 
leborul a benne ható és belőle kisugárzó isteni erő előtt. Az mé-
lyen hiszi, hogy a liturgiában maga az „opus operatum", az Is ten-
től rendelt jelnek a megtétele föltétlenül kegyelemközlő valóság, 
melynek örülnünk kell, melybe bele kell kapaszkodnunk, mellyel 
együtt kell élnünk. Ez a d j a meg azt a nyugodtságot, mely á térzi 
és átéli az istenfiúság királyi tuda tá t és magát a megváltot tak 
boldog nemzetségébe valónak t a r t j a . Ebből a nyugodt lelkületből, 
ebből az átélt bizonyosságból fakad az a sugárzó harmónia, mely 
Szent Benedek világnézetét jellemzi és amelyet ebben a két szó-
ban foglalhatunk össze: Pax et Gaudium, Béke és Lelkiderű. 

Budapest . 
Dr. Szunyogh X. Ferenc 0. S. B. 

AZ OKSÁGI ELVRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTET-
TEL A CONDITIONALISMUSRA. 

Gondolkozásunk természetében rejlik, hog-y valaminek a 
puszta ismeretével nem elégszünk meg, hanem annak az oka u t án 
kuta tunk és nem nyugszunk addig, amíg azt meg nem ta lá l tuk 
vagy legalább is hypothesisekkel körülbástyázva egy valószínű 
okot nem ál lapí that tunk meg. A primitív emberek is pl. a t e rmé-
szeti és élet jelenségek mögött okokat keresnek és jelölnek meg s 
ezen a tényen mit sem változtat, hogy hiányos tudásuk nem képe-
síti őket a való okok felismerésére. A gyermekek is, mihelyt ér te l -
mük bizonyos fej let tségi fokot elért, azonnal a dolgok vagy jelen-
ségek oka után tudakozódnak. Az ok keresés tehát belénk gyö-
kerezet t törekvés. Ismeretszerzés, tudomány nem volna lehetsé-
ges, ha nem keresnénk illetőleg nem találnánk meg a jelenségek 
okát, ha nem ismernénk fel a dolgok kapcsolatának szükségsze-
rűségét . Emberi mivoltunknak egyik jellege szemben a többi élő-
lénnyel: az á l la t - és növény világgal, éppen ebbeli képességünk-
ben rejl ik. A dolgoknak tehát ezt a kapcsolatát , amelynek megis-
merésére természetünknél fogva képesek vagyunk és amelyet a 
bennünk és kívülünk végbemenő jelenségek megértésénél nélkü-
lözni nem tudunk, oksági elvnek nevezzük. Ennek az elvnek jelen-
tőségét a bölcselők már régen felismerték, sokat is foglalkoztak 
vele, de azért a lényeg megértésénél felmerülő nehézségek a mai 

3* 
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napig sincsenek tel jesen eloszlatva. Kiss J ános tanár már ezelőtt 
20 éve megjelent ,,Az okról és az oksági e lvről" szóló nagyszabású 
tanulmányában részletesen foglalkozott Aristoteles és Aquinói 
Szt. Tamás nyomán az ok fogalmával és az oksági elv lényegével 
s egyben k imuta t ta Hume Dávid empirikus és Kant szubjektiv 
oksági fogalmának tar thatat lanságát . Amidőn erre a munká ra 
utalok, úgy vélem, hogy a kérdésnek bölcselettörténeti beál l í tását 
mellőzhetem és inkább az utóbbi évek során a természettudósok 
és orvosok közöt t e l te r jed t conditionalismussal szemben kisér-
lem meg az oksági elv tudományos jogosultságát igazolni. 

A természet tudományokban, jelesül a biologiában akkor kel-
tett a kérdés nagyobb érdeklődést , amikor mintegy két évtized 
előtt Verworn az oksági elvre a tudománytalanság bélyegét 
nyomta rá és a feltételezettség, conditionalismus fogalmát állí-
totta a tudományos fórum elé, mint egyedül helyes és tudomá-
nyos elvet. Ez a beállítás olyan nagy vitát indított meg, hogy ab-
ban az utóbbi éveknek m a j d n e m mindegyik jeles biologusa és 
orvosa részt vett . Bár a vita eredménnyel nem járt, de mégis, úgy 
látszik, hogy a többség a conditionalismus mellett foglalt állást, 
mivel ez a mechanikai illetőleg energetikai felfogásnak látszólag 
jobban megfelel t . Az okot illetőleg a fel tétel t , mint a dolgok kap-
csolatának jellegzetes elemeit valló két felfogással szemben akad-
tak tudósok, akik sem az egyik, sem a másik állásponthoz nem 
ragaszkodtak, hanem közvetítő megoldást kerestek, azaz elméle-
tileg á l ta lában a conditionalismust vallották, de gyakorlati szem-
pontból a fel tételek egyikének ok gyanánt való kiemelését tartva 
célszerűbbnek, ilyen módon a causalitáshoz közeledtek. (Bleuler, 
Ostwald, Lubarsch, Fischer.) A vélemények sok árnyala t i kü-
lönbségét mellőzve dolgozatomban csupán az egymással szemben 
álló, világnézeti jelentőségű két elvet szándékozom a következők-
ben röviden ismertetni. 

Verworn volt az a modern biologusok között, aki „Kausale 
und konditionale Wel tanschauung" című rövid munká jában ha-
tározott formában lándzsát tört a conditionalismus mel le t t és a 
causalitást, mint primitivebb, naiv, felületes, látszatproblémák-
kal foglalkozó elvet elvetette. Verworn dolgozata elején helyesen 
mondja, hogy az okfogalom a lélek és Is ten fogalmával szorosan 
egybe kapcsolódik; amidőn tehát az ok fogalmának jogosultsá-
gát kétségbe vonja, ezzel természetszerűleg a másik két fogalmat 
is elveti. Gondolatmenetének eredményét a következő tételekben 
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foglalta össze: 1. Minden lét és történés fel tételezet tségének 
tana, amely szerint isolált vagy absolut dolgok nem létezhetnek. 
2. A feltételek plural i tásának tana, mely szerint a folyamatok 
vagy állapotok számos tényezőtől függnek. 3. Az egyértelmű 
törvényszerűség tana (eindeutige Gesetzmässigkeit) vagyis bizo-
nyos feltételek csak bizonyos folyamatokat vagy ál lapotokat lé-
tesíthetnek és fordítva, különböző folyamatok különböző fe l té te-
lektől függnek. 4. Az azonosság tana (Identitätssatz) ér telmében 
minden folyamat vagy állapot azonos feltételeinek az összegével. 
5. A feltételek effektív egyenértékének tana, vagyis valamely fo-
lyamat létrejövetelének a feltételei mind egyenértékűek, ameny-
nyiben szükségszerűek. Ezekben foglal ja össze Verworn fe j tege-
téseinek eredményét, amelynek vezető gondolata az, hogy a tudo-
imányos kutatás lényegét a fel tételek vizsgálata a lkot ja . Szerinte 
a conditionalismus, amely a spekulativ dualisztikus naiv felfogás 
helyett a monisztikus felfogást val l ja , érdemli csak meg a tudo-
mányos világnézet elnevezését. Ennek a felfogásnak természetes 
következménye pedig a lélek halhata t lanságának tagadása és az 
erkölcsi relativizmus. Verwornnak a conditionalismusról val lot t 
merev felfogása, amelynek érdekében tudósoknál szokatlan t em-
peramentummal száll síkra, nem maradt válasz nélkül. Ugyanis 
csakhamar egyik kartársa, Heim „Ursache und Bedingung" című 
dolgozatában igyekezett a feltételezettség t aná t megcáfolni s 
egyúttal mechanikai alapon bizonyítani a biologiai tényekre is 
vonatkozó oksági elv jogosultságát. A fizikai jelenségekre vonat-
kozólag nálunk ezt Bognár Cecil te t te „Okság és törvényszerűség 
a fizikában" című monográf iá jában (1919.) Heim, boncolgatva 
Verworn tételeit, a r ra az eredményre jutott, hogy az okot olyan 
kiváltó tényezőnek lehet tartani, amely valamilyen változást hoz 
létre. A változás elemének felvételét tehát szerinte az oki viszony-
ban az okozat fogalma megkívánja. Nem mindig amidőn hatásról, 
hanem amidőn munkatel jes í tményről van szó, beszélhetünk a jel-
zett értelemben vett okozatról. Az okkal szemben Heim feltétel-
nek azt nevezi, amin a munkatel jes í tmény lé t re jön (auf welche 
Arbei t geleistet wird) . „Misztikus" kifejezéseket, mint esemény, 
erő, viszony, energia stb., egyszóval metaphisikai elemeket kerül 
és éppen ezért defínitioi csak szemlélettel megragadható dolgokat 
és folyamatokat tar ta lmaznak. Megállapíthatni véli, hogy az ok-
sági elvet összhangba sikerült hoznia a tapasztalat i tudományok 
legegyszerűbb és legszilárdabb fundamentumával , a mechaniká-
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val. Ilyen módon a biologiában előforduló sok oksági viszonyt is 
éppúgy matemat ikai formába sikerült öntenie, mint az a mecha-
nikai fo lyamatok kifejezésénél történni szokott. Ebből az ok és 
okozat arányosságát , mint ál landó viszonyt vezethette le. A tu-
domány fe l ada ta szerinte az, hogy minden történést lehetőleg 
mechanikai folyamatokra vezessen vissza. Az egyénre az oki fo-
galmat Heim nem aka r j a külön kiterjeszteni, mert hiszen szerinte 
az egyéni m u n k a végzésében végeredményben a testrészei, tehát 
ismét dolgok játszanak szerepet, a szabadakara t pedig, mint az 
egyéniség legfőbb jellege nem egyértelmű és többnyire vitás is. 

Ezek t ehá t azok a főbb pontok, amelyek Verworn és Heim 
ellentétes felfogásában kidomborodnak. 

A polémia, amint emlí tet tem a mai napig sem szűnt meg és 
azóta a biologusok egész sora hozzá szólt a kérdéshez, rendesen 
el nem mulasztva bizonyos egyéni színezetet adni véleményük-
nek, anélkül azonban, hogy az egyik vagy másik elvtől lényegesen 
eltértek volna. Fe ladatunk már most az, hogy — bizonyos alap-
ismereteket feltételezve — azokat a kritériumokat kutassuk, 
amelyeket az oksági viszony érvényessége szükségszerűleg felté-
telez és ezzel szemben a conditionalismus hiányaira illetőleg hi-
báira reámutatva , mint a keresztény bölcselettel össze nem egyez-
tethető elvet állítsuk olvasóink elé. 

Abban bizonyára mindnyá jan megegyezünk, hogy az egyéni 
létünkhöz kötöt t történések és a nagy mindenségben: a makro- és 
mikrokosmosban le já tszódó folyamatok nem összefüggéstelen el-
szigeteltségben léteznek egymás mellett , hanem szoros kapcsolat 
ál lapítható meg közöttük. Mert ugyan józan ésszel ki tagadhatná 
azt, hogy pl . adott esetben egy lövés és a halálosan megsérült 
ember ha l á l a között vagy a tanulás és a megtanult t á rgy e lsajá-
títása között szükségszerű összefüggés ne volna. Ezt a conditi-
onalismus és a causalitás hívei egyaránt elismerik. A nehézség 
ott kezdődik, hogy a jelenségek egymásutánjában felismert kap-
csolat tényezőinek szerepét és jelentőségét másként magyarázzák 
és ilyen módon ennek a kapcsolatnak a feltételezettség illetőleg 
az okiság jellegét tu la jdoní t j ák . Akik a conditionalismust és an-
nak romboló világnézeti következményeit nem merik magukévá 
tenni, de viszont a kausál is magyarázatot sem val l ják tel jes egé-
szében, oknak nevezik a feltételek bármelyikét a szerint, hogy 
milyen szempontból teszünk valamely történést vizsgálat tár-
gyává. Verworn ellenfele, Heim bár az oksági elvnek a hirdetője, 
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de amint láttuk, a mechanikai magyarázatnak az egyéni cselek-
vésekre történt kiterjesztésével következetesen olyan terüle t re 
tével, ahol akarat lanul is találkozik Verworn conditionalismusá-
nak végső következményeivel. íme már ebből is kitűnik, hogy elvi 
kérdések tárgyalásánál hová vezet a szaktudományok, jelesül a 
mechanika módszerének az a lkalmazása ott, ahol bölcseleti szem-
pontok volnának az i rányadók. Amidőn tehát jelen dolgozatunk-
ban okról beszélünk, előre bocsátjuk, hogy az okoknak cselekvő, 
anyagi, alaki, és célokokra való aristotelesi négyes felosztását 
ta r tva szem előtt, gyakorlati szempontból a legjelentősebbet, a 
cselekvő okot vesszük tárgyalás alá. Eszerint nem elégszünk meg 
az oknak ál talános fogalmával, amely szerint annak befolyása 
révén, valami a nemlétből a létbe, (a non esse — ad esse) megy 
át, hanem a fogalmát szűkítve a keresztény bölcselet, nevezetesen 
Suarez nyomán cselekvő okon azt ért jük, aminek cselekvő műkö-
désétől függ az okozat (princípium, a quo pendet effectus per 
actionem). Egy olyan viszonnyal állunk itt tehát szemben, amely-
nek alanya az ok, a célirányos eredmény, amelyre az utóbbi vo-
natkozik, az okozat és a fundamentum, a cselekvő működés vagyis 
az alanyban re j lő az a sa já tság, amelynél fogva azt az okozatá-
hoz vonatkoztat juk; pl, a festőnek a festményéhez való viszonyá-
ban a festő az ok (alany), a festmény az okozat és a művészi 
ténykedés a viszony alapja . Az ok és okozat közötti viszonyt je-
gyeinek nem szükségszerű, hanem esetleges volta miatt, az onto-
logia accidentálisnak nevezi; pl . festmény akkor van, ha van is 
aki azt létrehozza. Praedicamentál isnak nevezzük még az emlí-
tet t viszonyt, mivel az az aristotelesi kategóriák csoport jába il-
leszthető. A feltétel (conditio) az, ami szükséges ugyan ahhoz, 
hogy az ok a ha tásá t kifejthesse, de ő maga annak létrejövetelé-
ben közvetlenül szerepet nem játszik. A kettő közötti különbség 
tehát nemcsak az, hogy az egyik az okozat előidézéséhez szüksé-
ges, a másik pedig nem, hanem hogy az ok és okozat között benső, 
az okozat és feltétel között csak külső összefüggés ál lapí tható 
meg. Verworn és mások az okot a feltétellel azonosít ják illető-
leg az időbelileg utol jára szereplő feltételt nevezik oknak, ha 
egyál ta lán az oknak még csak névleges szerepet is ha j landók tu-
lajdonítani . Verworn tehát a conditionalismusban véli fel találni 
azt a reális viszonyt, amit a keresztény bölcselet a kausali tásban 
ál lapí t meg. Csak egy fa j ta tudományos kuta tás t ismer el. nem 
ket tőt ; természettudományit és természetbölcseletit , amint egy a 
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megismerés és az igazság. Az igazság egysége azonban nem zá r j a 
ki a tudományoknak különleges sajátos módszerét , amely termé-
szetszerűleg soha sem lehet egységes, de éppen akkor, amikor a 
módszereknek ezzel a különbözőségével ju tunk egy megismerésre, 
van jogunk igazságról beszélni. A conditionalismus hívei a fent 
említett praedicamentál is viszony a lanyának és á l l í tmányának 
hibás elnevezésével az oki kapcsolatnak az oki ténykedést kife-
jező fundamentumát is megváltoztat ták. A feltételezettségnek 
tulajdonítot t törvényszerűségből ilyen módon minden cselekvő 
motívumot ki kellet t zárniok s így elégséges alap nélküli, tehát 
kellőképen meg nem okolt viszonyt ál l í tot tak szembe az oksággal. 
Említettük, hogy a kausali tás szükségszerüleg a metaphysikai 
rendbe, végeredményben Istenhez vezet s ezért implicite az athe-
ismust valló conditionalisták csak úgy lehettek következetesek 
önmagukhoz, hogy az okot elvetették és helyébe a feltétel fogal-
mát tették, s így ez a felfogás valóban a mechanikai vagy amint 
Verworn nevezi a „ tudományos" világnézetnek jobban meg is 
felelt . 

Az ok és a feltétel megkülönböztetésének nehézségét az élet-
ből vett pé ldák is i l lusztrál ják. Ha a szándékosan agyonlőtt em-
bernek már említet t pé ldá j á r a hivatkozunk, a szerint, hogy mi-
lyen hivatású egyéntől pl. psychiatertől, boncoló orvostól, jogász-
tól, fizikustól érdeklődünk a halál oka iránt, más és más választ 
kaphatunk. A kevésbé tá jékozot t előtt csakugyan úgy tűnhetik fel, 
mintha ezen válaszok mindegyike helytálló volna, amikor ugyanis 
a psychiater végeredményben a tettes terheltségében l á t j a a halál 
okát, a kórboncnok a golyó által létrehozott agyroncsolást t a r t j a 
annak, a jogász talán a szerencsétlen szociális viszonyokra vezeti 
vissza a bűncselekményt, végül a fizikus a fegyver fizikai sa já t -
ságaiban keresheti az okot. Ámde nyilvánvaló, hogy az okok 
gyanánt megjelöl t tényezők mindegyike nem töltheti be az ok 
szerepét, hanem — cselekvő okról lévén szó — a tettesben fog-
juk azt megtalálni, míg az agyroncsolás a halál materiál is oká-
nak tekintendő; a többi pedig az oki viszonynak a feltétele. Nem 
tagadjuk, hogy az életben illetőleg a természetben vannak jelen-
ségek, amelyeknek analysálása az oksági elv a lapján nem könnyű 
dolog avagy ta lán tel jesen nem is sikerül. Mindezt azonban nem 
í rhat juk az elv rovására, hanem ismereteink hiányosságában vagy 
végességében kell keresnünk az okát. A bölcseleti gondolkodás-
ban való járat lanságot jelenti az, amikor egyes biologusok Szt. 
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Tamás és á l ta lában a szkolasztikusok bölcseletét elavultnak te-
kintik és lekicsinyléssel beszélnek róla. Mert ha meg is engedjük, 
hogy egyes tudományágakban, különösen a természet tudomá-
nyokban a keresztény bölcselet csak a kornak megfelelő jár tas-
sággal rendelkezhetet t , ezzel szemben rá kell mutatnunk azokra 
az a lapfogalmakra és elvekre, amelyeknek bölcseleti kidolgozása 
körül kétségtelenül az említett bölcseletnek van a legnagyobb ér-
deme. Ámde ezek a fogalmak egyúttal minden tudománynak nél-
külözhetet len alappillérei. 

A conditionalismus indokolatlanul vonja kétségbe az oksági 
elv analytikai jellegét. Az analyt ikai Ítéletekben u. i. az ál l í t-
mánynak az alanyhoz való viszonyát a fogalmak összehasonlítá-
sából ismerjük meg. Az ilyen ítélet pedig szükségszerűleg igaz 
és mindenütt érvényes, ahol az a lany realisálódik. Már pedig az 
oksági elv is analytikus és ál talános érvényű, mert az ok fogalma 
a feltételesen létező dolog fogalmával szükségképen és bensőleg 
összeegyeztethető. Ami pedig feltételesen létezik, annak a lét vagy 
nemlét ál lapota közömbös, az az indifferens. Ebből az indifferen-
tiából következik aztán, hogy a létezésre való differentiálódást 
egy más valami létezőnek kell létrehoznia, amit oknak nevezünk. 
A feltételesen létező dolog exsis tenciájának elégséges a l ap já t 
éppen ebben a másik létezőben, tehát az okban találjuk, szemben 
a feltétlen létezővel, Aki létezésének a lap já t önmagában b í r j a . 
Az elégséges alap kritériumát azonban a puszta létezés nem me-
ríti ki, hanem ahhoz az ok cselekvésére is szükség van. A condi-
tionalismus ezzel az elégséges a lappal nem rendelkezik, mert hi-
szen már a feltétel passzív fogalmából következőleg kétségbe kell 
vonnia a viszony fundamentumában rej lő tevékenységi elemet, 
már pedig e nélkül a dolgok benső kapcsolatáról joggal nem is 
beszélhetünk. Az ok és okozat közötti szükségszerű viszony lénye-
gét tehát nem a tapasztalatból, hanem a fenti elemek fogalmából 
ismerjük meg. Ha pedig az oksági elvet érvényesnek ismerjük a 
tapasztala t i világra, érvényességét nem tagadha t juk az érzék fe-
letti vi lágrendre sem. Ám a conditionalismus a természet felett i 
világrendet a priori t agad ja és csupán az empíriára akar támasz-
kodni, de ezzel a megismerésnek éppen arról a forrásáról mond 
le, amely ítéleteink és következtetéseink objektiv érvényéből 
fakad. 

Franzel in Bernhard S, J . „Die neueste Lehre Geysers über 
das Kausal i tä tspr inzip" című dolgozatában az oksági viszony mi-
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benlétének tárgyalásánál Geyserrel szemben élesen megkülön-
bözteti a cselekvést az oksági viszonytól. A cselekvés ugyanis a 
ható oknak utolsó konstitutiv eleme, de nem maga az ok. Ugyanez 
a megkülönböztetés jut kifejezésre Szt. Tamásnál is, amidőn az 
actus primust az actus secundustól elkülöníti vagy amit Suarez 
úgy fejez ki, hogy: „Actio non est res faciens." A cselekvés to-
vábbá lényegénél fogva Franzel in megállapítása szerint valami 
múló, szemben az oksági viszonnyal, amely valami maradandó . 
Az oksági viszony ezenkívül, amint már említettük praedicamen-
tális, tehát tárgyi viszonyt fe jez ki, a szkolasztikusok „ad ali-
quid"-je . A cselekvés (actio) fogalmában valami absolut jelleg 
rej l ik és más kategóriába tartozik, mint a viszony (relatio), 
A kausális relatio tehát nem azonos a cselekvéssel, hanem az 
oknak az okozathoz való viszonyát fe jezi ki és ilyen módon 
feltételezi, úgy az okot, mint az okozatot. A konditionálismus 
egyik főtétele az, hogy minden folyamat vagy ál lapot felté-
teleinek az összegével azonos, ami voltakép nem más, mint 
egy chemiai vagy matematikai egyenletnek szavakban való 
kifejezése. Ezt a tételt azonban nemcsak az anorganikus, hanem 
az organikus világra, tehát az életre is vonatkoztat ja , ami termé-
szetesen az életelv tagadásá t vonja maga után. Ezzel szemben az 
oksági elv éppen szigorú törvényszerűségénél fogva vezeti rá a 
bölcselőt az életelv létezésének szükségszerűségére. Az oksági 
elvet tehát sem a közönséges életben, sem pedig a tudományos 
megállapításoknál nem nélkülözhet jük. Ennek az elvnek követke-
zetes alkalmazásával a reális rendből a metaphysikaiba, a felté-
teles dolgok ismerete révén a feltétlenhez vagyis az Absulutum-
hoz jutunk. 

Az oksági elv problémájának tárgyalásánál végül nem hagy-
ha t juk szó nélkül az ismert lipcsei bölcselőnek és biologusnak, 
Drieschnek erről a kérdésről vallott felfogását, amely Verwornnal 
ellentétben az oksági elv jogosultságát fejezi ki. Driesch szerint, 
aki a neovitalisztikus i ránynak egyik tekintélyes vezére, okságról 
beszélni annyi, mint a természetben észlelhető valamely folya-
matot úgy értelmezni, mintha az valamely korábbi vál tozásnak 
volna a következménye és egy későbbinek az a lapja . Tehát min-
dig egy változás az, amit vizsgálatunk tárgyává teszünk. Fe j te -
getésének további során azt állí t ja, hogy valamely rendszer a sa-
ját „minőségét" (Grad seiner Mannigfaltigkeit) önmaga nem 
gyarapí that ja , azaz az ismert axióma szerin: „Nihil est ín effectu, 
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quod non est in causa." Nem részletezhet jük e helyen Driesch-
nek négy féle oksági rendszerét , hanem csupán a lényeget jelző 
kifejezéseivel óha j t j uk azt vázolni. „Dingschöpfung" és „Verän-
derungsschöpfung" szerinte a természet r end jében nem fordulnak 
elő. Míg az „Einzelheitskauzali tät" az anorganikus természet ok-
sági formájá t fejezi ki, addig a „Ganzheitskauzali tät" az organi-
kus természet oksági elve. Az utóbbit az életelv figyelembe véte-
lével individualizáló okságnak is nevezi. Driesch oksági tanának 
karakter iszt ikuma tehát nem más, mint a „Ganzheit" és „Ganz-
heitsbezogenheit" fogalmakon felépülő vitalisztikus jellegű 
„Ganzhei tskausal i tä t"- ja . A „Ganzheit" fogalma a szkolasztikus 
bölcseletben az „unum per se" vagyis részekből álló, oszthata t -
lan lény fogalmának felel meg (pl. ember, állat, növény.) A 
„Ganzheitsbezogenheit" fogalma pedig a Driesch által szándéko-
san került célszerűség fogalmával egyenértékű. E szerint tehát a 
„Ganzhei tskausal i tä t" tu la j donképen nem más, mint a keresz-
tény bölcselet céloksága, amely éppen az organikus természet je-
lenségeinek egyik jellegzetes vonása. Lá t juk tehát, hogy Driesch 
philosophiája nem egy tekintetben, jelesül az oksági elv tanában 
a szkolasztikus bölcselet fe lfogását megközelíti, sőt részben fedi 
is. Ez a megállapítás elégtételül szolgálhat az Aquinói Szt. Tamás 
nyomdokain haladó keresztény bölcselőknek, mert ime nem a mi 
világnézetünket valló bölcselők is — hacsak elfogultságból a tár-
gyilagos bizonyítékokat el nem vetik — el ju tha tnak azokhoz az 
igazságokhoz, amelyeket a szkolasztikus philosophia örökérvé-
nyűeknek vall. De vannak, akik, mint a conditionalismus hívei 
is, nem ezen az úton haladnak, hanem többé-kevésbbé önkényesen 
vagy bár jóhiszeműen, de kellő bölcseleti iskolázottság nélkül 
jutnak el a tárgyilagosság szempontjából joggal kifogásolható 
bölcseleti rendszerekhez vagy fogalmakhoz. Ezzel szemben az 
oksági elv a keresztény bölcseletnek olyan pillére, amelynek 
objektiv érvénye és abszolút szükségszerűsége bizonyára fe j te -
getéseink során is kiderült és mint ilyen nélkülözhetetlen eszköze 
nemcsak a mindennapi érintkezésnek, hanem első sorban a tudo-
mányok eredményes művelésének is. Mindezeken felül pedig 

— amint lát tuk — az oksági elv az érzék felett i világrendbe is 
elvezet és ezzel az örök lényegeknek és igazi értékeknek abba a 
birodalmába enged bepillantást, amelynek egykoron — remé l jük 
— mindannyiunk részeseivé leszünk. 

Budapest . Dr. Bochkor Ádám. 
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A VALÓSÁG-BIZONYÍTÁS PROBLÉMÁJÁNAK 
ERKÖLCSI JELENTŐSÉGE. 

Első közlemény. 

1927. évi október havában érlelődött meg bennem az az elha-
tározás, hogy a magyar anyagi büntetőjogot a legszigorúbb tudo-
mányos követelmények szemelőtt tartásával huszonöt kötet re 
t e r j e d ő kézikönyv formájában feldolgozom úgy, hogy egyidejűleg 
a legmesszebbmenő gyakorlati igényeket is kielégítsem. E tervem 
megvalósítása közel hat éven keresztül fogja lekötni a professzori 
teendőim el látása után fennmaradó minden időmet, de ez a hat 
év a kötelességteljesítés nyomán fakadó megnyugvást is biztosító 
magasabb élvezet időszaka leend. Ügy érzem ugyanis, hogy har-
minc évet meghaladó tanári és tudományos működésem során 
összegyűjtött jegyzeteim kötelességet rónak reám oly irányban, 
hogy azokat rendszerbe foglalva, az érdeklődők részére hozzá-
férhetővé tegyem, — de bevallom, hogy e nagy munkám megírá-
sára nem csekély mértékben sarkall az a lelki gyönyörűség is, 
mely minden elmélyedéssel együt t jár s a búvárkodónak sokszor 
egyedüli jutalma. Az elmúlt másfél év a la t t következő négy kö-
te tem hagyta el a saj tót : 1. A becsület védelméről szóló 1914: 
XLI. t.-c.; 2. Az ember élete elleni bűncselekmények és a párvia-
da l ; 3. A testi sértés és a közegészség elleni büntettek és vétsé-
gek; 4. Az ál lami és tá rsadalmi rend hatályosabb védelméről 
szóló 1921: III , t.-c. Pár héten belül könyvpiacra kerül: Az okirat-
hamisítás; csa lárd és vétkes bukás című ötödik kötet. A kötetek 
mindenikében büntetőjogunknak önálló, egymástól független, le-
zár t egységként jelentkező részét tárgyalom és pedig erős törté-
neti s jogösszehasonlító a láfes tés után olykép, hogy a vonatkozó 
matér ia dogmatikai kifejtésével kapcsolatban kritikailag feldol-
gozva bemutatom a bírói gyakorlatot, de egyben különös súlyt 
helyezek a fogalmak filozofiai elemzése s az egyes büntetőjogi 
intézmények s normák lényegének megismertetése mellett annak 
a megállapí tására, váj jon élő jogunknak kérdéses rendelkezései 
kongruálnak-e a keresztény erkölccsel s amennyiben azok látá-
som szerint ettől többé-kevésbbé eltérnek vagy ezzel éppen ellen-
tétben állanak, a r ra törekszem, hogy de lege ferenda megnyissam 
az etikailag helyes jog kialakulásának ú t j á t . Ily etico-axiologíai 
vizsgálódásokra már eddigelé is elég sok esetben volt alkalmam, 
mer t ha valahol úgy épp az ál lami lét, az élet, testi épség s becsű-
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let büntetőjogi védelmének hatályossága szemszögéből nem kö-
zömbös: vá j jon támaszkodnak-e s ha igen mily mértékben a bün-
tetőjog eszközei az abszolút jellegű erkölcsi alapelvekre. 

Az immár közel másfél éve megjelent első kötetemben fel-
dolgozott egyik ily természetű problémára kívánom ezút ta l a 
figyelmet felhívni, amikor nem érem be a m á r leközölt fe j tegeté-
seim egyszerű bemutatásával , hanem kiegészítem azokat egyfelől 
ú j abb tűnődéseim s töprengéseim eredményeivel, másfelől az 
azóta megismert törvényhozási munkála toknak ál láspontjaival . 
E probléma a becsület büntetőjogi védelmével összefüggően a va-
lóság bizonyításának (exceptio veritatis) kérdése . 

Mindenekelőt t megállapítani kívánom, hogy a valóság bizo-
nyí tására vonatkozó • jog a becsületet érő t á m a d á s elkövetőjének 
a tárgyi jog valamely normáján nyugvó felhatalmazása arra , 
hogy nyilatkozatában vagy cselekményével kifejezésre ju t ta tot t 
s a becsületsértés vagy rágalmazás törvényes fogalma alá eső 
véleményének, tényáll í tásának vagy magatar tásának helytál ló-
ságát, a sértett becsület-statusával megfelelőségét bizonyíthassa 
s a bizonyítás sikere esetében tényálladéki e lem hiánya vagy bün-
tethetőséget kizáró ok fennforgása címén a vád és következmé-
nyei alól leendő felmentését igényelhesse. 

A becsület büntetőjogi védelmének cél já t szolgáló jogszabá-
lyok egész s t rukturá ja , azoknak alapjel lege és hatályossága 
nyilván az exceptio-veritatis kérdésében elfoglal t álláspont mi-
ként jén fordul, mer t hogy csak néhány különbségre mutassak rá 
— ter jedelmében egész más a becsületvédelem köre a valóság 
bizonyításának abszolút megengedettsége s abszolút t i la lma 
esetén; ha korlát lan a valóság bizonyításának joga, úgy az, aki való 
tényt állít s a valóságot bebizonyítja, semmi körülmények között 
sem vonható büntetőjogilag felelősségre, nem még akkor sem, ha 
minden szükség nélkül s ok hiányában tette tényáll í tását; ha vi-
szont egyáltalában nincs megengedve az'áll í tott tény valóságának 
bizonyítása, úgy meg az sem kerül i ki a büntetést, ki kötelessége 
tel jesí tése tudatában, talán valamely eminens közé rdekvéde lmét 
szolgálva közöl másról a becsületet ugyan objektive sértő, de való 
tényt. Más vonatkozásban szemlélve a helyzet jogi formulázásá-
ból eredő különbségeket: ha az ál l í tot t tény valót lanságát tényál -
ladéki elemként i l lesztjük be a rágalmazás törvényes fogalmába, 
úgy a valótlanság bizonyítása a vádnak terhe, illetőleg a bíróság-
nak hivatalból kötelessége, ha ellenben az áll í tott tény valósága 
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büntethetőséget kizáró ok, úgy először is nyitva marad, illetőleg a 
törvényre nehezedik annak a kérdésnek megoldása, vájjon mindig, 
soha, vagy csak meghatározott esetekben bizonyítható a valóság; 
másodszor a bizonyítás megengedésével megváltozik a perben a 
felek helyzete, mert a vádlóból mintegy vádlott lesz, annálfogva, 
hogy midőn a rágalmazást elkövetett sértő az állított tény való-
ságát törekszik bizonyítani: a sértettről eddigelé kialakult és 
fennálló kedvező társadalmi értékítéletet a valóságnak megfelelő 
színvonalra igyekszik leszállítani, amely — a vádló szerepére 
emlékeztető — fellépésével szemben a sértet t természetszerűleg, 
mert érdekének védelmében: ellenbizonyítással él és tehát jelle-
gét tekintőleg oly tevékenységet fejt ki, mely legalább is közel áll 
a vádlott perbeli cselekményéhez. 

A valóság-bizonyítás kérdése — már a mondottakból meg-
állapíthatóan is — csakugyan mintegy tengelye a becsület bün-
tetőjogi védelmét szolgáló jogszabályok egész komplexumának, 
s a problémát eldöntő tételes jogi álláspont viszont tükörképe a 
kor vagy nemzet erkölcsi felfogásának. 

Elvi alapon két szélsőséges megoldási mód áll egymással 
szemben: a valóság bizonyítás korlátlan szabadságát biztosító és 
annak abszolút tilalmát kimondó álláspont. Amaz principialiter 
az igazmondás feltétlen jogára alapít ja rendszerét, emez a min-
den embert megillető arra a jogra utal, melynélfogva mindenki 
igényelheti erkölcsi és társadalmi egyéniségének épségben mara-
dását. E két végleges nézet közé ékelődik be gyakorlatilag az a 
harmadik felfogás, mely aszerint amint inkább az egyik, vagy a 
másik állásponthoz közelít, a valóság bizonyításnak m a j d megen-
gedettségét, m a j d tilalmát ál l í t ja fel szabályként, s e szabályt 
azután kivételekkel törve át, kisebb-nagyobb engedményeket tesz 
az ellenkező elvi nézetnek. 

Jogösszehasonlítás. 
Mielőtt e különböző felfogások kritikai méltatásával foglal-

koznám, bemutatom a tételes jogi rendszereket, ideértve azokat 
is, melyek törvényjavaslatokon keresztül ismerhetők fel. 

I. A valóság-bizonyítás abszolút tilalma a megismerésem 
körébe jutott törvényhozási munkálatok közül csak a következők-
ben jutott elismerésre: 

A mi 1791. évi javaslatunk második részének (Pars secunda 
de delictis eorumque poenis) De Injuriis című 33-ik articulusá-
ban a 4. §. alatt imígyen rendelkezik: „Caeterum pro alleviante 
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ín delicto hoc circumstantia reputabi tur ; si crimen alteri objectum, 
haud confictum, sed verum sit ;" e szavakból kitűnőleg a javaslat 
ugyan nem t i l t ja el kifejezet ten a valóság bizonyítását, de mert a 
bizonyítás sikeréhez nem a büntetlenség, hanem csak a büntetés-
enyhítés következményét fűzi, lényegileg azt a té te l t ju t ta t ja ki-
fejezésre, hogy büntetlenül senkiről sem szabad annak becsületét 
érintő tényt állítani, nem még akkor sem, ha e tény a valóság-
nak megfelel. 

Teljességgel k izá r ja a valóság bizonyítását Waadt kantonnak 
1843. évi büntetőtörvénykönyve, melynek 267. § - a értelmében: 

le prévenu n'est point admis à faire la preuve des fai ts 
qui ont servi de pré texte à l 'offense." 

Az 1864. évi svéd büntetőtörvénykönyv á l l á spont ja igen kö-
zel esik a mi 1791. évi javaslatunk felfogásához, amikor a XV. 
fe jezet 13. §-ában csakis annak engedi meg a valóság bizonyítá-
sát, ki mást bűncselekmény elkövetésével vádol, mikor is a bíró-
ság a vádlónak határ időt szab, amelyen belül be kell mutatnia a 
bűncselekmény elkövetését megállapító ítéletet; ha e meghagyás-
nak eleget nem tesz, elitélik. 

Egész kifejezetten s minden esetre vonatkozással kizár ja a 
valóság bizonyítását a japán büntetőtörvénykönyv és pedig úgy 
már az 1882. évi, mint az ezidőszerint érvényben levő 1907. évi; 
amaz 290., ez 230. § -ában félreérthetetlenül jelenti ki, hogy aki 
másról rágalmazó tényt állít tekintet nélkül az ál l í tot t tény való-
ságára vagy valótlanságára a törvényben meghatározott büntetés-
sel büntetendő. 

Ugyanezt a rigorózus felfogást érvényesíti az 1927. évi olasz 
büntetőtörvénykönyv-javaslat (Progietto di un nuovo codice 
penale) , melynek 605. art .-a kivételt nem engedve jelenti ki, hogy: 
„A becsületsértés és rágalmazás bűncselekményei címén vádlott 
a sér tet t terhére állított tény valóságát vagy köztudomású minő-
ségét igazolása céljából nem jogosult bizonyítani." 

II. Szemben a valóság-bizonyítás abszolút t i la lmát kifejező 
most ismertetett törvényhozási munkálatokkal alig néhány kódex 
illetve javaslat helyezkedik az igazmondás jogának feltétlensé-
gére alapítot t arra a liberális á l láspontra , mely minden esetben 
s minden megszorítás nélkül engedi meg az objektive rágalmazó 
minőségű tény ál l í tójának a bizonyítást és tehát ily módon esz-
közlendő esetleges igazolását. 

A szólásszabadság e legmesszebb menő követelményeinek 
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tesz eleget a mi 1843. évi javaslatunk, melynek vonatkozó rendel ' 
kezéséből ráismerünk a javaslat szerzőjének Deák Ferencnek 
ama véleményére, melyet egy alkalommal a sa j tószabadság ha-
tárainak kérdésében nyilvánított, mondván, hogy: „mindent sza-
bad írni, csak hazudni nem szabad." Ez a gondolat ütközik ki a 
javaslatnak 267. §-ából, mely szerint: „Rágalmazónak nem tekin-
tetik s büntetés alá nem vonathatik, aki szavainak valóságát be-
bizonyítja; sőt még az sem, ki azon bűnte t t re vagy erkölcstelen-
ségre nézve, melyet valaki ellen annak szemébe mondott , vagy 
mások ellen nyilvánosan elbeszélt, oly körülményeket képes be-
bizonyítani, melyekből ál l í tásának valóságát méltán következtet-
hette." Nem érdektelen, hogy a Karok és Rendeknek 1843. évi 
szeptember hó 5-én tar to t t országos ülésén az elnök a következő 
megokolással a j á n l j a a 267. §. e l fogadását : „Vezérelvén e rész-
ben ama jó magyar közmondás: igazmondás nem emberszólás, 
óhajtom, hogy azt, ami igaz, elmondhassa mindenki s mindenhol 
mindenkiről, — de ha olyat mond, amit be nem tud bizonyítani, 
lakoljon ér te ." A felszólalók közül különösen figyelemreméltó 
Erős Lajos, Szabolcs megye követének az a megjegyzése, hogy: 
„Igen sok ember van, kinek becstelenségéről meg vagyunk győ-
ződve, s az ilyen embert megbecsteleníteni nem csak szabad, ha-
nem kell ." A 43. évi javaslat gondolatmenetére jel lemző még a 
267. §. utolsó fordulata, mely szerint: „Aki pedig valamely bűn-
tettre vagy erkölcstelenségre nézve csak gyanúját mondotta ki 
valaki el len s azt mint valóságot nem állította, rágalomért csak 
akkor büntettetik, ha a körülményekből kiviláglik, hogy állított 
gyanújának éppen semmi helyes oka nem volt, hanem azt egyene-
sen sértő szándékból koholta." 

Az 1866. évi dán büntetőtörvénykönyv semmiféle korlátot nem 
emel a valóság bizonyítás elé; e té te l t kifejezet ten ugyan nem 
mondja ki, de következik a becsületsértő cselekményeket meg-
határozó 215. és 217. §§-okból, amelyeknél tényál ladéki ismérv, 
hogy a tény imputálás „alapta lanul" történjék, amiből nyilván-
való, hogy vádlott mindenkoron bizonyí that ja á l l í tásának alapos-
ságát, ami viszont egyebek közt akkor vezet sikerre, ha az állí-
tott tény valóságát igazol ja . 

Hasonló liberális ál láspontra helyezkedik az 1871. évi német 
birodalmi büntetőtörvénykönyv, melynek 186. § -a értelmében va-
lamely rágalmazó ténynek állítása vagy ter jesztése csak akkor 
büntetendő, ha e tény bebizonyíthatólag nem való: „wenn nicht 
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diese Thatsache erweislich wahr ist." E konstrukció szerint az 
állított vagy ter jeszte t t tény valótlansága tényálladéki eleme a 
rágalmazásnak, minélfogva a valótlanság, illetőleg a felmentés 
céljából a valóság bizonyítása tel jesen szabad és semmiféle kor-
láttal megszorítva nincs. A törvény csak a bizonyítás mód já t ha-
tározza meg a 190. §-ban s ezt is csak arra az esetre, ha az állí-
tott vagy ter jesz te t t tény bűncselekményre utal, mikor is az ily 
tény valóságát csak a kérdéses cselekmény tárgyában hozott jog-
erős bírói ítélet bemutatásával lehet és szabad bizonyítani és te-
hát a valóság bizonyítása ki van zárva, ha a sértett az illető cse-
lekmény miatt az állítást vagy terjesztést megelőzően felmen-
tetett. 

Az 1915. évi svájci javaslat szintén csak akkor büntet, ,,si la 
vérité de l ' imputation ou du reproche n'est pas prouvée" (154. 
art.), de mégis pénzbüntetés alkalmazását í r j a elő, ha a tet tes 
— annak ellenére, hogy a valóságot bebizonyította alaptalanul , 
illetve egyenesen sértő szándékkal cselekedett . „Si la vérité de 
l ' imputation ou du reproche est établie, mais si le diffamateur s'y 
est livré sans motif plausible et dans le seul dessein d 'a t taquer 
autrui dans sa réputation ou de l 'offenser, il sera puni de 
l 'amende"; 154. art. 2. p.; ugyanígy lényegileg már az 1896. jav. 
132., 1903. jav. 102., 1908. jav. 106. és a legújabb 1918. jav. 
151. art.-ai. 

Lényegileg ezt a felfogást teszi magáévá még az 1924. évi 
görög büntetőtörvénykönyv, melynek 334. §-a szintén csak akkor 
büntet rágalmazásért , ha az állított vagy ter jesz te t t tény bebizo-
nyíthatólag nem való. Bűncselekmény imputálása esetén a 337. 
§. szerint a valóság csak marasztaló, a valótlanság pedig csupán 
oly felmentő ítélettel bizonyítható, mely megál lapí t ja , hogy a 
kérdéses bűncselekményt a sértett nem követte el, illetve amely 
a felmentést bizonyíték h iányára alapí t ja . Ha ladás t jelent azon-
ban a német birodalmi büntetőtörvénykönyvvel szemben a 338. 
§-nak az a rendelkezése, melynek értelmében a valóság bizonyí-
tása nem z á r j a ki a rágalmazásér t való büntetést, ha akár a nyi-
latkozat módjából , akár egyéb a cselekmény elkövetését kisérő 
egyéb körülményekből a sértés célzata megállapítható. 

III. Az összes többi kódex és javaslat középhelyet foglal ,el 
e két szélsőséges ál láspont között. A részletekben nagy az eltérés, 
de nagyban — egészben annyi megállapítható, hogy a román-
nyelvű országok inkább a valóság bizonyításának tilalmát emelik 

Religio, 1929. 4 
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szabály ere jére s aránylag elég szűk körben teszik lehetővé a bi-
zonyítást, — a germán nyelvű országok viszont liberális felfo-
gásnak tesznek engedményt azzal, hogy széles keretet nyitnak a 
rágalmazónak, ki tehát szabályként jogosult a bizonyításra s 
csak kivételesen van attól elütve, mikor is nem kerüli el a bünte-
tést, jóllehet a tény, amit áll í tott megegyezik a valósággal. 

Különtar tva e két csoportot, exemplative mindenikből be-
mutatok néhány tételesjogi ál láspontot. 

A. Szabályként k izár ják s csak kivételkép engedik meg a va-
lóság bizonyítását: 

Franciaországban, hol a rágalmazás (diffamation) s a becsü-
letsértés ( injure) mater iá já t eredetileg az 1810-iki Code Pénal 
(367—378. §§.), ma jd ennek vonatkozó határozmányai t legna-
gyobbrészt abrogáló 1819. évi máj . 17-iki, s ennek rendelkezéseit 
módosító 1822. évi márc. 25-iki, ezidőszerint pedig az 1881. évi 
júl. 29-iki sa j tótörvény szabályozza: becsületsértés esetében a 
valóság bizonyítása egyál ta lában nem foglalhat helyt, ami annyi-
jelentős, amennyiben becsületsértésnek minősül a közfunkcioná-
riusok ellen hivatali működésüket érintően nem nyilvánosan tett 
mindennemű sértő tar ta lmi tényállí tás is; — ha az elkövetett 
cselekmény rágalmazás, azaz valamely a becsülete vagy jóhír-
nevet sértő ténynek nyilvános állítása (29. §.: „allégation ou 
imputation d ' un fait qui por te atteinte à l 'honneur ou à la consi-
dération de la personne ou du corps auquel le tait est imputé") , a 
valóság bizonyítása a rendes úton ugyan helyt foghat, mégis csak 
akkor, ha a rágalmazó tényáll í tás a törvényben (31. §.) meghatá-
rozott közfunkcionáriusok ellen hivatali cselekményeikre vonat-
kozólag („relatif aux fonctions": 35. §. 1. bek.), testületek, a 
szárazföldi vagy tengeri haderő, a közigazgatási hatóságok és 
illetőleg ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi vállalat igazgatói 
vagy intézkedésre hivatott a lkalmazottai („contre les directeurs 
ou adminis t ra teurs": 35. §. 2. bek.) ellenében tétetett . 

Belgiumban az 1867-ik évi Code Pénal 443—453. §-ai, vala-
mint ennek 561. §-a rendelkeznek a becsületet sértő cselekmé-
nyekről. Je l lemző, hogy úgy a calomnie, mint a diffamation csak 
tényáll í tással követhető el, de míg a rágalmazásnál az imputált 
tény valóságának bizonyítása — amennyiben közfunkcionárius, 
esküdt vagy tanú ellen lett használva — mindig s mindennemű 
bizonyítékra való hivatkozással meg van engedve, — addig ha 
az imputált tény a sértett magánéletére vonatkozik, a tet tes csak 
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bírói ítélettel vagy hatósági okirattal bizonyíthat ja ál l í tásának 
valóságát. Becsületsértésnél a valóság bizonyítása teljesen ki van 
zárva. Figyelemreméltó a 449. §. , mely „divulgation méchante" 
címen büntetni rendel még akkor is, ha a tettes ugyan bebizonyí-
tot ta az állított tény valóságát, de megállapítást nyer, hogy nem 
közérdek vagy jogos magánérdek vezette, hanem cél ja kizárólag 
a sértés volt. 

Az 1889-ik évi olasz Codice Penale 394. ar t . -a szabályként 
jelenti ki, hogy a rágalmazásnál a valóság bizonyítása ki van 
zárva („non é ammesso a provare a sua díscolpa la verità o la 
notoriété del fat to attribuito al la persona offesa") ; kivételkép 
azonban helyt foghat a valóság bizonyítása s ha ez sikerül a te t -
tes — hacsak cselekménye nem esik a becsületsértés fogalma 
alá nem büntethető a következő három esetben: 1.) ha a sér-
tett közhivatalnok s a terhére rót t cselekmény hivatali kötelessé-
gének teljesítésére vonatkozik, 2.) ha az állított tény miatt a sér-
tett ellen büntető e l j á rás van vagy tétetik folyamatba, 3.) ha m a f a 
a sértet t formálisan kívánja, hogy az ítélet t e r j e d j e n ki a neki 
imputál t tény valóságának vagy valót lanságának megál lapí tására . 

Az 1871. évi spanyol büntetőtörvénykönyv némi eltéréssel a 
francia Code Pénal eredeti felfogásának szellemében oldja meg 
a problémát. Rágalmazás esetében, mely úgy a törvény 470. §-a, 
mint a madridi Tribunal Supremo egyik döntvénye szerint akkor 
van elkövetve, ha valaki másról azt áll í t ja, hogy ez meghatáro-
zott bűncselekményt követett el: amennyiben a rágalmazással 
vádolt egyén bebizonyítja, hogy az imputált del iktumot a sértet t 
elkövette, nem büntetendő („El accusado de calumnia quedará 
exento de toda pena, probando el hecho criminal que hubiere 
imputado.") A becsületsértést elkövetett egyénnek az állítás va-
lóságát igazolni célzó bizonyítást a 475. §. csak akkor engedi meg, 
ha a sértés közhivatalnokot ért s ennek hivatali hatáskörébe eső 
cselekvésére vonatkozik („dirigidas contra empleados públicos 
sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo.") 

Portugáliának 1852-ben hozott s 1862-ben átdolgozott bün-
tetőkodexe a becsületsértésnél egyál ta lán nem, a rágalmazásnál 
(diffamaçao) pedig csupán kivételkép ad helyt az exceptio 
veritatisnak és pedig akkor: a.) ha a tényállí tás közhivatalnoknak 
hivatali teendőire vonatkozik, b.) ha bárki a sér tet t s az állított 
tény a l ap j án büntető e l járás indult meg vagy marasztaló ítélet 
hozatott . • 

4* 
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Az 1926-ik évi török büntetőtörvénykönyv 481. § - a ál talában 
k izár ja a bizonyítást és illetőleg annak kivételesen csak a követ-
kező három esetben enged helyt: 1.) ha a sértett közhivatalnok 
s a sértés hivatali ha táskörére vonatkozik, 2.) ha a sér tés tárgyát 
képező tényáll í tás miatt büntető e l j á r á s indíttatott, 3.) ha a 
sértett k ívánja . 

B. Kisebb-nagyobb mértékben liberális felfogást tükröztet-
nek le, mert ál talában megengedik s csak kivételkép t i l t ják a 
valóság bizonyítását többek között: 

Az 1852. évi osztrák bünteiőtörvénykönyv, melynek 490. §-a 
szerint az „üble Nachrede" néven ismert vétségért amennyiben 
ezt nyomtatvány út ján, i rat vagy képes ábrázolat terjesztésével 
követte el, csak akkor büntetendő a tettes, ha nyi latkozatának 
valóságát bizonyítani nem tud ja „wenn er nicht die Wahrhei t 
seiner Angabe beweiset"; szóval ily esetben nyomban említendő 
korlátozástól eltekintve: a bizonyítás megengedett . Jellemző, 
hogy minden más esetben akkor is mentesül a tet tes a büntetés 
alól, ha beigazolja, hogy az általa ismert körülmények a lap ján 
valónak hihette áll í tásait; szóval itt a „Beweis des Fürwahrha l -
tens" is mentesít. Til tva van azonban a magán és családi életre 
vonatkozó becsületet ér intő tényáll í tások valóságának bizonyí-
tása, mert a 489. §. ér te lmében mindenkép büntetendő, ki ily tar-
talmú, bár való tényáll í tást tesz: „wer . . . . wider jemanden 
ehrenrührige, wenn auch wahre Tatsachen des Pr ivat — oder 
Familienlebens bekanntmacht ." 

Hollandiának 1881. évi büntetőtörvénykönyve (Het wetboek 
van Strafrecht) még szélesebb körben enged helyt a valóság bi-
zonyításának; a vonatkozó 263. art. szerint gyalázkodás (smaad) 
esetében meg van engedve a bizonyítás a) ha a bíró a tényállítás 
helyes megitélhetése szempontjából az állítás igaz vol tának kide-
rítését szükségesnek véli azért, hogy megállapí thassa: nem köz-
érdekből vagy szükséges védelemből cselekedett-e a tettes, to-
vábbá b) ha az állított tény közhivatalnoknak hivatali hatáskö-
rében elkövetett cselekményre vonatkozik. Nem érdektelen, hogy 
a németalföldi bírói gyakorlat megszorítólag értelmezi a törvényt; 
í»Y egy 1899. évi dec. 11-én kelt í téletben kifejezésre jut az a 
tétel, hogy a bebizonyíthatólag való tények áll í tása esetében is 
megállapí tandó a gyalázkodás, ha a tet test merőben sértési szán-
dék motiválta. 

Az 1889. évi finn büntetőkodex 27-ik fejezetében foglalkozik 
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a becsületsértő deliktumokkal s már a fogalom-meghatározásban 
tényálladéki elemként jelöli meg az állítás valótlanságát, minek 
következtében természetszerűleg általában megengedi a valóság 
bizonyítását feltéve, hogy az állítás határozottan megjelölt tényre 
vonatkozik; ha az állított tény betölti valamely bűncselekmény 
törvényes fogalmát, úgy a büntetlenség megszerzésére elegendő 
a sértett terhére hozott marasztaló büntető ítéletre való hivatko-
zás. Enyhíti e szélső liberális felfogást a törvénynek az a rendel -
kezése, melynélfogva: ha sikerre vezet is a valóság bizonyítása, 
de akár a nyiltkozat formájából, akár egyéb körülményekből 
megállapítható, hogy a vádlottat merőben sértési célzat vezette: 
becsületsértésért büntetendő az is, ki azon célból, hogy sérteges-
sen, másnak oly bűncselekményét t á r j a fel, melyért ez már bün-
tetését elszenvedte. 

Az 1902. évi norvég büntetőtörvénykönyv (Almindeling 
borgelig Straffelov) 249. §-a szintén szabály jellegével ruházza 
fel a valóság bizonyítását, midőn vezető tételként mondja ki 
principialiter, hogy a jó hírnév (,,gode Navn og Rygte") ellen irá-
nyuló bűncselekménynél (247. §.) nem szabható ki büntetés, ha 
a valóság bizonyítást nyer (,,saafremt der fores Bevis for Beskyld-
ningens Sandhed") ; de nem büntethető e cselekményért az sem, 
ki kötelezve, vagy kényszerítve volt nyilatkozni, vagy aki a s a j á t 
vagy más jogos érdekének megóvása céljából nyilatkozott; ezek-
ben az esetekben mindazonáltal megállapítható a becsületsértés 
(246. §.: „Aerekraenkelse"), ha a nyilatkozat formája, m ó d j a 
szempontjából — annak ellenére, hogy valót tartalmaz — hely-
telen (,,utilborlig") ; ilyenkor a valóság bizonyításának nincs helye. 
Érdekes, hogy a javaslat 390. §-a kihágás címén rendelte büntetni 
azt, ki a magánélet békéjét azáltal megzavarja, hogy másnak 
egyéni vagy családi viszonyairól anélkül, hogy erre bebizonyítha-
tólag figyelemreméltó oka lenne nyilvános közléseket tesz; a 
törvény átvette e szöveget, de elhagyta az „anélkül . . . . lenne" 
szavakat. 

Az angol jog szóbeli rágalom (slander) esetén nem engedi 
meg a valóság bizonyítását, mert az ily cselekmény tárgyában 
büntető el járás nem indítható, hanem csupán magánjogi igényét 
érvényesítheti a sértett polgári per út ján, mikor is neki kell bizo-
nyítania, hogy a valótlan nyilatkozatból hivatala, foglalkozása 
vagy alkalmzása körében kárt szenvedett. Ha a becsületet sértő 
cselekmény iratban követtetett el (libel), az angol jog abban a 
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közbéke sérelmét lát ja („their tendency is directly to provoke 
breaches of the peace"; v .ö. Wilshere, Principles and practice 
of the criminal law; London, 1926. 85. 1.) s ezért rendszerint nem 
engedi meg a valóság bizonyítását, de mégis helyt enged annak, 
valahányszor a sértő tartalmú irat a köz érdekében lett terjesztve, 
illetőleg közzétéve, (így az 1843. évi Lord Campell's Act : „the 
plea must also allege that it was for the public benefit that it 
should be published", v. ö. Wilshere, i. m. 86. 1.) Helye van to-
vábbá a valóság bizonyításának akkor is, ha a libel, mert közhiva-
talnokot, hatóságot, hatósági közeget vagy tekintélyes ál lásban 
levő magánszemély ellen követtetett el, ezeknek jelentékeny kárt 
okozhat, mikor a Kin's Bench Division előtt az u. n. information 
e l já rás gyors ütemű lefolytatása során megnyílik annak lehető-
sége, hogy a sértett megcáfolhassa az ellen támasztott váda t s a 
kár bekövetkezését elháríthassa. 

(Vége következik.) 
Budapest. Dr. Angyal Pál. 

BERGSON FILOZÓFIÁJÁNAK ALAP-
GONDOLATAI. 

Rendes tagsági széket elfoglaló előadás az Aquinói Sz. Tamásról nevezett 
bölcselet tudományi társaságban.1) 

Első közlemény. 

Mai előadásomban egy olyan bölcselőt szeretnék megismer-
tetni, akit tu la j donképen mindenki „ismer." Bergson neve oly 
nagy port vert föl, különösen a L'Évolution Créatrice megjelenése 
óta, annyi pro és contra hagzott el körülötte, hogy valamit min-
denki tud róla. Alaposan azonban igen kevesen tanulmányozták, 
mert komoly átgondolása hosszú időbe és nagy szellemi feszült-
ségbe kerül. Ez a nehézség Bergson sajátságos filozófiai maga-
tartásából folyik. Onnan, hogy bölcselete nem rendszer. Nem is 
akar rendszert . Kimondottan vonakodik a rendszeralkotástól, 
mert azt a bölcselet kerékkötőjének t a r t j a . Gondolata az, hogy 
az emberi elme nem ölelheti magába az egész világot, melynek 
maga is csak terméke, s így nem lehet hivatva arra, hogy egyet-
len emberélet szűk határai között az egész mindenségnek oly 
rendjét pil lantsa meg, melyben minden voltnak, levőnek és leen-
dőnek előre meglegyen a maga elméleti helye. Bergson azt szokta 

1) Az előadást ezen utólagosan megírt formájában az előadó kibővítette. 
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mondani, hogy a bölcselők sietős rendszer-igényének közvetlen 
terméke a valóságnak az előre kínálkozó fogalmi keretek ked-
véért való e lnyúj tása vagy megcsonkítása, mely tévedéseket 
fogan, nehézségeket bonyolít, vitákat tornyosít. A vitázó feleknek 
rendszerint mindkét oldalon igazuk van abban, amit el lenfelük-
ben gáncsolnak, de nem egészen van igazuk abban, amit a maguk 
részéről áll í tanak. Ez végeredményben annyit jelent, hogy a való-
ság mélyén irracionále van, hogy az kategóriáinkkal maradék 
nélkül ki nem meríthető, hogy fogalmi mesterműveinkkel annak 
hűséges másolata nem szerkeszthető, mert értelmünkkel össze-
mérhetetlen. Értelmünk, a szellemiség legalsóbb formája , a te-
remtő életfej lődés terméke, nem ölelheti magába a folyamatot, 
mely őt teremtette, s ha a szüntelenül ú j ra te remtődő valóságot 
szellemiségünkbe mégis felölelni akar juk, más rendű erőkifej té-
sek után kell látnunk, az értelemtől nem fokozatban, hanem mi-
nőségileg különböző, kevésbbé engedelmes és nagyobb feszültsé-
get kívánó szellemi képességeket kell munkába áll í tanunk. A 
rendszeralkotás, a valóságnak gondolkodásbeli kategóriáink sze-
rint való rendezése, ha az értelemnek erőkifej tés is, szellemisé-
günknek kényemes munka ahhoz a feszültséghez képest, mely 
minden új problémában lényegesen és gyökeresen ú j a t lát, min-
den megoldáshoz meglevő keretek újmódi rendezése helyett ú j 
természetű erőkifej tést követel, a szellemi tevékenységnek való-
ságos kitágulását, és azt, hogy tú lá rad jon önmagán. Szellemisé-
günknek a valóság tanulmányozása közben való i lyenforma nö-
vesztése Bergson szerint a filozófia, szűkebb értelemben véve, a 
metafizika feladata . 

Ez egészen másféleképen nehéz, mint a rendszeralkotás, 
Megmássza a lejtőt, melyen a t iszta értelem leereszkedik. A na-
gyobb ellenállás felé tör ahelyett , hogy a megszokott formákban 
való eligazodás legkisebb el lenállású ösvényeit járná. Belekény-
szeríti magát az ú jba , ahelyett, hogy azt régiből akarná össze-
állí tani. 

Igaz ugyan, hogy így az egész valóság rövidesen, (egy ember-
élet keretein belül,) elérhető megoldásának igényét el kell ejtenie. 
Problémánkint, vagy inkább kérdőjelenkínt kell előre hatolnia, 
lépésről lépésre döntenie abban, vá j jon a valóságnak mely elemei 
i l leszkednek értelmünk kereteibe s mely arculataival szemben 
van szükségünk más rendű erőkifej tésekre. így a filozófia is fel-
adatról feladatra emelkedő kutatás-formává lesz, mint a tudo-
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mány, s egy pi l lanatra úgy látszik, mintha veszítene. De amit az 
egész-nek elejtésével tér fogatban veszíteni látszik, azt visszanyeri 
mélységileg: közelebb megy vizsgált valóságához és szolgálatába 
állítva a tudománynak a vizsgált ponton elért összes eredmé-
nyeit, azokat más természetű szellemi munka árán ú j megértés 
magaslata i ra viszi. Ehhez azonban meg kell győződve lennie 
arról, hogy sem magunk nem vagyunk tisztán értelmi lények, 
sem a valóság nem maradék nélkül értelmi szerkezetű. így a filo-
zófia nem utánozná a tudományokat abban, hogy rendszereiket 
tovább rendszerezi, s hogy türelmetlenül és mindenáron bevég-
zett értelmi egésznek a k a r j a mutatni a valóságot, hanem abban, 
hogy — metaforával élve — a rakosgatás helyett ásson, — fogal-
makkal élve — kategorizálás helyett tapasztal jon, pontosabb ren-
dezés helyett mélyebbre lásson, így az ember szellemiségét az 
értelmen öntudatosan túltágító, gondolatfeszítő, lélekbővítő 
szervvé fe j lőd jék s á l ta la megismerésünk szorosabbra fogja 
különösen az élő és a lelki valóságot. 

Bármilyen értékelést fűzzünk is e gondolatokhoz, egy dolog 
bizonyos: a filozófust, aki így gondokozik és aki é le tmunkájában 
e gondolatokat keresztül is viszi, nem lesz kényelmes fe ladat ta-
nulmányozni. Hogy mennyire nem, arról a ma már könyvtárra 
menő Bergson-irodalom bőséges tanúságot tesz. E bölcselet a 
cáfolok és rajongók kereszttüzében áll. Gondolatainak mélysége 
és finomsága veszedelmesen könnyűvé teszi olyforma elferdíté-
süket, hogy minden gyermek játszva cáfo lha t ja őket. E cáfolatok 
öntudat lanul közös fogása nem tenni meg az erőkifej tést , mellyel 
a filozófus ú j s a régiekben már ki nem fejezhető, az ú j valóság-
hoz idomuló gondolattagolást teremtett , s így nem azt cáfolni, 
amit hozott, hanem azt, amit éppen elkerülni akart . Az ellenkező 
oldalon ál lanak azok, akiket megfog e gondolatok közvetlen va-
lóságértékének ere je és érzelmi megmozdulásuktól máris kielé-
gítve, megint nem követik a filozófust ama fáradságos műveletek-
be, melyek e l ragadta tásukat jogosulttá tehetnék. A krit ikátlan ra-
jongók s a becsületes cáfolok tömkelegében nem igazíthat el egyéb, 
mint a valóban értékes tanulmányokat segítségül vevő s e bölcse-
leti e redmények pozitívumát kereső magatartás , mely annak élet-
adó középponti gondolatába mélyed s abból kiindulva, annak el-
ágazásait követve j á r j a végig a kitűzött problémákat . Annak 
Ígéreteit és tel jesedései t méri össze, s követni igyekszik a filozó-
fus egyéni szemjár ta tásá t a valóság természetes ízületein. Mi te-
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hát el lentétben a kívülről néző kritika igényeivel s el lentétben a 
könnyenhívőn igenlő érzelmi állásfoglalások túlzott készségével, 
e filozófus legtermékenyebb és legbensőbb gondolatát keressük 
meg előbb és onnan véve lendületet, p róbá l juk megélni e vezető 
gondolat kifejlődését , mely nem egyéb, mint Bergson filozófiájá-
nak élettörténete. 

E gondolkodónak művében ugyanis azonosan fu tnak a tör-
ténet és a megértés szálai. E bölcseletnek fejlődése egy a szerke-
zetével. Ez az azonosság minden elevennek sa j á t j a és Bergson 
különösen az élet és a lélek rejtelmeibe mélyedő gondolkodása 
osztozik ebben a sajátságban, mert egyéni fej lődése fölé nem he-
lyez rendszeír-igényeket, hanem kommentár nélkül l á tnunk en-
gedi, honnan és merre ha j to t t ak gondolatai fő-törzsökének elága-
zásai. Az eszmefej lődés kapil lar i tásának — ha szabad ily hason-
lattal élnünk, — természetes ú t ja i ezek, és bennük, mint fáknak 
égre ra jzolódó körvonalaiban, egy nagy életképességű és magya-
rázó ere jű gondolatnak kibontakozását nézzük végig. 

* * 
* 

Bergson első műve, „Essai sur les données immédiates de la 
conscience," e bölcselő későbbi fej lődésének megvilágításában 
nem egyéb, mint tételkimondás: egy, a maga módja szerint min-
den valóságra rávilágító gondolatnak nagy komolysággal részle-
tezett, elemző tanulmánya. Ha igaz Bergsonnak az a későbbi 
szava, hogy a bölcseletnek minden igazi mestere küldetéssel jár 
közöttünk, mert valami egészen ú ja t és végtelen egyszerűt, a be-
széddel összemérhetetlent, kell itt elmondania, akkor az Essai 
ennek a végtelen egyszerű világító gondolatnak első megközelí-
tésben való te l jes és bámulatos finomságú kifejtése s annak az 
erkölcsi szabadság problémájára való alkalmazása. Az egész 
művön ott lebeg a felfedezés frisseségének, a gondolaton való 
elámulásnak üde színezete. Az Essai annak az embernek stílusá-
ban van írva, aki valami vára t lant talált, de azt végérvényesen 
megtalálta. 

Bergson egyetemi hallgató korában és tanársága első évei-
ben lelkes spenceriánus. Comte pozitivizmusa festi alá gondola-
tait s a gondolkodás életadó erének az akkori empirizmus értel-
mében vett „ tapaszta lás t" érzi. Gondolkodásának gyermekkora, 
mondhatnók gyermekbetegsége ez. Lucretius-magyarázataiból 
ki-kivillan e magatar tás , hogy azután első nagy művével, az Essai-
vel örökre ki tör lődjék gondolkodásából. 
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Bergson az a filozófus, akinek elméjében a spencerianiz-
mussá bontakozott positivista empirizmus véglegesen abszur-
dumra juttat ta önmagát . Az adottságok, a tények, a tapaszta lás 
tiszteletétől á thatot t i f jú gondolkodót tapasztalásunk forrásainak 
kérdése nyugtalaní tot ta . Ha tapaszta lás az, amit megismerésünk 
számára készen kapunk, mi az valójában, amit készen kapunk? 
Meddig lehet követni eszméletünkben a valóság ú j j anyomá t? 
Mire jutunk, ha megismerésünk hűségére fél tékenyen, k i tar tóan 
keressük, mi benne sa já t szerkesztményünk és mi benne az adott , 
a készen adott, a közvetlenül a d o t t ? Azért ír ja első gondolatmű-
vének homlokára: Essai sur les données immédiates de la consci-
ence, Az eszmélet közvetlen adatairól való tanulmány. Pontos 
cím, szinte iskolásán körülíró értekezés-cím azon a filozófiai 
tételen, mely ragyogó vitasikerrel çzerzi meg számára a Sorbonne 
doktorátusát s mely műveinek külföldi fordításaiban, az Idő és 
Szabadság szemléletesebb cím árnyékában, mint magyarázó al-
cím, húzódik meg. 

Mégis ez a cím mondja meg a mű ta r ta lmát . Az idő és sza-
badság egyesített p roblémájának egészen ú j sze rű látása, melyben 
gondolatmenete kicsúcsosodik, a műnek nem cél ja volt, hanem 
eredménye lett. A cél az eszmélet közvetlen adottságainak ta-
nulmányozása volt . Ez a keresés juttat ta Bergsonban az emberi 
gondolkodás tör téneté t arra az eredményre, hogy az empirizmus, 
mely egészen elmélyít i magát, a tapasztalat iság, mely végigbontja 
tekercsét és megnézi mi van a kezdetén, nem maradhat a sekély-
medrű angol empirizmus materializmusában, hanem sajá t lendü-
letével vitetik egy tapasztalat i lag megalapozott spiritualismus 
felé, melyet szerzője néha „radikál is empirizmus"-nak nevez s 
mely később, mikor az élet fe j lődését nézi végig, nem érti, hogyan 
lehetett a gondolkodás történetében az evolucionizmust egy pilla-
natig a materializmussal azonosítani. 

A gondolatok e messzeágazása szűk mederben indul. Annak 
a tapaszta la tnak kijelentésével, hogy minden közvetlen eszméleti 
adottság tiszta minőség, valamilyenség. E milyenségek fokozása, 
sorbarakása, mennyiségekké rendezése már a mi készítményünk 
ez már a mi beszédünk, tet teink, életünk céljaira á ta lakí tot t 
rendberakosgatot t , szerkesztett eszméletiség. Eszméleti minősé-
geinknek, érzeteinknek, érzelmeinknek ezek az „erősségei" nem 
igazi mennyiségek, hanem minőség-sorozatok, melyek nem osz-
toznak a kisebb-nagyobb viszonynak abban az egyetlen jellemző 
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sajátságában, hogy a kisebbik a nagyobbikba belefér, s hogy a 
nagyobbik a kisebbiket tartalmazza. A mennyiség a térbeliség 
gyermeke, s a ter jedtség látványa vitetik át metaforaszerűen esz-
méletünk minőség-adataira, mikor azoknak „erősséget" tu la jdoní-
tunk. A térnek e betolakodása eszméletünk minőségvilágába tes-
tünk térbeliségének terméke és eszmélésünket arra birja, hogy 
sorozatokba rak ja közvetlen, minőséges adottságait s azokat 
ezentúl nem a maguk eredetiségében, hanem a térrel így átitatva, 
mennyiséges együtthatóval lássa és használja. E mennyiségeknek 
azonban nincs nagyobb valóságértéke, mint amennyi szerkeszt-
ményeknek lehet, s az „érzet-erősségeket" matematikai formu-
lába foglaló mindennemű psihofizikai egyenleteknek (Fechner) 
ezzel jelentékenyen leszáll, legalább is eredeti igényeiken jóval 
alul tisztázódik az értéke. 

íme tehát a mennyiség, mint tér, hagyja nyomát eszmélésünk 
közvetlen minőség-adatain, melyekbe a nagyságot a testi szerve-
zet nagyobb ter jedelmű igénybevétele szivárogtatja be s a mi be-
szélő, cselekvő lényünk közönségesen csak így, már térrel áti tatva, 
veszi tudomásul, mert csak így t u d j a használni őket. Az élet ér-
dekeitől mentes, önmagunkra figyelő s önmagunkba mélyedő esz-
mélés azonban látja, hogy ezek a nagyságok a maguk eredetiségé-
ben tulaj donképen minőségek, melyekbe a mennyiséget az esz-
mélethez tartozó testnek térbelisége szolgáltatja. 

Ezek a minőségek szakadatlan, sőt eredetiségük meghami-
sítása nélkül feldarabolhatatlan, folytonosságot alkotnak. Eszmé-
lésünk e folytonossága nem csupán az egymással érintkező dara-
bok, hanem az egymásba hatoló minőségek folyamatossága. Egy-
ség, de szorosabban egy, mint ami részekből egyesült, mert min-
den minőség többé-kevésbbé áthatol a többibe, színével megfogja, 
minéműségével módosít ja a többit. Ha egészen hívek maradnánk 
önmagunkhoz, el kellene merülnünk e folyamatosságok egységé-
ben. El is merülnénk bele, ha tisztán szemlélődésre és nem tet-
tekre volnánk teremtve. Azonban mihelyt cselekvésrekész értel-
münk belső világunkba pillant, annak folyamatos sokszerűségét 
azonnal mint szaggatott sokszorosságot veszi tudomásul, s így a 
mennyiség most másodszor nem tér, hanem szám formájában 
ülepszik le eszmélésünk folyamában. Amit mint egységet él tünk 
át, azt most egyszerre so&nak minősítjük és belső valóságunk lát-
szólag igent mond mindkettőre. Innen az emberi személyiségnek 
egymással meé nem férő elméletei, melyek ma jd az „egy" ma jd 
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a „sok" oldaláról fognak kutatásba, s egyikből a másikba soha át 
nem juthatnak és így egymást soha meg nem érthetik, mer t mind 
a két gondolatot készen, formaszerűen, értelmesen alkalmazzák 
és vonakodnak leszállani e két forma valóságeredetének közvet-
len szemléletéig, ahol végig lehetne nézni, egység és sokszorosság 
miből és hogyan születtek. 

Mit lehetne ott látni? Mi volna az a lényeges és t a l án a szel-
lemiség egész felfogására kiható „ tapasz ta la t" vagy „élmény", 
ahogyan mondani akar juk, melyet sa já t eszméleti lényünk ele-
ven folytonosságának mélyén meg lehetne ragadni? Most vagyunk 
Bergson f i lozófiájának súlypontjában. Ez az élmény az időnek a 
létnek, az eszmélésnek tartóssága volna. Az a tapasztala t , hogy 
minden , ,ál lapot"-nak, egynéműnek vélt eszméleti ta r ta lom maga 
is szüntelenül változik s a változás a d j a ta r tamát . Ami nem vál-
tozik, az nem tar t . A történésnélküliség annyi, mint tapaszta la t -
nélküliség, ta r tamta lanság . 

Nem időtlenség. Az „idő" már nem maga a tar tam, az idő 
a fogalmasított tar tam. Az idő már nem eszméletfolyásunk ere-
deti, folyamatos egysége, az idő annak térbeli metaforá ja , fonál, 
melyre eseményeink fűződnek, útvonal, melynek mentén élmé-
nyeink lerakódnak, az idő a tartamba lopódzó térbeliség, mely 
a folytonosságot fogalomszerűen egymásmellé rakott , maguk-
ban változat lan élmények érintkezésében lá t ja . A tar tam ezen 
idő lélektani eredeti je, az á tél t idő, nem a gondolt idő. A tartam 
élmény, az idő szerkesztmény. 

Ezzel a megkülönböztetéssel világít rá Bergson a filozófiai 
kutatásnak nem egy, útvesztőbe jutott p roblémájára . A tartam 
helyett gondolkodásunkban az időt használni sok gyakorlati s 
némely elméleti kérdésben is hasznos, sőt szükséges. Minden 
azon múlik, hogy ne tegyük öntudatlanul , hogy számot adjunk 
magunknak róla. Az idő, ez a tériesített tartam, azonban rende-
sen a la t tomban csúszik be gondolatmenetünkbe és a használat-
ban azt a magyarázó ér téket próbál juk neki tulajdonítani , ami 
csak a t a r tamot illeti meg. Az exakt tudományok helyesen teszik, 
mikor a ta r tamnak e tériesített formájával élnek, ez közel áll az 
ő valóságukhoz és természetszerűen hozza, mint a differenciál-
egyenletek független változója, mindazokat a megoldásokat, me-
lyek az elmélet i fizika matematikailag formulázott természettör-
vényeiben jutnak kifejezésre. Azonban, mikor ugyanezzel a foga-
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lommal az élet és a lélek problémáihoz nyúlunk, egyszerre várat-
lan nehézségek áll í tanak meg bennünket. 

Mi tehát az a tar tam, mely úgy látszik, az eszméletiségnek 
legmélyebb alapvonása s melynek vizsgálata gondolkodásbeli 
megszokásainknak oly lényeges á ldozatába kerül? Itt lép be a 
lélektani vizsgálódás a legközvetlenebb erővel Bergson metafizi-
kájába, melynek, a t a r t am lélektani megfigyelésen alapuló gondo-
latán át, mindég főpillére marad. A ta r tam tartósságát egy szoro-
san vett eszmélettani tapasztala t magyarázza. Mindaz, ami el-
múlt, bizonyos módon jelenvaló marad eszméletünkben. Minden, 
amit átél tünk, ra j tunk hagy ja nyomát, nemcsak oly módon, hogy 
„emlék" formájában „fel tudom idézni", hanem oly módon is, 
hogy megtörtént voltánál fogva mindenkorra mássá teszi jelen-
ben haladó eszmélésemet. Mélységes örömök, lesúj tó csapások 
ily átalakító, egyszersmindenkorra bennünket másító hatását 
könnyű észrevenni az önmegfígyelésben gyakorlat lan eszmélés-
nek is. De amint a befelé látás fokonkint erősödik, nyilvánvalóvá 
lesz, hogy nemcsak egész énünket megreszkettető élmények tesz-
nek ú j emberekké bennünket, hanem e megújulás a lelki meg-
viseltség különböző árnyala ta in lefelé ha ladva érvényes a leg-
utolsó, legjelentéktelenebb élményig, ha nem is sikerül ezt reflexió 
ú t ján mindig tudomásul vennünk. 

A mult megmarad. Voltaképen nem is „egyes é lmények" ár-
nyal ják jelenünket, mer t e darabolás már folytonosságukon a 
beszéd kényelme kedvéért tett erőszak. Az egész mult követ, a 
teljes megéltség ott lebeg mögöttünk és ráveti színeit jelenünkre. 
Fellegmódra követ, sőt jobban velünk van, mint ami követ, mert 
nem mögöttünk, hanem bennünk van mindenestül, bennünk van 
nem tétlenül, hanem tevékenyen, módosít és formál szüntelenül. 
Az emlékezés tehát nem valami különleges képesség, mely ma-
gyarázatra szorulna s folytonosan elénk meresztené a kérdést, 
melyet a materialista empirizmus nyiltan megoldhatat lannak val-
lott: miképen lehet, hogy emlékezem? Nem, az emlékezés a szel-
lemiség alapjelensége, melynek mivoltához, természetéhez tar-
tozik, hogy á thágja az időt; az emlékezés a mult és jövő közé 
vont „ je len" nevű kötőjellel az eszmélés lényege, és nem az a 
metafizika problémája, mért emlékezünk olykor-olykor, hanem 
az, hogy miért nem emlékezünk mindenre mindég. Mer t a mult 
jelenléte eszméletünk létéhez tartozik s egész személyes multunk 
éppen úgy ál landóan megvan bennünk, mint ahogyan az egész 
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anyagi mindenség ál landóan megvan körülöttünk. Az eszmélet 
metaf iz ikájának nem az emlékezés a problémája, ez az alapténye, 
ami itt magyarázat ra , megoldásra vár, az a fe le j tés tüneménye. 

E gondolat kifej tésére egy későbbi munkában kerül a sor. 
Az Essai fe lada ta a mult megmaradásával a ta r tam középponti 
gondolatát megvilágítani. A mul t e megmaradása termeli azt az 
érzésemet, hogy „telik az idő", hogy növök, hogy mindég több 
leszek és új módon leszek mindég több. Soha vissza nem hozha-
tom azt, ami tegnap voltam, mer t ha még ugyanoly körülmények 
közé kerülök is, már nem vagyok ugyanaz: tegnap óta éltem, 
öregedtem, létem tekercsét vastagabbra gördítettem, hólabdámat 
ú j havat szedve messzebbre gurítottam. Más vagyck, ú j vagyok, 
és ilyen sem leszek soha, mert máris eltűnt ami voltam, és élek, 
azaz teremtődöm tovább. Eszméletem lendülete ez, lelkiségem 
alapvonása, t a r t amom folyásának szakadat lan megújulása. 

Ez a gondolat lép munkába Bergson fi lozófiájának kibonta-
kozásában. Ez a bölcselet vol taképen nem is egyéb, mint a köz-
vetlenségig megélt tar tam gondolatának, a tapasztalás szerzett 
nagy ténytömegeivel való érintkezés után, különböző problémák 
megvilágítására, sőt megoldására való kihasználása. Ez nem 
olyanforma erőszak, mint valami önkényesen választott alapelv-
nek rákényszerí tése a valóság bizonyos tar tományaira, hogy an-
nak jegyében minden egyöntetűnek lássék. A ta r tam alkalmazá-
sában nincsen semmi elvszerűség. Az elv norma, az elv parancs-
szerüen rendez, az elvben több van belőlünk, mint a tőlünk füg-
getlen valóságból. A tar tam gondolata ellenben nagy valóság-
tar tományoknak bennünk is meglévő lényegessége, melyben ama 
valóságokhoz hasonlí tunk s melyen át azokat a valóságokat á t -
é r the t jük . Az elv mindég a gondolkodás valamely formaszerü-
ségének egyöntetű munkába vitelében érvényesül a tapaszta la t 
bizonyos választot t területein, a tar tam gondolatának funkciója 
el lenben e tartalomtipust az egyéni eszméleten túltágítva az 
ugyanilyen ta r ta lmú valóságokat megismerésünk számára olyan-
forma közvetlenségig vinni, mint amilyen közvetlenek vagyunk 
magunknak önmagunk. Az elv alkalmazhatóságának kérdése el-
méleti kérdés s a kritériumul szolgáló tények rövid érintése u tán 
érvényességét formális meggondolások döntik el. A tar tam gon-
dolatával élni minél kevésbbé elméleti és minél mélyebben tapasz-
ta la t i munka Bergson metafizikájában, és senki sem követi ezt a 
mester t gondolatainak valóságos ízületeibe, aki nem szán ja rá 
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magát arra, hogy az ú j meg ú j tapasztalásmezők e fáradságos 
be járásá t a gondolat érdekében elvégezze. Elvet alkalmazni tu-
dományelméleti feladat, a ta r tam gondolatának e különböző va-
lóságokon való dolgoztatása metafizikai feladat abban az ér telem-
ben, melyben Bergson kívánja venni a metafizikát. 

Azonnal meglá t juk ezt az élményt munkában a szabadság 
problémáján. Bármily ér telemben vesszük is a metafizikát, akár 
a tudományok tudománya akar lenni, mely eggyel magasabb sí-
kon folytat ja ugyanazokat az elemző és összerakó müveleteket, 
akár , mint Bergson gondolja, a tudományos kutatásnak oly 
természetű kiegészítőjévé kell lennie, mely a tudomány eszkö-
zeivel elérhetetlen, az élet és lélek mélyebb meglátására vezető 
ismeretfa j t szolgál, a szabadság problémája minden esetre meta-
fizikai probléma. Mikor Bergson írni kezd, a szabadság kérdése 
szenvedélyes viták középpont ja . Egy mechanistikus bölcselet az 
emberi cselekvés szerkezetét gépszerkezetnek nézi, mely úgy te r -
meli a tettet, mint a gyár dobá l ja ki az ipari termékeket . Az agy-
velő anyagi törvényszerűségei játszanak ra j tunk s minthogy min-
den. ágybéli tényhez szigorúan meghatározott eszméleti tény ta r -
tozik, (pszihofizikai parallelizmus), tehát agyvelőnk anyagi já-
téka diktál ja eszméleti fényeinket. Nem lehet bennük tehát semmi 
ú j , semmi teremtő, semmi szabad, mert mindenestül az anyag 
törvényszerűségeibe vagyunk kapcsolva. Választás tehát nincs, a 
szabadság illúzió, maga az az eszméleti tény is, mellyel azt erő-
sít jük, csak ágybéli gépezetünk munkájának szükségszerű terméke 
és mögötte idegrendszerünk molekuláris mozgásainak törvényei 
leselkednek. íme két kri t ikátlan és igazolatlan elméletnek, a 
material izmusnak és a szabadság elleni harcában néki nélkülöz-
hetet len parallel izmusnak szemfényvesztő egyesülése, mely 
nemcsak az át lag embert, hanem kiváló szellemeket is képes volt 
megtéveszteni. 

Bergson nem tartozott ezek közé. Üj harcmodorral állt a vi-
tába. Nem él a dialektika eszközeivel, hanem ú j r a és eggyel több-
ször hivatkozik a cselekvésbeli szabadság tapaszta la t i tényére. 
Áll í t ja , hogy a bizonyítás kötelezettsége azé, aki e tapaszta la t 
valóság-értékét vi ta t ja . Meg kell mutatnia, mily alapon tagad, 
hol rejtőzik s milyen természetű azon hazugság, csalfaság vagy 
illúzió, mely e tapaszta la t értékelésében megtéveszt bennünket. 

Aki pedig a szabadságot ál l í t ja , annak nem a vita, hanem e 
tapaszta la tának elmélyített leírása a kötelessége s igaza marad 
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míg e tapasz ta la t íllúziórius volta be nem bizonyult. A szabadság 
eszméleti tényének a közvetlen élmény erejével való megvilágí-
tását szolgál ta t ja a valóságos tar tamnak, mint a mult megmara-
dásának tapaszta la ta . Ha eszméleti valóságunk a mult megmara-
dásából önmagát szüntelenül megújító és minden ú j pil lanatát 
ú j feszültséggel teremtő tevékenység, akkor nem lehet a gépsze-
rűség törvényeinek alávetve, mert minden törvény alkalmazása 
megkívánja, hogy a múl tban már megvalósult föl tételek újból 
jelentkezhessenek, megismétlődhessenek. Ismétlődő feltételek 
nélkül nincsen törvénymegvalósulás s így nincsen determinizmus. 
Már pedig eszméleti életünk, múl t jának megmaradása és szaka-
datlan berak tározódása folytán, szüntelenül ú j já te remt i önmagát 
és képtelen másolatszerűen mégegyszer megélni valamely régi 
pillanatát. Minden perce gyökeresen ú j ; nem úgy ú j , hogy régi 
elemek ú j fo rma összetétele volna, hanem a maga eredetiségében, 
mindenestül, elemezetlenül, egyszerűen ú j , tehát semmiféle gép-
szerűségnek, molekuláris törvényszerűségnek nem lehet r a j t a 
hatalma. A paral lel izmusnak e valósággal szemben ér te lme sincs, 
mert ahhoz, hogy értelme legyen, azt kellene előbb megmondania, 
hogyan termelhetnek molekuláris anyagi játékok eszméleti terem-
tést és miképen felelhetnek meg minden ú j eszméleti ténynek 
újabb agyképi etek, mikor az agy ú j anyag felvétele mel le t t állan-
dóan veszít is anyagából, az eszmélet pedig maradék nélkül gör-
díti fel a m ú l t j á t önmagára. 

Hogyan formulázódnék most már a mult megmaradásának 
világításában a szabadság prob lémája? Bergson így teszi fel a 
kérdést. Gondol juk, hogy volna oly nagy tudású és oly élesen 
látó értelem, mely ismerné az anyag összes törvényszerűségeit, 
látná az összes molekulák járását s figyelemmel tudná kísérni az 
emberi agy működését . Legyen a neve Pál . Lehetséges volna-e, 
hogy Pál t udása és megfigyelése a l ap j án előrelássa azt, amit egy 
másik egyén Péter, adot t időben, helyen, adott föl té telek és kö-
rülmények között cselekedni fog? 

Pál, a filozófus, ki a m a j d századok múlva élő Pé te r leendő 
tettéről gondolkozik, nem jósolhatja meg e cselekvést, hacsak 
nem ismeri annak összes feltételeit. E föltételeket Pé te r tetté-
nek mú l t j ában kell tanulmányoznia. Pé te r múl t ja azonban meg-
marad és minden pi l lanatban mindenestül hat. Pál t ehá t kényte-
len Péter egész múl t jával megismerkedni, legalább is avégből, 
hogy ezen egészében ha tó múltból kiválogassa a jósolandó tett 



BERGSON FILOZÓFIÁJÁNAK ALAPGONDOLATAI. 65 

szempontjából legfontosabb mozzanatokat. Minthogy Pé te rnek 
minden pil lanata ú j és egyet len s nem rakha tó össze régibb pil-
lanatok tartalmaiból, Pál nem hanyagolhat el belőle semmit, 
mert esetleg elkerülhetné figyelmét a jövendő cselekvésnek vala-
mely föltétele, Pál tehát kényte len elképzelni Péternek egész 
történetét . Elég-e elképzelnie? Nem, mert a másról e lképzel t 
eszméleti ál lapotok csak eredet i jüknek sématikus u tánza ta i s 
éppen az az egyéni színezet, minőséges sa já t ság hiányzik belőlük, 
mely egyedül az átélésé és tar ta lmazza annak az elkövetendő 
cselekvéshez viszonyítandó fontosságát, súlyát , s az elhatározás-
ban ennélfogva viendő szerepének ismertető jele. Élményeinek a 
leendő tettekhez viszonyított e fa j súlyát csak maga Péter érzi. 
Pá lnak tehát az elképzelés nem elég, Pálnak, — ha Péter te t té t 
jövendölni akar ja , — előre meg kell élni, végig kell valósítani 
Péter életét. íme tehát Pál immár nem pusz ta néző, hanem 
színész, aki előre játssza P é t e r életét. Ez a szerep azonban 
Péter életétől semmiben sem különbözhetik. Pál nem kever-
heti sa já t élményeit beléjük, mert az ő m ú l t j a is megmarad, 
az beleszüremkednék Péter másolása végett játszott sze-
repébe s azt megmásítaná. Pá lnak nem lehetnek tehát sem más 
életkörülményei, sem nem élhet más időben, mint Péter, fo lyto-
nosan vele kell lennie, másképen nem élheti meg Péter életét , 
melyből bármit hagyna is ki, mindig abba a veszedelembe jutna, 
hogy az elkövetendő tettnek valamely motívuma figyelmét e lke-
rüli. Lehet-e azonban Pálnak külön teste? Nem, mert a más test 
más élményeket szolgáltat külsőleg is, belsőleg is, más testtel te-
hát Pálnak más m ú l t j a volna és Pétert megint csak nem ismerné 
hűségesen. íme tehát Pál, akit imént még Pé te r előtt századokkal 
élő szemlélőnek gondoltunk, m á r semmiben sem különbözik Pé-
tertől, hanem maga Péter, aki sa j á t tettét készíti elő. És míg a 
tet tet el nem követte, apodiktikus biztossággal nem tudhat ja , mit 
fog tenni, mert még addig élni fog, még addig alakulni, érni, öre-
gedni fog s nem hagyhat ki e folyamatból egy pillanatot sem, az 
egészre szüksége van ahhoz, hogy cselekedjék, egészen addig, míg 
a tett megindul, mer t leesett fá já ró l , mint az éret t gyümölcs. 

Részleteztük ezt a gondolatmenetet, hogy bepillantást a d -
junk Bergson eszme járásának természetébe. Lá t juk , hogy a mul t 
megmaradásának gondolatát egyszerűen szembesíti az erkölcsi 
szabadság problémájával , mely ebből az egymásmellé-helyezésből 
mint a lélek metafizikai szabadságának igenlése bontakozik ki. 

Religio, 1G29. 5 
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Hangsúlyozzuk, hogy az erkölcsi szabadságnak ez a visszavonha-
ta t lan igenlése Bergsonnál nem pusztán a személy lélektani ta-
paszta la tának állí tása, hanem a lélek metafizikai tu la jdonságá-
nak kijelentése. Mert a mult megmaradása, mely a lélek mélyén 
teremtő vál tozás infinitezimális folyamatosságának forrása , az 
időtelés valóságos eredet i jének, a far iamnak lényege. A tar tam 
pedig, ez a mul ta t önmagára halmozó mozgás-folytonosság, a 
maga feszültségi fokáról, a maga ri tmusába szorított a lsóbbrendű 
tar tam-ri tmusokon gyakorolt erőszakával mér i a velejáró eszmé-
letek rendjé t az élettelen anyag úgyszólván nulla rendű ta r tamá-
tól a mindent egyetlen aktusba, az örökkévalóságba ölelő legma-
gasabb Lény nekünk elgondolhatat lan szellemi egységéig. 

Az így értelmezett szabadság tehát a lélektani önmegfigyelés 
fokáról metafizikai valóság rang já ra emelkedik; a t a r t amnak a 
mult megmaradásából folyó lendületével szüntelenül továbbte-
remtődő szellemi valóságnak e szabadságban lényeges vonását, 
minden szellemiséggel való rokonságának cégérét hordozza. Ha 
e ponton megemlékezünk arról, hogy a gondolatok ez emelke-
dőjére Bergson a tiszta empir ia út ján jutot t , hogy módszerét a 
sekély 18-ik századbeli empirizmussal szemben hyperempirizmus-
nak nevezve, e l járásainak főfogása a közkeletűen „ tapasz ta la t" -
nak vett adottságokkal meg nem elégedni, azoknak a szellemi 
munka behatoló erőszakával mélyére menni s ott a közvetlenül 
és feldolgozatlanul adott tapasztala tnak, hogy úgy mondjuk , 
nyersanyagára tenni a kezét , — akkor ennek az eredménynek 
egészen ú j természetű é r téke lesz előttünk. Nyilvánvalóvá teszi 
ugyanis, hogy a szellem természetére vonatkozó meggondolások 
meríthetnek empirikus forrásokból s hogy a tapasztalat iság a 
maga eredetiségében nem a materiális, h a n e m a spirituális világ-
nézetek ú t j á r a tereli a metafizikát . 

E szabadság a mi ember i lényünkhöz kötött eszméletben 
nem korlát lan. Megvalósulásának fokozatai vannak és még elér-
hető legmagasabb fokán sem abszolút. Erkölcsi szabadságom 
játéktere lé lektani és fizikai lehetőségek véges intervallumába 
van szorítva. Szabadságom nem mindég teljes, oly értelemben, 
hogy nem mindég élek a számomra e lérhető legnagyobb szabad-
sággal. Annál teljesebb, minél nagyobb és részletezőbb multamat 
ölelem be cselekedetembe, minél bővebb énemet viszem játékba 
a döntő pi l lanat el jövetelekor. E maximumot csak ri tkán, életünk 
rendkívüli pi l lanataiban é r j ü k el, közönségesen szabadságunk 
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csak lényünk töredékeivel él, sőt lesülyedhet az automatizmus 
fokára is, hol eltűnik. így a szabadság és a vele arányos felelős-
ség-tudat megmaradó és velem járó multam öntudatos igénybevé-
telének mértékétől függ. Mikor egész lényem, mindaz ami voltam 
és vagyok, egységesen, öntudatosan ömlik a cselekvés lendüle-
tébe, akkor szabad vagyok, akkor erkölcsi lényem magaslatán 
állok és egyúttal elérem felelősségem maximumát. A szabadság 
e pillanatai lényem kialakulásának döntő mozzanatai, melyekben 
a mult megmaradása öntudatomba és szándékomba lép, melyben 
azt ami voltam, nagy feszültségű eszmélettel taszítom cselekvése-
men át közvetlen jövendőmbe. Szabadságom nem a szeszély sza-
badsága, nem abban áll, hogy akármit tehetek, hanem abban, 
hogy tettemet sa já t személyes multam határozza meg, hogy tettem 
abból az egyetlen, megismételhetetlen lelki valóságból fakad, 
mely én vagyok s mely egyetlen és megismételhetetlen módon 
termeli tettemet. Ez a szabadság tényének pontos és konkrét 
tar talma s ebben a formában szabadságunk folytonosan ismét-
lődő kísérleti tény, melyet a tapasztalat szüntelenül igazol. Tet-
teimet magam teremtem önmagamból: ez a szabadság és fele-
lősség tényének kvintesszenciája. 

(Folytatása következik.) 
Budapest. Dr. Dienes Valéria. 

KÉT FŐRANGÚ ZSIDÓ KONVERTÍTA 
A IV. SZÁZADBÓL. 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

A KERESZTREFESZÍTETT „Názáreti" még földi életében mon-
dot ta : „Én pedig ha felemeltetem a földről, mindeneket 

magamhoz vonzok" (Ján. 12, 32). A kereszténység csodásan gyors 
terjedése fényesen igazolta e mondást. Egyéniségének szinte le-
nyűgöző varázsa, tanításának csodás fönsége és a benne rejlő 
igazság ereje táborába vonzotta a galileai egyszerű halászokat 
csak úgy, mint a tudós Nikodémust és az előkelő arimateai Jó-
zsefet. Ezek voltak az első „konvertiták". 

Csak a hivatalos zsidóság zárkózott el mereven tanítása 
elől, csak a politikai messiás-eszmékkel telített főpapok és fari-
zeusok átallották kemény fejüket az újjászületés keresztvize alá 
hajtani. De ez sem volt egyetemes jelenség! Ha a hivatalos 
zsidóság megátalkodott is a „Názáreti" gyűlöletében, ezt nem 

5* 
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vallásos meggyőződésből, hanem abból az idők-szülte tévedés-
ből tette, mely a prófétáktól hirdetett messiás-eszmét egészen 
politikai utópiává torzította. Ennek tartalmát pedig az a fana-
tikus remény képezte, hogy a Messiás zsidó szabadsághős lesz, 
aki a négy világtáj vidékein szétszórt népét összegyűjti, a Szent-
földre vezérli, a zsidóság világuralmát megvalósítja, ellenségeit 
leigázza, kirabolja s a zsákmányt népe lábai elé rakja.1 

Azoknak, akik ilyen Messiást vártak, természetesen nem 
kellett a szelíd, békét és szeretetet hirdető „Názáreti"! De aki-
ben a színtiszta vallásos meggyőződés élt, aki a Messiásban 
„Üdvözítőt" várt, abban a krisztusi tanítás tanulmányozása fel-
gyújtot ta az igazság szikráját, m é g ha a hivatalos zidóság leg-
hivatalosabb reprezentánsa is volt. Ilyen világosságra ébredt 
kiváló zsidó konvertíták voltak a Krisztus utáni IV. században 
II. Hillél, a tiberiási zsidó patriárka, vagy amint a zsidók akkor-
tájt nevezték: „a fejedelem" és rabbi József, a tiberiási szinédrium 
ülnöke. 

A palesztinai Tiberiásban volt a zsidó tudományosságnak 
és vallási életnek legfőbb ápolója, a zsidó akadémia, melynek 
élén a Jeruzsálem pusztulása után szétszórt zsidóság legelső 
embere: az akadémia rektora állott, akinek méltósága zsidók és 
rómaiak előtt egyaránt fényes volt. Hatásköre kiterjedt nemcsak 
a palesztinai, hanem a külföldön lakó zsidóságra is, ő volt tehát 
az egész zsidóság lelki feje. Magas rangja miatt a zsidók feje-
delemnek (nászi), a rómaiak pedig pátriárkának nevezték s mint 
ilyennek nemcsak római polgárjoga volt, hanem Róma különös 
kiváltságokkal és olyon tiszteletcímekkel tüntet te ki (illustris a. 
m. méltóságos ; spectabilis a. rrt. nagytekintélyű ; clarissimus a. 
m. dicsőséges), amelyek öt látszólag a legfelsőbb állami méltó-
ságokkal egyenrangúvá tették, amiért is személyének megsérté-
sét szigorúan büntette. Vallási tekintetben ő volt a legfelsőbb 
fórum. A mellette működő u. n. szinédriumnak (főtörvényszék-
nek) ő volt az elnöke. A patriárka politikai alárendeltségében 
is bizonyos belügyi függetlenséggel rendelkezett: ő nevezte ki 
a zsidó községek polgári és vallási tisztviselőit s megszabta 
hatáskörüket. Szükségleteinek fedezésére évi adót is kivethetett 
(ez az u. n. aurum coronarium vagy aposztolé); ő bízta meg 

1 V. ö. Salamon zsoltárait XVII, 21—24; a zsidó Sibylla jóslatait s a 
későbbkori rabbinikus irodalom idevágó termékeit, amely utóbbiakról ki-
adásra váró munkánk első kötetében bővebben szólunk. 
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ennek beszedőit, akiket a patriárka kiküldöttjeinek, görögösen 
apostoloknak neveztek. Ezek vitték el a Palesztinán kívüli zsidó 
községekbe a patriárka körleveleit, közölték az általa megálla-
pított „szökőhónapot", ellenőrizték az ügyvezetést, a tóratanítást 
stb. Ezek az „apostolok" mint a szinédriumnak ülnökei rangban 
mindjárt a patriárka után következtek. 

A palesztinai iskolák a III. század végén hanyatlani kezd-
tek, ami a tiberiási patriárka tekintélyének sokat ártott ugyan, 
de mégis meg volt neki még egy joga, amely személyét a zsi-
dóság szemében központtá tette s amellyel befolyását Palesz-
tina határain túl is érvényesítette és ez az ünnepek meghatáro-
zásának, illetőleg a zsidó naptár rendezésének joga volt. 

* 

II. Hillél1 a Misna2 kodifikálása után szereplő zsidó tudó-
soknak, az u. n. amóráknak korában élt, amikor nehéz, válságos 
idők szakadtak a római birodalomban s így a Palesztinában is 
lakó zsidóságra. Nagy Konstantin császár (306 - 3 3 7 ) a keresz-
tény vallást államvallássá tette a római birodalomban s ezzel a 
zsidóságnak eddigi tűrhető helyzete megváltozott. Minél inkább 
kedveztek a császár és fiai a kereszténységnek, annál nehezebb 
lett a zsidók helyzete. Az egymást érő törvények és rendeletek 
a zsidók jogait alaposan megnyirbálták. 

N. Konstantin már 315-ben megtiltotta, hogy a zsidók a 
keresztény hitre tért zsidókat megbüntessék, sőt azt is, hogy 
akár keresztényt, akár pogányt a zsidóságba fölvegyenek. Ke-
resztényt nem volt szabad rabszolgának fogadniok. Minthogy 
pedig zsidó urak rabszolgáikat sokszor akaratuk ellenére körül-
metéltek, tehát zsidóvá tettek, a császár 336-ban megtiltotta a 
rabszolgák körülmetéltetését és amikor ezzel a törvénnyel sem 
boldogult, egyáltalán megtiltotta a zsidóknak idegen (akár ke-
resztény, akár pogány) rabszolgák tartását. 

1 I. vagy az idősebb (ha-zakén) Hillél, akit babilóniai születése mi-
att babilóniainak (ha-bablí) is neveznek, Krisztus korában (Kr. e. 70— Kr. 
u. 10) volt híres zsidó írástudó Palesztinában s egyúttal a szinédrium el-
nöke. Szerénységéről, türelméről s emberszeretetéről, valamint (Sammáj 
rabbi kortársával szemben) a törvény enyhébb alkalmazásáról volt híres. 
Ezzel a korábban élt I. Hilléllel szemben a IV. században élt II. Hillélt 
ifjabb Hillélnek is nevezik, vagy hivatali méltósága után »a fejedelemnek« 
(ha-naszí). 

2 A Misna a zsidók régi vallásjogi kódexe, amelyet rabbi Júda ha-
Kadós (135—219) patriárka, a tiberiási zsidó főiskola rektora a II. század 
vége felé szerkesztett. 
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Mikor a császár a perzsákat akarta megtámadni s a zsi-
dók a perzsák pártjára álltak, Palesztina minden rabbijára ki-
mondot ta a száműzetést, sőt halálbüntetéssel fenyegetve, kény-
szerítette őket a kivándorlásra. Tényleg sok rabbi ki is vándo-
rolt Babilóniába, amely ezentúl a szasszanídák uralma alatt a 
zsidóság második hazája lett. 

N. Konstantin fia, Konstancius alatt (337—361) még súlyo-
sabb lett a zsidók helyzete, mert a császár megszigorította a 
régi törvényeket. így 339-ben kiadott rendeletével arra a zsi-
dóra, aki keresztény rabszolgát körülmetélni merészel s ilyen 
módon a keresztény vallás elhagyására kényszerít, halálbünte-
tést és egész vagyonának elkobzását szabta ki; a zsidó férfi és 
keresztény nő közötti házasságot szintén halálbüntetéssel súj-
tot ta; 357-ben pedig a zsidó vallásra való áttérést tiltotta el stb. 

A zsidók mindezt elviselhetetlennek tartván, elkeseredésük-
ben végre fellázadtak; a császár azonban vérbe fojtotta a láza-
dást. A történtek pedig úgy tűntek fel a szorongatott és elnyo-
mott zsidók szemében, mint a tőlük várt szabadító Messiás-ki-
rály közeli eljövetelének előjelei, akit a rabbik tanítása szerint 
ilyen szenvedések (cheblé ha-Massiach) fognak megelőzni. Meg-
emlékeztek rabbi Izsák és más rabbik ama régi kijelentéséről, 
hogy „Dávid fia (a Messiás) nem fog előbb megjelenni, míg az 
egész római birodalom nem tér az eretnekségre (kereszténységre)".1 

Úgy vélték, hogy mindez ebben az időben teljesedik ; hisz már 
Jeruzsálem is keresztény várossá lett és benne keresztény püs-
pök uralkodik . . . A jelen sivárságai felébresztették lelkükben 
a messiási idők utáni vágyat. A szomorú, vigasztalan jelentől a 
várt boldogabb jövendőre fordították tekintetüket, türelmetlenül 
áhítozva, epedve az őket felszabadító Dávid fia, a Messiás után. 
Hiszen úgy tudták, hogy Isten a legválságosabb időben fogja 
elküldeni fölkentjét, a Messiást népe segítségére. 

E várakozásukban gyilkos villámcsapás módjára sújtott le 
rájuk saját pátriárkájuknak, II. Hillélnek kíméletlen ridegséggel 
tett határozott kijelentése, hogy „az izraeliták számára már 
nincs többé Messiás, mert már élvezték azt Ezekiás (Hizkia) ki-
rály idejében".2 

Milyen keservesen és kétségbeejtően hathatot t saját pátri-
árkájának ez az elevenbe metsző, fájdalmas szava a Messiás-

1 Szanhedrin 97a. 
2 Szanhedrin 99a. 



KÉT FŐRANGÚ ZSIDÓ KONVERTÍTA A IV. SZÁZADBÓL. 71 

várás reményébe belenevelt s egyedül azzal vigasztalódó, félre-
vezetett zsidó népre ! . . . Nincs tehát Izrael számára remény?! . . . 
S ezt az ő vallásuk legjobb ismerőjétől, reményeik letéteménye-
sétől kell hallaniok! . . . S ez a megbotránkozás és kétségbe-
esés mégsem tartotta vissza az akkor már világosabban látó 
pátriárkát attól, hogy szerencsétlen népét kiábrándítsa hiú re-
ménykedéséből. 

Amikor II. Hillél ellenfele, a babilóniai Pumbeditában vi-
rágzó zsidó főiskolának rektora, ráb József bar Chijjá (f333) 
értesült erről a kijelentésről, amely Izrael népét utolsó remé-
nyétől is meg akarta fosztani, megdöbbenve ezekre a szavakra 
fakadt : „Az Úr (Isten) bocsássa meg Hillélnek ! (hogy ezt ki 
merte mondani) Hisz Ezekiás az első (salamoni) templom korá-
ban élt és Zakariás (Zak. 9, 9) a második (a zorobábeli) temp-
lom korában jövendölt/" (a Messiásról).1 

De nemcsak ráb József bar Chijjá, hanem más rabbik (Gid-
dél, Júda stb.) is tiltakoztak e nyilatkozat ellen, mint amely al-
kalmas volt arra, hogy a zsidó népből gyökeresen kiirtsa az őt 
vigasztaló és biztató messiási reménykedést. 

Nem tagadható, hogy a pátriárkának, ennek a nagy zsidó 
tekintélynek kijelentése, amellyel egyszer s mindenkorra ki akarta 
józanítani szerencsétlen hitsorsosait a hiábavaló Messiás-várás-
ból, rendkívül meglepő. Az újabb kor nagy zsidó történetíróját, Grätz 
Henriket ( f 1891) annyira feszélyezte ez, hogy bár történeti 
müvének2 első kiadásában (IV. k. 386 old.) közölte, a második 
kiadásban azonban már elhagyta, nyilván azért, mert nagyon 
kompromittálónak tartotta a patriárkára nézve. Pedig inkább 
okát kellett volna keresnie, magyarázatát adnia a rej télyes nyi-
latkozatnak. De éppen e nyitatkozat magyarázata az, ami még 
jobban feszélyezte őt. II. Hillél ugyanis azért nyilatkozott úgy, 
mert akkor vajúdott már lelkében a krisztusi hit . . . 

II. Hillélnek egyik palesztinai kortársa, a zsidó vallásról a 
keresztény hitre tért teljesen megbízható s nagy tudományú 
szalamiszi Epifán (310—403), meglepő világosságot vet II. Hillél 
kijelentésére. Ámde Grätz inkább kétségbe vonja Szent Epifán-
nak szavahihetőségét, csakhogy ne tételezzen föl az olvasó 
olyasmit egy zsidó pátriárkáról, amit ő eleve lehetetlennek tart. 

1 Szanhedrin 99a. 
2 Heinrich Grätz „Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis 

auf die Gegenwart" (11 kötet), Leipzig 1853 -1870. 
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Lássuk azért, ki is volt Epifán és aztán, mit ír ő II. Hillél 
pátriárkáról. 

Epifán 310-ben született zsidó szülőktől Palesztinában az 
Eleutheropolis mellett fekvő Besanduk nevű faluban (Hebrontól 
északnyugatra). Szüleinek halála után kereszténnyé lett, tehát 
maga is konvertita vol t ; Hilarius, Hesychius és más remeték 
vezetése alatt Palesztinában nevelkedett, utóbb pedig további 
kiképeztetése végett egy időre Egyiptomba ment. Annyira meg-
kedvelte a szerzetesi életet, hogy nemcsak szerzetes lett, hanem 
szülőhelye közelében saját költségén kolostort építtetett s azt 
mint apát harminc évnél tovább (335—367) kormányozta. És 
habár életszentsége, nagy tudományának híre és nyelvismeretei 
(a görög, szír, zsidó és egyiptomi nyelvet jól beszélte és latinul 
is értett) miatt 367-ben a Cyprus szigeti Salamis (Konstancia) 
püspökévé választották, a szerzetesi szabályokhoz mégis azután 
is állandóan ragaszkodott. Az arianizmusnak engesztelhetetlen 
ellensége volt. Meghalt 93 éves korában 403-ban. 

Munkái közül a 373—376 között írt Panárion (a. m. Or-
vosságos szekrény) érdekel itt minket, amelyben 80 régi eret-
nekséget ismertet és cáfol. Ennek a terjedelmes munkájának 30-ik 
fejezetében az ebjoníták zsidó-keresztény szektáját ismerteti, 
akiket sokévi személyes érintkezés alapján jól ismert.1 Ezekről 
írván, a többi között arról értesít, hogy az ebjoniták egy, a lé-
nyegben Máté evangéliumával megegyező héber (arámi) evan-
géliumot használnak, sőt hogy János evangéliuma és az Apos-
tolok Cselekedetei is héberre vannak lefordítva, amit tiberiási 
zsidók titokban rejtegetnek, amiről ő a keresztény hitre tért 
zsidók révén is tudomást szerzett, akik saját vallomásuk szerint 
éppen e könyveknek olvasgatása alapján jutottak el a Jézus 
Krisztusban való hitre. 

Bízvást föltehető, hogy az Epifántól említett e héber for-
dítások — amelyeket a IV. században Galileában és a keleti 
Jordán vidékén, Pellában, Kokabában és Arábia határain a zsi-
dók titokban olvasgattak és részben azok révén tértek a keresz-
ténységre — Krisztusban titokban hiuö zsidóknak köszönik létü-
ket, akik fajtestvéreiknek a keresztények iránt való ellenséges 
indulata miatt ugyan rejtegették ama könyveket, de azért óva-

1 Ez a szekta az V. század elejéig tartotta fenn magát. Elenyészté-
nek körülményeiről hiányzanak az értesítések. 
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tosan terjesztették is abban a csendes reményben, hogy a zsi-
dóságból híveket szereznek Jézus Krisztusnak. 

II. Hillél pátriárkáról is ebben a fejezetben emlékezik m e g 
Sz. Epifán, akiről egy József nevü nagytekintélyű zsidó-keresz-
tény hiteles értesítése alapján megtudta, hogy e patriárka, mint 
korának több más tudós és tekintélyes zsidója, rokonszenvezett 
a kereszténységgel és titkos kincstárában ő is őrizte a görög-
ből héberre fordított t/cmos-evangéliumot és az Apostolok Cse-
lekedeteit, valamint Máténak eredeti héber (arámi) evangéliumát, 
amelyeket szorgalmasan olvasgatott. Ezek olvasgatásának az 
lett az eredménye, hogy meggyőződött Jézusnak messiási 
voltáról, amikor pedig megbetegedett és halálát közeledni érezte, 
Tiberiás szomszédságából egy püspököt hivatott magához azzal 
az ürüggyel, hogy orvosi tanácsot kér tőle, valójában pedig 
azért, hogy lelkében már rég ápolt hő vágyát kielégítse és meg-
keresztelkedjék. Ez meg is tör tént : a püspök megkeresztelte a 
pátriárkát és beavat ta a keresztény misztériumokba. Néhány 
nap múlva II. Hillél boldogan meghalt. 

A teljes történelmi hitel kedvéért hadd álljon itt szóról-
szóra magának Sz. Epifánnak elbeszélése magyar fordításban.1 

A nagytekintélyű püspök a Panáríon XXX. fejezetének 4. 5. és 
6 §§-ban így ír: 

4. §. „Ezek közül a zsidók közül (akik t. i. Epifánt az em-
lített könyvek fordításáról értesítették) való volt bizonyos József, 
nem az a régi történetíró, hanem az a tiberiási, aki boldog em-
lékű Konstantin császár korában élt, akitől a comes- méltóságot 
is kapta és engedélyt nyert, hogy mind magában Tiberiásban, 
mind Diocaesareában, Kafarnaumban és más szomszédos közsé-
gekben Krisztusnak (tiszteletére) templomot építsen. Ez a férfiú 
sokat szenvedett a zsidóktól, míg a császár figyelme ráterelő-

1 Sz. Epifán műveinek Migne-féle kiadását használtuk, amelyben a 
fordításunkban közölt szövegrészlet a Putrologia Graeca 41-ik kötetének 
409—416. kolumnáin olvasható. 

2 Comes eredeti jelentménye a. m. kisérő. így nevezték azokat az 
előkelő tisztviselőket, akik a római helytartókat a provinciákba kisérték, 
hogy ott a közigazgatási ügyek intézésében segítségére legyenek. A ró-
mai császárság korában a császár személye körül tartózkodó előkelőket 
(a testőrök parancsnokait, a császár magánvagyonának kezelőjét stb.) je-
lenti. Nagy Konstantin császár korától fogva a főbb állami hivatalnokok 
címe; később az udvari és országos hivatalok fejének elnevezése; sőt vé-
gül általában a. m. főnök, eliiljáró, parancsoló. 
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dött. Ez a József ugyanis náluk (a zsidóknál) a nagytekintélyű 
férfiakhoz tartozott . Kiküldötteknek („apostoloknak") nevezik 
őket és a patriárka után a második nelyet (rangot) foglalják el. 
Szoros érintkezésben állnak a pátriárkával és sokszor éjjelt-nap-
palt töltenek nála, mert tanáccsal szolgálnak neki és a törvényt 
illető ügyekben előterjesztést tesznek neki. Abban az időben a 
pátriárkának Ellél (=Híllél) volt a neve. (Azt hiszem, hogy Jó-
zsef így mondta nevét; ha ugyan nem tévedek, mert jó ideje 
már annak). Gamáliel nemzetségéből származott, aki náluk patri-
árka volt. Ez (a Gamáliel), amint többen is mondják, valószínű-
leg amaz első Gamálieltől származik, aki az Üdvözítő ügyében azt az 
Isten szerinti tanácsot ad ta (a zsidóknak), hogy tartózkodjanak 
az apostolok üldözésétől.1 — Végét érezvén pedig Ellél, a Tí-
beriás közelében levő püspököt kérette magához és halála előtt, 
orvosi tanács ürügye alatt, a szent fürdőt (a. m. vízkeresztsé-
get) kapta tőle. Midőn ugyanis az említett József által2 a püs-
pököt mint orvost magához hivatta és miután (a beteg-
szobából) mindenkit eltávolíttatott, kérte a püspököt, mondván: 
„Add nekem a Krisztusban való pecsétet!"3 (azaz: részesíts 
a keresztségben!) Ez aztán a szolgákért küldött és meg-
parancsolta, hogy vizet készítsenek, mintha a beteg pátri-
árkának vízre volna szüksége, hogy meggyógyuljon. Azok, 
mitsem sejtve, teljesítették a parancsot. Erre pedig a patriárka 
a szemérmességre hivatkozva ismét eltávolította az összes (je-

1 Apóst. Csel. 5, 34—40. Ez a Gamáliel volt Saulnak, a későbbi 
nemzetek apostolának mestere. 

2 A patriárka megkeresztelkedésekor József még zsidó vallású 
volt. 

3 Tudvalevő, hogy a kereszténység ókorában gyakran megtörtént, 
hogy egyesek a keresztséget életük végéig halasztották s csak beteg-
vagy halálos-ágyukon vették fel, innen elnevezték az ilyeneket klini-
kusoknak (clinici, a görög „kliné" a. m. ágy után). Az egyház ezt a gya-
korlatot sohasem helyeselte, sőt a klinikusokat, ha felgyógyultak, az egy-
házirend felvételétől eltiltotta. E szokásnak rendesen azért hódoltak, hogy 
halálukkor annál inkább biztosítva maradjon számukra a keresztségnek 
minden bűnt törlő s minden büntetést elhárító nagy kegyelme. Ámde nem 
egyszer más okok is játszottak közre. így pl. Nagy Konstantin császár 
bizonyára az akkor még túlhatalmas pogányságra való tekintetből keresz-
telkedett m e g csak halálos ágyán; az exponált állásban levő II. Hillél 
patriárka is bizonyára a zsidóktól való félelem miatt nem mert korábban 
megkeresztelkedni és halálos ágyán sem nyilvánosan, hanem csak titok-
ban, más ürügy alatt merte fölvenni e szentséget. 
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len voltakat) s így részesült a „fürdőben" (a keresztségben)1 és 
a szent misztériumokba (hittitkokba) beavattatott ."2 

5. §. „Ezt nekem maga József beszélte el. Mert mindezt 
nem mástól, hanem az ő szájából hallottam aggkorában, ami-
kor mintegy hetvenéves volt, vagy még idősebb.3 Mert nála 
szálltam meg Skythopolisban.* Ö ugyanis Tiberiást elhagyta és 
ott Skythopolisban tekintélyes birtokokat szerzett. Házában ak-

1 A keresztség szentségének kiszolgáltatója rendszerint a püspök 
volt ; de az 6 megbízásából az áldozárok, sőt a világi hivek is keresztel-
hettek. Kiszolgáltatása fedig abban a korban úgy történt, hogy az egész 
testet háromszor vízbe merítették, illetőleg a fejet háromszor a vízbe már-
tották a háromszemélyű egy Isten nevében; szükség esetén azonban (pl. 
betegeknél, vagy az üldözések alatt rejtekhelyeken, börtönökben) elég volt a 
szertartásos leöntés vagy meghintés is. Ma ez az általános egyházi gyakorlat. 

s Az^Üdvözítő intelmét: „Ne adjátok a szent dolgokat ebeknek, se 
ne vessétek gyöngyeiteket a sertések elé" (Máté 7, 6.) szem előtt tartva, 
az ősegyház s általában az őskeresztények óvatosságból kezdettől fogva 
titkolták, elrejtették a hitetlen pogányok s a még meg nem bízható hit-
újoncok előtt a kereszténység bizonyos tanait, főként szent hittitkait (misz-
tériumait) s bizonyos szertartásait, nehogy a hitetlenek vagy avatatlanok 
a kereszténység legdrágább kincseit valainikép profanáihassák. Ez a ti-
toktartás kiterjedt: a Szentháromságra, a megtestesülésre, a szentségekre, 
különösen az Oltáriszentségre stb-re, amikre csak a több éven át tartott 
próbaidő végén, kevéssel a keresztség feladása előtt avatták be fokoza-
tosan a hitújoncokat. (A kezdő hitújoncokkal csak az általános hitigazsá-
gokat közölték, amilyenek: Isten, világteremtés, bűnbeesés stb. Ezek a 
szentmisének csak u. n. homiletikus részén : az olvasáson és szent beszé-
den lehettek jelen, de az offertorium előtt távozniok kellett.) Az egyház-
nak ezt a mély tisztelet- és jogos bizalmatlanságszülte eljárását titoktar-
tás-fegyelmének (disciplina arcani) nevezzük. Ebből kifolyólag keletkezett 
egyrészt egy egészen sajátos szimbolikus (titkos) érintkezési nyelv, ame-
lyet a be nem avatottak nem értettek meg, hanem csak a hívők, másrészt 
e g y egészen külön keresztény szimbolizmus, pl. a hal (ichthys, lyßvg), 
bárány, horgony, hajó, kenyérkosár, galamb, tejes-edény stb. szimbóluma. 
A szent dolgoknak profanálástól való megvédésén kívül volt a titoktartás 
fegyelmének még egy más célja is t. i. hogy a hitújoncokban a hit egész 
letéteményének ismerete utáni vágyakozást fokozza. Ez utóbbiból érthető, 
hogy a tiloktartás-fegyelmét fenntartották még akkor is, amikor a véres 
üldözések, a pogányok részéről való profanálás veszélye már régen elmúlt. 
De a VI. század folyamán ez a gyakorlat lassankint mégis teljesen meg-
szűnt. — A keresztelő püspök, aki II. Hillélt betegsége alatt többször is 
meglátogatta (Panarion 30. fej. 6. §.), miután meggyőződött a patriárka 
megtérésének komolyságáról s teljes megbízhatóságáról, a keresztséggel 
kapcsolatosan beavatta őt a kereszténység hittitkaiba is. 

3 Amikor József ezekről referált a püspöknek, már keresztény volt. 
4 Skythopolis az ószövetségi Béth-Seán. Lásd alább. 
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kor mint vendég időzött megboldogult Özséb, az itáliai Vercelli 
városának püspöke, akit orthodox hite miatt Konstancius szám-
űzött.1 Ennek meglátogatására én és más testvérek odaérkez-
tünk és szintén nála szálltunk meg. Józseffel saját házában ta-
lálkoztunk s míg helyzete iránt érdeklődtünk, megtudtuk, hogy ő 
a zsidóknál nagytekintélyű férfiakhoz tartozik; kérdezősködtünk 
életkörülményei felől és hogyan történt, hogy áttért a keresz-
ténységre. így hát mindezt világosan (tőle magától) hallottuk, 
nem pedig más valakinek értesítéséből. Mivel pedig úgy gon-
doljuk, hogy a héberre lefordított könyvekre való tekintetből, 
amelyek a zsidók kincstárában őriztetnek, de a hívek épülése 
szempontjából is érdemes följegyezni mindazt, amit erről az em-
berről tudunk, azért az előbb említett József esetét e helyütt 
tüzetesen leírtuk. Mert ez a férfiú nemcsak keresztény volt és 
méltó, hogy hívövé legyen, hanem az ariánusokat hevesen tá-
madta. Abban a városban ugyanis, tudniillik Scythopolisban ő 
(József) volt az egyetlen orthodox, a többi mind ariánus ; és ha 
nem lett volna comes", amely méltóság megóvta az ariánusok 
üldözésétől, m é g a városban sem maradhatott volna ez az em-
ber, különösen Patrophilus árián püspök alatt, aki gazdagsága 
és kíméletlensége és Konstancius császárral való ismeretsége, 
valamint a vele szemben való bátorsága folytán nagy befolyású 
volt. — Volt a városban még egy másik, fiatalabbkorú, szintén 
zsidóból lett igazhivő. Ez nem mert nyilvánosan hozzánk jönni, 
hanem csak titokban látogatott meg bennünket . . ." 

6. §. „De visszatérek a patriárka (Hillél) és József törté-
netének elbeszélésére, amelyet azok számára, akik azt olvasni 
kívánják, egészen híven ugyanazokkal a szavakkal adok vissza, 
amelyeket ők használtak velem szemben. Ö tehát így adta elő: 
Midőn a patriárka a (keresztség) fürdőjére méltóvá lett, én — 
úgymond — az ajtórésen át bekandikáltam és észrevettem, mit 
tett a püspök a pátriárkával. Szívem rejtekébe vettem és era-

1 Az ingatag, majd az ariánusok, majd az orthodoxok pártján álló 
és erőszakos Kontancius császár (337—361) Özséb püspököt azért szám-
űzte, mert nem akarta aláírni Athanáz, alexandriai püspöknek elitélését, 
aki tudvalevőleg az árián tévtan elleni küzdelmekben az egyház állás-
pontjának rettenthetetlen védője volt. — Özsébnek ez a Scythopolisban 
való tartózkodása 356-ra esik. Az említett József tehát, mert ekkortájt 
mintegy hetvenéves volt, 286 körül született, Diokletian császár (284—305) 
alatt. 
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lékezetembe zártam.1 És a patriárka kezében jelentékeny összeg 
aranyat tartott, kinyújtotta kezét, az aranyat a püspöknek adta 
és mondá: „Áldozd érettem! Mert írva van, hogy amit az Isten 
papjai a földön megkötnek és feloldoznak, azok az égben is 
feloldva és megkötve legyenek!"- Miután pedig ezek elvégeztettek — 
úgymond — kinyitották az ajtókat és a patriárka a látogatók 
kérdésére, hogyan érzi magát a gyógymód használata után, 
kijelentette, hogy nagyon jól (xcdtaWwg). Ő tudta, mit mondott.3 

Erre két vagy három nap múlva, mialatt a püspök orvosi minő-
ségben többször meglátogatta, a patriárka boldog halállal 
kimúlt. Fiatal fiát* Józsefre- és egy másik derék emberre 
bízta . . . " 

íme, ez tehát szent Epifán tudósításának szószerinti szö-
vege, amelynek folyamán ismételten is biztosít, hogy teljesen 
megbízható dolgokról értesít. Ki kételkedhetnék tehát a becsüle-
tes és tiszteletreméltó férfiú elbeszélésének hitelességében?! Tu-
dósításának a lényegben igaznak kell lennie. Mi jogon is tarta-
nok akár őt oly együgyünek és könnyenhivőnek, akár a keresz-
tény hitre tért Józsefet oly lelkiismeretlen és hazug embernek, 
hogy ez amazt a tiberiási pátriárkáról csak koholt mesével egy-
szerűen félrevezette. Valóban a legcsekélyebb ok sincs arra, 
hogy hazugsággal gyanúsítsuk meg akár Józsefet, akár szent 
Epifánt igazmondóságában. 

Grütz, a zsidó történetíró ugyan elég vakmerő — amit 
nála már szinte természetesnek tartunk — ezt feltételezni róla 
s aztán így folytat ja : „Ha hitelt adnánk neki, akkor abban az 
időben a zsidók és köztük éppen a legtudósabbak és a legtekinté-
lyesebbekszívükben előszeretettel viseltettek a kereszténység iránt."5 

. . . Mintha bizony ez lehetetlen volna! Ki tudja, hogy a 
századok folyamán hány világosabban látó zsidó lelkében élt a 
hit és égett a titkos vágy a „Názáreti" iránt, akit ősei a ke-
resztre szegeztek és hánynak lelkében él az manap is?! Szent 

1 József csak a patriárka titokzatos megtérése, megkeresztelkedése 
óta esett gondolkodóba, mitévő legyen. Hosszas ingadozás és nagy lelki 
tusák legyőzése után végre ő is megkeresztelkedett, amikről Epifán szin-
tén értesít ugyanennek a 30. fejezetnek 7. s köv. §§-ban. 

2 Máté 18, 18. 
3 II. Hillél e kétértelmű válaszában minden bizonnyal a felvett ke-

resztség szentségében nyert boldogító nagy kegyelmekre célzott. 
4 Epifán II. Hillél tiát Júdás-nak nevezi e fejezet 7. §-ában. 
5 Grütz »Geschichte der Juden stb. 2. kiadás IV. köt. 33tí. old. 
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Epifán határozottan állítja, hogy nemcsak az említett József szá-
jából, hanem egy másik zsidó írástudótól is tudomást szerzett 
arról a IV. század zsidóságának bizonyos rétegére jellemző tit-
kos szokásról, hogy a haldokló zsidók lelkére a keresztrefeszí-
tett és feltámadt Jézus Krisztus nevének erejével igyekeztek 
hatni s őket ezzel búcsúztatni ez életből. József ugyanis meg-
vallotta neki, hogy amikor még zsidó korában halálos beteg-
ségbe esett és rokonsága már lemondott életéről — de Isten 
mégis megmentette — egy idősebb zsidó törvénytudó ezeket 
súgta fülébe: „Hidd, hogy Jézus, akit Pontius Pilátus helytartó 
alatt keresztre feszitettek, az Isten Fia; hogy ő Máriától szüle-
tett; és hogy ő az Isten Messiása és hogy halottaiból feltámadt 
és hogy el fog jönni ítélni az eleveneket és holtakat. „ (níarsvs 
'Irpovv iov iacuvowulrov sni Tlovríov Ili'lúcov •fjyspóvog, Yiov Qf.ov 
ovra, y.ct! 'í/. Mctoiaç Vorsoov yeyevvrjp,évov, Xqiotôv ós ovca Qsov, /.ai 
'at vsxqüj v àvaarâvca, -/.ai on avrôç toysrai v.qTvui tfovxaç y.cà rsxoovç.) 
— Ugyanerről a titkos szokásról értesült Epifán egy másik zsidó 
írástudó révén is, akivel Jerikóból visszatértében az úton vélet-
lenül találkozott és hosszasan társalgott, aki ugyan a zsidóktól 
való félelem miatt még zsidónak maradt, de sokat érintkezett 
keresztényekkel, akiket nagyrabecsült és szeretett . Ez is meg-
mondotta neki, hogy halálos betegsége idején a zsidók ezt súg-
ták fülébe: „Jézus Krisztus, a megfeszített, az Isten Fia lesz a 
te birád !" ('Irjoavg Xgiaràç ó OTCcvQcod-siç Ylôç rov Qsov iWŰ.at as 
xgívsiv.y 

A haldokló II. Hillél patriárka megkeresztelkedésének tör-
téneti valósága ellen Grötz történeti munkájának első kiadásá-
ban (IV. köt. 388. old.) azt hozza föl, hogy Epifán szerint ez az 
esemény N. Konstantin császár ( f 337) allait történt, holott II. Hillél e 
császár halála után még húsz évnél is tovább élt és Julián csá-
szárral (361—363) barátságos viszonyban állt. 

Grütz ezt az állítását az apostata Julián egy levelére 
(Epistola 25.) alapítja, amelyet állítólag ez a császár közvetlenül 
a perzsák ellen viselt hadjárata előtt írt a „zsidó hitközségek-
hez" és amelyben Julos pátriárkát is említi, akit tiszteletreméltó 
testvérének nevez. Grätz föltevése szerint — amit újabb zsidó 
történetírók nagyon hajlandók elfogadni — Epifánnál a nevek 
föl vannak cserélve, vagyis a nála említett Ellél-en voltaképpen 
a IV. század elején élt III. Júdás pátriárkát kell érteni, ennek 

1 Panárion 30. fej. 9. §. a Migne-félé kiadás id. köt. 419—422. old. 
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fia pedig (akit Epifán Júdás-nak nevez és akinek erkölcstelen 
életéről is értesít) II. Hillél pátriárkával azonos, aki Grätz sze-
rint 330—365 között élt, de éppenséggel nem volt erkölcstelen 
életű, hanem „a nagy Hillélnek egyik legméltóbb utódja és 
semmi estere sem hajlott a kereszténység felé." 

Ámde tagadhatatlan, hogy az említett levélben előforduló 
Júlos névben mégis csak inkább a héber Júdás névnek (II. Hillél 
fia) görög aequivalensét kell látnunk, mint az Ellél (Hillél) név-
nek. Aztán az sincs kizárva, hogy Epifán esetleg rosszul értette 
Hillél fiának nevét, vagy hogy nem jegyezte meg annak pontos 
hangzását s azért Júlos helyett Júdást írt. Hiszen elég becsü-
letes ő itt is, mert maga mondja: „Azt hiszem, Júdás volt a neve 
de nem tudom egészen pontosan, mert már régen volt,"1 t. i. már 
húsz esztendeje volt annak, hogy József ezt neki elbeszélte. Egyéb-
ként bárhogyan álljon is a dolog, annyi bizonyos, hogy emiatt sem 
Józsefnek sem szent Epifánnak szavahihetősége a dolog lénye-
gét illetőleg éppenséggel nem válik gyanússá. 

Grätz-eel szemben ezeken kívül még két dolgot kell itt 
megjegyeznünk. Az egyik az, hogy az általa hivatkozott 
Julián féle levélnek ciuthenciája bizonytalan, sokan már az 
ókorban apokrifnek tartották. Pedig Grätz éppen erre alapítja 
számítását . . . A másik pedig az, hogy éppen a IV. század 
első felében szerepelt palesztinai zsidó törvénytudósok (amórák) 
kronologiája nagyon bizonytalan s pontosan nem is állapítható 
meg, mert hiányzanak ehhez a megbízható források. Amit itt a 
kronologia tisztázása terén tapasztalunk, nem egyéb mint merő 
tapogatózás a sötétben. 

Grätz történeti müvének második kiadásában el is hagyta 
előbbeni érvelését, de azért — bizonyítás nélkül — tovább is 
hangoztatja az elbeszélés „hihetetlen regeszerüségét", csakhogy 
föl ne tételezzen valahogyan az olvasó ilyesmit egy zsidó pátri-
árkáról. Pedig hiábavaló Grätznek minden okoskodása! Egy 
szent Epifánról, aki Palesztinában nemcsak született és nevel-
kedett, hanem ugyanott az általa alapított kolostorban 30 évnél 
tovább apát volt és püspök korában is többször tartózkodott 
Palesztinában és II. Hillélnek kortársa volt, — bízvást föltehető, 
hogy nagyon is jól volt értesülve mindarról, ami az ő napjaiban 
Palesztinában történt, különösen arról igyekezett pontos infor-
mációt szerezni, ami egy olyan kiváló állású egyénre vonat-

1 Panárion 30. fej. 7. §. 
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kozott, amilyen a tiberiási zsidó főiskola rektora, II. Hillél patri-
árka volt.1 

És mindent összevéve, ki nem látná, hogy II. Hillélnek 
éppen a kereszténységhez való erős vonzalmával és megkeresz-
telkedésével teljes összhangban van az a korának zsidóságát 
konsternáló kijelentése, hogy Messiást már nem várhat. Éppen 
a Jézus Krisztusban való hitéről tanúskodó megkeresztelkedése 
— ha mindjárt csak halálos ágyán és akkor is csak titkon vette 
föl e szentséget — teszi érthetővé azt a nyilatkozatát, amely-
lyel óva intette szerencsétlen népének félrevezetett fiait, hogy 
hagyjanak már föl a Messiás utáni várakozás hiú ábrándjával. 
Ez a magyarázata az emiitett kijelentésnek. 

Bármily hihetetlennek lászik is tehát, kétségtelen, hogy a 
világosan látó II. Hillél patriárka Isten kegyelméből mint ke-
resztény halt meg. Éppen olyan bizonyosnak kell ezt tartanunk, 
mint amilyen bizonyos, hogy ő nem az első és nem is az 
utolsó világosan látó zsidó, aki megkeresztelkedni vágyott és 
tényleg meg is keresztelkedett s utána azzal a boldogító biztos 
hittel költözött el e világból, hogy a túlvilágon színről-színre 
látja meg az őseitől félreismert és keresztrefeszített, de halottai-
ból feltámadt s mennybemenetele után az Atya jobbján ülő 
Jézus Krisztusban irgalmasan itélő üdvözítő Istenét. 

1 II. Hillél nevéhez fűződik a zsidó naptár szabályozása is, amely 
alapját képezi a mai zsidó időszámításnak. E szerint a 12 hónapos zsidó 
holdév 353—555 napból áll; az egyes hónapok felváltva 29 és 30 naposak; 
de a (365 napos) napévvel való összhangbahozatal végett minden 19 éves 
ciklusban 7-szer egy 13-ik hónapot (szököhónapot : Aclúr seni vagy Va-
Adár) adnak az évhez, amely ilyenkor 383—385 napból áll. II. Hillél a Kr-
e. 3760-ik évből indul ki, amely szerinte a teremtés esztendeje volt, ami-
ért is időszámítását a teremtés érájának nevezik. 

(Vége következik.) 
Kalocsa. Huber Lipót. 
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Dr. Mihály fi Ákos : Szűz Mária az ó-szövetségben. Májusi 
elmélkedések. II. kiadás, 192 oldal, bolti á ra 3 pengő. A Szent 
István-Társulat kiadása. Úgy hat, mint egy friss, eleven, most 
írt munka, pedig az előszóból megtudjuk, hogy második kiadás, 
mely az elsőnek pont negyvenéves fordulójára következett be. 
A tudós szerző, aki azóta nagy, monumentális müvekkel gazda-
gította a magyar theologiai irodalmat, ezzel indult el irodalmi 
pályáján. Egy májusi virágcsokorral a legszentebb Szüzanya ol-
tára elé. Megkapó, szép elmélkedések ezek, melyek friss üdesé-
güket most sem vesztették el. Mély tudás hömpölyög bennük s 
meleg, odaadó szeretet tüzesíti át a szavakat . Itt van tartalom, 
nemes, gazdag tartalom, melynek szemeit a Szentírás és a szent-
atyák kincstára adja össze s nemcsak lelkesült szavak — mint 
annyiszor a hasonló Mária-elmélkedésekben! — költői képek, li-
rai ömlengések, komoly megfogható alap nélkül. Pedig a veszély 
— Szűz Mária ószövetségi előképeiről lévén szó — különösen 
nagy volt, hogy a fantázia az összehasonlítások, új kombiná-
ciók útvesztőiben szabadjára menjen. Szerző nem tette : Meg-
maradt az írás s az Atyák komoly bázisán. Praktikus megjegy-
zései. nemes érzelmektől átitatott , emelkedett stilusa csak eme-
lik a könyv értékét. 

Budapest. Nyisztor Zoltán dr. 

A katolikus világmisszió könyve. Irta Wolkenberg Alajos 
dr. Budapest, a Szent-István Társulat kiadása. 1929. Ára 25 P. 

Matri Ecclesiae. Ez a dedicatio ékeskedik annak a rendkí-
vül nagyértékü munkának a homlokán, melyben az erre leghiva-
tottabb apostoli lelkű tudós, Wolkenberg Alajos tárja a magyar 
olvasóközönség elé a kat. világmissziónak, mondhatni, minden 
tudnivalóját. A Mater Ecclesiának valóban felmérhetetlen becsű 
szolgálat erről a főfontosságú kat. közügyről ennyit, ilyen bölcs 
beosztással és az előadásnak ily megkapó művészetével tenni 
közkinccsé. Nagy tanulmányozások eredményeként, példás rend-
szerbe foglaltan teszi ezt a szerző, tárgya iránt szüntelenül ki ' 

Religio, 1929. 6 
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érző, lelkes és gyújtó szeretettel s oly tárgyilagossággal, hogy 
„míg a protestáns missziós tudomány csakis a protestáns hit-
hirdetéssel foglalkozik, . . . a kat. missziótudomány, másodsor-
ban és közvetve, a máshitü missziókról is tárgyal." (14 old.) 

Hosszadalmas és szükségtelen volna itt, tartalmi ismerte-
tést adva, felsorolni, mi mindent ölel fel ez a több mint 700 
oldalas munka. Távirati szűkszavúsággal csak néhány főbb 
tárgymegjelölésre szorítkozunk azért: a hithirdetés elmélete, 
alanya, tárgya, célja, eszközei, gyakorlata, története s a befe-
jező IV. könyvben mind az 5 világrészre kiterjedő misszióisme, 
aminek gazdag anyagát térképek szemléltetik. Ezek közül a leg-
több gondolkozó fő bizonyára a fölé hajlik majd le, amely Nagy 
Konstantin császár korában mutat ja be Krisztus hitének elterje-
dését. 

Felmerülhet a kérdés, nem lett volna-e célszerűbb itt el-
hagyni és külön kiadni a harmadfélszáz oldalra terjedő elmé-
leti részt, sőt a történetiből jó sokat s ily módon olcsóbbá, köny-
nyebben megszerezhetővé tenni, szélesebb körökben elterjesz-
teni a müvet s ez által hathatósabban szolgálni a fő célt, a 
missziós ügy lelkes szeretetét ? De bárhol kezdjük olvasni az 
elhagyandónak vélt elméleti vagy történeti részt, szinte nehéz 
abbanhagyni az olvasást és örülünk rajta, hogy ezt is itt talál-
juk. A tudományos tárgyegység különben is minden bizonnyal 
szenvedne, ha valamely rész elmaradt volna a missziós tudomány-
nak ebből az így egyéges tárházából s így lesz az m é g soká 
maradandó érték, így lesz versenytárs nélküli s időfolytán mind-
inkább keresett forrásmunka. 

Jobb, ha nem mi beszélünk erről a könyvről, hanem neki 
magának adjuk át a szót. Lapozgassunk és tapasztalni fogjuk, 
hogy még a különben szárazaknak vélt számadatok is mily lelke-
sítően hatnak. Kit nem érdekelne pl. A hithirdetés századai és 
nevezetes évei című fejezet (491. old.), amely 8 oldalon át kor-
rend szerint jóformán csak neveket és pár szóval jelölt esemé-
nyeket említ, de egészében a mustármagnak terebélyes fává 
növekedését szemlélteti. — Másutt elmondja, melyik országban 
hány folyóirat szolgálja a misszió ügyét ? Olaszországban 52, 
Belgiumban 45, Hollandiában 31, Írországban 9, Spanyolország-
ban 33, Németország 40-et mentett át az előbbi nagyobb szám-
ból. Ezek olvastán fájón érezzük kicsinységünket s egyben vá-
gyunkat, hogy bár jobban megállhatnók a nemzeteknek ezt a 
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nemes versenyét. — Az áttekintő adatcsoportosítás szerint 41S 
hithirdetési kerületben 13.383 hithirdető hinti az evangélium 
magvait. Közülök 8747 európai és 4636 a benszülött. 176 kis 
és 102 nagy missziós papneveldében 7021, illetőleg 2808 növen-
dék tanul. Az összes iskolák száma 41.392 s a tanulóké 1,889.189. 
— A legutóbbi 20 év alatt a hithirdetési terület 45-4 %-al , de 
a hithirdetők száma csak 8 o/o-al gyarapodott . A papneveldék 
száma 109 o/„-al, a papnövendékeké 98'3 <y0-al növekedett s a 
missziós katolikusok száma 63 o/o-al több most, mint 20 évvel 
ezelőtt. Ezek a beszédes számok meggyőzően állítják szem elé 
a feladatok és szükségletek roppant arányait. „Ezért kell ide a 
szervezett katolicizmus ajándéka, adója; a jó Isten adója ez, 
melyet hajtson be rajtunk minél gazdagabban a szeretet — a 
missziók Ura, Krisztus és az általa megváltott lelkek iránt" (687 
oldal). 

A hitterjesztés nagy munkaterén hazánkban még tétovázva 
buzgólkodók biztos vezetőt, hiteles és melegszívű oktatómestert 
nyernek Wolkenberg könyvében. Azért nem lehet érte eléggé 
hálás elsősorban a magyar kat. papság és általában a kat. 
misszióügy. Tudásban és hitben gazdag lélek nagy jótéteményét 
sugározza szét e müve által, magával ragadván az olvasót, hogy 
ő is „beálljon Isten gondolatának munkájába, mely az ő orszá-
gát terjeszti." Köszöntse lelkes öröm és fogadja még lelkesebb 
szeretet a misszióstudománynak ezt az avatot t kézzel és apos-
toli lelkülettel megalkotott összefoglaló munkáját. 

Eger. Kriston Endre. 

Tower Vilmos : A katolikus hitvallás. Kiadja a Sz. István-
Társulat. 1928. 2. kiad. Ára 5 pengő. 

Nemcsak katholikusok, hanem bármely más vallás követői-
nek felvilágosítására s a vallásosság mélyítésére legalkalmasabb 
oly könyv, mely a keresztény katholikus hitigazságokat világos, 
magyaros és szép nyelven előadja s egyúttal az ellenkező véle-
kedésekkel szemben ügyesen megvédi. Ily könyvet a magyar-
ban régóta vártam, míg végre Tower Vilmos előttem levő mü-
vében megkaptam. 

A könyv két részből áll. Az első rész 225 oldalon át a 
katholikus tant a vallásról, Istenről és a világról, Jézus Krisz-
tusról, az egyházról s túlvilágról, a kegyelemről, a szentségekről 
és a szent miseáldozatról, a szentelményekről, az imádságról és 

7* 
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a búcsúról ismerteti káté alakban, kérdésekben és feleletekben. 
Hogy miért használja a kátéalakot, azt bőven megmondja az 
előszóban : mert a feltett kérdések világossá teszik, miről van 
szó; mert az adott feleletek a maguk rövidségével, nyugodtsá-
gával, megfontoltságával, egyszerűségével és világosságával leg-
könnyebben megértetik és megjegyeztetik az olvasóval, mert ezt 
a módszert az egyház használata nagyban ajánlja s mert ugyan-
azt ma már egyéb oktatási tereken is sürün alkalmazzák. Jól 
tette a szerző, hogy ezt a módszert választotta, de még szeren-
csésebb azzal, hogy ezt a módszert nagy tökéletességgel 
érvényesítette. Kérdései ügyesek s feleletei mindenütt világo-
sak, kimerítők, szépek és vonzók. Megfelelt velük az oktató elő-
adás hármas céljának : hogy általa az igazság világossá legyen, 
tessék és az akaratot indítsa, ut Veritas pateat, placeat et mo-
veat. A szerző most másodszor bocsátja közre müvét és pedig 
bővítve, az első részt is jelentősen nagyobbította. Azt ajánlom, 
hogy a következő kiadásban még a parancsokkal bővítse s tün-
tesse fel, hogy a katholikus egyház mit sem enged az erkölcsi 
törvényből, hanem megköveteli, hogy az Ö hívei szentek és 
szeplőtelenek legyenek és e tekintetben a jelen kor lazító tö-
rekvéseinek teljes erővel ellenáll. 

A második rész, az elsőnél nagyobb, 287 oldalon, Függe-
lék címen egyes igen fontos vallási dolgokat, nem többé kátés 
rendszerben, hanem folyamatos előadásban, bővebben ismertet. 
Mindenekelőtt részleteket közöl a Szentírásból: az ószövetség-
ből Tóbiás könyvének egy részét, az újszövetségből a vak meg-
gyógyításának leírását (Ján. 9.), majd részleteket az új egyházi 
Törvénykönyvből (Codex Iuris Canonici) a szentáldozásról 853— 
866. kánonok. Ezt értekezés követi az isteni Gondviselésről, 
melyek működését a nagynak nevezett Napóleon s VI. és VII. Pius 
pápák életében és halálában igyekszik feltüntetni. Majd a földi 
szenvedés és fájdalom jelentőségét mutatja be „A szenvedés 
útja" című cikkében, ahol a Fájdalmak Emberére: az Úr Krisz-
tusra és a szentekre mutatva, továbbá más kiválóságok nyilat-
kozataira hivatkozva értelmezi az Üdvözítőnek e kijelentéseit : 
Boldogok, akik sírnak és boldogok, akik üldözést szenvednek 
(Máté 5, 3. 5. és 10.). „A szentmise mint utolérhetetlen isten-
tiszteleti műremek" cimü nagy fejezetben (272 367) a szent-
mise mivoltát, magasztosságát, hatását minden rangú és rendű 
s bármely népfajhoz tartozó emberre, társadalmi jelentőségét, 
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az összes keresztényeket egybekapcsoló jellegét s az összes 
művészetek érvényesülését a szentmisében szépen fejtegeti. Be-
bizonyítja a szentmise áldozati jellegét s kimutatja' hogy ennek 
szüntelen történő bemutatásában valósul Malakiás próféta jö-
vendölése: „Minden helyen tiszta áldozatot fognak bemutatni 
az én nevemnek" (1, 11.). Azt mégis tévesen mondja (272), bi-
zonyára pillanatnyi elnézésből, hogy „a szentmise az újszövet-
ségnek egyetlen és tökéletes áldozata"; bizonyára azt akarta 
mondani, hogy a szentmise a kereszten végrehajtott áldozat 
után az újszövetségnek szüntelen megismétlődő tökéletes áldo-
zata. Ugyanebben a fejezetben föltünteti a szentmise szövegé-
nek és szertartásainak (ez a liturgia) szellemét s elég bőven 
megmagyarázza az egyes részek értelmét. 

Ugzanebben a fejezetben elmondja, mi minden haszon 
származik abból, hogy az egyház nagy részében szertartási 
nyelvül, kivált a szentmisében, a latint hasznalják. Ezt követő-
i g a gyónás intézményét emberi szempontból teszi vizsgálat 
tárgyává, a betegek szentségeinek felvételét ajánlja, a házassági 
kötelék felbonthatatlanságát védi, a katholikus sajtó nagy jelen-
tőségét tünteti fel s néhány ajánlatos hitvédelmi munkát ismer-
tet meg olvasóival. Minden tárgyát gyönyörűen fejtegeti, mind-
egyik tanulságos és élvezetes olvasmány. Mindegyik katholikus-
nak és nem katholikusnak ajánlatos és hasznos. Az egészet gon-
dosan összeállított betüsoros tárgymutató zárja be. 

Ez a munka valóban nagy nyereség a magyar vallásos 
irodalomra s értéke maradandó. Kívánatos, hogy egyéb nyelve-
ken is megjelenjék, kétségtelen, hogy bármely nyelvűek fe.karolják. 

Arra kérem a szerző urat, hogy ne mondja : valamin érteni, 
rajta érteni (66. old.), megtestesülésen érteni (69. old.), hanem : 
valami alatt érteni. A 66. oldalon e helyett : Sokan fecsegnek, 
a jánlom: sokan beszélnek. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Katolikus hitelemzések. Irta : Palkouich Viktor esp.-plébános. 
A szerző saját kiadása. Concordia-Pozsony. 134+31 oldal. 

Meglehetősen szegényes hitelemző irodalmunk ezzel a ve-
zérkönyvvel ismét gyarapodott. Már ezért is figyelmet érdemel. 
Legfőképen pedig azért, mert szerző bizonyos értelemben új 
utakon jár. Deharbe katekizmusa nyomán induló hitoktatásunk-
nak évszázadok óta hitvédelmi, bizonyító jellege van. Szerző 
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szerint a hitviták ideje elmúlt ; manapság a vallást ismertetnünk 
kell. Azonkívül nem a bibliai történetekből kell egy-egy vallás-
erkölcsi igazságot levonni, hanem a vallási igazságok szemlél-
tetésére kell ezeknek a történeteknek szolgálniok s a valódi 
tudás érdekében az igazságok összefüggését kell szem előtt tar-
tanunk. A vallást pedig a gyermekekkel intenziven gyakoroltat-
nunk kell, „hogy lélekben tudjanak részt venni a szent dolgok-
ban". Nagyjában ezeket az alapelveket iparkodott a szerző mun-
kájában megvalósítani. És nyugodtan hozzátehetjük: tiszteletre-
méltó eredménnyel. 

Könyvét az elemi iskola „alsóbb" osztályai számára írta. 
Rengeteg anyagot halmozott össze benne. Nem is hiszem, hogy 
az egész közölhető volna az I. és II. osztályosokkal, különösen 
ha nem osztott iskoláról van szó. Az anyag nagy terjedelme 
okozza, hogy szerző kénytelen sokszor oly kifejezéseket is hasz-
nálni, amiket (főkép a falusi) gyermek bajosan ért meg, amiket 
tehát még külön magyarázni kell (pl. pajkos, termények alakí-
tása, képíró, megilletődének, hamis istenek, férjének alá lesz 
rendelve stb.) A munka igen-igen sokat nyert volna értékben, 
ha gyermekibb nyelven íródott volna meg. Szerintem azonban 
ez nem lényeges hiány, hiszen a könyvet a szerző az oktató és 
nem a gyermek részére írta. Az oktató tapintata pedig mindig 
megtalálja a megfelelő kifejezést a körülményekhez képest. Ma-
gában az anyag közlésében bátran követheti a szerzőt ; nem fog 
kimaradni semmi s a kapcsolások, az összefüggések is szilárdak 
lesznek. 

Módszere az egyszerű közlő módszer, gondolom a müncheni 
irányzat híveinek nem kis boszúságára. Minthogy a darázsfészekbe 
itt kár volna belenyúlni s az Anyaszentegyház tanítói hivatala 
e kérdésben egyáltalán nem foglal állást, igazat adhatunk mind-
két félnek, hiszen felfogását mindkettő meg tudja okolni. Nagy 
érdeme a szerzőnek, hogy a vallás gyakoroltatása, a hit szerint 
való élet nála a főcél. 

Függelékszerüen a kötetben foglal helyet a szerző önálló 
katekizmusa ugyancsak az „alsóbb" osztályok részére. Kérdés-
felelet alakjában van itt összefoglalva az egyes előadások tar-
talma, lényege. Szokatlan újítás s nem tudom, hogyan lehetne 
a püspöki kar által előírt katekizmus mellett még ezt is, vagy 
attól eltérően csak ezt betanítani. Arra azonban nagyon alkal-
mas, hogy az egyes leckék vagy magyarázatok után (nem rög-
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zített formában) ilyenféleképen foglaltassa össze az oktató a 
tanulókkal a közölt anyagot. 

Általában a könyv nem tartozik az u. n. modernek közé. 
De a szerzőnek 50 éves kipróbált gyakorlata s könyvének túlon-
túl bőséges anyaga biztosítja értékét. 

Dunaszentmiklós. Eőri János. 

A kemény parancs. Összeállították : Dr. Marczell Mihály és 
Dr. Koszterszitz József. Második kiadás. Budapest, 1928. Élet-
Irodalmi és Nyomda Rt. 

A kemény parancsról, a Sextum Praeceptum-ról, a nemi 
élet tisztaságáról szól ez a könyv. 

Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök nagyszerű nyitányá-
ban himnusznak, a nemi tisztaságról írt himnusznak mondja. 

De az is! Himnuszok gyűj teménye! 
A pesti Szent Imre Kollégium kitűnő vezetői, Marczell Mi-

hály dr. igazgató, Koszterszitz József dr., Koudela Géza dr., 
Gacs János és Décsey Géza dr. prefektusok, mint a kemény 
parancs adójának, az élet fölséges Urának tüzes lelkű, tüzes 
ajkú nunciusai és mint a magyar katolikus egyetemi polgárság 
válogatott csapatának lángoló szívű irányítói szólnak e könyv 
sorain át. 

S szózataik (Carlyle és Nietzsche theoriájának — meglátá-
sának az igazolására) tényleg himnuszokká kerekedtek és szár-
nyasodtak. írásaik prózában írt himnuszok. Vers libres-ek. Szí-
nesek. Lendületesek. Patetikusak. Melodikusak. A szív és lélek 
legmélyebb mélységeiből törnek fel : forrón, szivárványos csillo-
gással. Mint a mesevilág szökőkútjai. 

A legmodernebb magyar próza igazi gyöngyei. Itt igazán 
helyén volna és megállna, mégpedig büszkén állna az az ismert 
merész szó (Pintér Jenő dicsérete), hogy egy-egy oldalon több 
költőiség pompázik, mint sok modern költő egész kötetében. 

Már az egyes fejezetek élére illesztett prelud-ök is (A lá-
zadó lépések. A száz arcú bűn. A lélek szentélyében. Győzött 
a bűn. A törvény és a törvény lázadói. A tiszta é l e t . . . ) egyene-
sen csodálatos formai szépségeket és súlyos életértékeket adnak. 

S a pompás bevezetőkhöz minden tekintetben méltóak a 
fejezet-füzérek, amelyek a nyitányok megütött motívumait mes-
teri művészettel bontják széjjel és kapcsolják ismét össze. A nagy 
Babilon, Halálraítélt fa vízmosta parton, Krisztus és a paráznák, 
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A csallóközi Nagy-Duna, Az édesapa c. fejezetek az írásművé-
szet és a krisztusi szexuálpedagógia valóságos aranylapjai : 
himnuszok himnuszai ! 

írásmódjuknak ez a par excellence költőisége is mutatja : 
mi volt a céljuk e könyvükkel ? 

Nem annyira oktatás, nem annyira a krisztusi szexuális 
etika kérdéseinek tüzetes megvilágítása: mint inkább az ifjú 
szívek megnyerése, az ifjú akaratok megmozdítása és feltüzelése 
a kemény parancs elszánt és örvendező követésére! Apostoli 
verbuválás a legnagyobb és legszentebb háborúra! 

Ezért a íőgondot nem a felvilágosításra, a fényárasztásra : 
hanem a motiválásra, a heroikus érzelmek és elhatározások fel-
keltésére és megerősítésére fordítják. 

A könyv két nagy részre oszlik. 
Az első felében (Szembe a Törvényhozóval) a nemi bűnök 

és bűnözések világát tárják elénk. A bűn keletkezésének (gene-
zisének) és pusztításának (destrukciójának) a fonalán egyre mé-
lyebb és szomorúbb körökbe vezetnek le. 

A másik felében (A Törvényhozó fáklyája mellett) pedig 
a nemi tisztaság magaslati világát mutatják be. Az emberi élet-
nek és „szent" tüze fejlődésének a vonalán a tiszta gyermekkor 
és a fehér ifjúság virágos völgyéből lépésről-lépésre magasabb 
és titokzatosabb ösvényeken vezetnek fel a hegyekbe: a tiszta 
szerelem, a tiszta házasélet fenyveseire, végül el — fel a szűzies 
élet misztikus ormára. 

Amilyen igaz realizmussal festik a szexuális bűn Infernóját 
szomorúnak, gyászosnak, halálosnak : ugyanolyan reálizmussal 
mutatják be a tiszta szerelem és liliomos heroizmus szépséges, 
friss, mennyországos örömökkel és gyöngyökkel ékes Paradizóját. 

De amint erősen csalódnék az, aki a realizmus hallatára 
pikáns részletezéseket várna akár az Inferno, akár a Paradizó 
rajzában : úgy csak megnyugvással járja végig mind a bűnök, 
mind pedig az erények e birodalmát az, aki épülést és építést 
kér és keres e nagy kérdésben. 

Amint céljuk és felelősségük fölséges tudata az Infernóban 
nem enged ajkukra egyetlen képet vagy célzást se, amelynek 
résén Anatole France szemfüles démona besurranhatna: úgy vi-
szont a Paradizóban ugyanaz a vezető szellem (spiritus rector) 
szemmel láthatólag csakúgy önti és dönti eléjük és elénk a 
szebbnél-szebb és izzóbbnál-izzóbb színű képeket és hangokat, 
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hogy minél tökéletesebbé és teljesebbé tegye a lélek megindu-
lását az eszmények csillagai felé ! 

A szexuális Infernóról láttunk már megrázóbb képet is, 
mint amilyent e könyv nyújt. A külföldi és világi példák mellő-
zésével csak a hazai és papi Aster (Kucsera, Castitas a legszebb 
erény) rémes festményeire utalok. 

De a sexuális Paradizóról senki, még megközelítőleg se írt 
ilyen lapokat, mint e könyv kitűnő alkotói. Hálás örömmel mon-
dom, hogy az édesapáról és a gyermek őfelségéről szóló részek, 
vagyis inkább énekek — ritka ünnepi érzelmeket és gondolato-
kat váltottak ki lelkemben. A megnyíló szívek c. fejezet pedig 
az egyik szépséges és mélységes magyar népdalunknak olyan 
interpretációja, mégpedig theologiai kézzel és szívvel végzett 
kibontása és transzponálása, amilyenhez foghatót aligha mutat-
hat fel irodalmunk! De mit „aligházom", kimondom magyarán: 
nem mutathat fel irodalmunk! így csak mély szívek, csak nagy 
lelkek, csak egész emberek, egész papok, csak az Úrnak zengő 
lelkű és csengő ajkú nunciusai tudnak érezni és írni! 

S épen azért, mert ennyire örülünk és hálálkodunk is e 
nagyszerű szexuálpedagógiai könyvön, a kitűnő szerzők iránt 
érzett és táplált nagy tisztelet is, meg fölséges céljuk alázatos 
szolgálata is kényszerít bennünket, hogy pár megjegyzést te-
gyünk. Csak hármat ! 

Az első a szexuális bűnök következményeinek a tárgyalá-
sára, illetőleg feltüntetésére vonatkozik. 

A kiváló szerzők úgy adják elő a szexuális bűnök szank-
cióját, mintha az Úr, a kemény parancs meghozója úgy rendel-
kezett volna, hogy e parancs, illetőleg tilalom megszegését eo 
ipso azonnal követik és sújtják a természetfeletti katasztrófával 
(reatus culpae et poenae aeternae) együtt a természetes (lelki, 
testi, anyagi és szociális) bajok és csapások is. 

Nem állnak egyedül e tekintetben ! Mindnyájan így szoktuk 
e kérdést letárgyalni. Különösen a szószéken, in impetu zeli 
Domini! Mert mindnyájunkat ugyanaz a fölséges cél és szándék 
vezet: az Úrnak és a veszélyeztetett életnek a szolgálata. 
S mert tényleg olyanformán is van a dolog, hogy azok a ter-
mészetes pusztulások is tényleg bekövetkezhetnek. 

S mi az eredménye ennek a zelátori eljárásunknak? 
Az, hogy azok a (sit venia verbo !) szerencsés elesettek, 

akik Venus tüskeit és harapásait kikerülték — nagyot néznek 
és vigyorognak, amikor a Sextum bekövetkezhető természetes 
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szankcióinak azonnali tényleges lecsapását, illetőleg annak fes-
tését ha l l j ák . . . És lelkükben egész természetesen feltámad és 
handabandázni kezd a gondolat : De hiszen ez nem áll ! Ez nem 
igaz ! Magamon tapasztalom, hogy nem igaz . . . Meg ott varinak 
mások is! Nagyságok ! Napoleon, Goethe, Tolsztoj, Anatole France, 
meg a többiek, micsoda féktelenségeken mentek át é s . . . és se 
hülyékké, se roncsokká nem lettek ! . . Akkor tehát a ti egész 
rémítgetéstek — rémlátás! 

Mit akarok tehát mondani? Azt, hogy a Sextum szankció-
járól szóló tant a maga teljes igazságában adjuk ! 

S mi az igazság? Az, hogy a természetfeletti összeomlás 
a íúlyos bün után eo ipso abszolút bizonyossággal igenis be-
következik: a természetes, vagy inkább természeti (lelki, testi, 
anyagi és szociális) katasztrófák pedig csak bekövetkezhetnek! 

Tudom, hogy a szankciók tana morálisunknak nem épen 
könnyű és kidolgozott része. Maga a nagy Cathrein se vetett 
rá teljes fényt. Mausbach is megelégedett pár utalással. 

Azt is tudom, hogy épen a Sextum szankciójának ilynemű 
felfedése — nem épen veszélytelen ! A béte humaine könnyen 
szabadságlevelet, vagy legalább is biztatást és megnyugtatást 
olvas ki belőle. 

Mégis azt gondolom, hogy olyan homogén intelligens és 
komoly lelkek előtt a kitűnő szerzők megtalálták volna azt a 
hangot és beállítást, amely a teljes igazságot a veszély kizárá-
sával adja. 

Sőt tovább megyek és a szerzők theologiai és pedagógiai 
készültsége és érzéke láttára merem állítani: e kényes témát 
úgy tudták volna megfogni és végigvezetni, hogy hallgatóikban 
és olvasóikban új fényeket és megrendüléseket tudtak volna 
meggyújtani és kiváltani az Isten szent fölsége iránt, aki az élet 
továbbításának szent tüzét ilyen kegyes, de ugyanakkor (mé-
lyebben tekintve) félelmetes szankciókkal látta el a természet 
rendjében is! Deus incomprehensibilis! 

A második megjegyzésünk a modern sexuális krízisre vo-
natkozik. Hallunk erre nézve utalásokat és célzásokat : de keve-
seljük azokat. Szerettük volna, ha azokat a végtelenül szomorú 
jelenségeket és kísérleteket, helyesebben merényleteket, amelye-
ket különösen Amerika és utána Berlin épen főleg az egyetemi 
ifjúság körében teremtett és propagál a különböző nevű próba-
házasságokkal, ha — mondom — ezeket a végzetes eltévelye-
déseket is megbeszélték volna. 
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Annál is inkább, mert bizonyos, nagyon jól ismert „kultúr"-
irányzatok Ben Lindsey denveri bírónak szenzációs két könyvét 
sietve-siettek németre fordítani és az egész világban elhinteni, 
hogy Mr. Lindsey világmegváltó terve (amelyet különben a libe-
rális mentalitású Harten-Hoencke a „Der Türmer"-ben (1928. 
Oct.) még a Stimmen der Zeit írójánál, J. Schrőteler S. J.-nél is 
(1928. Oct.) keményebben bélyegez meg), az ifjúság teljes nemi 
felvilágosítása és felszabadítása minél hamarabb közkincse lehes-
sen az egész müveit világnak. 

Amikor tehát ilyen és hasonló erős és veszedelmes offen-
zíva folyik a krisztusi sexuális etika ellen, akkor föltétlenül szük-
ségesnek látszik az, hogy legalább is defenzívát indítunk, illető-
leg utána ellenoffenzivába menjünk a krisztusi etika támadói-
val szemben. 

Ami az ellenséges offenzíva másik vezérét, Freudot és pán-
szexualizmusát illeti, erre nézve találunk pár megjegyzést s azok 
mind helytállók és megkapok: de ismét jobban szerettük volna, 
ha bővebb cáfolatban részesítik e veszedelmes irányt. 

Ugyanazok a körök, amelyek Lindsey és Freud eszméi 
mellett olyan fáradhatatlanul dolgoznak, nem mulasztják el az 
Ady-kultusz élesztését sem! A cégér természetesen az Ady-
poézis szépsége: a cél ellenben az Ady-versek mérgének ter-
jesztése. Mivel egypárszor Ady szomorú géniuszára is történik 
hivatkozás, azt gondoljuk, nagyon hasznos lett volna akár külön 
fejezetben rámutatniok e nagy zseni rémes tragédiájának költé-
szetében is örökre zokogó tanulságaira — épen a szexuális 
élet terén. 

Mert ha semmiesetre se tudnánk is elfogadni Makkay Sán-
dor protestáns püspöknek azt a B. Shaw-ra emlékeztető paradox 
kijelentését, amely szerint Ady volna „az egyetlen magyar val-
lásos költőnk" : azt mindenesetre elismerjük, hogy ez a nagyra-
hivatott és képesített Géniusz, amilyen szilajul élte a filiszteusok 
táborában és zsoldján Venustól összesebezetten a bor és vér 
„életét", olyan megrázó és megdöbbentő hangokban sírta el a 
mámor elszállta után felbuzogó és eláradó szomorúságát, keserű-
ségét, undorát, utálatát és csömörét elrontott élete felett. 

Amint senki a magyar glóbuson nem nyújtott annyi koszo-
rút Venus vulgivaga-nak, mint Ady : úgy senki nem is sírt és 
zokogott és átkozódott olyan szivettépő hangon a bün pusztí-
tásán, mint Ady. A bűntől agyon meg agyon gyötörtén és kora 
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sírba vetetten így lett ő élete és költészete második felében az 
Isten harangozója, vagy inkább kongatója, akinek a költészete 
— a filiszteusoknak bizonyára nem épen a kedve szerint — 
szomorú, de hatásos, egyenesen megrázó apologiája a krisztusi 
etikának ! 

Szépség, tisztaság és igazság, — Lekacagott szavak, — 
Óh, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. — Szüzesség, 
jóság, bölcs derékség, — Óh, jaj, be kelletek. Hiszek Krisztus-
ban, Krisztust várok, — Beteg vagyok, beteg. (A minden titkok 
versei, Hiszek hitetlenül Istenben.) 

Legyen szabad itt felhívnom a szíves figyelmet költésze-
tünk egyik legnagyobb mai nagyságára, Sik Sándorra, aki a 
Széchenyi-Szövetségben 1928. jan. 16-án tartott s az Élet 1928. 
3. és 4. számában leközölt méltatásában, a legmagasabb szem-
pontból, sub specie aeterni, egyedül álló és örök értékű meg-
állapításokat nyújt Ady géniuszának élet-értékéről. 

Harmadik és utolsó megjegyzésünk az, hogy az Inferno és 
a Paradizó között hiányzik a Purgatorió: illetőleg csak egész 
röviden végeznek azzal az eléggé nem értékelhető csodás mű-
velettel és folyamattal, amellyel az elesett ember a bűn és szen-
vedély hinárjából kiemelkedhetik — fel a Vita Nuova tisztására. 

Sajnálom, mélyen sajnálom ezt a hiányt! Mert a kiváló 
szerzők velem együtt (sőt nálamnál sokkal is jobban) tudják: 
mennyire szükséges és hasznos ennek az igazán evangéliumos 
tannak minél bővebb és behatóbb kifejtése épen ma, amikor 
száz és ezer szomorú kéz és tényező dolgozik az „édes bűn" 
tradicionális korlátainak és töltéseinek a lerombolásán s amikor 
Mécs László megrendítő hasonlata szerint ezrével úsznak az 
emberroncsok az elszabadult ár fekete hullámain. 

Végül a mű nagysága megköveteli, hogy rámutassunk arra 
a helyre 'is, amely szexuálpedagógiai irodalmunkban szerény 
nézetünk szerint megilleti. 

Nos, hála Istennek, már odáig jutottunk, hogy ilyesmiről is 
beszélhetünk. A magyar katolicizmus hálás büszkeséggel mond-
hatja: Nem aludtunk ezen a téren se! Ha a bűn mint leo ru-
giens, vagy serpens callidus nem pihent, mi is résen álltunk s 
nemcsak szóval és intézményekkel, de tollal is igyekeztünk 
útját szegni. 

A kisebb terjedelmű, de azért nagy értékű eredeti vagy 
fordításos írásokat tisztelettel nem említve csak a két legkima-
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gaslóbb könyvre célozunk: Tóth dr. egyetemi professzor köny-
vére, „A tiszta férfiúság "-ra és a dicsőseges emlékű Szuszai 
Antalnak „A tiszta életről" írt müvére. 

Tóth dr. professzor a középiskolai ifjúságnak, Szuszai „mí-
velt, serdült ifjak számára", Marczellék az egyetemi és főiskolai 
polgárok és általában az akadémiai müveltségűek számára írták 
meg könyvüket. 

Egyéniségünknek és célkitűzésünknek megfelelően : Tóth 
atyailag kedvesen, melegen, színesen, könnyedén, rábeszélően, 
genetikus módszerrel operál ; — Szuszai az élet és irodalom 
fölényes ismeretével, széles perspektívával, itt professzoros hi-
degséggel, ott drámai elevenséggel, de mindig mély meggyőző 
erővel és valóságos argumentum- és motivumhalmazzal dolgo-
zik, szigorúan tudományos módszer és beosztás keretei között; 
— Marcellék itt, mint testvérek és jóbarátok, ott és legtöbbször 
mint az élet urának nunciusai valami egészen speciális páthosz-
szal árasztják el és a szó szoros értelmében valósággal maguk-
kal ragadják és sodorják hallgatóikat. Igen, hallgatóikat, mert 
amint Tóthot is nem annyira olvassuk, mint inkább halljuk: 
úgy és fokozottabb mértékben halljuk, hallgatjuk Marczellékat is. 
Tóth utolérhetetlen kedvességgel beszélget, Szuszai fest és ma-
gyaráz (A jellem útjában már sokkal csengőbb és behizelgőbb 
a hangja), Marcellék megkapnak és Illésszekéren röpítenek. 

Tóth a krisztusi önérzetre, Szuszai a krisztusi öntudatra, 
Marczellék az isteni felelősségre appellálnak. Tóthnál a krisztusi 
szexuális etika szépsége, Szuszainál az igazsága, Marczelléknél 
fölséges komolysága a vezető gondolat és motívum. 

Érdemes volt tehát megírni e könyvet ? Nagyon ! 
A szexuális pedagógiai irodalom csúcspontján ragyog ! 

Monumentum aere perennius ! Csanád nagy püspöke méltán 
tüntette ki e monumentumot apostoli lelkének szerte ragyogó 
csillagkoszorújával ! 

Győr. H ász István dr. 

Dr. Petró József: Az ősegyház élete. Budapest 1928. (Sz. 
István könyvek 63.) Kissé megtévesztő a címe ennek a 184 ol-
dalas, őskeresztény tanulmánynak. Az ember a címe után az 
ősegyház hit- és erkölcsi életének ismertetését várná. Ebből 
azonban „A keresztény karitász az ősegyházban" című VIII. feje-
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zeten kívül jóformán semmit sem kapunk. Hanem kapjuk XII. 
fejezetben a reánk maradt irodalmi emlékek (Szentírás, Didaché, 
Római sz. Kelemen és Antiochiai szent Ignác 7 levele) alapján 
az ősegyház külső életének ismertetését, a hierarchikus szerve-
zettségét, az apostolok, püspökök és papok szerepét a Krisztus 
által alapított „egységes" katholikus Egyház jogi életmegnyil-
vánulásaiban. A szerző célja, hogy kimutassa a mai kath. egy-
házszervezetnek azonosságát az ősegyházéval, tehát annak Krisz-
tusi eredetét. Kutatásait végzi folytonos tekintettel a divatos 
protestáns és modern rationalista felfogásokra. Nagy szakisme-
rettel, világos okfejtéssel, meggyőző logikával kel védelmére 
minden ponton a megtámadott katholikus igazságnak. Minthogy 
azonban túlságosan is szakszerű fejtegetéseket ad ezekben a 
katholikus szempontból húsba és vérbe vágó kérdésekben, ter-
mészeténél fogva nehéz olvasmány. Szerzőnek különben szép, 
tiszta magyar stilusa sem tudta e tárgyi nehézséget eltüntetni. 
De még a nem szakemberek lelkében is már az első betekintésre 
kiváltja azt az érzést, hogy a kath. theologusok között tiszte-
letre méltó, komoly munka folyik, melyet a maguk számára is, 
de mások számára is a kath. hitet igazán „rationabile obsequi-
um"-má (Róm. 12. 1.) akarják és tudják is tenni. Óhajtjuk és 
várjuk, hogy a nagyérdemű szerző folytatólag megírja az ős-
egyház benső, hit- és erkölcsi s istentiszteleti életét is ha-
sonló szakszerűséggel s még nagyobb vonzó erővel, népiesebb 
közvetlenséggel. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

Dr. Cesare Orsenigo. Borromei szent Károly élete. Olasz-
ból magyarra fordította Dr. Nyisztor Zoltán. Kiadja a Szent 
István-Társulat. 1929. 324 oldal. Ára 7 pengő. 

Magyarország általános becsülésnek és szeretetnek örvendő 
apostoli követe, Cesare Orsenigo, Milanóban volt lelkész és ka-
nonok, több hittudományi mü írója, Borromei sz. Károly sírja, 
emléke és alkotásai által hatalmasan ösztönözve s Ratti Achilles 
milanói érsek, most XI. Piusz pápa által megbízva, megírta 
Borromei sz. Károly életét s azt a Szent István-Társulat magyar 
fordításban kiadta. Nagyon örvendetes a jó könyvek kiadására 
alapított Társulat e ténye, mert az apostoli nuncius e művében 
igazán jó és üdvös könyvet bocsátott közre. 

A szerző történelmileg tárgyilagos és jul összeállított s e 
mellett épületes művet alkotott ez életrajzban. Az első fejezet-
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ben megismertet a nemes és széplelkü Borromei-családdal, Ká-
roly szüleivel és rokonságával, majd az ő ifjúságában nyilvá-
nuló szép tulajdonságaival, melyek főbbjei a tudásvágy és a 
jámborság. A II. fejezetben ismerteti a kort, a XVI-ik századot, 
melyben Szentünk született és élt, sőt a megelőző XV-ik szá-
zadot is, mely a XVI-ikat előkészítette. A görög és római iro-
dalommal és művészetekkel együtt a pogány szellem feltáma-
dása, a tekintélyt megtagadó szabadosság, sőt lázadó szellem, 
végül a kereszténység erkölcsi követelményeiaek nagy méretű 
semmibe vevése javító újításokat, reformokat tettek szükségessé. 
Ily viszonyok közt felépett Luther s helyes reformálás helyett 
téves, sokaknak megtévesztésére és megrontására, tagadó és 
romboló újításnak adott létet. E közben azonban a pápák az 
állapotok igazi reformálására törekedtek, hogy az egyház töké-
letesedjék fejében és tagjaiban, in capite et membris, e végből 
tartották a roppant munkát végző s üdvös határozatokat és in-
tézkedéseket alkotó trienti zsinatot. A reformáló pápák egyik 
legkitűnőbbje volt Borromei sz. Ká oly anyjának testvére Angelo 
Medici, aki IV. Piusz névvel foglalta el sz. Péter székét. Az új 
pápa 21 éves unokaöccsét Borromei Károlyt azonnal Rómába 
hívta s bíboros főpappá tette, hogy ennek tudományát, szent-
ségét és tetterejét az egyház javára érvényesítse, ami n gy 
eredménnyel meg is történt, mint azt a III., IV. és V. fejezetek-
ben olvassuk: Az ifjú bíboios élete Rómában, Az egyetemes 
egyház kormánya mellett, A trienti zsinat. Nagyszerű képét kap-
juk itt annak a tisztségnek, mellyel a pápa Károly bíborost 
megbízta s melyet a szerző a mai pápai államtitkársággal ha-
sonlatosnak mond, valamint szép értékelését adja a zsinatoknak 
általában s nevezetesen a trienti zsinatnak. 

A pápa e közben, mindjárt amint unokaöccse Rómába ér-
kezett, 1560. február 7-én, a nagy terjedelmű és nagyfontosságú 
milanói érsekség kormányzásával is megbízta őt. Borromei bíbo-
ros helyettesítő útján foglalta el s helyettesek által, de nagy 
személyes felügyelettel és bölcs irányítással kormányozta távol-
levő egyházmegyéjét, végül pedig, főpásztori buzgósága által 
hajtva, a pápa engedelmével és áldásával, a római papság és a 
nép tiszteletnyilvánítása közt, a szegényektől siratva, 1565. szep-
tember 1-én elhagyta Rómát s Milanóba utazott, hogy ettől 
kezdve, hacsak a pápa másként nem rendelkezik vele, szemé-
lyesen kormányozza kedves egyházmegyéjét. És mindhalálig 
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milanói érsek maradt s bár igen jelentős volt a működés, me-
lyet IV. Piusz oldala mellett az egész egyház kormányzásában 
segédkezve kifejtett, mégis fő az ő milanói érseki kormányzása, 
mint nagy milanói érsek áll ő az utókor szeme előtt. Ezt az ő 
nagyszabású, korszakos működését ecseteli a következő fejeze-
tek legtöbbje. A 6-ik fejezet „Az érseki széken" elmondja, mi-
ként foglalta el az érseki széket. A 7-ik, mit tett papságával, a 
8-ik, mit népével, a 9-ik, mit az egyházmegyeje területén mű-
ködő szerzetesrendekkel. Mindenütt újítani igyekezett, azzal az 
újítással, mely jobbításban áll, melyet sz. Pál így fejez ki : „Újul-
jatok meg lelkileg bensőtökben és valóban magatokra öltsétek 
az új embert, aki az Isten képére teremtetett igaznak és szent-
nek.1" Ez az igazi reform, nem pedig a tannak megcsonkítása 
vagy elferdítése s a tökéletes szép szokások megszüntetése. A 
10-ik és a 11-ik fejezetek azokról az akadályokról szólnak, me-
lyekkel az érsek újító törekvéseiben különböző oldalról, még sa-
ját káptalanjától és a milanói államhatóságoktól is, találkozott. 
Ellenben az uralkodók szívéhez mindig megtalálta a helyes utat, 
a pápák iránt gyermeki tisztelettel és engedelmességgel visel-
tetett, viszont V. Piusz és XIII. Gergely pápák teljes elismerés-
sel voltak őiránta és támogatták nemes törekvéseiben, mint ezek-
ről a 12. és 13. fejezetek értesítenek. A 14-ik fejezet elmondja, 
hogy Károly érsek a Szentszék megbízásából több itáliai egy-
házmegyét meglátogatott : a novarai, lodii, bresciai, bergamói, 
cremonai és vigevanói egyházmegyéket, valamint Svájcba is is-
mételten ellátogatott, mindig a legüdvösebb eredménnyel. 

Igen kedves a 15-ik fejezet, mely Borromei sz. Károly sze-
retetét, gyengédségét és gondoskodását rokonai- és jóbarátai-
val szemben ecseteli, valamint a 16-ik, mely a Szent mérhettt-
len jótékonyságát s az általa létesített jótékony intézményeket 
ismerteti. 

De legnagyobb volt Borromei sz. Károly a Milánót és kör-
nyékét ért nagy csapások közepette. 1570-ben éhínség látogatta, 
1576-ban dögvész (pestis) pusztította az egész milanói egyház -
megyét. Az éhínségben sz. Károly hónapokon át több mint 
háromezer embert élelmezett, ugyanakkor szűkölködő kolosto-
rokról, nyilvános szegényházakról és kórházakról gondoskodott. 
Az érseki palota előtt hatalmas üstökben jó meleg ételeket ké-
szítettek a szegény nép számára. Bár saját asztala kenyéren, ví-

1 Efez. 4, 2 5 - 2 4 . 
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zen és pár halon kívül egyebet nem látott, végre azon vette 
magát észre, hogy semmije sincs többé. Ekkor a gazdagokhoz 
fordult s azoktól igen bőséges adományokat kapott, hogy azok-
kal jótékonykodjék. 

1576 augusztusában kitört Milanóban a dögvész s az egész 
város egy kórházzá vált. Sz. Károly élére állt az ügyeknek, 
elsősorban kapucinus szerzetesekkel, másodsorban nem-szerzetes 
papjaival bátran szemébe nézett a rémnek, az egészségi intézke-
dések mellett három bűnbánó körmenetet vezetett papok, szer-
zetesek és világi férfiak roppant tömegével, ő maga mezítláb, 
nyakán durva kötéllel, vállán súlyos kereszttel, ugyanígy mezít-
láb és nyakukon kötéllel összes papjai és szerzetesei. De a bő-
vebb leírás nem könyvismertetés dolga, tessék elolvasni a 17-ik 
fejezetet. 

Sz. Károly a tudományoknak és a művészeteknek is nagy 
müvelője és pártfogója volt, mint a 18-ik és a 19-ik fejezetek-
ben olvassuk. 

Sz. Károly korában igen nagy és fontos feladat volt a pro-
testánsokkal szemben megvédeni és megtartani az ősi istenitisz-
teletet, az Oltáriszentség imádását, a szentkereszt tiszteletét, a 
Mária-tiszteletet és a szentek tiszteletét, a búcsúk igénybevételét, 
a szentképek és szent ereklyék tisztelő használatát s a körme-

' neteket. Sz. Károly érsek erre igen nagy gondot fordított s azon 
volt, hogy mindez a tisztelet mindig bensőséges legyen s igazi 
szentséggel és bűnbánattal párosuljon. Erről szól a 20-ik fejezet. 

Már az eddigiekben úgy áll ellőttünk Borromei Károly, mint 
szent, de a szerző még külön (21) fejezetet szentel Károly szent-
ségének, egyet (22) szent halálának s az utolsút (23) szentté-
avatásának. A 21-ik fejezetben elmondja a szerző, hogyan emel-
kedett Borromei Károly a szentség magaslatára, hogyan tett 
szert hősies erényekre. A 22-ikben elbeszéli testben történt 
megfogyatkozását s elkészülését a halálhoz. 

Ez a könyv tartalma. A szerző mindezt kitűnő írói művé-
szettel s nagy történetírói jártassággal adja elő, dicsőítve sz. 
Károlyt s az ő erényeinek utánzására buzdítva az olvasót. És 
épen mert ily tökéletesnek látom Cesare Orsenigo nuncius úr 
könyvét, azért sajnálom, hogy, mint arról Turí Béla szép elősza-
vából értesülök, a müvet magyar nyelven „kissé rövidítve ad-
ták, elhagyva azt, ami az életrajzban különösen az olasz viszo-
nyokhoz mért és azzal kapcsolatos". Az ily rövidítéseket kitü-

Religio, 1929. 7 
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nően megírt könyveknél nem helyeslem, az ily könyveket for-
dításban is úgy kell adni, ahogy megírták. Cesare Orsenigo 
sz. Károlyját én úgy akarom olvasni, amint a kiváló szerző meg-
írta, engem és bizonyára a legtöbb olvasót azok a részek is ér -
dekelnek, amelyek az olasz viszonyokkal szoros kapcsolatban 
vannak. Ajánlom is, hogy a második kiadásban a müvet egész 
terjedelmében, minden kihagyás nélkül tegyék közzé. 

Dr. Nyisztor fordítása elismerést érdemel, mégis kifogáso-
lom, hogy a 68-ik oldalon stafirungot mond, egyszer (180. old.) 
tridentit s ismételten (246. 311. old.) éjtszakát mond. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Pastor Lajosnak, a pápák nagy történetírójának halála után 
érkezett meg hozzánk hatalmas munkájának, „A pápák történe-
tének„ tizenharmadik kötete, mely magában foglalja XV. Ger-
gelynek pápaságát egészen, VIII. Orbán pápasága történetének 
pedig egy részét. A gazdag levéltári anyagnak ugyanazt a bő-
séges felhasználását, a pápa egyéniségének és tevékenységének 
ugyanazt a beható, világos és áttekinthető ismertetését találjuk 
ebben a kötetben, mely Pastor nagy munkája minden egyes 
köte te megjelenését a történettudomány eseményévé és mara-
dandó értékű alkotásává avatta. Az új kötetnek mindjárt a be-
vezető része biztos és mélyreható áttekintést nyújt egy egész 
század történelme fölött. A nagy történész, aki ismeri az ese-
ményeket a legkisebb részletekig és a legtitkosabb rugókig, de 
aki egyúttal mesteri kézzel tudja ismeretközléseit alakítani s 
elrendezni, rövid húsz lapon képes találó és jellemző képet adni 
egy mozgalmas század egyházi életéről, a katholikus restauráció 
századának pápáiról, a fejlődés menetéről és irányáról s közben 
bevezeti az olvasót a kötet tulajdonképeni tárgyát képező tör-
ténet megértésébe. Pastor új kötetének ez a húsz lapra terjedő 
bevezető része remeke marad minden időre a rövidre fogott, de 
amellett a kor lelkének mélyébe tekintő korrajznak. 

A kötet első fejezete XV. Gergely megválasztásával kap-
csolatban megismertet a bíborosi kollégiumnak akkori tagjaival, 
az új pápa származásával és családjával, a Ludovisiekkel, a 
pápa egyéniségével és kardinális-titkárával, Ludovico Ludovisi-
vel. A második fejezet rátér XV. Gergelynek szoros értelemben 
vet t egyházkormányzati ténykedéseire, melyek közül a fonto-
sabbak: az új bíborosi kinevezések, a pápaválasztás módjának 
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szabályozása, szenttéavatások és a szerzetesrendek istápolása. A 
harmadik fejezet a propaganda-kongregáció felállításáról és meg-
szervezéséről szól, ezzel kapcsolatban megrajzolja a missziók 
akkori állapotát. (Pastornak lelkiismeretes történetírói felfogására 
vall, hogy e helyen azt a kijelentést teszi, hogy a missziók tör-
ténetét tudományosan megírni nem lehet, anélkül, hogy az író 
át ne tanulmányozza a propaganda irattárának több ezerre menő 
köteteit.) Miután ismertette a katholikusok helyzetét Német-
alföldön és Angolországban, az utolsó fejezetben szól a katho-
likus reformáció és restauráció előhaladásáról Svájcban, Francia-
országban s Németországban, valamint a pápának 1623 július 
8-án bekövetkezett haláláról. 

A kötet második könyvében megkezdi VIII. Orbán pápa-
sága történetének előadását. A pápa megválasztásáról szólva 
megismertet bennünket VIII. Orbán származásával, a Barberiniek 
családjával, a pápa egyéniségével és jellemével. Az új pápa első 
állásfoglalásai az európai nagyhatalmak politikájával szemben 
megmutatták, hogy VIII. Orbánban megvan a törekvés és a ké-
pesség, hogy mint az egyháznak pártok fölött álló feje pártat-
lanul fáradozzék a béke fenntartásán. A katholikus nagyhatal-
mak, Ausztria-Spanyolországnak és Franciaországnak egymást 
keresztező és egymással összeütköző érdekei között csak ilyen 
pártatlan magatartás látszott alkalmasnak arra, hogy megszilár-
duljanak és megnövekedjenek azok a hatalmas eredmények, me-
lyeket a katholikus restauráció XV. Gergely alatt elért. A pápa 
már az első lépéseknél (veltlini viszály) szemben találja magát 
a spanyoloknak erőszakos kísérleteivel, hogy őt hatalmi érdekeik-
nek a szolgálatába állítsák, de szemben találja magát Richelieu-
nek ügyesebben leplezett, de ép oly káros politikájával, mely 
a pápát a francia nagyhatalmi politika céljainak akarja meg-
nyerni. A továbbiakban megismerkedünk a katholikus restauráció 
előhaladásával II. Ferdinánd országaiban. A magyarországi katho-
likus restaurációról szóló rövid részben méltatást nyer Pázmány-
nak és a magyarországi jezsuitáknak a működése. A magyar 
történeti irodalom idevágó müveinek az idézése mutatja, hogy 
Pastor mily jól ismeri az egyes nemzetek egyháztörténetét. A 
következő fejezetekben látjuk, miként élesedtek ki mind inkább 
az ellentétek a Habsburgok és Franciaország között s miként 
igyekezett a pápa továbbra is megőrizni semlegességét. Pastor 
nagy megértéssel van VIII. Orbán semleges politikája iránt, ha-
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bár megengedi, hogy a pápa nem ismerte íel a nagy veszedel-
met, mely Richelieu politikája miatt a katholicizmust a császár 
uralma alá tartozó országokban fenyegette. Kérdés, hogy e miatt 
a veszedelem miatt nem kellett volna-e a pápának több hatá-
rozottsággal és erélyességgel szembeszállania Richelieu politiká-
jával s nem kellett volna-e a császárt nagyobb támogatásban 
részesítenie. Azt hiszem, hogy Pázmányt, ki 1632 tavaszán a 
császár küldöttjeként Rómában járt, ez a meggyőződés töl-
tötte el, nem annyira „a Habsburgokhoz való föltétlen ragasz-
kodás". Pastor elég kimerítően foglalkozik Pázmány küldetésé-
vel, közben néhány eddig ismeretlen levéltári adatra hívja fel 
a figyelmet, úgy vélem azonban, hogy nem egészen találóan 
itéli meg Pázmánynak őszinte szókimondó de mindenben az 
egyháznak javát szem előtt tartó jellemét és eljárását, midőn a 
magyar bíborostól teljesen megtagadja a diplomáciai ügyességet 
s eljárását heveskedőnek és meggondolatlannak nyilvánítja. A 
pápának fáradozásai, hogy Franciaország és a Habsburgok kö-
zött megakadályozza a nyilt ellenségeskedések kitörését, hiába-
valók voltak. A harmincéves háború tovább folytatódott s 
Franciaország nyiltan fellépett a Habsburgok ellen. Miután a 
szerző képet ad még a háború szörnyűségeiről és a károkról, 
melyeket az egyháznak okozott, az utolsó fejezetben igen érde-
kes jellemzést kapunk Richelieu-ről, ennek a bíboros államférfiú-
nak állásfoglalásáról az egyházzal és a pápasággal szemben, 
azután akatholikus restaurációról Franciországban, ennek a restau-
rációnak vezető egyéniségeiről, főkép De Paul Sz. Vincéről s 
ennek az apostoli lelkű férfiúnak a tevékenységéről. 

Pastor nagy müvének előző kötete ellen elhangzott a vád, 
hogy van még olyan levéltári anyag, amely elkerülte Pastor 
figyelmét s e miatt a hiány miatt némely részletkérdésnek a 
megítélésében egyoldalúvá lett. Ha azonban figyelembe vesz-
szük, hogy a tárgy nagymértékű szétágazása miatt hányféle 
eseményre, intézményre és nemzetre kellett a tudósnak a figyel-
mét irányítania s ha még azt is számításba vesszük, mily kezdet-
leges fokon állottak az előmunkálatok Pastor előtt ilyen óriási 
munka megírásához, akkor inkább csodálkoznunk kell az alkotás 
nagyságán. Lehet, hogy jő egy tudós nemzedék, mely Pastor 
nyomain járva a nagy mester alapvető kutatásait sok részletük-
ben ki fogja egészíteni és tökéletesíteni, de nem egyhamar fog 
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tudós támadni, ki hasonló hősies munkaszeretettel, hasonló sok-
oldalú történelmi és theologiai tudással, hasonló kutató elmé-
vel fogja nekünk feltárni a pápák egyetemes történetét. Pastor-
nak a müvei tekintélyes könyvtárt tesznek ki. Sok könyve és 
irata középpontjában áll azonban a tizenhárom (tulajdonkép 14, 
mert a IV. kötet kettős) hatalmas kötet, melyek a pápaság tör-
ténetét foglalják magukban a XIV. század elejétől 1634-ig, V. 
Márton pápától VIII. Orbán pápáig. A monumentális műnek to-
vábbi kötetei főbb vonásaikban kidolgozva kéziratban szintén 
megvannak. A mester a bevégzést előkészítette, de befejezni 
nem tudta. Hetvenöt éves korában a halál kiragadta kezéből 
az addig pihenést nem ismerő tollat. A szinte emberfeletti alko-
tások lehetőségének a nyitja az Istentől nyert tehetségen felül 
abban volt, hogy az aacheni patrícius családból származot-
ifjú már korán, 19 éves korában egészen tisztán maga elé állít 
totta élethivatását: a pápák történetének felkutatását, megérté-
sét és ismertetését, ehhez az életideáljához aztán mindvégig hü 
maradt ; egyetemi tanulmányai, első levéltári kutatásai ennek a 
célnak a szolgálatában állottak, majd nagyobb mértékben dol-
gozhatott kitűzött életfeladatán, mikor az innsbrucki egyetemen 
magántanár, azután rendes tanár és a római-osztrák történelmi 
intézet igazgatója lett. 1920 óta az osztrák köztársaság diplo-
máciai ügyvivője, illetőleg nagykövete volt a Vatikánnál, de 
emellett is a legnagyobb szorgalommal jelenttette meg egymás-
után a pápák történetének köteteit. A korán kitűzött életcélhoz 
való szenvedélyes, fegyelmezett és kitartó ragaszkodásában, 
mely takarékoskodni tudott az idővel, lemondani az élet egyéb 
örömeiről és szórakozásairól, mindenekfölött pedig az igazság-
nak az egyház szolgálatában való odaadó keresésének vágyá-
ban rejlik Pastor nagy és maradandó alkotásainak a titka. 

Budapest. Dr. Martin Aurél 

Hartmann Grisar: Luther Márton élete. A l i . német kiadás 
a lapján fordította Hoitsy Lajos Pál. Budapest, 1928. (Szent Ist-
ván könyvek 69—71. sz.) 

Grisar könyve régi hiányt pótol. Eddig a magyar irodalom 
még fordításban is nélkülözött egy olyan Luther életrajzot, amely-
ből az olvasó megismerheti Luthert a maga valóságában. Ez a 
könyv a Szent István Társulat áldozatkészségéből végre megér-
kezett. Érdeklődéssel veszi kezébe Grisar művét úgy a katolikus 
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mint a protestáns. Val l juk meg őszintén, a katolikusnak, aki is-
meri a jezsuiták meg nem alkuvó orthodoxiáját , az az első gon-
dolata , hogy mit és hogyan írhat egy jezsuita arról az egyénről, 
akinek működése az egyházat annyi hívétől fosztot ta meg; a pro-
tes táns ellenben bizalmatlansággal és azzal az előítélettel veszi 
kezébe, mely k i já r minden jezsuita munkának. Pedig éppen ez a 
munka a bizonyítéka, mennyire helytelen ez az előítélet, mer t 
ebből lá that ják, hogy a jezsuita igenis tud elfogultság nélkül írni 
a protestantizmusról és annak vezéregyéniségeiről, készséggel el-
ismeri, ami dicséretre méltót lehet bennük találni, de — miként a 
történetíró kötelessége azt magával hozza, — nem takarga t j a a 
szépséghibákat sem. Talán éppen ezzel az objektivitással é rde -
mel te ki protestáns bírálójától, hogy féltse hittestvérei szemeit a 
könyv olvasásától. 

A munka nem egyszerű életrajz , hanem egyrészt mélyre 
ha tó lélektani tanulmány, másrészt széleskörű korrajz. Mint lé-
lektani tanulmány bonckés a lá veszi és lépésről-lépésre követi a 
nagy forradalom megindí tójának egész lelki fejlődését. Bevilágít 
a gyermek Luther otthonába, hol a megélhetés gondjaival küzdő 
szülők részéről kevés szeretetben és sok durvaságban volt része; 
m a j d bemuta t ja a kenyérért küzdő if jút , kinek lelkében a sok 
megpróbál tatás mély nyomokat hagy. Erősen impulzív le lkére 
nagy hatással van a közelében lecsapó villám. Ezt ő, a miszticiz-
musra haj ló i f jú , isteni intésnek veszi és kolostorba lép. A villám-
csapásnak azonban fiziologiai következménye is marad, mert 
Luther idegei a megrázkódtatás t sohasem tud ták többé kiheverni. 
Beteg idegrendszere és sz ívbaja félelemérzetet váltanak ki nála, 
tépelődővé lesz, kétségbeesik a megigazulás lehetősége és lelki 
üdve felől. A tépelődő lélek keresi a megnyugvást és — talán 
eleinte tudtán kívül — mindinkább távolodik a katolikus hitigaz-
ságoktól. Római út ja , a r end jében uralkodó szerencsétlen viszo-
nyok szintén közrejá tszanak, hogy mire a búcsúhirdetésre kerül 
a sor, Luther már több té te lben elszakadt az egyháztól. Mikor a 
kezdődő küzdelemben észreveszi, hogy hata lmas támogatót ka-
pott a szász választó személyében, határozat lan, félénk termé-
szete átcsap a vakmerőségbe, az alázatos hangot fe lvál t ja a pisz-
kolódó, az el lenmondást nem tűrő. Merészen szembeszáll az egy-
házi átokkal, s féktelen gyűlölettel t á m a d j a az egyházat és a 
pápaságot. El lenál lhata t lanul ragad ja magával a vihar, melyet 
önmaga idézett fel s le lki ismeretfurdalásának e la l ta tására azt 
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suggerálja magába, hogy ő Isten küldötte, s ebben a meggyőző-
désben mindinkább távolodik a katolikus egyháztól. Nagy sikere-
ket ér el, amelyeknek kulcsa a korviszonyokban található. 

Luther az ellentétek embere. Tiszta életet él, szép erkölcsi 
elveket vall, buzog az ethikai megújhodásért , de a hatást l e ron t ja 
egy-egy durva támadással , meggondolatlan nyilatkozattal , ha-
talmi érdekből tett engedménnyel (Hesseni Fülöp kettős házas-
sága). Sa j á t táborából á l l ap í t j ák meg az elfogulatlanabbak, hogy 
az ,,evangeliumi vallás" ha tása alatt nem javult az erkölcsi ál la-
pot, sőt ezen a téren sülyedés tapasztalható. A szabadság elve 
romboló for radalmakra vitt, egyházi téren pedig a kényszerítő 
ál lamegyházra. Néha maga Luther is visszariad a következmé-
nyektől, de prófétai küldetésének hite ú j erőt önt bele. Nem sok-
kal élte túl az ál ta la többször követelt egyetemes zsinat össze-
hívását. 

Ez a rövid tar ta lma a könyvnek, mely korfestő részletekben 
is bővelkedik és mint olvasmány is rendkívül érdekfeszítő. 

A fordítás Grisar egy kötetes német munká ja a l ap ján készült, 
a szöveg azonban meg van rövidítve. A kihagyások ál ta lában 
nem zavar ják az olvasót és fontos részek sem igen marad tak ki, 
egyes helyeken azonban kár volt a szöveget megrövidíteni. így 
pl. szent Pá lnak a rómaiakhoz írt levele fontos, mer t bevilágít a 
Luther lelkében végbement á ta lakulásba és éppen ennek a levél-
nek a félre magyarázot t t a r ta lma marad t ki (47. 1.). Ugyanígy 
nem helyeselhet jük Luther tanainak a megrövidítését (49. 1.), 
mer t ez szintén fontos psychologiai ada t az ő fej lődésének meg-
értéséhez. A kihagyás megzavar ja az értelmet a 126. lapon, hol a 
fordító valami „hadseregnek" az intézkedéseiről beszél. Az ere-
deti ellenben Nürnberger Reichsregiment-et vagyis nürnbergi 
kormányt említ, melynek élén Ferdinánd mint birodalmi hely-
ta r tó állt . 

Aránylag kevés a vaskos kötetben a sajtóhiba, de zavarólag 
ha tnak a tula jdonnevekben ta lá lható elírások. Pl. Sickingen egyik 
helyen Frigyesnek van írva (102. 1.), Borna helyett Boma-t olva-
sunk, Vergerío helyett Bergeriot (239. 1.). Ugyancsak fatalis 
saj tóhiba található a 108-ik oldalon, hol szent Pál szerepel Pa t -
mos szigetén. A Günther Ferenccel tartott hitvita nem 1514-ben, 
hanem 1517-ben volt. (49. 1.). 

A felsorolt hibákat inkább az olvasók kedvéért hoztam fel; 
ezek nem vonnak le a fordító érdeméből, aki gondos, szép, ma-
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gyáros fordítást nyújtott . Szemben a protestáns bírálóval (Protes-
táns Szemle. 1928. dec.) melegen a jánlom a katolikusoknak, 
hogy ne s a jná l j ák „a vastag könyv olvasásával rontani szemeiket." 

Budapest. M. 

Dr. Hübner Emil: Egyházjog és jogtörténet. Cegléd. 1928. 
A fenti cím alatt megjelent, 15 lapra ter jedő füzet tulajdon-

képen két külön kérdéssel foglalkozik, melyek közül az első az 
„Egyházjog" tudományos fejlesztésére azért terjeszkedik ki, 
hogy azután a második, a „Jogtörténet" kérdésében annál nyo-
matékosabban rámutathasson arra, hogy az egyházjognak dogma-
tikus rendszerben való tanítása mellett mennyire szükséges e tu-
dományágnak jogtörténetét külön Studium tárgyává emelni. 

Szerző (az 5. lapon) nagyon helyesen kiemeli, hogy az egy-
házjog művelőjének, a kódex előtt, nemcsak tételes jogásznak, 
hanem jogtörténésznek is kellett lennie, ami gyakorlatilag abban 
is megnyilatkozott, hogy vidéki akadémiáinkon az egyházjogot 
és a jogtörténetet ugyanaz a professzor adta elő, sőt egyetemein-
ken is gyakori, hogy az egyik tárgynak rendes professzora, a má-
sik tárgynak jogosított tanára lesz. A szerző által említett köve-
telmény azonban a kodifikálás után is megmarad, mert olyan 
eminens történeti studiumnál, mint az egyházjog, éppen úgy nem 
lehet a fej lődés történetét nélkülözni, mint ezer esztendős köz-
jogunknak megérthető módon való tanításánál. 

Éppen ezért nem is oszthatom szerzőnek azt a következteté-
sét, hogy éppen az a körülmény nem lett volna „természetszerű-
leg" alkalmas arra „hogy az egyházjog történeti anyaga mint 
külön és önálló tudományág tekintessék," mert a dogmatikus 
rendszerbe foglalt egyházjogi munkák kénytelenek voltak a jog-
tételek és intézmények múl t já t is tekintetbe venni. 

Hiszen a szerző (a 4. lapon) azzal kezdi, hogy: „Az egyház-
jog múl t jának ismerete és tudományos mívelése, mint önálló tu-
dományé, alig pár évtizedes múltra tekinthet vissza." Tehát már 
van múlt ja , mint ahogy (a 7. lapon) külön is aláhúzza azt a tényt, 
hogy: „Mindeme nehézségek dacára a német tudományé az ér-
dem, hogy az előbb említett nyomdokokon haladva, az egyház-
jogtörténeti irodalom hatalmasan fellendült ." 

Az 1819-ben alapított „Theologische Zeitschriften der Theo-
logischen Quartalschrift zu Tübingen," majd az 1821-ben ala-
pított „Der Katholik zu Mainz" még csak hittudományi kérdé-
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sekkel foglalkoztak, de mikor a theologiai tudománynak fel len-
dülésével a kánonjog is nyert intenzivitásában, az 1857-ben a la -
pított, s legelőször Innsbruckban megjelent „Archiv für kath. 
Kirchenrecht" elsősorban a kánonjog művelésére szolgált, mely 
ezt jogtörténeti alapon fej lesztet te . 

De különösen fej lesztet te az egyház jogtörténetet a „Zeit-
schrift der Savigny Stif tung für Rechtsgeschichte" az 1911. évben 
létesült „Kanonische Abtei lung" című kötetei, melyek úgy a ka th . 
mint a prot. egyházjognak valamint az állami egyházjognak tör-
ténetét ismertetik. 

Azt sem találom, hogy a part ikuláris egyház jogtörténetnek 
müvelése tekintetében „igen kevés irodalmi kísérlet tör tént" 
volna, s a szerző által megnevezett Kollányi, Reiner és Hanuy 
mellett mindenesetre meg kell emlékezni Kováts Gyula, Timon 
Ákos, Fraknói Vilmos egyház jogtörténe ti munkásságáról . 

A „Magyar Szemlének" folyó évi áprilisi füzetében megje-
lent „A mai i f júság" című cikk a ma érvényes egyházjogot főleg 
a jogtörténetbe, élő és tételes vonatkozásaiban pedig a közjogba 
és közigazgatási jogba kivánta beolvasztani. 

E felfogás ellen a szerző ál tal is hivatkozott cikkemben: 
„Meddő tárgy-e az egyház jog i (Kath. Szemle 1928. évfolyam 
343—347) foglaltam állást és kifej tet tem, hogy: „Az egyházjog 
taní tásának a jogtörténettel való kapcsolatba hozatala a kódex 
előtt még elképzelhető volt, de mióta a kánonjog kodifikált jog 
lett . . ." azóta a jogtörténeti módszer az egyházi jogtörténetnek 
kuta tására ment át s a tételes egyházjog mellett külön egyház-
jogtörténeti tudomány áll fenn. 

Egyebekben pedig dicséretesnek tartom szerző ama célkitű-
zését, hogy a kodifikált élőjog a kanonisták, a holt joganyag a 
jogtörténészek hatáskörébe utalásával, a magyarországi kath. 
egyház jogtörténet íntenziv művelésben részesíttessék, melynek 
feldolgozásához, — mint Iványi Béla egyik könyvbírálatában 
(Századok 1928. évf. 669) mond ja — „némi egyházjogi ismeretek 
is szükségesek." 

Budapest . Melichár Kálmán dr. 

Dr. Trikál József: A jelenségekből a valóságba. Budapest . 
1929. Szent István könyvek 66—67. sz. 

A mai kor impresszionizmusa az illanó jelenségekkel és be-
nyomásokkal foglalkozik. Ami örök, a lét alapjai , nem érdeklik; 
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a metafizikát nem szereti. Ennek megfelelőleg sekélyes az élet-
felfogása, léha az erkölcse. Ha tehát életünkbe több mélységet 
akarunk belevinni, az élet mélységeit ismernünk kell, lényeg-
látókká, metafizikusokká kell lennünk. A jelenségek fölé kell 
kerekednünk, hogy mélységes szemlélők és mélységes elvekből 
élők legyünk. 

Ez a gondolat ad t a Trikál kezébe a tollat, hogy metafizikát 
írjon. Nem sablonos, nem száraz metafizikát. Fej tegetései t maga 
is elmélkedéseknek nevezi (71. 1.) és nagyon helyesen. Színes 
elmélkedés minden fe jezet , át és átszőve hasonlatokkal, képekkel. 
Nyelvezete modern, vonzó, üdítő, mint Bergsoné. Könyvét nem-
csak haszonnal, hanem élvezettel is olvassa az ember. 

Az első részben kimutat ja , hogy bizonyos értelemben min-
den dolog csak jelenség. Mögötte van a lényeg, az alak, vagyis 
létezési mód jának és működésének benső rugója. A lényeg külső 
burkai mögött a metafizikus észreveszi az anyagta lan létalapokat . 
A testet öltött lény mögött meglá t ja a formákat , az eszméket, 
amelyek szerint az illető lény lé t re jön és működik. Ezek az esz-
mék nem mások, mint Is ten gondolatai, tervei s így a fizikai világ 
az Isten elgondolta szellemi világrendnek testi képmása. 
(7—72. 1.) 

A következőkben azt vizsgálja, hogyan valósulnak meg ezek 
az isteni tervek a térben és időben, azaz hogyan lépnek az élet 
színpadára. Foglalkozik a lények legfőbb nemeivel (állag — já-
rulék), t á rgya l ja működésüket és különböző oksági viszonyaikat. 
Sorra veszi a lények transzcendentál is tulaj dóságait (egység — 
igazság — jóság) és fej tegeti a rossznak problémájá t . Végül az 
univerzum egységéről, tökéletességéről és szépségéről értekezik. 
(73—246. 1.). 

Trikál metaf iz ikája teljesen korrekt . Apró kis megjegyzé-
seim inkább csak tollhibákra vonatkoznak, amelyek a mű abszolút 
értékét nem érintik. 

A 107. 1. azt á l l í t ja , hogy Arisztotelész az eszmének is ön-
álló lé te t tu la jdoní to t t . Ez a megjegyzés előttem tel jesen ú j . Én 
sohasem így értet tem Arisztotelesznek a substantia secunda-tanát . 
Nem tudom, Arisztotelész melyik helyére támaszkodva értelmezi 
őt így. A 113. 1. „ Is ten különös rendelésének" ta r t ja , hogy az 
ember lelke a halál u tán a fel támadásig a testtől elkülönítve is 
létezik. A fe l támadás t — úgy veszem észre — természetesnek 
gondolja . Ezt a nézetet , bár mások is tar t ják , ba josan lehet vé-
delmezni. A 179. 1. azt állítja, hogy egy lény sem valósít ja meg 
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tökéletesen azt az eszményképet, amely róla Istenben van. Ezt 
ilyen általánosságban nem fogadha t juk el, vagy el kell vetnünk a 
theodicea ama tételét, mely szerint Isten az összes lényeket (a 
szabadakara t aktusairól most nem szólok) in Sua essentia ismeri 
meg. Ez az ismeret föltételezi a lénynek az idea divinával való 
tökéletes megegyezését, A rossz problémájának mesteri fe j tege-
tésében helyesen mondja, hogy minden lény, éppen mert véges 
és tökéletlen, a rosszra a lkalmat szolgáltat (206. 1.). Máskor 
azonban magát a tökéletlenséget nevezi rossznak (194. 1.). Ami 
helytelen és megdöntené a biztos tételt: omne ens est bonum, mer t 
hiszen minden teremtet t lény tökéletlen, véges. A rossz nem a töké-
letesség hiánya, hanem a megkívánt, az elvárt tökéletesség h iánya: 
defectus perfectionis debitae. Amit a 189—190. 1. az ember foly-
tonos előbbretöréséről ír, csak jelen á l lapotunkra vonatkozik, 
így is cum grano salis. Mert az igazság birtoklása, a képességek 
megvalósulása és kielégülése a boldogság, nem pedig az ehhez a 
célhoz való folytonos törtetés. A 199—200. 1. a kialakult, jóra 
törő akaratot nevezi szabadakaratnak. Félreér tések elkerülése 
végett helyesebb ilyenkor a jellem szó használata . 

Sokan olvassák Bergson téves metaf izikáját élvezetes elő-
adásmód ja miatt. Reméljük, Trikál könyvét még többen fogják 
olvasni. Mert ez a metafizika nemcsak élvezetes, hanem theiszti-
kus alapon nyugvó és teljesen korrekt is. 

Pécs. Dőry László dr. 

Dr. P. Karl Schmidt 0. S. B. Die menschliche Willensfreiheit 
in ihrem Verhältnis zu den Leidenschatten. Engelberg, Verlag 
der Stiftsschule 1925. Ára 10 márka . 

Mi a tiszta akara tszabadság? Erre a kérdésre úgy kapunk 
biztos feleletet, ha megvizsgáljuk, milyen az akaratszabadság 
Istenben. így t a l á l juk meg, hogy annak lényege két fogalomból 
tevődik össze, egy szubjektív és egy objektiv elemből. Az első az 
alany aktualitása, a második a tárgy potential i tása (7—38. 1.). 
Mint minden tökéletesség, ez is csak bizonyos analógia szerint 
van meg az emberben, amennyiben a most megadot t tiszta foga-
lomhoz egy másik még hozzájárul , t. i. az a lany potentialitása 
is, amiből aztán következik az emberi szabadakara t tévedhető-
sége. Az emberi megismerés legtöbbször hosszadalmas és nem 
intuitív. Egyes fázisaiban az érzékektől s a fantáziától függ. Több 
ismerési aktusnak kell jönni, hogy meglehessen az utolsó, az aka-
ra t működését közvetlenül megelőző: az u. n. prakt ikus ítélet, a 
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választás. E több fázisú ismeretaktusokra zavarólag hatnak több-
ször érzéki tényezők és befolyásolják a praktikus ítélet formu-
lázását, magát a szabadakaratot . (39—72. 1.) 

A könyv legnagyobb részében (142—354 1.) éppen azt mu-
ta t j a ki a szerző, hogy az érzelmeknek és szenvedélyeknek a nor-
mális emberben milyen ha tásuk van az akaratszabadságra . Hogy 
főleg a vonzalom, vágy, élvezet, félelem, bátortalanság, szomorú-
ság és harag mennyiben emelik vagy csökkentik a beszámítható-
ságot. Végtelenül fontosak ezek a vizsgálódások, hogy tisztán 
lássunk a kérdésben és ne elégedjünk meg holmi ál talános szóla-
mokkal, mint pl.: csak akarni kell és minden megy. A konkrét 
ember akarat i ténye nagyon is komplikált , sok mindentől függ, 
ha azok nem is kényszerítik. Ezeknek a tényezőknek az akara t ra 
gyakorolt ha tásá t és a beszámíthatóságnak e tényezők következ-
tében létrejövő csökkenését ismernie kell a nevelőnek s a gyónta-
tónak. így aztán egyrészről nem lesz rigorista, hanem szelíd az 
ítéleteiben, másrészről azonban a determinizmus megtévesztő 
érveinek sem fog felülni. 

A szerző, a címnek megfelelőleg (Nach der Lehre des hl. 
Thomas von Aquin), szent Tamás idevágó helyeit idézi m a j d min-
den lapon. A scholasztika fejedelmének tanát in terpre tá l ja igazi 
német alapossággal. Különösen mély spekulációra vall az első, 
az elméleti rész. De nagyon ügyes az akaratszabadság nevelésé-
ről szóló részlet is (72—120 1.). A determinizmust legújabb pat-
rónusaiban (Jodl, Ebbinghaus) t á m a d j a és cáfolja. A bűnözök 
statisztikájából ellenünk összekovácsolt érvet világosan és tel je-
sen meggyőzően old ja meg (287—319 1.). A szenvedélyek tár-
gyalásánál szent Tamáson kívül modern tudósok könyveit is hasz-
ná l ja (Bessner, Huber.) Csak azt helytelenítem, hogy a szerző 
az érzéki természetnek önkéntelen megindulásait is (motus primo-
primi) bűnöknek (bár igen kicsinyeknek: ganz gering, 221 1.) 
veszi. Azok a helyek, amelyeket szent Tamásból idéz, a szerző 
nézetét nem bizonyítják. Főérve ez: az önkéntelen megindulások 
az eredeti bűn következtében támadt hiányok (ein wirklicher 
Mangel, 219—220 1.), tehát valódi bűnök. Veszedelmes érv! 
Logikusan következnék belőle, hogy a donum integritatis termé-
szetes a j ándéka volt ősszüleinknek. Ez Baius tanítása, melyet az 
Egyház elítélt (Denz. 1078 és 1517). A helyes dogmatika szerint 
az önkéntelen érzéki megindulások meglettek volna a természetes 
ál lapotban is (ín statu naturae purae) , tehát azok önmagukban 

• 



109 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

természetes valamik. Hogy ősszüleinkben nem voltak meg, ez 
maga már természetfölötti kiváltság volt. 

Nagyon ajánl juk, hogy a könyvet minden gyóntató és leki-
vezető alaposan tanulmányozza át, nehogy csak levegőverdesés 
legyen a gyónási intelem s a lelki vezetés. 

Pécs. Dr. Döry László. 

Moór Gyula, egyetemi ny. r. tanár: Bevezetés a jogfilozófiába. 
(Filozófiai Könyvtár III.) Budapest, 1923. 356 1. 

Dr. Geröcz Kálmán, jogakadémiai t aná r : A jog alaptörvé-
nyei. Sátoral jaújhely, 1923. 201 1. 

Moór Bevezetése két nagy részből áll. Az első a jogfilozófia 
mibenlétéről, problémáiról, jogosultságáról, a határos tudomá-
nyokhoz való viszonyáról és különféle irányairól szól, a második 
azt a három jogfilozófiai problémát tárgyalja , melyek megoldása 
a szerző felfogása szerint a jogfilozófia fe ladata , t. i. a jog fogal-
mának, a jog okozatos összefüggéseinek és a jogi ér téktannak 
kérdéseit. 

A jogfilozófiai felfogások tömkelegében ügyes csoportosítás-
sal s az egyes irányok rövid, de éles ismertetésével igazít el. 

A jog fogalmát tárgyaló fejezetben áttekintést és bírálatot 
ad a jog szokásos meghatározásai felett (célelméletek, természet-
jogi, erkölcsi helyeslési, elismerési, követési, hatalmi és kényszer-
elméletek), azután felállítja sa já t meghatározását, mely szerint 
a jog olyan valósággal érvényesülő társadalmi szabályok összes-
sége, melyeknek érvényesülését végsősorban fizikai kényszer 
alkalmazásával is biztosítja a legerősebb társadalmi hatalom 
(2041.). A kényszer alkalmazásával való fenyegetés a jogfogalom 
legfontosabb fogalmi alkotó eleme az a differentia szpecifica mely-
nek segítségével a jogot a társadalmi szabályozás egyéb módja i -
tól megkülönböztetjük, mindamellett annyiban külsőleges, ameny-
nyiben szükségképen a jogszabály mögött, vagyis ra j ta kívül 
álló hatalomra utal . 

A jog okozatos összefüggéseit kereső fejezetben hangsú-
lyozza a szerző az erkölcsi tényező kiemelkedő szerepét a jogra 
beható okok közt. 

A jogi értéktanban a helyes jog kérdésére vonatkozó külön-
féle felfogások ismertetése után felállítja tételét, mely szerint a 
jog helyességének végső értékmérője a mai nyugati kultura er-
kölcsi felfogása, a keresztény erkölcs, nevezetesen az abban fog-
lalt általános emberszeretet eszméje, a nemzeti eszme és az igaz-
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ságosság eszméje (304.) Az erkölcsi felfogás végső ér tékmérőjé-
nek segítségével helyesnek ítélt jog azonban nem természetjog. 

Moór világos, a problémák mélyére hatoló, az irodalom tel-
jes ismeretén alapuló fejtegetéseinek olvasása fölöttébb tanul -
ságos és gondolatébresztő, ha nem is valljuk felfogását. 

Egyik tünete ez a könyv is annak a mult század vége ó ta 
(főleg Stammler föllépése a lap ján) a jogászok és jogbölcselők 
közt egyre hangosabban jelentkező s a háború és szörnyű követ-
kezményei által megerősített törekvésnek, hogy a filozófiától ir-
tózó jogpozitivizmustól elfordulva megtalál ják a pozitiv felett i t , 
a jog végső irányzékát, a pozitiv jogrendnek elegendő a lap já t . A 
mai skolasztika természetjogát összekeverik a XVII. és XVII I . 
század természetjogával és még idegenkednek tőle. Hogy az igaz-
ságosságnak az erkölcsi törvényben foglalt parancsai is érvényes 
jog, nem ismerik el. Hogy vannak normák, melyeket az emberi 
természetnek örökké azonos cél jai és szükségletei szabnak meg 
az igazságosság, a társas együttélés terén, melyek a természeti 
népeknél is kötelezők, melyek tételezés nélkül is érvényesek, ta-
gadják . De mikor a jogot erkölcsi értékelésnek vetik alá, mikor a 
helyes jogról beszélnek, szuperpozitiv elemeket keresnek, önkén-
telenül is a természetjog felé közelednek. 

Moór is azt vallja, hogy természetjog nincs, minden jog szük-
ségképen változó, tételes, pozitiv jog, de azér t nem szélsőséges 
jogpozítivista, hanem a pozitiv jogszabályok fölé emelkedve 
azok megítélésére alkalmas szempontot, tovább fejlesztésükre 
sarkalló ideált keres és azt a keresztény erkölcsi felfogásban ta-
l á l j a meg, mely tehát ér tékmérője és min tá ja a helyes jognak, 
anélkül, hogy valóságos, érvényes jog volna. Mindenesetre köze-
ledés ez a természetjoghoz, melynek elfogadása sok problémának 
más megoldására, a jognak és kötelező ere jének eredetére, a jog 
és erkölcs viszonyára vonatkozó kérdések mélyebb, vagy mond-
juk inkább: kielégítőbb felfogására vezetne. 

Geröcz szerint a jogbölcselet alapproblémái a jog fogalmá-
nak és a jog értékmérőinek kérdése. A jog lényege az ál lami és 
emberi akarat harmóniája, értékmérője a társadalmi nyugalom, 
mely az akaratharmóniából származott. Ügy látszik, hogy a 
Stammler-féle „Szociális ideá l" lebeg a szerző szeme előtt . He-
lyes jogszabály az, mely megnyugvást, helytelen, mely nyugta-
lanságot teremt. Ezen alapproblémák mellett a részletkérdések 
egész sora kerül még szóba az első részben, a második pedig 
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Gyakorlati tanok címen a jog lényegének a gyakorlatban miként 
való érvényesülését muta t j a be. Gerőcz is annak a legújabb jog-
bölcseleti iránynak hatása alatt áll, mely a jogpozitivizmustól 
elfordulva a pozitív-felettit, a helyes jog mértékét keresi, azon-
ban sajnálat tal kell megállapítani, hogy művében hiányzik a 
rendszeresség, a lépésről-lépésre, gondolatról-gondolatra előre 
haladó előadás, a világosság, szabatosság. Vannak benne ellent-
mondások, nehezen érthető gondolatmenetek, pongyolának mond-
ható fogalmazások, amik miat t a könyv megértése és használása 
nehézségekkel jár. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

Magyar Katolikus Almanach. Magyarország bíbornok herceg-
prímása és a magyar püspöki kar megbízásából kiadja az Or-
szágos Katolikus Szövetség. Szerkesztik: Gerevich Tibor, Lapold 
Antal, Zsembery István. III. évfolyam, készült a Stephaneum 
könyvsajtóban. Budapest, 1929. Ára 10 pengő. 

A magyarországi katolikus társadalmi mozgalmak megindí-
tására és vezetésére, valamint a katolikus nagygyűlések és 
zarándoklatok szervezésére hivatott s céljának dicsőségesen 
megfelelő Országos Katolikus Szövetség által 1927-ben meg-
indított Magyar Katolikus Almanach immár III. évfolyamában 
jelent meg, az eddigieknél is nagyobb terjedelemben és bővebb 
tartalommal s mint előbb, úgy most is fényes kiállításban. 

Nagyon hosszú volna tartalmát kimerítően ismertetni, azért 
csak a tételek elsorolására szorítkozom. A naptári rész után 
adja a pápák sorrendjét sok pápa címerével, a bíbornokok név-
sorát, minden egyesnél főbb adatokkal, a katolikus egyház tér-
foglalását a földkerekségen, a pápai diplomácia ismertetését, 
névsort a magyarországi katolikus papságról, a szerzeteseket 
is beleértve, a magyarországi apácarendek ismertetését, tájé-
koztatást a harniadrendekről, áttekintést a megszállt területeken 
levő katolikusokról s a kivándorolt magyar katolikusok egyházi 
szervezetéről, megkapjuk a magyar királyi vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium s a Pázmány Péter tudomány-egyetem ismerte-
tését, következnek az összes magyar katolikus tanügyi intéz-
mények, az I. Nemzeti Oltáriszentséges (Eukarisztikus) Kongresz-
szus, a XX. jubiláris Katolikus Nagygyűlés részletes ismertetése, 
beszámoló az Országos Katolikus Szövetség egyévi működésé-
ről s ennek keretében zarándoklat dr. Serédi Jusztinián bíboros 
hercegprímás püspökké szenteltetésére s a hercegprímás haza-
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érkezése Magyarországba, majd az ő beiktatása Esztergomban, 
tiltakozás a mexikói katolikus-üldözések ellen, a sidneyi Oltári-
szentséges Kongresszus leírása, a katolikus hit ereje, Apponyi 
Albert gróftól, az Oltáriszentségre vonatkozó képek a eszter-
gomi Keresztény Múzeumban, Zichy Nándor születésének 100-ik 
évfordulójáról, az egyházi állam története, Serédi Jusztinián mint 
tudós, a jubiláló sz. Benedekrend, a beuroni bencés művészet, 
a pápai múzeumok és régiségi intézmények, a katolikusok 
száma Csonkamagyarországon, a Szentatya nyilatkozatai a 
katolikus sajtóról, az egyházi zene törvénykönyve, a buda-
pesti plébániák és templomok teljes elsorolása, Budapest temp-
lomainak istentiszteleti rendje, a jászó-premontreiek gödöllői 
intézete. Mindezt a papság, a plébániák és a fiókegyházak betű-
rendes évfordulója zárja le. 

A cikkeket mind a legavatottabb szerzők írták szépen, 
világosan, érdekesen, legtöbbször lebilincselően. Ez az Almanach 
amikor szükséges névtári és statisztikai adatokkal szolgál, 
egyúttal gyönyörködtető és tanulságos olvasmányokkal kedves-
kedik. 

Méltó, hogy hozzá maga a bíbornok hercegprímás úr írt 
szép és elismerő előszót. 

És ez az új évfolyam csak még jobban rászolgál arra a 
magasztaló méltatásra, melyben a két előző évfolyamot az 
Apostoli Szék félhivatalosa, az Osservatore Romano terjedelmes 
cikkben részesítette. 

Csodálnunk kell, hogy ezt a nagy terjedelmű és pompás 
kiállítású, képekben gazdag könyvet a kiadó Országos Katolikus 
Szövetség 10 pengőért árusítja, sőt azoknak, kik a könyv meg-
jelenése előtt fizettek, 8 pengőért adta. 

Budapest. Dr. Kiss János. 



VEGYESEK. 

A Religio megrendelőihez. 
A jelen füzet nagy terjedelmének az az oka, hogy sok 

értekezés és könyvismertetés közlése sürgősnek mutatkozott, 
ínég így sem tudtam eleget tenni minden kivánsagnak és igény-
nek, a nemsokára megjelenendő II. füzet fogja a szükséglet ki-
elégítését közelebb hozni ; ugyanakkor fogok közlést adni az 
Aquinói Sz. Tamás-Társaság üléseiről. Ámde, lia nagyocska fü-
zeteket adok, ez jelentős költséget okoz nekem, azért megvan 
a kellő alapom arra, hogy a közönség anyagi hozzájárulását 
kérjem és reméljem. Kérem tehát a nem nagy évi díj, a )0 
pengő szíves beküldését erre az évre, nemkülönben azoktól, 
akik hátralékban vannak, az előzőkre. Erre a célra az 1928. IV. 
füzethez minden megrendelőm részére befizetési lapot csatoltam, 
tessék ott előkeresni. Én minden történt fizetést és adományt, 
szerkesztésem és kiadásom kezdete óta, most már 60-adik szer-
kesztői és kiadói évfolyamomban, nyugtattam és nyugtatok, 
abból láthatja a közönség, hány megrendelőm és mekkora be-
vételem volt és van. Ha talán hiba csúsznék be nyugtatá-
somba, szíveskedjék az érdekelt azonnal felszólalni, köszönettel 
veszem s kés séggel megteszem a helyreigazítást ; ez is egyik 
célja a fizetések nyilvános nyugtatványozásának. 

A hittudomány és a bölcselet bármely művelőjétől 
szívesen fogadok közlésre megfelelő alapos dolgozatot, 
csak legyen az igazán hittudományi vagy bölcseleti, valóban 
tudományos, magyarosan és világosan írott s legyen korszerű, 
vagyis a mai szükségleteknek megfelelő. Munkatársaim kerüljék 
az idegen szók használatát, egyrészt hogy ezzel nagyrabecsülé-
süket kifejezzék és kötelességüket teljesítsék a mindennek kife-
jezésére alkalmas magyar nyelv iránt, másrészt, hogy cikkük 
minden magyar olvasó előtt minden ízében érthető legyen. 
Hogy ez lehetséges, az bizonyos, mert én — merem mondani, si-
kerrel — megkíséreltem a bölcseleti és hittudományi fogalmakat 
magyarul kifejezni, már pedig a valóságból a lehetőségre, ab 
esse ad posse, érvényes a következtetés. Én ezt a kérdést szün-
telen szóba hozom s álláspontomat sürgetem, tessék ezt a dolog 
nagy jelentőségének tulajdonítani. 

Az olvasó közönség is hozzájárulhat a folyóirat szerkesz-
téséhez azzal, ha tételeket, kérdeseket jelöl, melyeknek tárgya-
lását kívánja. 

Én mint szerkesztő és kiadó minden tőlem telhetőt meg-
teszek az olvasóközönség javára, viszont a megrendelők szíves 
támogatását bizalommal és nyomatékosan kérem. 
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AZ ASZKÉZIS ÉS A MISZTIKA LÉNYEGE 

ÉS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA. 
Tételemet egészen a misztika látószögéből vizsgálom, mert 

tanulmányozásomnak tárgya voltaképen a misztika és mert mind-
azon problémák, melyek a lelki élet terén valósággal feltornyo-
sulnak, nem az aszkézis, hanem a misztika terén adódnak. A 
nehézségek forrása kettős. Egyik a misztika óriási mezeje, sok-
félesége és sok tekintetben privilegizált volta; a másik pedig 
az, hogy csak legújabban ismerték fel annak a szükségességét, 
hogy az aszkézis és a misztika lényegét megállapítsák, a kettőt 
egymástól elhatárolják, illetőleg a kettőnek egymáshoz való tar-
tozását, vagy viszonyát meghatározzák. 

Mindkettő a lelki élet világa. De ezzel a kijelentéssel sem 
egybetartozásuk, sem egymástól való megkülönböztetésük nem 
válik nyilvánossá. 

Az aszkézis művelői és írói közül sokan nem hajlandók a 
misztika különvalóságát elismerni (pl. Tissot), vagy ha igen, 
akkor mint valami rendkívüli és kevésbé megbízható, feltétlenül 
nélkülözhető lelki világot tüntetik fel (pl. Meschler), melyhez 
Krisztusnak nem igen van szava. Persze a misztika terén a val-
lási subjectivizmus valóságos orgiákat ül, ami miatt a dogma-
tikus igen-igen óvatos a misztikusok megéléseivel szemben, de 
viszont az aszkétikus írók sokszor olyan gyenge theologusok és 
dogmatikusok, hogy előnyösebb, ha nem rándulnak át a misztika 
berkeibe. Az aszkétikus írók közül azok még a legnobilisabbak 
a misztikával szemben, akik elismerik a misztika értékét és lét-
jogosultságát, azonban annyira kitágítják az aszkézis fogalmát, 
hogy beleférjen a misztika is (pl. Cohausz, Louismet), amivel 
azonban nem igen tesznek szolgálatot a lelki életnek, mert na-
gyon letompítják a misztikát, sőt nem ritkán lényegében hami-
sítják meg. 

Egészen a misztikának a talajából indulva ki, a szinte át-
tekinthetetlen gazdag anyag és problémák dzsungeljében csak 
akkor tudok eligazodni és végül biztos fogalmakhoz és ismere-

Religio, 1929. 



114 DR. TIEFENTHALER JÓZSEF. 

tekhez jutni, ha történelmi egymásutánban és genezisben tekin-
tem át a mezőt. 

Két vágányon kell állandóan haladnom. Egyik az a misz-
tikus irodalom, melyben misztikus lelkek élményeiket írták le; 
a másik pedig az a misztikus irodalom, melyet theoreták, misz-
tikával foglalkozó írók teremtettek. Sok misztikus író maga mind-
két vágányon jár. 

Az őskereszténységben és a szentatyák korában nem mu-
tathatunk rá olyan typikus írókra, kik misztikus élményeiket ír-
nák le, amilyenekkel a középkorban és az újkor elején olyan sűrűen 
találkozhatunk. Hacsak Makariust és szt. Ágoston Confessioit nem 
számítjuk ide. Az őskereszténység és a szentatyák korának egykori 
írói apologeták, dogmatikusok, biblikusok pasztoralis írók voltak. 
A misztika, mint tudatos irány, először keleten a montanistáknál 
lép fel. Téves tanításaiknak nagy áldozata: Tertullian. Ugyan-
ekkor a remete szerzetesek vallási poezisében találkozunk ki-
forrott misztikus iránnyal (Vita s. Antonii ; nini vei Izsák költemé-
nyei). Sok misztikus mozzanatot tartalmaz alexandriai sz. Kele-
men. Nála erős Plato, Philos hatása (Stromata). Sz. Ágostonig 
a kereszténység legnagyobb theologusa és genie-je Origenes a 
neoplatonikus misztikának egyik mestere. A kappadociai Atyák 
iratai és főkép Nyssai szent Gergely Mózes élete bővelkednek 
misztikus részekben. 

Nyugaton a misztika mesterei : szent Ágoston, nagy szent 
Gergely és Pseudo Dionysios areopagita. Szent Ágostont a neo-
platonikus hatás és a Logos tan csak megindulásában befolyá-
solta, de azután megtalálta a lelkielmélyedésnek és az istenes 
odaadásnak olyan mélységes és őszinte hangját, hogy Confessiói 
könyve minden idők számára utolérhetetlenül szép misztikus 
olvasmány. A misztikusok jellegzetes szókincséből több már 
szent Ágostonnál előfordul. 

A misztika történetében fordulópont és egy évezredre való 
megindulás a Pseudo areopagita Dionysios misztikája. Ma már 
bátran elmondhatjuk, hogy szerencsétlen kihatás, mert a miszti-
kának bizalmatlanságot keltő sejtelmessége, pantheisztikus színe-
zete, agnoszticizmusa, dagálya és szubjektivizmusa Pseudo Dio-
nysios terhére írandó. Pseudonisios neoplatonizmusa a végered-
ményben Plotinostól ered, kinek őszinte istenkeresésében és 
misztikus mély istenbemerülésében nem lehet kételkedni. Plotinos 
elve, hogy az érzékiből ki kell vetkőzni, hogy az értelmit meg-
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leljük. De épen így kell az értelmiből is kivetkőznünk, hogy az 
értelemfeleitihez érjünk. Sok pantheisztikus momentumot vitt be 
a misztikába ennek az elvnek hangsúlyozása. A hatás feltalál-
ható még a késői spanyol misztikában is, bár az teljesen keresz-
ténnyé gyűrte már át. 

Az egész középkor esküdött reá és kommentálta még 
aquinói szent Tamás is. Abszolút tekintélyének kulcsa az volt, 
hogy saját bemondása és főleg mondanivalójának beállítása 
alapján az areopag szent Pál tanítványának tartották. Először a 
monophysiták citálták a VI. század elején s utána is eretnek 
táborokban — a nestorianusok-nál, monotheletáknál hivatkoztak 
reá, ami semmiképen sem volt jó ajánló levél. Hangzott is el 
ellene több tiltakozó orthodox nyugati hang, de mikor Scotus 
Erigena latinra fordította és szent emberek mint Apostoltanít-
ványt portálták, rövidesen meghódította az egész theologiát. 
A tudományos világ ma sem sejti íróját. Hipler, Koch, Stingl-
mayer kimutatják, hogy Plotinost, de főleg Proklust írja ki és a 
keleti atyákat — különösen Originest — használja fel erősen. 
Fő methodusa az allegorizálás és az etimologizálás, mely utóbbi 
a neveknek titkos és kabbalisztikus jelentéseket ád s így építi 
fel a maga theologiáját. A lelki életnek hármas tagozása — via 
purgativa, via illumativa, via unutiva — Pseudo Dionysiostól 
ment át az aszkétika-misztikai irodalomba. Szent Ágostonnál is 
meg van a hármas tagozás, csakhogy ő kezdők, haladók és töké-
letesek lelki életéről beszél. 

A középkor misztikájában erősödik szent Ágoston hatása, 
főleg a szent Viktorról nevezett Hugónál és Richárdnál, az ural-
mat pedig átveszi a scolasztika. A legkiválóbb koripheusok az 
említetteken kívül szt. Bernát, Nagy Albert, szt. Bonaventura, 
aquinói szt. Tamás, továbbá assziszi szt. Ferenc, Ruysbroeck, 
Kempis Tamás és a német misztikusok. A misztika lényeges 
aktusa a híres szemlélődés; komoly bölcseleti és dogmatikai 
hátteret ád a scola bölcselete és nagy lelki mélységet és meleg-
séget — főleg szt. Bernátnál, Bonaventuránál — az a vallási 
nagyszerűség, amely azt az időt az Egyház legszebb korszakává 
avatja. Szent Tamás Summájában olyan tökéletes világossággal 
és rövidséggel határozza meg a misztika lényegét, hogy a mai 
megélénkült misztikái irodalom is csak nála talál biztos orien-
tálást. Méltán nevezi őt XI. Pius pápa a Studiorum ducem kez-
detű enciklikában nemcsak a dogma és erkölcs, hanem az asz-
kézis aés misztik kritikán felül álló mesterének. o* 
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Ruysbroeck-öt a doctor extaticust, kit Maeterlink ittas 
sasnak nevez, nézetem szerint messze túlbecsülték. Buja érzel-
messége a Canticum canticorum hangja és nagyságának íőtitka 
az ő érthetetlensége. Kempis Tamás józan egyszerűsége és ke-
resetlen mélysége a legnépszerűbb misztikus aszkézist adja. 
Egész külön fejezet a misztika történetében a német misztika, 
melynek képviselői Eckehert, Suso és Tauler. Erős náluk a neo-
platonikus hatás. Vádolták őket pantheismusról is, de ezt igaz-
ságtalannak tartom. A misztika az ő kezükben több, mint lelki 
elmélyedés és Istennek édes élvezete; náluk jelenti a keresz-
ténység igazi értékelését és Krisztus igaz követését. Elsőben 
misztikus bölcselők. Talán a faji originálitás teszi őket bölcselőkké. 
Isten igazán tiszta Szellem és minden jónak és igaznak kút-
forrása. Bölcseleti problémáik is egyúttal misztikus bölcseletük 
etapjai : élet, levés, várni, Igének megszületése a lélekben, miért. 
(A tiszta misztika eszmevilágából. Mössmer). 

A misztika páratlan fénykora a spanyol szent Teréz kora, 
az újkor eleje, amikor a misztika teljes belső kivirágzását és 
legmagasabb kifejlődését éri el. Követi ezt a fénykort az újabb 
óriási misztikus irodalom, a misztikával foglalkozó theologusok 
részéről. Jelesebb misztikusok: granadai Lajos, szent Terézia, 
Keresztről nev. szent János, Josephus a Spiritu Sancto, salézi 
szent Ferenc, Lallement, Berulle, Feneion, Pascal, Angelus Sile-
sius, Sailer, Möhler stb. ; misztikus írók pedig : Denifle, Lercher, 
Poulain, Saudreau, a nagy dogmatikus Scheeben, Zahn, a genialis 
Garrigou-Lagrange, Grabmann, Krebs, Louismet, Richstätter, 
Maumigny, páter Ernő magyar karmelita stb. A női misztikusokat 
mellőzöm, mert érzelmi gazdagságuk, a visionarius túltengés 
és theologiájuk teljes fogyatékossága miatt alkalmatlanok arra, 
hogy a misztikáról valaki helyes fogalmat alkosson. Kivétel ter-
mészetesen szent Terézia, ki talán minden idők legnagyobb 
misztikusa. De még nála is megérezni, hogy nem theologiai 
alapképzettséggel bíró könyvet, hanem egy nőnek a misztikus 
megélését olvasom. Mert ha utána kezembe veszem az ő nagy 
társát és tanítványát, Keresztről nevezett szent Jánost, a doctor 
misztikust, kit misztikájáért XI. Pius pápa 1926 augusztus 24-én 
Egyháztanítónak és a misztikus aszkézis mesterének deklarált, 
mindjárt megérzem a theologust, ki tanít, világosságra és rend-
szerre törekszik. Csomó speudo misztikus és pantheista misztikus 
is felüti a fejét : Madame Guyon, Blosius, Weigel, Bőhine. Sőt 
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a regényirodalom is a misztikából keresi themáját, ami psycho-
logiai irányával pompásan megegyezik. így Gerhart Hauptmann-
tól : Der Narr in Christo, Der Ketzer von Soana ; Hans Bartschtól 
Lukas Rabesam stb. 

A misztikáról magáról különböző methodusok tárgyalnak. 
A methodusok a felfogások és irányok különbözősége szerint 
keletkeztek, úgy hogy nem lehet megközelíteni és kiböngészni 
a misztika helyes megértését és bölcseletileg megalapozott pon-
tos fogalmát, ha nem vagyunk figyelemmel a methodusokra és 
nem szedjük ki igazságukat. Közre játszanak a nemzeti sajátsá-
gok és a rendi irányzatok is; így lehet beszélni a már említett 
német misztika mellett spanyol, f rancia; franciskánus, benedicti-
nus, karmelita stb. misztikáról. A spanyol misztikát a misztikus 
mélység és az extasisig elmenő magasság mellett is rend, szi-
gorúság és céltudatosság jellemzi, minek főoka, hogy jórészt 
theologusok és scolasztikus bölcselő misztikusok írják meg élmé-
nyeiket és theologiai felfogásukat. A francia misztika a quietis-
must akarja pótolni, mikor theologiai korrektséggel párosult 
quietismust visz be könyveibe, innen a finomság, melegség s 
udvari elegancia. Az olasz miszticizmus assziszi szent Ferenc 
hatása alapján naiv és kedélyes. 

De ezek a sajátságok nem voltak olyan erősek, hogy a 
misztika lényegére kihatással lehettek volna. 

Abban a misztikusok mind megegyeznek, hogy a misztika 
lényegileg cognitio Dei experimentális. Isten tapasztalati meg-
ismerése. Azért nem is lehet tisztán theoretikus alapon kialakítani 
a misztikáról szóló nézetemet, hanem experimentálni kell, vagyis 
meghallgatni azokat, kiknek misztikus élményeik vannak és vol-
tak. A mai spychoanalitikus korszakban ehhez úgyis nagy ked-
vük van a theologusoknak. A misztika lényegét, mint megélést, 
Keresztről nevezett szent János híres misztikus költeménye, mely 
a spanyol költészet klasszikus darabjai közé tartozik s amelyhez 
szent János kommentárként írta misztikus müveit, így határozza 
meg: „Rabul ejtett bűvös álom, Elhagyott eszméletem, elhalt 
érzéki világom, többé mitsem éreztem . . . Eszem éjbe jutott, a 
világot oly sürü köd takará, hogy nem ismert tőle rá. A tudás 
e nem tudása oly hatalom, oly erő, hogy ki nyitját értse, lássa, 
nincs olyan bölcs agyvelő. Oly fönséges, oly szertelen ez a leg-
főbb tudomány, hogy nem akad oly értelem, melynek siker jár 
nyomán. S ha hallani szeretnétek, megmondom : e tudomány 
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Isten titkos lényegének lényegében áll csupán." (Keresztről nev. 
szent János művei. Pater Ernő. Budapest, Stephaneum). Száraz 
bölcseleti nyelven aquinói szent Tamás igazit el bennünket. 
(Summa Theologica 2. 2. qu. 179, 180.) Ö a lelki életet két 
részre osz t ja : vita activa és vita contemplativa. Az első az 
aszkézis, a második a misztika. Egyeznek a kegyelemben, mint 
alapban és Istenben, mint célban. A vita activa az elmélkedés-
ben (meditáció) és az erények életében közeledik Istenhez. Az 
elmélkedés Grabmann szerint (Wesen und Grundlagen der Kath. 
Mystik 29. ol. Theatiner V. München) Istennek gondolkodó és 
lekövetkeztető megismerése. Ez kiindul a külvilágból és köz-
pontja a cselekvő ember. A vita contemplativának Istent meg-
ismerő lelki ténykedése a szemlélődés (contemplatio), amely 
Istennek megélvező szemlélete és megélése — olyan istenmeg-
ismerés, amelyben nem a lélek dolgozik, hanem közvetlenül Isten 
lényege hat a lélek lényegére, minek nyomán Isten iránti túl-
áradó és maradhatatlan boldogságot jelentő szeretet fakad. 

Szent Tamás a vi ta contemplativát a fenti meghatározás 
értelmében, amennyiben a szemlélődésben a ténylefolyás lénye-
gét keresem, az értelemhez sorozza, minek a nyomán azonban 
közvetlen célként — mint az égő hegy a Siegfried mondában, 
kigyúl az istenszeretetének lángoló stygmákat fakasztó és ex-
stazisba ragadó tüze. A léleknek kegyelmi kincseiből a Szent-
lélek ajándékai predominálnak és pedig annyira, hogy a misz-
tikus megélés erjesztőjeként, mint a világ kialakulásakor az 
Isten lelke lebegett rendező energiaként a vizek felett, úgy itt 
is a Szentlélek szerepel és pedig az ő belénkoltott ajándékai 
révén. Ez a Szentlélek tüzében keletkező szerető és élvező isten-
megismerés legkedveltebb tárgyának a Szentháromságot tekinti. 

Nemcsak a kegyelem, hanem főképen és különösen a Szent-
lélek-ajándékok teljességében természetfeletti ténnyé avatják a 
szemlélődés istenmegélését. A Szentlélek-ajándékok két szem-
pontból természetfelett iek: lényegüknél fogva, mert a megszen-
telő malaszttal öntetnek belénk és cselekvési módjuknál fogva, 
mert ha működésbe jönnek, akkor nem a lélek, az ember cse-
lekszik, hanem a kegyelem viszi a lelket, ahová akarja. (Mystik 
u. chsistl. Vollendung. Garrigou-Lagrange. 1927, Haas u. Grabner 
Augsburg 27. old.) 

A kegyelem lényegileg nagyobb, mint a természet, amiért 
a legtökéletesebb emberi természet sem ér fel a kegyelem leg-
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kisebb mértékével. Itt nemcsak a természetfelettinek elfogadásá-
ról van szó, hanem annak teljes felértékeléséről, hogy fel tudjam 
fogni és elgondolni a kegyelem legmagasabb kivirágzását a 
misztikus szemlélődésben. Negative természetfeletti az a jó, 
amely magábanvéve egy magasabb természetnek jár és az ala-
csonyabbnak tulajdonává ennek bizonyos felemelése révén válik. 
Ez persze nemcsak negativ, hanem egyúttal relativ meghatáro-
zás. Positive a természetfeletti a természethez hozzájáruló ké-
pesség és felemelés, mely a természetet egészen átjárja és a 
magasabb természet magaslatára emeli. Ezt az emberi termé-
szetben az isteni természet a kegyelem révén eszközli. A két 
rend rokon, mert különben nem volna lehetséges az együttmű-
ködés. És mert rokonok, a processus nem is természetellenes, 
íme a misztikus élet természetes és természetfeletti megalapozása. 

A misztikus életben tehát — hogy visszatérjünk az elejtett 
fonálra, közvetlen istenmegismerés történik, kisérve Istennek túl-
áradó s boldogító szeretetével. Bár úgy a logikai, mint a meg-
történés rendjében a központi lelki mozzanat, mely karakterizálja 
az egész lelki folyamatot, az értelem, mert irányítja és kivá-
lasztja az akaratit, a szeretet ; a végeredményben úgy a célt 
tekintve, mint a lelki folyamat intenzitását a szeretet a legfőbb, 
mert vele válik teljessé Isten bírása és a lélek boldogsága. Ez 
megfelel szent Pál felséges tanításának a szeretetről az első 
korinthusi levélben: „A szeretet soha meg nem s z ű n i k . . . " És 
amikor „színről-színre látunk, megmarad a hit, a remény, a sze-
rete t ; de ezek között legnagyobbik a szeretet." (13.) A misztikus 
istenmegélésben az értelmi és akarati mozzanat egy egésszé 
forr össze. Ez a lelki történés a szemlélődés. 

A szemlélődés nemcsak a legfontosabb, de a legtöbbet 
megvitatot t misztikus fogalom. Éőképen akörül dúl nagy harc. 
vájjon a szemlélődés Istentől belénköntött külön rendkívüli ke-
gyelem, vagy pedig megszerzett és de congruo kiérdemelt ke-
gyelem. A misztikusok szeretnek az első mellett állani, a theo-
reták pedig inkább a másik mellé, amivel a lelki élet egységét 
akarják megmenteni és a misztikus életnek a rendkívüliség 
glorioláját letépni. 

Hangsúlyozandó, hogy a szemlélődésben a lélek erői és 
képességei pihennek és Isten cselekszik. A tapasztalati isten-
megérzés és szemlélés nem lelki történés abban az értelemben, 
mintha a lélek cselekednék, hanem csak úgy, hogy az Isten 



120 DR. TIEFENTHALER JÓZSEF. 

tevékenykedik a lélekben, míg a lélek maga néma. Se a szent-
írás, ?e a dogmatika nem dönti el, hogy ez a lélekben történő 
folyamat, tehát a szemlélődés a kegyelemnek magasabb fokozati 
kifejlődése-e, avagy külön rendkivüli kegyelem. Ezt csak experi-
mentális úton lehet eldönteni, vagyis segítségül kell hívni a 
misztikusokat. A theoreta misztikus írók azonban több irányra 
oszlanak. 

A traditionalis lélektani irány nem elégszik meg a fokozati 
különbséggel, hanem fajtabélit hirdet és szerinte a lelki eljegy-
zésben, — ami főleg Ruysbroeknek és szent Teréziának kedvenc 
szava — közlődík ez a külön kegyelem. Grabmann ezt a felfo-
gást vallja. A lélek a lelki eljegyzésig csak úgy jut el, ha előbb 
— mint keresztes szent János tanítja, átmegy a „lélek sötét 
éjjelén", ami a külső és belső érzékek teljes elnémulása. A misz-
tika lelki folyamatában a lélek sötét éjjele nélkülözhetetlen és 
legfájdalmasabb processus. Ezen irányhoz sorolhatók a fentemlí-
tett neveken kívül még: Bonaventura, aquinói szent Tamás, a 
német misztikusok, Paulain, Maumigny, Richstätter. 

A modern aszketikus misztikái irány nem indul ki a misz-
tikából, hanem az aszkezisnek szeretne tág kaput nyitni és egy-
úttal a misztikát elnyelni. Fokozati különbséget hirdet a kegye-
lem és szemlélődés között. Ennek harcosai : Saudreau, Lamballe, 
Louismet. Zahn és Krebs a két irányt kibékíteni látszanak, ami-
kor a fajtakülönbözetet csak rendkívüli esetnek tartják. 

A theoretikus misztikus irány dogmatikai alapon oldja meg 
a kérdést és a megoldás kulcsát a Szentlélek-ajándékokban látja. 
Ezek belénk öntött kegyelmi erők ; tevőleges ránkzúdulások ; 
míg a lélek passivitásban marad. És a passivitásban önmagát 
feladta lélekben a Szentlélek-ajándékoknak elömlése és Isten-
közlése a szemlélődés lényege. Ide nem kell már hivatottság, 
mint aminővel bír a művész a művészethez, amiért is a híres 
magyar karmelita misztikus író, páter Ernő a misztikát a „lelki 
élet költészeté"-nek nevezi (Keresztes szent János müvei. 36 o.). 
Szükséges csak a bűntől való mentesség és az örök élet elérése, 
de nem a szemlélődés, ez a bizonyos anticipálása az örök boldog-
ságnak. A nagy dominikánus Garrigou-Lagrange ezt a felfogást 
viszi diadalra s legjobban látszik megközelíteni az igazságot. így 
hát a szemlélődés, a contemplatio marad — a tradicionális irány 
felfogása szerinti — exraordinaria, infusa és passiva, csak helyes 
értelmét kell megadni. Exraordinaria nem lényegileg, hanem csak. 
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azért, mert kevésnek van erre rátermettsége ; infusa tehát nem 
megszerzett, vagy kiérdemelt, mert a belénköntött megszentelő 
malaszthoz tartozik (a Szentlélek-ajándékok) és passiva, mert a 
lélek néma és egyedül Isten cselekszik. 

Messze eltérnénk utunktól, ha bele akarnánk menni a misz-
tikus élet imafokozatainak problémájába is. Szent Terézia hét 
várat különböztet meg, keresztes szent János heggyel illustrálja 
a fokozatokról való tanítását. Több spanyol misztikus öt, folignói 
Angela 18 lépcsőt különböztet meg. 

A misztikus élet lényegét és a szemlélődés értelmét annyi 
oldalról megvilágítottuk, hogy most már végleg körülhatárolhat-
juk a misztika fogalmát és viszonylatba hozhatjuk az askézissel. 

Az aszkézis kegyelmi élet alapján folytatott harc. Scupoli 
egyenesen lelki harcnak nevezi. Közelebbi célja: a lélek uralma 
a test felett s a belőle kivirágzó erényes, tökéletes élet; távo-
labbi célja az örök-boldogságban Isten bírása. 

Askézis a görögben gyakorlatot jelentett, mellyel az athlé-
ták trenírozták magukat. Az egykori nyelv — ezen jelentését 
megtartva — használja mindazon gyakorlatok megjelölésére, 
melyek a test szenvedéseit, az egoizmust, a biínt legyűrik és a 
jót, a keresztény erényeket megszerzik, tehát a böjt, önfegyel-
mezés, lemondás, disciplinait élet, vallás gyakorlat rendelkezései 
s végül az imaélet egész rendszere. Dolgozik ezen az aszkézis 
a kegyelemmel karöltve azon tudatban, hogy a teljes célt a túl-
világon éri el. Ha valaki az aszkétikus eszközök használatában 
igénybe veszi még az evangéliumi tanácsokat is, még értéke-
sebb és célravezetőbb eszközök birtokába jut, azonban önmagá-
ban véve még nem mondható tökéletesnek, se át nem lépi — 
szükségszerűen — az aszkézis határait. Az aszkézis tipikus isko-
lája a loyolai lelkigyakorlatok módszere. Ez a magyarázata an-
nak, hogy a jezsuita aszketikus írók mint ilyenek a legjobbak, 
de átlag véve nem szeretik és nem értik a misztikát. A loyolai 
aszkézisnek két dinamikája van : az emberi akarat és az isteni 
kegyelem. Isten kegyelme nélkülözhetetlen, de a harcot volta-
képen az ember akarata vívja. A misztikában teljesen a kegye-
lem veszi át a munkát. A léleknek elég volt odáig eljutni, hogy 
minden lelki tehetsége passzivitásba mehessen és ezáltal a lélek 
a kegyelemnek — hogy úgy mondjam — szabad prédájává 
válhasson. így az aszkétikus élet megelőzi és sok tekintetben 
kiséri a misztikus életet. Ezt már a német misztikusok vallották. 
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A misztika az aszkézissel vallott közös célját, Isten boldog 
bírását, némileg áthozza, a hitvilági élet mesgyéjén innen. Isten 
lényegétől való lelki megérintettségében, a világot teljesen el-
felejtő mennyei eljegyzettségében eljut az Istent élvező meg-
ismerésének olyan fokáig, amelyik egyedül Isten kegyelmének 
müve és amelyik egészen rendkívüli, mert már a túlvilági élet 
boldog istenbírásából valami. Mindazonáltal Isten tovább is misz-
térium marad, mert a'misztikus lélek a földön azért sohasem jut-
hat el a visio beatificaig, melyet a misztikus lélek is csak a 
túlvilágon talál meg. De épen abból kifolyólag, hogy a visio 
beatifica nem érhető el a misztikus élményben sem, nyilvánvaló, 
hogy Isten lényegét a misztikus sem ismeri meg és hogy az 
Isten lényégétől való megérintettség az istenközeledés kegyelmi 
teljességét jelenti csupán. 

Tehát úgy az aszkézis, mint a misztikus élet, természet-
feletti, lelki élet. A természetfelettiséget nem a segítő kegye-
lem — ez az istensegítség — adja meg, mert istensegítség a 
concursus divinus is és a segítő kegyelem, bár szükséges1 és ter-
mészetfeletti segítség, a természetes ténykedést nem tudja lénye-
gében befolyásolni és magasabb rendbe felemelni. 

A természetfelettiséget a megszentelő malasztnak azon 
lényege adja meg, hogy állandó magasabb, isteni cselekvő elv 
bennünk, mert Isten természetének bizonyos közlése az emberrel 
azon célból, hogy emberi cselekedetének átminősíttessenek. 

így tehát a misztikus kegyelmet nem lehet a segítő kegyel-
mek közt keresni. De viszont a megszentelő kegyelemben meg-
van a misztikus isteni boldog megélés számára minden alap, 
mert hiszen, mint fennebb kifejtettük a kegyelem Isten termé-
szetéből való részesedés s így máris Isten bírásának megkez-
dése; és mert a misztikus élet lényege a kegyelem látószögéből, 
a kegyelemmel belénköntött Szentlélek-ajándékok teljes uralma 
a lélekben. Természetes előfeltétel egyrészt az, hogy a lélek 
Istennek képmása és hasonlatossága és hogy a lélek keresi 
Istent és bírni akarja; másrészt az, hogy bizonyos lelkeknek 
megvan külön rátermettségük a misztikus életre, mint egyesek-
nek a művészetre. 

Természetfeletti előfeltétel pedig a megszentelő kegyelem 
annál is inkább, mert az élő szentségek gyakorisága a kegyel-
met állandóan gyarapítja, esetleg olyan magas fokra, hogy tel-
jesen dominál a lélekben és megkezdi a misztikus életet, ezt az 
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abszolút kegyelmi életet. Nyilvánvaló tehát a lelki élet egysége, 
illetve az aszkézis és a misztikus élet egysége : mindkettő termé-
szetfeletti kegyelmi élet, pusztán azzal a külső különbséggel, 
hogy az aszkézis útjára mindenki hivatalos, míg a misztikus élet 
a legpompásabb kifejlődöttségében csak keveseknek való. 

Semmiképen sem hatnak zavarólag a misztikus élettel eset-
leg járó visiók, revelatiók és rendkívüli külső, belső tünemények. 
Nem hatnak zavarólag azért, mert ezek semmiképen sem lénye-
gesek, hanem csak lehetséges kisérő tünetek, melyek még arra 
sem alkalmasak, hogy valakinek a misztikus voltát megállapítsák, 
mert ilyen tünetek — mint a szentírás tanítja és az egyház 
mindig vallotta — gonosz lélektől is származhatnak. Nézetem 
szerint ezek többet ártanak, mint használnak a misztikának és 
amennyiben mégis Istentől valók, még mindig privát jellegűek, 
melyeket az Egyház esetleg elfogad, de sohasem teszi őket hit 
tárgyává. 

Sokkal inkább okozhatna valakinek nehézséget a pogány 
misztika. Mivel a misztikának természetes előfeltétele megvan a 
lélekben, nem tagadható a pogány, illetve természetes misztika. 
És a keresztény misztika fejlődése — mint láttuk — sok hatást 
vett át a pogány keleti misztikából. Germanus Gyula a Buda-
pesti Szemle 1928. szept. számában: A keleti misztika és a 
bektási dervisek címen tanulmányt írt. A pogány misztikáról 
megállapítja, hogy érzések tobzódásában akar olyan tudat alatti 
ismeretekre bukkanni, melyek a világegyetem őserejéből valók" 
Ez pantheizmus. Keresik a szerelem tobzódását s a dionysiai 
orgiák a misztika kezdete. Itt az átmenet a hétköznapi életből 
a misztikához a züllés mámora, a keresztény misztikában pedig 
a lemondás és evangéliumi tanácsok tiszta légköre. Céljában, 
eszközeiben és lényegében egyaránt egészen más a pogány 
misztika, mint a keresztény. A botránkoztató csak az, hogy míg 
Germanus jól ismeri a keleti misztikát, teljesen járatlan a ke-
resztény misztikát illetőleg, egyedül Eckehartot, Susot és Ange-
lus Silesiust emlegeti s az egész keresztény misztikában a kele-
tinek egy fattyú hajtását látja. 

A Krisztusi misztikáról csak ez az egy mondata van : „A 
Krisztusi misztika a földi erotikának finomabb válfaja." Ha Ger-
manus nem tartotta érdemesnek a keresztény misztika páratlanul 
gazdag irodalmi világát tanulmányozni, ne nyilatkozzék róla. 
Épen a kereszténység és pedig a katholikus kereszténység nyújtja 
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a legpompásabb és igazi alapot és lehetőséget a misztikus élet 
számára. Ez az alap és lehetőség a következőkben áll : a) a re-
velált igazságok biztos talaja, b) a kegyelem tana, c) Krisztus 
az Istenember, az ember megtestesülésének mintája, d) Eucha-
risztia és annak vétele az áldozásban, e) az Egyház Krisztus 
misztikus teste és végül f ) a keresztény tökéletesség, mint élet-
ideál a Krisztus követésében. 

Ezért a misztikus élet speciálisán katholikus élet és a misz-
tika speciálisán katholikus tudomány, bár mindig a végtelenség-
ben és az örökkévalóban és örök emberiben jár. 

És ez a misztika egyúttal biblikus, Krisztusi is. Az Istent 
élvező bírás a psalmista ezen mondatát akarja megvalósítani 
Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus (33. ps.) A can-
ticum canticorum a misztikus legkedvencebb könyve. Szent János 
evangéliuma mély misztikát tartalmaz és levelének ez az isten-
meghatározása : Deus Charitas est, valóságos protoevangéliuma 
a misztikának. A misztika nyelvén beszél Krisztus a kapharnaumi 
eucharisztikus beszédében (János 6.). Szent Pált pedig a modern 
misztikus írók egészen magukénak tartják. Misztikus életprogramm 
e kijelentése: „élek, pedig már nemén, hanem Krisztus él ben-
nem." (Gal. 2, 20.) 

A befejezés szóljon ismét az aszkézis és misztikus élet 
viszonyának. Illesszük bele a fogalmakat a lelki élet hármas 
útjába: via purgativa, via illuminativa és via unitivá. Miután 
tisztán áll előttünk az aszkézis és misztikus élet lényege és 
egybetartozása, feltűnik a hármas felosztásnak alkalmatlan volta. 
De annyira belement a köztudatba ép úgy, mint a lelki élet 
irodalmába, hogy majdnem minden lelki könyv tárgyalási fonala. 
A hármas feloszlás inkább a misztika szempontjából történt, 
mint az aszkézis szempontjából. A konfúzióhoz sokban hozzá-
járult az, hogy az aszkétikus írók mondanivalójukat mégis ebbe 
a hármas keretbe nyomták bele. Garrigou-Lagrange szerint a 
via purgativa az aszkétikus élet. Pedig ezt bajosan lehet el-
fogadni, mert az aszkétikus élet erősen aktív, erényeket gyűjtő 
élet, amit a fenti terminológia nem fejez ki. Azonban jól jellemzi 
a via purgativa a misztikus élet első előkészítő fokát, ahol az 
önmagunktól, a bűntől, a világtól való menekülés munkája folyik. 
De még így is tökéletlen a terminológia, mert ez a negatív 
munka a lélektan szabályai szerint nem történhetik meg pár-
huzamos positiv lelki munka nélkül. A via illuminativa mind-
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kettőhöz, az aszkézishez és a misztikus élethez is számítható, 
amennyiben természetfelettiséget jelent elsőben. Mint ilyen, 
küszöbe a misztikus életnek. A via unitivá szigorúan véve telje-
sen a misztikus élet világa, csak nagyon tág értelemben véve 
használható az aszkétikus élet Isten-odaadásának illusztrálására. 

Amint nem cselekesznek helyesen azon aszketikus írók, kik 
nem honorálják a misztika különállóságát, akként kívánatos, 
hogy az aszkétikus írók ne álljanak meg az aszkétikus elgondo-
lásnál, hanem nyissák meg a misztikus élet kapuját, hogy az 
onnét kisugárzó fény melegítse és világítsa az aszkétikus élet 
útját és hogy a misztikus élet gyönyörű lelkiségét megismerve 
átlépjék ezt a kaput azok a vallásos lelkek, kiket a kegyelem 
vezetni akar ezeken az igazán transcendentális virányokon. 

Budapest. Dr. Tiefenthaler József. 

a v a l ó s á g - b i z o n y í t á s p r o b l é m á j á n a k 
e r k ö l c s i j e l e n t ő s é g e . 

Második, befejező közlemény. 

Az 1903. évi orosz büntetőtörvénykönyv (Ugolovnoje 
Ulozenje), mely a szovjet-uralommal hatályát vesztette: 537. 
§-ában mindenekelőtt általánosságban kijelenti, hogy a becsüle-
tet sértő ténykörülmények terjesztése nem minősül rágalmazás-
nak, ha a tettes bebizonyítja, hogy a kérdéses ténykörülmények 
valók; a következő 538. §. annyiban megszorítja a bizonyítást, 
amennyiben nem enged annak helyt, ha a tényállítás külállam 
uralkodója vagy diplomáciai képviselője ellen, — vagy ha az a 
sértettnek magán — vagy családi életére vonatkozóan nyomtat-
vány ú t ján vagy egyébként nyilvánosan tétetett. 

Igen érdekes az 1909. és illetőleg az 1912. évi osztrák javas-
lat á l láspontja. A 328. §. értelmében nem büntetendő a tettes, 
ha vád ja bebizonyíthatólag valóság, sőt nem szabhat ki büntetést 
a bíróság akkor sem, ha a tettes alaposan hihette, hogy vád ja 
való; ebben az esetben a büntetés-kiszabás mellőzése azonban 
csak akkor foghat helyt, ha az állítás nem nyomtatványban vagy 
nem valamely nyilvános gyülekezeten történt s ha azt közérdek 
vagy jogos magánérdek igazolja. A javaslat itt arra az esetre 
gondol, amikor valaki lelkiismeretesen járva el állít másról rá-
galmazó tényt, mely esetben sem a felmentés, sem az elítélés nem 
helyénvaló; a felmentés azért nem, mert ebből az a hiedelem 
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támadhat , hogy a tettes igazat mondott, — a büntetés meg azért 
nem, mert az igazságérzettel el lenkeznék azt büntetni, aki alapos 
okból jóhiszeműen másról sértő tényt állít. A javaslat e kérdést 
úgy o ld ja meg, hogy a tettest ugyan bűnösnek minősíti s ezzel a 
sértet tnek elégtételt szolgáltat, de nem enged büntetést kiszabni, 
s ezzel megfelelően értékeli a tettes igazolható e l járását . Ha a 
rágalmazás a magán- vagy családi élet körülményeire vonatkozik, 
úgy a 329. §. rendelkezésénél fogva a valóság bizonyításának 
csak akkor van helye, ha az állí tás nem nyilvánosan történt, 
vagy bár nyilvánosan, de igazolható a közérdek vagy jogos ma-
gánérdek védelme céljából való cselekvés. Amennyiben bűncse-
lekmény az ál l í tás tárgya, úgy a valóság bizonyítása az emiatt 
megindult büntető e l járás során eszközlendő, ha azonban ily el-
járásnak (pl. mer t a cselekmény elévült) nincs helye, úgy más 
módon is bizonyítható a valóság. 

A német javaslatokban á l ta lában a Recht der Wahrhei t állás-
pon t j a kapott erőre. Némi szövegezésbeli eltéréstől eltekintve 
az 1909-iki u. n. Vorentwurf (260. §.), az 1911. évi Gegenentwurf 
(283. §.), az 1919. évi Entwurf (349. §.), m a j d az 1924—25. évi 
Reichsratsvorlage (285. §.) és végül az 1927. évi Reichstagsvor-
lage (317. §.) mind abból indulnak ki, hogy ha az állí tás tar-
ta lma mint valóság bebizonyíttatott: rágalmazás nem forog fenn. 
A továbbiakban kimondja a javaslat : ha másról bűncselekmény 
elkövetését á l l í t ják, a marasztaló büntető ítélet az állítás való-
ságát, a felmentő annak valót lanságát bizonyítja. Az 1927. évi 
javaslat figyelemreméltó rendelkezése a 317. §. utolsó bekezdé-
sében meghatározott u. n. Indiskretionsdelikt meghatározása, 
melyben egyszersmind a valóság-bizonyítás megszorítást szen-
ved. A vonatkozó szöveg imigyen hangzik: Ha az állítás a ma-
gán- vagy családi élet oly körülményeire vonatkozik, melyek 
semmiféle közérdeket nem érintenek, úgy amennyiben megálla-
pítható, hogy a tettest nyilvánosan elkövetett cselekményénél 
kizárólag sértési cél, nyereményvágy vagy más a l jas indok indító 
ok vezette: a bűnösség és büntetéskiszabás szempontjából közöm-
bös váj jon bizonyítható-e vagy sem a valóság; ily állítás eseté-
ben a valóság bizonyítása ki van zárva. 

IV. Hazai jogunk fe j lődése igen érdekes fázisokon ment ke-
resztül. Mint lát tuk az 1791. évi javaslat elvileg kizárta a való-
ság bizonyítását, mellyel szemben az 1843. évi javaslat á l ta lában 
a liberális á l láspontra helyezkedet t . Az 1848: XVIII. t.-c. ez 
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utóbbi törvényhozási munkálat nézetéhez áll közel valamelyes 
enyhítéssel. A 24. §. szerint ugyanis: „A megbecstelenítő, meg-
gyalázó, sértő állítások bebizonyítása nem engedtetik meg, kivé-
vén, ha valaki, mint tisztviselő, vagy közmegbízott cselekedett és 
a felhozott tények e korbeli e l j á rásá ra vonatkoznak. Ez esetben, 
ha a tény bebizonyíttatik, a vádlot t tette számítás alá nem jöhet, 
kivévén azon megbecstelenítést, mely annak folytán még történt, 
enélkül, hogy magából a tettből szükségképen következett volna." 
Saj tótörvényünk e rendelkezését hatályon kívül helyezte az 1880: 
XXXVII. t.-c. 7 .§-a, aminek megtörténtével egyidejűleg életbe-
lépett az 1878: V. t.-c., azaz a Bűntettekről és vétségekről szóló 
büntetőtörvénykönyv, melynek idevonatkozó 263—265. §-ai még 
mindig inkább a liberális felfogásnak kedveznek, mert a 263. §. 
szabályként szegzi előre a bizonyítás szabadságát : 1. ha a sértett 
közhivatalnok vagy hatóság t ag ja s az állítás vagy kifejezés hi-
vatásának gyakorlatára vonatkozik, 2. ha a büntető e l járás az 
állított tény miatt az állítás idején már meg volt indítva, 3. ha az 
állított tény jogérvényes ítéletben valódinak mondatot t ki, 4. ha 
a sértett fél annak megengedését a bíróság előtt maga kívánja, 
5. ha a vádlott igazolja, hogy áll í tásának cél ja a közérdek vagy 
jogos magánérdek megóvása vagy előmozdítása volt. A törvény 
Min. Indokolása a következő szavakkal igyekszik alátámasztani 
ezt az ál láspontot : ,,Szabad ál lamban nem lehet követelni, hogy 
az emberek a becstelenekről, a gazokról is mindig csak jót mond-
janak vagy hallgassanak. Ez tűrhetet len ál lapot lenne, ilyent 
csak az abszolutizmus tervezhet sa já t eszközeinek oltalmára. A 
mi törvényünk távol áll az ily természetellenes, egy egészséges 
állami és társadalmi rendszerrel össze nem egyeztethető, de 
azonfelül még esztelen követeléstől. A törvény megnyit ja a tör-
vénykezés sorompóit annak, aki bűnnel vagy becstelenséggel vá-
dolt valakit, különösen ha ez közhatósági közeg, hogy bebizo-
nyítsa állí tását; a törvény büntetlenséget biztosít s még becsület-
sértés miatt sem bünteti a megtámadót az esetre, ha a tény, 
mellyel a sértett személyt vádolta, való." A bizonyítási jog azon-
ban a Btk. szerint sem feltétlen. így kizár ja és illetőleg még a 
sértett fél kívánatára sem engedi meg a 264. §. a bizonyítást: 1. 
ha a rágalmazás vagy becsületsértés külföldi uralkodó vagy ál-
lamfő, vagy külál lamnak itteni diplomáciai képviselője ellen kö-
vettetet t el, 2. ha az állítás vagy kifejezés indítványi cselek-
ményre vonatkozik s indítvány hiányzik, 3. ha az állított tényre 
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nézve jogérvényes felmentő ítélet vagy megszüntető határozat ho-
zatott és 4. ha az állítás vagy kifejezés a családi élet viszonyaira 
vonatkozik vagy a női becsületet t á m a d j a meg. Nem engedi végül 
a 265. §. annak bizonyítását, hogy az állított tény köztudomású. 
A Min. Indokolás szerint: ,,A magánéletnek sem a törvénybe, 
sem a köz- sem pedig egy jogosult magánérdekbe ütköző viszo-
nyai elől el vannak zárva a törvénykezési diskussziónak út ja i . A 
felvilágosodott törvényhozás nem fogja megengedni, hogy egy 
nő erényének rágalmazója a törvényszéki terem komoly méltó-
ságát szennyezze be azon való vagy hamis adatok elősorolásával, 
költött vagy valódi bizonyítékok boncolgatásával, melyekkel a 
már magában véve is ocsmány áll í tását támogathatónak tar t ja . 
A nemtelen bosszú, vagy az útálatos csacskaság veszélyeinek fo-
kozására nem szolgálnak eszközül a törvénykezés formái: erre 
nem alkot ta t tak bíróságaink." 

Megállapítható, hogy a büntetőtörvénykönyv szabályként 
á l l í t ja fel a valóság bizonyításának tételét ; szóval az igazmon-
dás szabadságára helyezi a súlyt s csak erősen megokolt esetek-
ben üti el a vádlottat at tól a jogától, hogy állí tásainak a való-
sággal megegyezőségét bebizonyítva büntetlenségét biztosítsa. 

A becsület védelméről szóló ezidőszerint érvényben levő 
1914. évi 41. t.-c. szerkesztői súlyos kritikával illetik a Btk. most 
ismertetett rendszerét . A Min. Indokolásban mindenekelőtt uta-
lás történik arra, hogy a becsületnek rendkívüli nagy elértéktele-
nedése ál lot t elő abból, hogy a Btk. bármely kifejezés valóságá-
nak bizonyítását megengedte. Rágalmazás és tényre utaló kifeje-
zés használatával elkövetett becsületsértés esetében a valóság-
bizonyítás anyagának kérdése nem vitás s a bírónak módjában 
áll megítélni, hogy a k i fe jezés való-e, ám az olyan ál ta lános jel-
lemzésnél, amelyik csupán piszkolódás, injure pour l ' injure, ott 
a bíró leküzdhetet len nehézségek elé van állítva. A magisztraturá-
nak és az ügyvédi ka rnak ember- és társadalomismeretre méltán 
hivatkozó, vagy tapasz ta la t ra visszatekintő tagjai többször emel-
ték fel óvó és figyelmeztető szavukat az ellen az erkölcsi és igaz-
ságügyi botrány ellen, hogy egy meg nem markolható, egysze-
rűen csak goromba szó valóságának bizonyítása címén törmelé-
keket hordha t össze a vádlot t a sértet tnek életéből minden idő-
beli korlátozás nélkül, pellengére á l l í tha t ja a sértet tnek családi, 
üzleti és egyéb intimitásait, amelyre a kifejezés használatakor 
még nem is gondolt. A pernek oly sülyesztőket és útvesztőket 
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nyúj t ez a lehetőség — mint a Btk. egyik bírálója nyomán a Min. 
Ind. megjegyzi — hogy a perben gyakran se bíró, se fél nem tud 
már eligazodni. Akit megrágalmaznak, lemérheti a per esélyeit 
és ehhez mérheti elhatározását , aki ellen azonban becsületsértő 
kifejezést használnak, annak kelepcéktől kell tartania, amelyek 
ellen szinte lehetetlen a védekezés. Mindezeknek megfontolásá-
val a Bv. (az 1914: 41. t.-c. rövidített megjelölése) a valóság-
bizonyítás tilalmait annyira megszaporította, hogy bár á l láspont ja 
sem a vonatkozó szakaszok szövegéből, sem a Min. Ind.-ból köz-
vetlenül ki nem olvasható: felépített rendszeréből tévedés nélkül 
vonható le az a következtetés, hogy hatá lyban levő becsületvé-
delmi törvényünk szemben a Btk.-vei a valóság bizonyítását 
nem szabálynak, hanem kivételnek tekinti. Abszolút ugyanis a 
valóság bizonyítás t i lalma a Bv. 15. §.-a értelmében: 1. ha kül-
földi ura lkodó vagy államfő, vagy külál lamnak nálunk felhatal-
mazott követe vagy ügyviselője a sér tet t és 2. ha az állítás, híresz-
telés vagy kifejezés oly bűncselekményre vagy fegyelmi vétségre 
vonatkozik,amely felől bírói hatóság abból az okból hozott fel-
mentő ítéletet vagy megszüntető határozatot , hogy akár a vád 
alapjául vett cselekmény, akár pedig az, hogy azt a sértett követte 
el, nincs bebizonyítva. A valóság-bizonyítás tilalma alóli kivétel-
nek statuálásával a törvény mintegy elismeri, hogy az igazság 
bátor kimondóit nem volna helyes büntetéssel hal lgatásra kény-
szeríteni, mer t elvégre a becsület hiánya még sem részesíthető 
védelemben (la vie privée doit être murée) , de ar ra figyelmeztet, 
és pedig büntetés terhével, hogy ok nélkül ne hánytorgassuk fel 
másnak hibáit s ne ter jesszünk másról szükség nélkül oly ténye-
ket vagy tényekre utaló értékítéleteket, melyek igaz voltuk elle-
nére is sértők. A valóság-bizonyítás a Bv. 13. §-a szerint három 
jogcímen foghat helyt; ezek: 1. ha az állítás, a híresztelés vagy 
a kifejezésnek használata közérdeknek vagy jogos magánérdek-
nek előmozdítása, megóvása vagy védelme céljából történt, 2. 
ha az illető tény miatt bűnvádi vagy fegyelmi e l já rás van folya-
matban, 3. ha az illető tényt büntető hatóság jogerős véghatáro-
zatban valónak mondotta ki, feltéve, hogy az állítás, a híresztelés 
vagy a kifejezésnek használata nem sértés céljából történt. H a e 
feltételek valamelyike fennforog a valóság-bizonyítását a vád-
lott indítványozhatja, — sem a vádló vagy sértett nem kérhet i 
azt hatál lyal , sem a bíróság nem kezdeményezheti azt hivatalból. 
Ha azonban a vádlott indítványát e lőter jesztet te bár a fel tételek 
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hiányoznak, de a valóság-bizonyítását a sértett is kívánja, illető-
leg a vádlott indítványához hozzájárul : a bizonyítás elrendelendő. 

A közérdek vagy jogos magánérdek védelme mint jogcím 
az abszolúte tilalmazott esetek leszámításával tu la jdonképpen 
minden esetben helyt enged a valóság bizonyításának. A valóság-
bizonyítás t i la lmának szabályát át törő ez a kivétel azonban ily 
á l ta lánosságban még sem érvényesülhet, mert vannak esetek, 
amelyek a bizonyítás lehetőségének szűkebb területre szorítását 
kívánják. Ily esetek, ha a sértés a családi élet belső viszonyaira 
vonatkozik,vagy a női becsületet t ámad ja , vagy oly magánindít-
ványí cselekményt hánytorgat fel, melynek tárgyában indítvány 
nem tétetett vagy visszavonatott. Idevágólag lehet oly ál láspontra 
is helyezkedni, hogy e három esetben a valóság-bizonyításnak 
abszolút t i lalma érvényesüljön (ez volt a Btk. ál láspontja) , ám 
ezzel szemben megfontolást érdemel vá j jon helyes-e a családi 
élet zár tságát s a női becsületet ily abszolút védelem alá he-
lyezni. A Bv. á l láspont ja e kérdésben a következő: Ma már ez-
rekre megy a közhivatalnoki a lkalmazásban levő nők száma és 
tízezrekre megy a száma azoknak a nőknek, akiket a társadalmi 
munkamegosztás oly helyzetbe állít, hogy életírányuknak helyes-
sége és női becsületüket is érintő életviszonyaik tudása közérdek. 
Következéskép gyakran erkölcsi kötelesség oly nyilatkozat meg-
tétele, amely másnak családi viszonyait vagy női becsületét érinti. 
S bár elvileg nem helyes, hogy oly ügy, melynek e l járás tárgyává 
tételét a sér te t t nem kívánta, a valóság bizonyítása révén, tehát 
kerülő úton nyilvánosság elé legyen vihető, mégis a magánindít-
vány tisztelete nem vonhat ja maga u tán azt a következtetést, 
hogy a bűnvádi e l járás elől elvont cselekményt más vonatkozás-
ban se lehessen bizonyítás tárgyává tenni. Mindezek az okok 
ar ra indították a Bv. alkotóját , hogy a most említett esetekben 
a valóság-bizonyítás ti lalmát á t tör je , mégis — figyelemmel a 
fennforgó érdekeknek nagyobb kíméletet érdemlő voltára — ne 
oly széles mértékben, mint ez a Bv. 13. §-ában történt, hanem az 
ebben meghatározot t feltételeknél szorosabbak között. A tilalmon 
ütött rés ezeknélfogva ehelyütt szűkebb. A törvény idevágó 14. 
§-a szerint: ,,Ha az állítás, a híresztelés vagy a kifejezés a csa-
ládi élet belső viszonyaira vonatkozik, vagy a női becsületet tá-
m a d j a meg, vagy pedig oly bűncselekményre vonatkozik, amely 
csak magánindí tványra üldözhető, a jogosult azonban nem ter -
jesztett elő magánindítványt vagy azt visszavonta és erről a vád-
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lett a bűncselekmény elkövetése idejében tudomással bírt: az 
állított vagy híresztelt tény, úgyszintén a valamely tényre uta ló 
kifejezés valósága bizonyításának egyedül a vádlot t indí tványára 
és csak abban az esetben van helye, ha a vádlot t igazolja, hogy 
az állítás, a híresztelés, illetőleg a kifejezés használata és egy-
szersmind módjuk és a lakjuk is, közérdeknek vagy jogos m a -
gánérdeknek megvédése céljából szükséges volt ." 

Kritikai megjegyzések. 
Kritikai nézőszögből téve vizsgálat tárgyává a bemutatot t 

26 törvényhozási munkálaton keresztül ismertetett elvi és kom-
promisszuális álláspontokat, messze vezetne, ha a probléma 
minden részletkérdésével elmélyítve kívánnék foglalkozni. Ezú t -
tal nem is ez a célom, hanem csupán annak megállapítása, hogy 
mit kíván a keresztény erkölcs s vá j jon érvényben levő törvé-
nyünk megfelel-e ennek a kívánalomnak. 

A keresztény erkölcstan ama normái közül, melyek problé-
mánk szempontjából jelentősek nézetem szerint a hazugság ab-
szolút tilalmából kiindulva lehet a helyes megoldás ú t j á ra r á ta -
lálni. A hazugság minden körülmények között tiltott dolog, mer t 
etikai sarkigazság: Bonum ex intégra causa. Malum ex quolibet 
defectu, Ha igényünk van arra, hogy embertársaink igazak legye-
nek irántunk, úgy viszont embertársaink méltán követelhetik tő-
lünk az igaznak megfelelő megnyilatkozást. Hanc veniam damus, 
petimusque vicissim. A veritásnak ezt az erköcsi kötelességét 
a: „Ne hazud j " tiltó normával szokás kifejezni. Ismeretes, hogy 
a régibb egyházatyák közül néhányan, így többek közt Arany-
szájú szent János az u. n. pia fraus-t erkölcsileg megengedhető-
nek tartot ta; a keresztény erkölcstan azonban utóbb és pedig 
Szent Ágoston apodiktikus kijelentésétől kezdve minden hazug-
ságot kivétel nélkül erkölcstelennek s kárhozatosnak nyilvání-
tott. „Soha és semmi körülmények között sem szabad hazud-
nunk — úgymond Szent Ágoston — és pedig még akkor sem, ha 
ezáltal valakit bűntől vagy kárhozattól szabadítanánk meg. Sőt 
ha az egész emberi nemet egyetlen hazugsággal meg lehetne men-
tenünk, inkább legyen átkozott s vesszen el az emberiség, sem-
mint hazugság árán váltsuk meg. Fiat iustitia, aut pereat mundus!' 

Ám következik-e a hazugság abszolút tilalmából az igaz-
mondás abszolút kötelessége s ebből folyólag az igazmondás 
abszolút joga? Semmi esetre. Vannak ugyan esetek, amelyekben 
az igazság erkölcsi kötelessége pozitiv és illetőleg parancsoló 
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a lakjában lép fel s így szól: „Mondj igazat ," mikor is tartozunk 
az igazat megmondani s már akkor is vétkezünk, ha az igazságot 
egyszerűen e lhal lgat juk. Pl . a tanú a Bp. (az 1896: XXXIII . t.-c. 
a bűnvádi perrendtar tásró l ) 217. §-a szerint arra tesz esküt, hogy 
„legjobb tudomása és lelkiismerete szerint a valót és csakis a 
valót mondot ta el s hogy ebből mit sem hallgatott el." Minden 
egyéb esetben midőn az igazságkereső nem követelheti erkölcsi-
leg az igaznak feltárását, a pozitiv erkölcsi törvény kategorice 
nem parancso l ja az igazság nyilt kimondását , s így az egyszerű 
hallgatás i lyenkor nem jelent szembehelyezkedést a veritas er-
kölcsi kötelességével. Sőt oly esetben, amidőn a kérdezőnek 
nincs igénye az igazság megtudására, vagy éppen alapos gyanú 
forog fenn a tekintetben, hogy közel fekszik a visszaélés lehető-
sége, vagy ha valamiféle kötelesség a titok megőrzését í r ja elő, 
úgy a veri tas imperativus-ából ép a hallgatás kötelezettsége 
folyik. A hazugság tilalmával, továbbá az igazság kimondásának 
s a kérdéssel szemben való hallgatásnak kötelezettségével azon-
ban még visszamarad a nyilakozás fizikai lehetőségének az a te-
rülete, amelyen sem ar ra nem vagyunk kötelezve, hogy kifejezésre 
juttassuk tudomásunkat , nézetünket, véleményünket, sem oly 
irányú erkölcsi kötelesség nem terhel, melynélfogva hallgatnunk 
kellene. Ez a terület az igazmondás erkölcsi szabadságának terü-
lete, amelyre eső nyilatkozási lehetőség a megengedettség jelle-
gét ho rd j a magán mindaddig, míg valamely erkölcsi, társadalmi 
norma el nem tilt a megnyilatkozástól. Az ideeső megnyilatkozá-
sok tehát erkölcsileg közömbösek s e minőségüknél fogva — fel-
téve mindig, hogy a valóval megegyezők — nem vál tanak ki er-
kölcsszempontú rosszaló értékítéletet, nem még akkor sem, ha 
annak, kire vonatkoznak egyéni vagy társadalmi értékét kisebbí-
tik, sértik. Idevág az a közmondás, hogy: Igazmondás nem em-
berszólás. Ebből tehát az következik, hogy akit az igazmondás 
erkölcsi szabadsága megillet: igényelheti állításai valóságának 
bizonyítását és tehát — mert igazat mondott — bizonyítása si-
kerre vezetvén: erkölcsileg bűnt, jogilag bűncselekményt nem 
követett el, minélfogva felmentendő. 

A kérdés ezekután már csak az: van-e egyfelől erkölcsi, 
másfelől társadalmi norma, mely a nyilatkozásnak ez egyébként 
szintén erkölcsi törvényen nyugvó szabadságát kor lá to l ja? Látá-
som szerint két korlát zárhat ja el a különben szabad utat, az 
egyik szubjektív, a másik objektiv jellegű, — emez az egyéni, 
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amaz a társadalmi et ikában bi r ja gyökerét. Emez azon az erkölcsi 
parancson nyugszik, hogy rosszakarat sohase vezessen cselekvé-
seinkben, amaz abból a szocioetikai normából szívja életnedvét, 
mely eltilt mindennemű oly cselekvéstől, amellyel embertár-
sainknak bajt , szenvedést okozva, a lkalmát te remt jük meg a bár 
igazolatlan ellenségeskedésnek, viszálynak s i lyeténkép veszé-
lyez te t jük a társadalmi békét. Figyelemmel e korlátozó normákra, 
melyeknek érvényességét az erkölcs nyomdokain haladni kívánó 
jog sem tagadha t ja meg: a becsületsértő cselekmények büntető-
jogi szabályozása s ezzel kapcsolatban a valóság-bizonyítás prob-
l émá jának helyes megoldása szempontjából több tanulság von-
ható le. 

így mindenekelőtt büntetést-érdemlő és tehát büntetéssel 
sú j t andó cselekménynek volna minősítendő nézetem szerint min-
den olyan tényállítás vagy tényre utaló kifejezés, mely azt, akire 
vonatkozik becsületében lefokozni alkalmas, ha megállapítható, 
hogy a cselekvőt rosszakarat, büntetőjogi nyelven szólva: sér-
tésre irányuló célzat, (animus iniurandi), nyereségvágy vagy 
ál ta lában al jas indító ok vezette. Ily esetben a bűnösségnek a 
büntetőjog részéről büntetéssel megtorlandó minősége — attól 
függetlenül, hogy az állított tény kongruens-e a valósággal vagy 
sem — azon fordul, hogy a nyilatkozat erkölcsileg eli télendő oly 
motivációból fakad, melynek a jognak is rosszaló értékítélettel 
kell kísérnie. Következéskép ilyenkor a valóság bizonyítása 
cél talan s annál kevésbbé engedhető meg, mert a cselekményben 
megnyilatkozó etikailag bűnös s a jog ál tal is feltétlenül büntetés 
alá vonandó szándéknak e minőségén nem változtat az a körül-
mény, hogy a tettes igazat mondott . 

Etikai s egyben büntetőjogi rosszalás alá esőséget vélek fel-
ismerni másodsorban annak cselekményében, ki — ha nem is 
rosszakaratból, de — olyankor mond ja meg másról az ennek 
becsületét csökkenteni a lkalmas igazat, amikor erre semmi szük-
ség nincs, s amikor a valóságnak kihiresztelése nemcsak semmi 
jót nem eredményez, de egyenesen megbont ja vagy legalább is 
veszélyezteti valamely kisebb-nagyobb társadalmi kör békéjét . 
I lyenkor az objektiv kár az, mely — annak ellenére, hogy a cse-
lekvőt gonosz szándék nem vezeti — a büntetőjog rosszalását 
kivál t ja . A büntetőjogi értékelés szemszögéből tekintve az ily 
helyzetet , itt tu la jdonképpen két érdek ütközik össze: egyfelől 
az igazmondás, másfelől a társadalmi harmonikus együttélés ér-
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deke. Ha azt helyezzük előtérbe az utóbbit veszélyeztetjük, ha. 
viszont az utóbbinak biztosítjuk a túlsúlyt , az előbbin ütünk rést. 
Megfontolást érdemel továbbá az a körülmény is, hogy míg egy-
felől az igazság bátor kimondására való ránevelés jelentős érdeke 
az ál lamnak, mert minden gyengítése a bátor szókimondásnak 
e l tompí t ja az igazságérzéket, — addig másfelől a minden fék 
nélküli igazmondás és tehát az ebből folyó valóság-bizonyítást 
biztosító szabadság a sértő félnek a bizonyítási e l j á rás során oly 
előnyöket nyúj t , amelyek akkor is érvényesülnek, amikor az 
állí tott tény valóságának bebizonyítása nem sikerül. Calumniare 
audac ter semper aliquid haeret; a megrágalmazott — bármily 
kedvezően végződjék is reá nézve a bizonyítási e l já rás — vala-
melyes sérelmet mindig szenved. 

Mindezekből folyólag a keresztény erkölcs követelményeit 
szem előtt tar tva a valóság-bizonyítás problémájá t s az ezzel 
összefüggő kérdéseket nézetem szerint helyesen az a kódex o ld ja 
meg, mely a következő elvi tételeket foglal ja törvénybe: 

1. Rágalmazás és tényállítással vagy tényekre utaló kifeje-
zéssel elkövetett becsületsértés v á d j a esetében a valóság bizonyí-
tása semmi esetre sem foghat helyt , ha 1.) a sér tet t bizonyítja 
vagy legalább is valószínűsíti, hogy vádlot tat sértésre irányuló 
célzat, bosszú, nyereségvágy vagy ál talában a l j a s indok vezette, 
2.) ha a bíróság akár a sértő cselekmény tartalmi elemeiből, aká r 
az azt kisérő körülményekből megál lapí t ja , hogy a tény áll í tásá-
val vagy a tényre utaló kifejezés használatával vádlott a társa-
dalmi békét megbontot ta vagy veszélyeztette. 

I ly megoldás mellet t nem változik meg és tehát nem gyen-
gül a perben vádlóként szereplő sértett helyzete és illetőleg a 
vádlot t nem já t szha t j a el quasivádlói főlényes szerepét, mert 
semmi esetre sem bizonyíthat, mihelyt igazolást nyer, hogy er-
kölcsileg elvetendő motívumból vagy szociális kár t okozva csele-
kedet t , és tehát büntetendő lesz annak ellenére, hogy eshetőleg 
igazat mondott . 

2. Kivételkép meg kell engedni a vádlottnak a valóság bizo-
nyí tását — ha sem a motívumnak az erkölcsiekbe ütköző volta, 
sem a cselekménynek a társadalom békéjét megbontani a lkal-
mas minősége igazolást nem nyer s vádlott bizonyítja vagy leg-
alább is valószínűsíti, hogy: 1.) közérdeket szolgált cselekmé-
nyének elkövetésével, 2.) hogy erkölcsi és szociális szempontból 
mél tánylás t érdemlő magánérdek védelmére tet te tényállításait 
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illetve használta a tényre utaló kifejezéseket, 3.) hogy erkölcsi 
vagy jogi kötelességet teljesített , illetőleg szükséghelyzetben 
volt akkor, amikor a cselekményt elkövette. 

Az igazság kimondása ezekben az esetekben erkölcsileg 
megengedett és illetőleg parancsolt, minélfogva az büntetés alá 
nem esheíik. 

A valóság-bizonyítás ú t j ának e kivételes esetekben sza-
baddá tétele természetesen csak azt vonja maga után, hogy vád-
lott megkísérelheti állítása vagy tényre utaló kifejezése igazá-
nak bizonyítását s ha ez sikerül felmentendő, ellenkező esetben 
elítélendő. 

3. Az erkölcsi elvek tel jes megóvása céljából nem tar tanám 
feleslegesnek annak törvényi kimondását, hogy ha sikerre vezet 
is a valóság bizonyítása, de bírói megállapítást nyer az az el já-
rás elején nem észlelt tény, hogy vádlott erkölcsileg elvetendő 
motivumból cselekedett vagy a társadalom békéjét szükség nél-
kül megzavarta: büntetendő. 

4. Végül értékelve az igazmondás szabadságának elvét, az 
osztrák javaslat mintájára ki kellene mondani a törvényben, hogy 
ha valaki jóhiszeműen s lelkiismeretesen járva állít másról rá-
galmazó tényt: bűnössége ugyan megállapítandó, de büntetés 
vele szemben nem alkalmazandó. Ezzel egyfelől elégtételt kap a 
sértett, másfelől értékelésben részesül a tettesnek erkölcsileg 
igazolt e l járása. 

A valóság-bizonyítás problémájának a közölt alapelvek 
szerint való megoldása látásom szerint közel hozná a tételes tör-
vényt az örökérvényű keresztény erkölcs elvein nyugvó termé-
szetjogi követelményekhez s egyben elérhetővé tenné, hogy a 
büntetőjog a maga pedagógiai hatásával csökkentse a mai társa-
dalmakban olyannyira el ter jedt torzsalkodást, széthúzást s a fö-
löslegesen egymás hibáival való törődést anélkül, hogy gyengí-
tené az igazmondás abszolút erkölcsi kötelességének megtar tá-
sára való készséget. 

Budapest. 
Dr Angyal Pál. 
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b e r g s o n f i l o z ó f i á j á n a k a l a p -
g o n d o l a t a i . 

Második közlemény. 

Bergson második nagy műve, Matière et mémoire, anyag és 
emlékezet, ú j abb problémára alkalmazva, ú j abb kitárulásban 
hozza azt az alapgondolatot , melyet az imént a szabadság kér-
désében dolgozni láttunk. A probléma a könyv címlapjára van 
írva: Essai sur la relation du corps à l'esprit, a test és a szellem 
viszonyáról szóló tanulmány. Abszolút valóságában és te l jessé-
gében sem az anyagot , sem a szellemet nem ismerem. Az anyag 
és szellem viszonyát azonban, minthogy magam anyaghoz kötött 
szellemi lény vagyok, határozot tan és szüntelenül tapasztalom, 
e viszonynak folytonos megélése a létem, ez az én konkrét földi 
valóságom. Anyag is vagyok, szellem is, énem bizonyos módon 
egymásba kapcso l ja a kettőt, e leven és élnivaló viszonnyá való-
s í t j a együtt lé tüket . Bizonyos tehát , hogy sa j á t anyagom és sa j á t 
szellemem, tes tem és lelkem viszonyát illetőleg nem vagyok egé-
szen tudatlan, e viszony számomra tapasztalat iság s ha azt, amit 
á té lek benne, a látámasztom és gazdagítom azzal, amit a ténybeli 
ku ta tás és a gondolkodás tudományosan megvilágított, valószí-
nűleg egészen közel jutok e probléma megoldásához. 

Bergson e fe ladat ta l szemben kedvező helyzetben van, mert 
a mult megmaradásából folyó tar tamosság gondolata mint világító 
fénykéve hatol az anyag és szellem bennünk élő közösségének 
tapaszta la t iságába. Bergson mégsem bízza magát egyedül e gon-
dola t kifej lődésének természetes lendületére. A valóság tiszte-
letétől á thatot tan évek hosszú során át tanídmányozza kora lélek-
taná t és fiziológiáját, kritikai vizsgálatnak veti alá az agyszerke-
zet és eszmélésünk viszonyaira vonatkozó tanulmányokat, követi 
a pszihologust kísérleteibe és meggondolásaiba, felfüggeszti irá-
nyító gondolatának a filozófiában természetes magyarázó h a j -
lamait , „ t ényfü rdő t " vesz, hogy ú j valóság-elemekkel terhelőd-
jék a gondolat, és ú j életképességekre tegyen szert az a lka lma-
zás. Különös fontosságúak a tanulmányok e szakaszában Berg-
sonnak a pszihofizikai paral lel izmus és a vele rokon epifénomeniz-
mus sorsára döntő vizsgálatok, melyek az ágybéli lokalizációkra 
vonatkozó eredményeket nagyrészt a materiálizmus javára kí-
v á n j á k kihasználni. Az agymunka és emlékezés viszonyát meg-
világító gondolatok fakadnak e tanulmányoknak s a mult meg-
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maradásá t tar talmazó termékeny intuíciónak szembesítéséből, 
melyek a tudomány akkori ál talános magatartásával ellentétben 
ál lanak és a következő évek tapasztalat i kutatásaiban bőséges 
megerősítést nyernek. 

A mult megmaradásának ténye, mint ezt már említettük s 
most kifejteni akar juk , megfordí t ja az emlékezet problémájának 
szokásos formulájá t . Ha minden voltnak szellemi lényünk eltöröl-
hetetlen tar talmává kell válnia, akkor az emlékezés ténye nem 
kiván magyarázatot , akkor az emlékezés az eszméléssel egyjelen-
tésű s azzal egyki ter jedésü jelenség. Ez létünk adottsága, s ma-
gyarázatra az a tény szorul, hogy nem emlékezünk mindig min-
denre, hogy élmények egész sokasága látszólag kihull eszméle-
tünkből, vagy legalább is hozzáférhetetlenné válik. Ebben az 
értelemben tehát nem az emlékezés, hanem a felejtés ténye kí-
ván magyarázatot . Ez a magyarázat alkalmat ad ar ra , hogy esz-
méleti tar tamosságunknak a mult megmaradásában gyökerező 
valósága tartalmilag meggazdagodjék és hatásképességében szé-
lesbüljön. 

Ebben a formában ugyanis szembeszegezhető az ágybéli 
lokalizációk azon egészen naiv elméletével, mely Bergson mun-
kásságának első évtizedében még te l jes erejében él s mely sze-
rint az emlékek ágybéli módosulások formájában maradnak 
meg és felhívásuk a megfelelő agymódosulás ú j a b b felingerel-
tetésében áll. Az élmény átvonulna, otthagyná nyomát az agy-
sej tekben s azonnal ú j abb feléledésére, ráemlékezésre kerülne 
a sor, mihelyt az agysej t valamely okból hasonló természetű 
működésbe fogna, mint az, melyet az élmény benne okozott. így 
minden emléknek megvolna a maga ágybéli helye és az agy be-
tegségei, sérülései azokat az emlékeket veszélyeztetnék, vagy 
törölnék el, amelyek a beteg vagy sérült helyen voltak elraktá-
rozva. Ebben az elméletben az emlék maga csupán afféle, min-
den hatékonyságot nélkülöző félvalóság, mely a hozzátartozó 
agyállapotot, mint véletlen és lényegtelen villódzás kíséri, és léte 
vagy nem léte, — vele együtt az eszméleté is, — a mindenség 
súlyos anyagi törvényhálózatának puszta mellékjelensége. 

Természetes, hogy a bergsoni gondolat a mult hatékony és 
valóságos megmaradásáról ezzel az elmélettel összeférhetet len 
s miközben megharcol vele, önmagát ebben az ú j munkában, ú j 
módon hangsúlyozza és részletezi. Ha a mult megvan s a jelen 
ténylegességein át mindenestül és szüntelenül a jövendőre tolúl, 
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akkor az emlékezet magyarázatául nincs szükségünk arra az 
agyvelő nevű klisé-gyűjteményre, melyet az imént vázolt epife-
nomenista-parallel ista elmélet kínál. De akkor viszont a tartamos-
ságnak a tel jes mul ta t hiánytalanul rovásra író gondolatában 
színt kell vallanunk a r r a nézve, vá j j on hol és hogyan marad meg 
az emlék, mikor fel nem idéztetik, vagy fel nem idézhető. Ezen a 
ponton dől el e gondolatnak visszavonhatat lanul spirituális 
i rányzata. „Ha nincs az emlék az agyban —kérdezi a materialista, 
— hol van hát? Megmarad, legyen, de hol marad meg?" — „A 
szellemben" — feleli Bergson, szellemiségünk t a r t a lma ez, lelki 
lényünk élményterhe ez. Megmarad, mint szüntelen valósulási 
szándék, megmarad, mint folytonos feszültség a lét felé, meg-
marad, mint az eszméletbe merülő szellemi valóság, „tiszta em-
lék", mely önmagában nem elég ahhoz, hogy eszméleti tényleges-
ség vá l jék belőle. Testhez kötött szellemiségünk lényege ez a 
virtualitás, ez a valósulási igéret, mellyel a mul t szakadatlan 
készenlétben vesz körül és támogat bennünket. 

Most azonban halaszthata t lan a válasz a már többször fel-
tett kérdésre : miért nem valósul meg bennünk minden pillanat-
ban minden emlék, miér t nem ál lunk szüntelenül egész multunk 
minden részletében fe l tá r t panorámája előtt? 

Kétségtelen, — feleli a Matière et Mémoire filozófusa, — 
hogy szellemünk most vázolt természeténél fogva ily panorámá-
ban élnénk, ha anyaghoz nem kötöt t és tisztán szemlélődésre 
teremtett lények volnánk. De tes tünk van, és szüntelenül azon 
anyagi világ problémáit kell megoldanunk, melyben testünk el-
merül. A teljes múl tnak lelkiségünk természetéből folyó szaka-
datlan szemlélete e l terelne ettől a feladattól , kell t ehá t a testben 
oly szabályozó készülék, mely a szüntelen emléktolulást ren-
dezze, az élet problémái szerint csatornázza, adagolja, a 
jelen kedvéér t a mul ta t korlátozza, az eszmélet színpadát körül-
kerítse, egyszóval a testhez kötött szellemiséget az élet szükség-
letei szerint hasznosítsa. Ez a készülék az agy. 

íme Bergson dióhéjba szorított válasza. Az agy nem emlékező 
műszer, csak a szellem emlékezik. Az agy felejtő készülék, a fe -
lejtés az anyag tar tományából való. Az agy nem idéz fel, az agy 
elhárít emlékeket. Milyen szempontból hárít e l? Mit hárít e l? 
Mindent, ami a jelenvaló cselekvés igényeit nem szolgálja. Lega-
lább is ez az a laphaj landósága. Mi kormányozza ezt a tevékeny-
séget? Egy más rendű eszméleti munka, mint a mul t megmara-
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dása. Ez válogató, kormányozó feszültség, melyet „életfi&yelem-
nek", ,,a fa j f igyelmének" lehetne nevezni. A mult megmaradásá-
hoz nem kell szerv, annak szerve, ha úgy tetszik, maga az eszmé-
let, az életfigyelemnek azonban szerv kell, mérséklő, válogató, 
rendező, fe le j tő szerv; az életfigyelem szerve az agy. 

Milyen módon és mily eszközökkel végezi az agy ezt a szol-
gálatot? Annak az egyetlen tüneménynek segítségével, mely testi 
mivoltunkban szellemi lényünk spontánságának tanújele . Ez a 
tünemény a mozgás. Ezzel a gondolattal válik Bergson a modern 
magatartás- lélektan, a viselkedéstani vizsgálatok alapvetőjévé. 
Lát ja , hogy minden eszméleti tar talomnak mozdulat a hordozója, 
látható és periferikus, vagy re j te t t és vázolt mozgás, vagy moz-
gás-igéret, Észrevevésünk, emlékezésünk, érzelmi és akaratbeli 
tényeink az ábrázoló elemek mellett sokszor re j te t t , máskor ész-
revehetőbb mozgás-elemeket tar talmaznak, ezek azon ábrázola-
tok statikus tartói és jövés-menésüknek kormányozói. E mozgás-
elemek kapcsolódásaik forrásai, mert minden esetben azok az 
emlékek fognak eszméletükben jelentkezni, melyeknek mozgás-
elemei épen akkor jelenvaló és megoldásra váró élményeink 
mozgáselemeibe illeszkednek s így azokat bővíteni, részletezni, 
kiegészíteni képesek. A hasonlóság és érintkezés, társítás-törvé-
nyei e mozdulatközösségeken alapulnak. 

E mozgásoknak, és csakis e mozgásoknak vannak az ágybéli 
módosulásokban pontos megfelelői. Az agy nem emlékező és 
képzelő, hanem magatar tásokat vázoló és szabályozó szerv. 
Pantomin szerv, orcheogrammot készít az eszméleti életről, és az 
aki az agy já tékát nézhetné s emberfelett i módon ismerné az 
agymódosulások és eszméleti jelenségek egymáshoz rendelését, 
nem tudna abból a molekuláris játékból többet kiolvasni, mint a 
szinházi néző a színpadról, hol csak a jövés-menést, a gesztuso-
kat lá t ja , de a színészek beszédét nem hal l ja . Bergson határo-
zottan tagadja , és pedig súlyos tények támogatásával tagadja , 
hogy agyállapot és eszméleti állapot között egyértelmű megfe-
lelés ál lhatna fenn, szerinte minden agyállapothoz ugyan nem tet-
szőleges, de még megszámlálhatlan sokaságú eszméleti tar tal-
mak tar tozhatnak s a tények világításában képtelenségnek látszik 
hogy a mult emlékenkint különböző ágybéli nyomok formájában 
marad jon fenn. 

Az emlékezéssel járó ágybéli műveletek t isztázása végett 
Bergson az emlékezet patológiájának tényei közül épen azokat 
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vizsgálja, melyek első tekintetre az emlékezet agy-klisé elméle-
tére nézve a legkedvezőbbeknek látszottak: a szó-emlékezet 
megbetegedésének tényeit . Ellene mondanak az emlékek lenyo-
mat fo rmájában való megmaradásának a progresszív afázia té-
nyei. E betegségben, bármilyen természetű, helyzetű vagy for-
májú legyen is az agy sérülése, a betegség mindég először a főne-
veket, azu tán a mellékneveket törli el s utol jára maradnak az 
igék. A lenyomat-fel tevés szerint e tényből folyólag hinnünk kell, 
hogy az agyban nyelvtani kategóriák szerint sorakoznak a lenyo-
matok s akkor sem érthető, hogy bármely sérülés mindég ugyan-
abban a sorrendben puszt í t ja el őket. Nagyon világossá válik 
azonban a betegség magyarázata az emlékezés motorikus elméle-
tében. Ez esetben világos, hogy az igék, melyek aktiv tar ta lmuk-
nál fogva bizonyára a legerősebb mozdulatkisérettel vannak el-
látva, kitartóbban el lenál lnak a betegségnek, mint a főnevek, 
melyeknek emlékében a mozgás-komponens hasonlí thatat lanúl 
gyengébben van képviselve. Nem volna érthető az ellenkező el-
méletben az afáziáknak az a gyakori ténye sem, hogy eltűnt sza-
vak egy-egy alkalommal, a mondat egészének hatása alatt , vagy 
rég tanult kész szövegrészletekben várat lanul újból megjelennek. 
Miképen lehetne ez, ha a betegség a lenyomatot elpusztí totta 
volna? 

Nem részletezzük ezt a filozófia történetében is pá r j á t rit-
kító élességű vizsgálatot, mely azon ri tka sorsban részesült, hogy 
metafizikai megállapítás létére a mü megjelenése után évek 
múlva az agyfiziológia részéről kisérleti igazolást is nyert . Csak 
egybefoglal juk azt a metafizikai látásmódot, mely Bergson gon-
dolatvilágában e tanulmányokból fakad t . 

Az agy nem az emlékek megtar tását , hanem eszméleti meg-
jelenésük szabályozását végzi. Az emlék tiszta á l lapotban a szel-
lem tar ta lma. Az emlékezet betegségeiben nem az emlékek 
tűnnek el, hanem eszméletbejutásuk mozgás-készenléte romlik 
el. Az elromlott műszeren a szüntelen feszültséggel az eszmé-
letbe törekvő mult nem já tszhat ja tovább szokott műveleteit s az 
emlékezés tüneménye hézagokat szenved, elmarad. Ebből világos, 
hogy az emlékek eszméleti valósulás-folyamatának három fölté-
tele van. 1. Legyen egy szüntelen és válogatás nélkül való e l rak-
tározási folyamat. 2. Legyen egy válogató készülék. 3. Legyen 
válogatási szempont. Az első a mult megmaradása, mely a szel-
lem léte maga s nem kerül erőbe. A második az agyvelő, — az 
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eszmélet fej lődéstani terméke, mely az eszmélet feszültségébe, 
munkájába kerülő életfigyelem műszere. A harmadik a mozgás-
tartalom, mely minden élményben jelen van és minémüségével 
megadja a kapcsolás lehetőségeit emlékek és élmények között. 
Közös nevező a mult és a jelen összemérésére és kihasználására 
a jövő érdekében. 

íme a mi anyagunk és a mi szellemünk kapcsolata. A múlt-
ját megőrző Eszmélet szereli fel bennünk műszerét s ezzel az 
anyagon vett győzelemmel képessé teszi testes lelkünket arra, 
hogy az anyag törvényszerűségeibe magának utat vá j jon s ott 
természetéből folyó szabadságát játékba vihesse. Ebben az együt-
tesben a mult megmaradásának látványa ket téválaszt ja a való-
suló emlékben a tiszta, spirituális, magában valósulhatat lan em-
léket az őt agygépezetéhez kapcsoló mozgáskészenléttől, mely 
nélkül emlékfelidézés nem lehetséges. Ugyanily természetű 
szétválasztást szenvednek észrevevéseink is, melyekkel a körü-
löttünk levő anyagvilágról veszünk tudomást. A tiszta észrevevés, 
az anyag létével való intuitív egységünk, szintén nem jut eszméle-
tünkbe ezen anyag jelenléte által bennünk ébresztett mozgás-
elemek. nélkül s minden valóságosan eszméletbe jutó észreve-
vésünk e két elemnek ugyanoly természetű egysége, mint a moz-
gás és a tiszta emlékezés. És mig a tiszta emlék a sa já t szelle-
miségünk tartományából hozza a mozgások tengelyén eszméleti 
tartalmainkat, addig a tiszta észrevevés az anyagvilágra való 
befolyásunkat készíti elő, megrajzolván a térben a mozgásunk 
számára kínálkozó körvonalakat. E kettős tar tomány érintkezési 
pont ján áll egyfelől a szellem, másfelől az anyag felé szegeződő 
agykészülék, mint valami kettős klaviatúra, melynek „emlék-
centrumain" a mult, érző-központjain pedig a jelenlevő anyag 
játsza el variációit azon felvevő készülékek út ján, melyeket 
érzékszerveknek nevezünk. Anyag is, emlékezet is csupán moz-
gásokat képes termelni benne, az érzetek és emlékek tartalombeli 
minőségei nem az agyból, hanem egyrészt az anyaggal, másrészt 
a szellemiség , ,mult"-tartalmával való intuitiv létközösségből 
származnak. Anyagi és szellemi létünk közös határvonalán az 
agy, eszméletünk e szabadságműszere áll, minden ú j tet thez ú j 
mehanizmus alkotására készen, ú j ref lex- jára tok k i já rására ké-
pesen, s ezen anyagi készülék segítségével, mely az eszméleti 
tar ta lmak gesztus-komponenseinek szabályozására való, a hozzá-
tartozó szellem a mozdulat h íd ján át közlekedik az anyagi vi-



142 DR. DIENES VALÉRIA. 

lággal, hogy annak törvényszerűségeit szolgálatába h a j t s a és 
szabadságával r a j t u k diadalmaskodjék. 

így áll Bergson előtt a lélek és a test viszonyának képe, 
mikor az anyag felől pillant reá s az agyvelő szerepét keresi. Ha 
emlékezet felől, vagy ami egyremegy, az eszmélet felől néz, a 
mul t megmaradásának s az ezt csatornázó életfigyelemnek ket-
tősségét lá t ja . Amot t anyagi műszert lát tunk a szellemi szabad-
ság cselekvéseinek szolgálatába állani. Itt szellemi voltunknak 
mú l t j a társul e szolgálatba, mely csak ebben az együttesben 
életképes testhez kapcsolt életének tar tama alat t . 

Ehhez a szigorú mehanizmushoz azonban hozzáteendők azok 
a kivételek és enyhítések, melyekkel mindig végeznünk kell, 
mikor az életről vagy a lélekről valami fogalmiságot megállapí-
tottunk. Az életfigyelem a maga minden használhatat lan multat 
kizáró tevékenységével nem csupán akkor hagy fel, mikor (mint 
pl. hirtelen és várat lan halálveszedelem esetén) minden alkal-
mazkodó vagy védekező cselekvés lehetetlenné válik s a mult 
sohasem tapasz ta l t színes részletességgel, pillanatok alat t lepergő 
élet történetünk formájában, mint leeresztett zsilip fölött az ár, 
zúg végig a s a j á t válságát szemlélő eszméleten. Az életfigyelem 
máskor is lazít, sőt mihelyt lehetséges, lazít. A szükséges emlé-
kek számára feslő aj tónyíláson át a cselekvésre vagy a pil lanatnyi 
helyzet megvilágítására szükségtelen emlékek is besurranhatnak. 
Eszmélésünk fényűzései ezek az élet szempontjából s mégis az 
ezekben nyilatkozó felszabadulás a cél, melyér t az eszméletnek 
az emberig kel le t t tökéletesednie. A cselekvésre szegeződő esz-
mélésnek e kihágásai, az eszméletnek egyre bővülő és gazdagodó 
kisérletei arra, hogy miközben cselekvés-gépezetét használ ja , 
önmagáért is legyen, termelik a szellemi munka különböző for-
máit, a tudományos, a művészi, a filozófiai alkotásokat, melyek-
ben az életfigyelem ez engedményeit a személyes figyelem foko-
zott működése kiséri. Ezekkel az engedményekkel szemben álla-
nak az életfigyelemnek azok a rendszeres lazulásai, melyek az 
eszmélet műszerének mindennapi kipihentetésére szükségesek 
s az alvás tüneményének kíséretéül a valósághoz alkalmazkodás 
fogytán az alvónak álomképekké zavarodott észrevevő tevékeny-
ségét szolgál tat ják, vagy oly rendkívüli lazulások, mint a 
pszichasztémiás betegek á l landóan félmagasságon álló életfigyel-
me, vagy oly pil lanatnyi szünetelések, mint a paramnesis (hamis 
ráismerés) tényei, melyekben a minden fölösleges multat , tehát 
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az alakuló multat is elhárító életfigyelemnek rövid megállása 
folytán az eszmélet s a j á t jelenét azonnal emlék formájában is 
tudomásul veszi s ezzel azt az illúziót éli, hogy jelen élménye 
valamely régi élménynek szószerint való ismétlése. 

Az ember eszmélő egyéniségének, testi-lelki személyiségé-
nek egyensúlya e két tényező eleven összeműködésének terméke. 
A mult megmaradása révén gyűlik eszméletünk anyaga, tartalma. 
Az életfigyelem a d j a a cselekvésre i rányulás szigorú kényszeré-
vel e tar ta lomnak formájá t . Összeműködésük, szigorú egyen-
súlyuk a d j a a személyiség önmagát teremtő, egyre szervesebb 
haladását . A pszihopatologiai vizsgálatok két csoport ja , a hisz-
tériás és a pszichaszténiás lelkiállapotok tanulmányozása az 
eszmélet szerkezetének e bergsoni fogalmazásához egészen kisér-
letszerűen hozta az igazolást abban a nagy laboratóriumban, 
melynek természet a neve. A hisztériás az emlékek készenlété-
nek tökéletlenségeiben szenved, eszmélete szűk, és személyes 
alsóbbrendűségének forrása az, hogy nem győzi emlékterhét, he-
lyenkint hosszú időkre te r jedő emlékhiányok vagy az élet mögött 
á l landóan megkéső emlékezések bizonytalaní t ják egyensúlyát. 
Hogy emlékei nem semmisültek meg, az kétségtelen, mert hipnó-
zisban megjelennek, azonban a normális eszméletnek hozzáfér-
hetetlenek, mert az elégtelenség épen abban áll, hogy az alany 
nem képes a hozzájuk férkőzés eszméleti és filozófiai készenlé-
tét megteremteni. Betegsége az eszmélet tartalmának megfogyat-
kozásában áll, eszmélete a magával hordott tömegből tesz le, 
hogy a kisebbedett teherrel jól-rosszul tovább vihesse magát. 

Az eszmélet feszültségének másik elégtelensége, a pszichasz-
ténia, nem az emlékteher csökkentésével könnyít magán. Min-
dent visz, de az egészet lassultan és akadozva viszi, csak kínos 
vergődések árán képes emlékeit a cselekvés szolgálatába terelni. 
A pszichaszténiásnak életfigyelme beteg, nem győzi előretolni 
eszmélete mult-terhét, lassít (cselekvés-képtelenség) elakad 
(hamis ráísmerés) és még véghezvitt cselekedetei valóságában 
is csak nehezen bízik. A létnek e valótlansága, álomszerűsége az 
eszméleti tevékenységet a valóságba ékelődés előremozgásának 
lendületében tápláló életfigyelemnek csökkenéséből fakad, s e 
betegség úgyszólván kísérletileg szigeteli el a bergsoni eszmélet-
látás e második tényezőjének munkaszolgál tatását . 

E két eszméleti tényezőnek együttműködése az élettelen 
anyag mozgás-energiájának tényezőivel mutat hasonlóságot; a 
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mozgás-energia is a tömeg és a sebesség függvénye és Bergson 
az emberi személyiségről szóló fejtegetéseit ezzel az előbb lélek-
tani elemzés segítségével észrevett, azután a pszichopatológia 
tényei által igazolt kettősségnek megállapításával végzi, mely 
az eszméleti energia tényezői gyanánt is tömeget, — az emlék-
teher — és sebességet, — az életfegyelem lendülete, — hoz mű-
ködésbe. 

(Vége következik.) 
Budapest . Dr. Dienes Valéria. 

k é t f ő r a n g ú z s i d ó k o n v e r t í t a 
a iv . s z á z a d b ó l . 
Második, be ejező közlemény. 

II. Hillél patriárka halála után nem kevésbbé feltűnést keltő 
volt a föntebb említett Józsefnek, a tiberiási szinédrium ülnöké-
nek, II. Hillél fia egyik nevelőjének és patriárkátusi kiküldött-
nek megtérése, aki mint keresztény körülbelül hetvenéves korá-
ban megismerkedvén Epifán püspökkel, a már említetteken kívül 
bizalmasan közölte vele saját élményeit is, főként azt, hogyan 
lett hosszas lelki küzdelem után kereszténnyé. 

Rendkívül érdekes és jellemző megtérésének főbb előz-
ményei a következők. 

A legelső benyomást tette reá II. Hillél titokzatos meg-
keresztelkedése és boldog halála; ezután nagy hatással volt reá 
néhány újszövetségi könyvnek olvasása; harmadszor a kereszt-
vetésnek csodás hatalma tett reá mély benyomást, amellyel egy 
tisztességes keresztény asszony győzedelmeskedett a feslett életű 
fiatal Júdás pátriárkának csábításaival szemben. Mindezek azon-
ban még nem tették öt Krisztus követőjévé. 

Majd halálos betegségében magától Krisztustól kapott in-
telmet ; egy újabb súlyos betegségben pedig egy öreg zsidó 
törvénytudónak komoly figyelmeztetése és az Úrnak második 
intelme következett. De mivel mindezek után m é g mindig vona-
kodott megkeresztelkedni, az Úr egy harmadik álomlátásban 
megfeddette makacs hitetlensége miatt és kegyességében egy 
tőle kérendő jelnek teljesítésével akarta Józsefet meggyőzni, 
hogy csakugyan Ö az, aki hívja. Az Úr teljesítette is azt a jelt, 
de József megkeményítve szívét, hajthatatlan maradt s még 
most sem tért meg. 

\ 
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Az Úr tehát végnélküli kegyességében még egy utolsó 
alkalmat használt fel a megátalkodott József megtérítésére. Tör-
tént ugyanis, hogy neveltje, az immár felnőtt Júdás patriárka 
hálából odaajándékozta neki a Cilícia zsidó hitközségeiben be-
hajtandó tizedeket. Cilíciai működése közben megismerkedett 
egy ottani püspökkel, akivel titokban gyakran érintkezett és so-
kat olvasgatta a tőle kapott evangéliumokat. Itt nyílhattak meg 
teljesen lelki szemei, ami végre megtörte megátalkodottságát s 
megérlelte benne a keresztség után való komoly vágyat. Egyelőre 
azonban még nem keresztelkedett meg, hanem mint a patriárka 
kiküldötte folytatta megbízatásának teendőit. Minthogy nem egy 
zsidó községben erélyesen kellett fellépnie a tapasztalt rendet-
lenségekkel szemben, sokan meggyülölték, sőt egy alkalommal 
többen lakására törtek, midőn épen fiz evangéliumot olvasta. 
Emiatt felbőszülve, a zsinagógába vonszolták és megostorozták. 

Minthogy a cilíciai zsidók most már hithüsége ellen is gya-
nút kezdtek táplálni, egy más alkalommal, utazása közben, né-
hány fanatikus hitsorsosa megragadta és a Kydnos (Cydnus) 
folyóba dobta s azt gondolván, hogy annak rohanó ár jában el-
pusztult, kárörömmel távoztak. József azonban csodálatosan ki-
menekült. Az életére törő zsidóknak e merénylete után most 
már nyíltan szakított a zsidósággal és tényleg megkeresz-
telkedett. 

Mint keresztény Konstantin császárral is megismerkedett, 
akinek elmondta élettörténetét s hogy miként hívta m e g őt az 
Úr kegyelme a kereszténységre. A császár a comes méltóságá-
val tüntette ki és egy dekrétummal felhatalmazta, hngy Galileá-
ban a zsidók városaiban és falvaiban keresztény templomokat 
építhessen. Tiberiásban, tehát épen a patriárkátus székhelyén 
kezdte meg a templomépítést, ahol az ellenséges indulatú zsi-
dók természetesen nagy akadályokat gördítettek terve elé. Ő 
azonban, leküzdvén a nehézségeket, nemcsak itt, hanem más 
helyeken is, mégis építtetett vagy kápolnát vagy templomot. 

Aggkorában Skythopolisban (Béth-Seán) telepedett le, ahol 
az ariánusok csábításainak ellenállva, sőt azokat hevesen tá-
madva, haláláig hü maradt az orthodox keresztény valláshoz. 

De hadd álljon itt mindezekre nézve szintén magának sz. 
Epifánnak elbeszélése1 magyar fordításban. 

1 Epifán »Panarion« XXX.' fej. 6—12. §§, Migne-féle Patrologia 
Graeca 41. köt. 413 - 428. kol. 

Religio, 1929. 10 
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6. §. „. . . Ez időben (t. i. a patriárka megkeresztelkedése 
és halála után) József elméjében sokszor tűnődött a vízkereszt-
ség alkalmával történt ti tokzatos dolgokon és fontolgatta, mitévő 
legyen. Volt ott (a patriárka házában) valami épületféle egy 
kincstárral (yaÇocpvïà-/.iov. I'àÇa a kincsnek héber neve) ; mely le 
volt pecsételve. E kincstárról a pecsét miatt sokféle vélemény 
merült fel. József titokban fölnyitotta, de nem pénzt talált benne, 
hanem csak könyveket, ezek azonban pénznél értékesebbek vol-
tak. És amint azokat forgatta, megtalálta, amint már említettük, 
János evangéliumát a görögből héberre fordítva, valamint az 
Apostolok Cselekedeteit és Máté eredeti héber (arámi) evangéli-
umát. Midőn ez utóbbit olvasta, ismét nyugtalankodni kezdett 
lelkében . . . Mindamellett megkeményítette szivét, amint ez már 
történni szokott." 

7. §. „Azalatt míg ő lelkében vívódott, az Elléltől (Hillél-
től) hátrahagyott s a patriárkátusra nevelt fiú fölserdült. (Mert 
az elüljárói hivatalban a zsidóknál a fiú követi az apját.) A vi-
ruló korba jutott ifjú vesztére néhány léha és romlott erkölcsű 
fiatal ember befolyása alá került. (Azt hiszem Júdás volt a neve, 
de nem emlékszem pontosan, mert régen volt.1) Ezek őt sokféle 
gonoszságra csábították, így asszonyok meggyalázására és iszo-
nyú fajtalanságra. A zabolátlanság tetteiben a bübájosságot is 
fölhasználták, amennyiben a csábítás mesterkedéseivel és varázs-
igékkel előkelő asszonyokat rábírtak, hogy mintegy kényszerből 
vele kárhozatos viszonyba lépjenek. Józsefnek és a társ-vénnek, 
akiknek kötelességük volt a fiatal embernek gondját viselni, sok 
bajuk volt vele, többször kérdőre is vonták és intették. Ö azon-
ban inkább társaira hallgatott, titkolta és tagadta a gyalázatos-
ságokat. József és nevelőtársa nem merték neki nyiltan szemére 
lobbantani a bűnöket, hanem inkább csak felvilágosítva intették 
őt. Az ifjak egy ízben elmentek Gadarába a meleg forrásokhoz.2 

1 Már húsz esztendeje volt annak, hogy József ezt Epifánnak elbe-
szélte. 

2 Gadaru (ma Umm-Kejsz) hajdan Perea legfontosabb városa volt. 
A zsidó háború alatt Vespasianus feldúlta. A IV. században püspöki szék-
hely lett és tovább virágzott a VII. századig. Impozáns romjai között po-
gány és kereszteny templomok, színházak és kastélyok nyomait találjuk. 
Gadarától északra e g y órányi járásra vannak a híres kénes melegforrások 
(ma El-hami), amelyeket a benszülöttek áprilistól júniusig még ma is sűrűn 
látogatnak. Lásd P. Meistermann Barnabás O. F. M. apostoli misszio-
nárius „Új Útmutató a Szentföldre" (Budapest 1909) 535. s k. 
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Ott évenként nagy összejövetelt szoktak rendezni. Mindenfelől 
gyűlnek oda az emberek, hogy ott néhány napon át fürödjenek. 
Ámbár azért teszik, hogy meggyógyuljanak a betegségekből, 
mégis az ördögnek cselfogása az egész. Ahol ugyanis az Isten 
csodáit műveli, ott az ő ellenfele kifeszíti romlást okozó hálóját. 
Mert ott asszonyok és férfiak közösen fürödnek." 

[Közvetlenül ezek után a 7. §-ban és a 8 §-nak csaknem 
végéig közli sz. Epifán, ugyancsak Józsefnek részletes elbeszé-
lése alapján, miként vetette szemét Júdás egy fürdőző rendkí-
vül szép keresztény asszonyra, akibe beleszeretett, de amikor 
hozzá közeledett, az asszony keresztet vetve magára Krisztus 
nevében visszautasította a kéjelgőt. És amikor Júdás elküldte 
megbízottait ajándékokkal az asszonyhoz, ez a küldöncöket meg-
korholta és elkergette. A visszautasítás miatti bosszúságában 
Júdás társaival együtt napnyugta után a közelfekvő temetkező 
sziklabarlangba ment, ahol varázsszerekkel próbáltak az asszony 
elcsábításában eredményt elérni ; az asszony azonban Krisztus 
erejével mindvégig meghiúsította a csábítók ördögi kísérleteit 
és állhatatos maradt. Miután Júdás három éjjelen át hiába várt 
az asszonyra, csalódása miatti elkeseredésében összeveszett a 
gazfickókkal. — Ezek után így folytatja Epifán :] 

8. §. Ez volt József számára a kereszténységre való 
előkészítés harmadik mozzanata t1 hogy tudniillik ott, ahol Krisz-
tus neve és a kereszt pecsétje van, megtörik a varázslás ereje. 
De azért még most sem határozta cl magát, hogy kereszténnyé 
legyen." 

9. §. „Ezután megjelent neki álmában az Úr és monda 
„Én Jézus vagyok, akit a te őseid keresztrefeszítettek; higyj 
bennem!" Miután erre sem hitt, súlyos betegségbe esett és már 
lemondtak róla. Ekkor az Úr ismét megjelent neki és szólt hozzá, 
hogy higyjen és meg fog gyógyulni. József megígérte, hogy 
hisz és felgyógyult, de ismét megmaradt megátalkodottságában 
Másodízben is megbetegedett és miként először, most is lemond-
tak róla. Amikor zsidó rokonai már azt hitték, hogy befejezi 
(t. i. életét), titokzatos dolog történt vele. Egy öreg (zsidó) tör-
vénytudó lépett ugyanis ágyához és fülébe súgta a következő-
ke t : „Hidd, hogy Jézus, akit Pontius Pilátus helytartó alatt 

1 Az első volt a II. Hillél megkeresztelkedése- és boldog halálakor 
nyert benyomás ; a második néhány újszövetségi könyvnek olvasásakor 
nyert benyomás. 

10* 
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keresztrefeszitettek, az Isten Fia és hogy ö Máriától született; 
hogy ö az Isten Krisztusa (a Messiás) és halottaiból feltámadt 
és hogy el fog jönni itélni eleveneket és holtakat." Mindezeket 
maga József beszélte el nekem pontosan, amiért ezt az igazság-
nak megfelelően kijelentem . . ." 

10. §. „. . . József tehát még be teg volt és habár ettől az 
öregtől, miként föntebb mondottuk, a többi között azt hallotta, 
hogy „Jézus fog itélni fölötted", mégis ismét megátalkodott. Az 
Úr azonban kegyessége szerint újból szólt hozzá : íme, meg fog-
lak gyógyítani ; de ha felépülsz, higyj ! És ismét felépült beteg-
ségéből és — nem hitt ! Erre az Úr még egyszer megjelent 
neki álmában, miután már egészséges lett és megfeddette ma-
kacssága miatt . De hozzáfűzte az Úr a következő Ígéretet : Hogy 
teljes vallási meggyőződésre juthass — ha nevemben valami 
isteni jelt {d-soarj^eiov azaz : csodát) akarsz cselekedni, könyörögj 
hozzám és én megteszem." Volt a városban, t. i. Tiberiásban, 
egy őrjöngő (uaivó^svog), aki meztelenül futkosott a városban, 
mert amint azt az ilyenek szokták, szétszaggatta a rajta levő 
ruhát. Ezen akart József látomásának igazvoltáról megbizonyo-
sodni ; de még mindig kételkedett és félénkség tartotta vissza. 
Bevitte tehát ezt az embert házába, bezárta az ajtót, vizet vett 
kezébe, keresztet vetett a vízre és az őrültre hintette, mondván: 
„A megfeszített názáreti Jézus nevében, menj ki belőle, te dé-
mon, hogy meggyógyuljon!" Erre ez az ember hangosan fel-
kiáltott, földre terült, erősen tajtékzott, rángatódzott és hosszú 
ideig mozdulatlanul feküdt, úgyhogy József azt hitte, hogy meghalt. 
Egy óra múlva azonban arcát dörzsölve fölkelt; és amint látta 
mezítelenségét, betakarta magát és kezét tette szeméremtestére, 
nem bírván tovább nézni mezítelenségét. Ezután Józsefnek egyik 
ruháját magára öltve, értelmes s eszes állapotba tért vissza és 
sokszorosan hálát adot t ennek az embernek és Istennek, elis-
mervén, hogy általa gyógyult meg és elhíresztelte Józsefet a 
városban, úgyhogy e csoda az ottlakó zsidóknak tudomására 
jutott. És csakhamar nagy szóbeszéd járta be a vá ros t : „József 
megnyitotta a kincstárt; ott megtalálta és elolvasta az Isten írott 
nevét és ezzel müvei nagy csodajeleket."1 Híresztelésük igazság 

1 Minthogy az Isten írott nevét ( y s y g a f i u s v o v cô ovotxa tov d-sov) 
említik, azért e név alatt a négybetűs H W (JHVH) istennevet kell érte-
nünk, amelyet a zsidók már a Krisztus előtti utolsó századok óta csak le-
írtak, de tiszteletből és babonás félelemből nem ejtettek ki, hanem helyette 
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volt, de nem oly értelemben, mint ahogyan ők gondolták. Jó-
zsef azonban hihetetlenül még továbbra is megmaradt szivének 
megrögzöttségében. Ámde a kegyes Isten, aki azok számára, akik 
őt szeretik, mindig jó alkalmakat nyújt az üdvösségre, ilyeneket 
nyújt azon emberek számára is, akiket az (örök) élet elnyeré-
sére méltatott." 

11. §. „Történt ugyanis, hogy Júdás patriárka (talán úgy 
hívták), amint férfi korba lépett, Józsefnek viszonzáskép aposto-
látusságáért tiszteletajándékul átengedte a mezei termények jö-
vedelmét és levelekkel Cilícia tar tományába küldte. Amint oda-
érkezett, Cilícia minden városá-ban követelte a tartományban 
lakó zsidóktól a tized és zsengék beszolgáltatását. Ez idő alatt 
vezettetett közelebb az egyházhoz, nem tudom, melyik városban, 
és megbarátkozott az ottani püspökkel. Ettől titokban elkérte az 
evangéliumokat és olvasgatta azokat. Mivel mint (patriárkátusi) 
kiküldött — ez ugyanis miként már mondottam a neve e mél-
tóságnak a zsidóknál — komolyan és feddhetetlenül intézte el 
azt, ami a törvényes rend helyreállításához tartozott s így erély-
lyel kellett eljárnia, sok rossz zsinagógaelüljárót és papot és vént 
és úgynevezett azanítát1 más néven diakónust vagy szolgát, 
elmozdított és eltávolított hivatalából. Emiatt sokaknak gyűlöle-
tét vonta magára, akik aztán, hogy megbosszulják magukat 
rajta, nem kis mértékben azon voltak, hogy belekössenek és hogy 

mindig az , Adonáj (a. m. Úr) szót használták. József korában a leg-
szentebb n i l 1 istennévnek kiejtését már csak a tudósok igen kis köre is-
merte, a nép pedig már csaknem félezredév óta elfelejtette. Ehhez az 
istennévhez többféle zsidó babona fűződik, amelynek első nyomai m é g a 
kereszténység előtti korba nyúlnak vissza, teljesen azonban a zsidó misz-
tikusok a kabbalában fejlesztették ki. A zsidó misztikusok, szerint, aki Isten-
nek ezt a titokzatos nevét ismeri és kiejti, mindent, amit akar, még cso-
dát is művelhet. A zsidók hite szerint Mózes is ennek a névnek erejével 
művelte csodáit. Krisztus is szerintük csak úgy gyógyíthatta a betegeket 
és támaszthatta föl a holt ikat, hogy ezt az istennevet mondta ki fölöttük. 
Dávid Almi (Menachem ben Salamon), a XVI. század egyik zsidó álmes-
siása is ennek a névnek kiejtése által nyert oly erőt, hogy tíznapnyi utat 
egy nap alatt megtehetett stb. Ez istennév csodálatos erejének felhaszná-
lásán alapszanak a gótemről szóló zsidó legendák is, amilyen például 
Liva (Júda) ben Becálel prágai rabbi ( f 1609) gólemje (agyagból készült 
emberi alak), amelyet mindenféle szolgálat teljesítésére felhasznált. — A 
négybetűs istennévről ésjmisztíkus körülírásairól (sem ha-meforás) kiadásra 
-váró könyvünkben tüzetesen szólunk. 

1 Azciníta, d'Cavixa a héber chazzán a. m. zsinagóga-felügyelő, 
zsinagóga-szolga; előimádkozó és előénekes. 
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kikutassák, mit tett. Ezért veszekedést keresve, tömegesen be-
rontottak házába a tűzhelyig és őt az evangéliumok olvasásában 
találták. A könyvet elragadták tőle, őt magát megfogták, a 
földhöz vágták és ordítozva és a legnagyobb gyalázatokkal il-
letve a zsinagógába hurcolták, ahol megostorozták. És ez volt 
a törvény szerint az ő első harca (ttqûtoç àyùv), amelyet (a hit-
ért) meg kellett álnia. A város püspöke azonban odament és 
kiszabadította őt kezeikből. Máskor meg, amint ő azt nekünk 
elbeszélte, u tazás közben találkoztak vele és a Kydnos folyóba 
dobták. Ennek sodra elragadta, a víz alá merült és már azt gon-
dolták, hogy elveszett és örültek rajta. Ö azonban megmenekül' 
vén, kevéssel ezután fölvette a szent vizkeresztséget. Ezután a 
comes méltóságáig emelkedett és megbarátkozott Konstantin 
császárral, akinek el is mondotta, összes élményeit : hogy a zsi-
dóknál a legmagasabb méltóságviselők egyike volt és hogyan 
jelentek meg neki mindenütt az isteni látomások, amikor az Úr 
meghívta őt a szent hivatásra és üdvösségre, tudniillik a benne 
való hitre és saját (Isten) megismerésére. A nemes császár pe-
dig, Krisztusnak igazi szolgája, Dávid, Hizkia. Joziás nyomán 
isteni buzgósággal telve az uralkodók között, miként már föntebb 
mondottam, ajándékul országában egy méltósággal ruházta fel. 
Ugyanis comes-szé rendelte, kijelentvén még, hogy kérjen ma-
gának, amit akar. Ő azonban nem kért egyebet, mint azt a 
legnagyobb ajándékot, hogy engedje m e g a császár neki, és 
császári paranccsal hatalmazza fel, hogy a zsidók városaiban 
és falvaiban templomokat építhessen, ahol még sohasem sikerült 
senkinek sem templomokat építeni, mert sem görögök, sem sa-
maritánok, sem keresztények nem laktak ott közöttük. Különö-
sen Tiberiásban, Diocaesareában, amelyet Sephorisnak1 is nevez-
nek, Názáretben és Kafarnaumban őrködnek, hogy más nemzeti-
ségű (nemzsidó) ne lakjék közöttük." 

12. §. „így tehát József levéllel és felhatalmazással és új 
méltóságának birtokában Tiberiásba érkezett, ezenkívül pedig 
egy írásos utasítással, hogy a császári pénztárból fedezheti a 

1 Sepphoris (a rómaiaknál Diocaesarea, a Taimúdban Cippori, ma 
Szaffurije) három órányira feküdt északra Názárettől. A szinédrium (patri-
árkátus) úgylátszik Kr. u. 180 óta itt telepedett le I. Júda ha-naszí (a 
patriárka) alatt, de már unokája II. Júda rabbi alatt Tiberiásba költözött 
át. A IV. században József, Tiberiás comese- által épített bazilikának rom-
jai, melyet a XII. században restauráltak, m é g ma is láthatók V. ö.. Meis-
termann „Új Útmutató a Szentföldre" id.. m- 579, s. k.. old. 
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megbízatáshoz szükséges költségeket. Személyét illetőleg is 
ugyanonnan kiutalt fizetéssel volt kitüntetve. Tiberiásban kez-
dett tehát építkezni. Volt a városban egy régi korból való be-
fejezetlenül maradt roppant templom ; úgy gondolom Adrianeum-
nak AöqiávEiov)1 nevezték. A polgárok megkísérelték, hogy le-
hetőleg nyilvános fürdővé alakítsák át ezt az épületet. Amikor 
azonban József hozzájutott, kedvező alkalmat látott a cselek-
vésre. Mivel a falak négylábnyi kockakövekből már bizonyos 
magasságra elkészültek, egy templom építéséről kezdett gondos-
kodni. Ehhez oltatlan mészre és más anyagra volt szükség. Ezért 
a városon kívül több égető kemencét készíttetett, számszerint 
mintegy hetet, amelyeket ott a nép nyelvén fornaces-nek 
((povQvàxaç) neveztek. De az ellenséges indulatú és minden ár-
mányra vakmerően kész zsidók nem hagytak föl a náluk állan-
dóan szokásos bübájolással. Varázslással és mindenféle mester-
kedéssel a legelőkelőbb zsidók azon igyekeztek, hogy a tüzet 
megkössék. A tüz tehát szünetelt és nem akart égni ; úgyszól-
ván hütelen lett saját természetéhez. Midőn tehát azok, akik 
azzal voltak megbízva, hogy tüzelőanyagot, tudniillik gallyakat 
és rőzséket rakjanak a tűzre, nem értek el semmit, Józsefnek 
jelentették a történteket. Ez lelkében felháborodva és az Úr 
iránt való buzgalomtól elragadtatva, odasietett, vizet hozatott 
egy edénybe, ezt kampszaké-nek (/.auxpùy.r^) nevezik, a benn-
szülöttek pedig kakúbion-nak (xa/.ovßiov). Fölkapta a vizes edényt 
mindannyinak szemeláttára (mert à zsidók részéről nagy tömeg 
gyűlt össze a látványra) és miközben az edény fölött újjával a 
kereszt jelét csinálta és Jézust segélyül hívta, hangosan így szólt : 
„A názáreti Jézus nevében, akit az én és valamennyi itt körül-
állónak ősei keresztrefeszítettek, nyerje ez a víz azt az erőt, hogy 
minden biibájosság és varázslat, amit ezek müveitek, meghiúsul-
jon és hogy a tüz érvényesítse erejét az Úr házának befejezé-
sére !" Ezután minden kemencére hintett a vízből. És a varázs-
lások meghiúsultak, a tüz pedig ismét fellobbant mindnyájuk 
szemeláttára. A jelenlevő néptömeg erre felkiáltott: „Egy az 
Isten, az aki segit a keresztényeknek !" ezután eltávoztak. Mint-
hogy azonban azok (a zsidók) később is gyakran zaklatták e 
férfiút (Józsefet), azért a templomnak csak egy részét építette 

1 Hadrian császár (117—138) sokfelé emeltetett templomokat bàl-
ványképek nélkül, amelyeket Hadrián-templomainak (Hadriania, Adrianea 
t. i. templa) neveztek. 
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ki Tiberiásban s ott csak egy kis kápolnát emeltetett. Azután 
elköltözött onnan és Skythopolisban1 telepedett le. Diocaesareában 
pedig és néhány más helyen2 sikerült befejeznie a megkezdett 
templomot." 

1 A Tiberiástól négy órányira délre fekvő Skijthopolis (a. m. szittya-
város) az ószövetségi Béth-Seán, amely csak a görög uralom alatt kapta 
görög nevét a Kr. e. 631-ben Palesztinába tört ^ittyáknak itt megtelepe-
dett része után. Hajdan, csaknem a Kr. utáni XIII. századig, patakoktól 
öntözött szép környékéről, buja növényzetéről (pálmák, olajfák stb.) oly 
híres volt, hogy a III. században élt rabbi Simeon ben Lákis azt mondta : 
„Ha a paradicsom Palesztinában van, akkor Béth-Seán annak kapuja". 
Leginkább pogányok lakták, akik a kisebb számban levő zsidók esküdt 
ellenségei voltak. A IV.—V. században már sok keresztény lakott e város-
ban, amely püspöki székhely is volt. Híres kolostora ez időben a szerze-
tes élet nagy központja volt. A II. Konstancius császártól Skythopolisba 
száműzött Sz. Özséb, Vercelli püspöke, miként föntebb említettük, itt 
találkozott 356-ban Sz. Epifán, ciprusi érsekkel és más püspökökkel. 
Az aposztata Julián császár alatt 361-ben a pogányok sok keresztényt 
öltek meg e városban. Amikor pedig a VI. században a samaritánok 
fellázadtak a birodalom ellen (521—531), szintén nagy vérengzést vittek it} 
végbe a keresztények között s a város jó részét lángba borították. 
A keresztesek teljes hanyatlásban találták és érsekségének székhelyét 
áttették Názáretbe. A város romjai mellett fekvő falut az arabok ma a 
régi város neve után Bejszán-nak (Bészán) hívják. V. ö. Meistermann 
„Új utmutató a Szentföldre" id. m. 539. sk. old. 

2 Csak újabban derült ki, h o g y e „más helyek" között volt a hajdani 
Kána (ma Kafr-Kenná) község is, amelyet Jézus egy menyegző alkalmá-
val első csodájával tüntetett ki. E község ferencrendi szerzetesei ugyanis 
(akiknek temploma itt a keresztesek egy templomának helyén áll, ez pe-
dig egy még régibb bazilikának romjain épült) 1900-ban templomuk re-
staurálási és bővítési munkálatai folyamán felkutatva szentélyüknek talaját, 
két lábnyira, a talaj alatt éppen a kórus bejárata előtt egy két-kolumnás 
fogadalmi mozaik-maradványt találtak arámi (nem héber!) felirattal. A jobb 
oldali kolumna e lég jó állapotban van, öt sor van rajta. Clermont-Ganneau 
tanár olvasása szerint („Palestine Exploration Fund" 1901. 374—389. old.) 
az arámi szöveg magyarul ez : „Kegyes emlékezetül. Joszéh ( József) 
Tanhum fia, Butáh fia és gyermekei, akik ezt a TBLH (n^Utû) tabula, a. m. 
tábla; oltár) készítették. Áldás reájuk. Ámen." A baloldali kolumna, sajnos, 
csak töredékesen van meg. Rajta nyilván az emlék felállításának oka 
lehetett. A mozaik a III. vagy IV. századból való, melyben maga Clermont-
Genneau tanár e hely legrégibb temploma alapítójának nyomát véli látni, 
akiről t. i. Epifán ír, hogy Józsefnek hívták, megtért zsidó és Tiberiás 
comese volt s aki nemcsak Tiberiásban, Kafarnaumban, Szeforiszban és 
Názáretben, hanem Galilea néhány más városában és falujában is épített 
templomokat. Lásd Meistermann id. m. 449—450. old., ahol e feliratos 
mozaik képe is közölve van. 
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íme, Szent Epifán szerint József megtérésének története 
telve csupa jellegzetes zsidó vonással. Mily hosszantartó küzde-
lem a test és lélek között ! A rabbinizmus szellemében nevelt 
léleknek milyen kínos vergődése a rabbi-gőg és a „Názáreti" 
előtt való alázatos és bűnbánó meghódolás között! A zsidó 
szívnek hányszori makacs megkeményedése és az Úr kifogyha-
tatlan könyörületének mily csodálatos kegyessége, míg végre az 
Isten kegyelméből nyert hitbeli teljes meggyőződés enged a 
kegyelem édes vonzásának s a megtért lélek imádva borul le a 
megismert Keresztrefeszített előtt, akiért gyalázatot és szenve-
dést is eltűr és templomokat emel tiszteletére . . . ! A megtért 
Józsefben valóságos tipusát láthatjuk az igaz zsidó konvertíták-
nak, akiknél minél szívósabb és ridegebb volt azelőtt az ellen-
kezés a „Názáretinek" hívásával szemben, annál odaadóbb, lán-
golóbb megtérésük után a buzgóság és önfeláldozás. 

A zsidó történetíró Grütz persze nem állhatja meg, hogy 
itt is ne adjon kifejezést a kereszténység iránt való gyűlöleté-
nek s meg ne gyanúsítsa, meg ne rágalmazza egyrészt a keresz-
tény papságot, másrészt a kereszténységre tért volt hitsorsos 
fajrokonát. 

Idézett nagy munkájában1 ugyanis azt írja, hogy „Palesz-
tina keresztény papságának és a császár előtt nagy tekintélyben 
állott Eusebius püspöknek (260—340) gondja volt arra, hogy Jó-
zsef megtéréséért jutalomban részesüljön", t. i. a comes méltó-
ságával való kitüntetés által. Grätznek ez az állítása azonban 
nem egyéb légből kapott merő ráfogásnál, ami abból is kitűnik, 
hogy állításának bizonyítását meg sem kisérli. 

Történeti munkájának népies kiadásában pedig2 ezeket 
mondja : Konstantin engedélyt adott Józsefnek, hogy templomo-
kat építsen Galileában, állítólag Tiberiásban, Sephorisban, Ná-
záretben és Kapernaumban. Ámde merő kérkedés, hogy ilyene-
ket tényleg épített. Kinek számára építette volna a templomokat? 
Csak Tiberiásban épített egy kápolna-félét." — Grätz, mint 
számtalan más helyen, úgy itt is arról tesz tanúságot, milyen 
felületesen bánik el a forrásokkal és mily könnyelműen merészel 
becsmérelni egy jellemes és tiszteletreméltó férfiút, aki meggyő-
ződéseért szenvedni is tudott. Hiszen Sz. Epifán világosan írja, 
hogy József csak olyan városokban és falvakban akart templo-

1 Grütz „Geschichte der Juden . . ." id. m. IV. k. 336. s k. old. 
2 Grütz „Volkstümliche Geschichte der Juden", II. k. 140. old. 
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mot építeni, ahol a zsidók oly sűrűn laktak, hogy önálló keresz-
tény egyházközség saját templommal nem létesülhetett, mert 
ezt a zsidók megakadályozták. Epifán minden olvasójáról felté-
telezhette, hogy számolnak azzal a feltevéssel, hogy azon a vi-
déken, Galileában nagy számban, sőt többségben laknak keresz-
tények. Konstantin császár pedig erős kézzel karolta fel a ke-
resztény templom-építés ügyét. 

* 

A IV. század két konvertítájának, a Nikodémus-lelkü II. 
Hillél partriárkának és az Úr kegyes hívásával sokáig ellenkező 
József, szinédriumi ülnöknek megtérését írtuk meg. Azok szá-
mára írtuk elsősorban, akikben az ősi valláshoz való ragaszko-
dás küzd a józan megfontolásból eredő kereszténységre való 
térésnek még imbolygó vágyával s egyszersmind azok számára, 
akik Jézus Krisztusban már megtalálták azt, aki után őseik hiába 
sóvárogtak. Szolgáljon e közlemény amazoknak indítékul arra, 
hogy a józan ész világánál tisztán belássák, hol az igazság s a 
megismert igazságot elfogadva, beálljanak az igazság követőinek 
tisztes táborába, Krisztus kereszténységébe. Emezek pedig me-
rítsenek e közleményből bátorítást arra, hogy akésedelmeskedést 
félretéve, megpihenhessenek az őseiktől félreismert, keresztre-
feszített „Názáretinek", az Isten Fiának, az igért Messiásnak 
keblén, aki a keresztfán kitárt karjait most is ölelésre tartja, 
várva azokat, akik elsősorban voltak hivatalosak az ő országába, 
az anyaszentegyházba s benne megtalálják mindazt, amiért lel-
kük eped. 

Legyen ez az írás szerény visszhangja a közlemény elején 
idézett krisztusi szónak : „Én pedig ha felemeltetem a földről, 
mindeneket magamhoz vonzok". (Ján. 12, 32.) 

Kalocsa. Huber Lipót. 



Újszövetségi Szentírás a Vulgata szerint Káldi György S. J. 
fordítása nyomán, tekintettel az eredeti szövegre, átdolgozta, 
bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta a Szent István-Társulat 
Szentírás-bizottsága. Első kötet megjelent 1927-ben, a második 
1928-ban (a kettő ára 12 p), az egy kötetes olcsó népies kiadás 
szintén 1928-ban, a második kiadása pedig 1929-ben. 

Évtizedekkel ezelőtt Dr. Kiss János p. prelátus, egyetemi 
tanár, mint a Szt. István Társulat igazgatója s a Tud. és írod. 
Osztály tagja azt az indítványt tette, hogy a nyelvészetileg sok 
tekintetben elavult, Tárkányi-féle Szentírást a Társulat javíttassa 
át, illetve fordíttassa le újra és időszerű magyar nyelvi kön-
tösbe öltöztetve adja a magyar nagyközönség kezébe. Mert 
minden élő nyelv, tehát a magyar is idő folytán hatalmas át-
változáson, fejlődésen megy át. Új szavak és kifejezésmódok 
gazdagítják a régi nyelvet. A régi szavak és kifejezések pedig 
új, a régitől esetleg lényegesen elütő értelmet kapnak. Szerke-
zetileg is olyan elváltozás észlelhető benne a régihez képest, 
hogy a régies szóképzés, név- és igeragozás érthetetlenné, sőt 
egyenesen élvezhetetlenné teszi a modern ember számára a 
régi irodalmi alkotásokat. 

Ezt az indítványt napjainkban végre valóra váltotta a Szent 
István Társulat. Hazánk legkiválóbb szentírástudósainak, majd-
nem csupa egyetemi tanároknak közreműködésével elkészíttette 
és modern, tömör jegyzetekkel ellátva közre bocsátotta az Új-
szövetség szent könyveit. Először két kötetben gazdag jegyze-
tekkel, melyek inkább a sok idővel és nagyobb tudományos és 
lelki igényekkel rendelkező müveit közönség, sőt a szakembe-
rek és szentírásmagyarázattal foglalkozó hittudományhallgatók 
számára készültek. Azután egy kötetben is megjelent redukált 
jegyzetekkel a köznép számára. Ez az utóbbi zsebkönyvszerü 
kicsiségével is, olcsóságával is sokkal jobban szolgálja a közér-
deket, mint az előbbi. Ha a jegyzeteit még szűkebbre szorítják 
s ezzel szemben a nagy betűket szerető egyszerű bácsik és né-
nik kedvéért az ő szeműket kínos próbára tevő, bosszantóan 
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apró betűket nagyobbakkal cserélik ki, ennek a népies kiadás-
nak nagy jövőt és fényes sikereket lehet jósolni. 

A mi a mü szellemi részének bírálatát illeti, különbséget 
kell tennünk a fordítás és jegyzetezés között. 

A jegyzetezés, illetve szövegmagyarázat megbízhatóságát 
és kiválóságát garantálja a tudós munkatársak neve és tudo-
mányos irodalmi múltja. 

Ebből a szempontból igazán komoly nagy nyereséget je-
lent az új szentíráskiadás. Modern színvonalon álló tudósok tu-
dományuk színe-javát teszik közkinccsé részint az egyes köny-
vek elé tett bevezetésekben, részint a jegyzetekben. 

Azonban, hogy hátulról kezdjük a bírálatot, a Jelenések köny-
vének magyarázatában túlságosan sok a tapogatózás, találgatás. 
Nem tartjuk szerencsésnek a sok „talán" így, „talán" úgy ér-
tendő magyarázatot . Tudjuk, hogy ott nagyon sok a homály és 
titokzatosság, melyekre talán sohasem derülhet kielégítő fény és 
világosság. Azonban a sok talán, szóval a nagy határozatlanság 
a nagyközönségnek szánt magyarázatokban mégis kifogás alá 
esik és kerülendő. Mert az olvasókban kételkedő kishitűségre 
vezethet. Világosság és megértés helyett inkább zavart kelthet 
a lelkekben. 

Az evangéliumok némely helyeinek magyarázatát sem tart-
juk kifogástalannak. Pl. A „sokan vannak a hivatalosak, kevesen 
a választottak" (Mt. 20, 16; 22, 14.) jézusi mondásnak az üdvő-
zülendők kevés számáról való magyarázatát teljesen elhibázott-
nak tartjuk. A tíz szűz parabolájának (Máté 25. f.) magyará-
zata sem helyesen mondja : „az égő lámpa jelentheti a hitet, 
szeretetet és megszentelő malasztot," holott helyesen csakis a 
legutolsót jelentheti. A talentumok parabolájában (Mt. 25. f.) 
szintén nem helyesen magyarázza sem a talentum szót, sem a : 
„kinek-kinek a maga tehetsége szerint" kifejezést. 

Egyéb magyarázatok ellen is sok kifogást lehetne tenni. 
Minthogy azonban ez a vita nagyon is a részletekbe vinne és a 
kifogások talán alanyisággal is megvádolhatok volnának s külön-
ben is szinte egész könyv megírására kényszerítene a tárgyi bí-
rálat, mellőzzük a részletezést. Csak azt kívánjuk újra leszögezni, 
hogy a jegyzetezés tekintetében nagy egészében mégis igen ér-
demes és dicséretes munkát végeztek a bizottság tagjai. Jegy-
zeteik rövidek, velősek, világosak, praktikusak és legtöbbnyire 
tudományosan igazak. Sokkal összefüggőbbek mint Tarkanyié. 
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Az új szentírás kiadásában fő- és vezető szerepet játszó 
fordítás keresztül vitele azonban távolról sem mondható sikerült-
nek és dicséretesnek. 

Seholsem jelzik ugyan az irányelveket, melyek őket for-
dításukban vezették. De azért az ember látja, hogy mindenütt a 
régiességhez való lehető ragaszkodás volt a vezető szempont a 
fordításban. Ámde épen ez az, a miben nem tudunk velük egyetér-
teni. Hiszen már maguk a szent szerzők is a maguk3korának nyelvén 
írtak, sőt nyelvezetük koruk meghatározásának egyik tényezője. 

Minden fordítás is a maga korában modern, vagyis kor-
szerű volt, az illető kor embereinek nyelvén készült, hogy jól 
megértsék és élvezzék. Az új fordításokat épen az tette minden 
korban szükségesekké, hogy a korábbiak nyelvészetileg idejüket 
multák és élvezhetetlenekké váltak. 

Az új magyar szentírásfordítást is egyedül az a kívána-
lom tette indokolttá, hogy kiküszöbölje mindazt a régiből, a mi 
a nyelvérzék szempontjából annyira kényes izlésü, modern mü-
veit közönség számára ellenszenvessé tette az ósdi nyelvű bibliát. 

Már most mi történt? Tagadhatatlan, hogy sok haladás 
van az új fordításban magyarosítás tekintetében is. Kivált az 
Apostolok cselekedeteinek fordításában és némely apostoli leve-
lekben, a Jelenések könyvének szövegében is. Bár ezekben is 
még kelleténél több maradt a régieskedésből. Az evangéliumok 
szövegének fordítása azonban nem a mai magyarok, legfőlebb 
a székely magyarok számára készült! A szenvedő igealakok és 
a félmultak, ván-vén-es igealakok csak úgy hemzsegnek minde-
nütt. Mintha a Wells-féle időgép a jó fordító urakat visszave-
tette volna Zrínyi Miklós idejébe. „Alszik vala, legelészik vala, 
nem tudja vala, elfogatta vala" stb. Ilyen kifejezések ma tréfa 
számba mennek. Nem valók a mai ember számára. A szentírás 
fensége nem az ilyen nevetséges ósdiságokban áll. Ezekért 
ugyan kár volt új fordítást készíteni. Ennél sokkal jobb volt 
Soós István fordításának szövege. A Szent István Társulat fordí-
tásában jobbak a jegyzetek. De mégis csak a szöveg a fő. 

Minő furcsán hangzik az ilyen félmúlt igehalmozás : „És 
evének mindnyájan és jóllakának és a fönmaradt hulladékból 
tizenkét kosarat tele szedének" (Mt. 14, 20.) így bizony ma soha-
sem beszél a magyar ember. „ Valónak pedig, a kik ettenek" 
(Mt. 15, 38)valósággal hátborzongás fogja el az embert ilyen 
beszédtől. „Hagyd a holtakra eltemetni halottaikat" (Mt. 8, 22.) 
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Minő magyartalan beszéd e helyett : „hogy eltemessék halot-
taikat!" 

A legfőbb hiba még ezekben a magyartalanságokban is a 
következetlenség. A régi fordításban — helyesen — mondatokra 
felbontott ván-vén-es igeszerkezeteket az új fordítás akárhány-
szor visszacsinálja a magyarosság rovására. Ha pedig monda-
tokra bontja fel (helyesen!) a régi fordításban még megmaradt 
igealakokat, azt is következetlenül csinálja. Néha a vala igeala-
kot múltra változtatja, máskor meg épen a múltból csinál fél 
multat. Pl. „Hullának és termést hoztak." A hebraizmusok, vagyis 
a héber nyelv szelleméből fakadó kifejezésmódok, melyek ellen 
pedig Székely a Hermeneuticájában annyit küzd, majdnem mind 
következetesen megmaradtak. Holott ezek a magyar nyelv szel-
lemével homlokegyenest ellenkezésben vannak. Elsősorban tehát 
épen ezeket a magyartalanságokat kellett volna kiküszöbölni. 
Pl. Vocabitur (hebraizmus) helyesen és magyarosan így hangza-
nék: lesz. Nem pedig így: „Legkisebbnek fogják hívni" (de ezért 
ez már haladás a régi: hivatik fordítással szemben!) (Mt. 5,19.). 
„Miért gondoltok gonoszat szivetekben ?" (Márk 9, 4.) Helyesen: 
magatokban. „Az én házam imádság házának fog hivatni" (Mt. 
21, 13.) helyett helyesen: lesz. „A gonosz szolga azt mondja 
szivében" (Mt. 24, 48.). Magyarosan : gondolja magában. „Menj 
be kamarádba imádkozni" (Mt. 6, 6.) Kamarában ma nem szo-
kás imádkozni. „Rejtekben" helyett is inkább: magadban vagy 
magányosságban kellett volna fordítani. 

Aztán miért kellett az annyi félreértésre okot adó héberes 
testvér szót megtartani Mt. 12. fejezeteinek címében: Jézus anyja 
és testvétei?! Az atyafiai kifejezés már régen polgárjogot nyert 
a magyar nyelvben a testvérei szó helyett, mely esetleg bot-
ránykozást kelt az avatatlan olvasók szemében. „A föld szívé-
benő", (Mt. 12, 40) szintén tősgyökeres hebraizmus : a föld bel-
sejében helyett. „Nem ízlelnek halált" (Mt. 16. 28.) hebraizmus 
helyesen : nem halnak meg. A Miatyánk szövegében (Mt. 6, 12.) 
meghagyott : ellenünk vétetteknek kifejezés pedig még a hebra-
izmusoknál is helytelenebb. Ma már ezt így imádkozzuk : az el-
lenünk vétkezőknek. Székely a Hegyi beszéd magyarázatában ezt 
magyarosan, bár kissé hosszadalmasan így fordította : „azoknak, 
akik ellenünk vétettek." De hát a szentirásbizottság Székely 
magyaros fordítását visszacsinálta magyartalanul ebben is, más-
ban is. Hogyan lehetett pl. ugyancsak a Miatyánkban, továbbá 
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Mt. 26, 41-ben (kísértetbe ne essetek) visszacsinálni Székely ki-
sértés szavát a régies kísértetre, holott a kisértet a mai magyar 
nyelvben már nem egyenértékű a kísértéssel, mint a régi ma-
gyar nye lvben?! Meg különben is már mindenki kísértést imád-
kozik a Miatyánkban. Tehát azon a jogcímen sem lehet érvelni 
a kisértet szóhoz való ragaszkodás mellett, hogy kimélni kell a 
közhasználat által megszentelt régies kifejezéseket. Aminő jog-
gal meghagyta a szentírásbizottság a „kísértetbe ne essetek", (Mt. 
26, 41.) kifejezést, épolyan, sőt nagyobb joggal meghagyhatta 
volna a vigyázzatok szót. Helyébe „ébren legyetek" kifejezést 
iktatták. 

A régiességhez való indokolatlan ragaszkodás miatt kell 
ilyesmit is olvasnunk: „Aki a héjazaton vagyon." (Mt. 24, 17.) 
A héjazat szót ma senki sem érti meg. Ma háztetőről beszélünk. 

A főparancsolat (Mt. 22, 36.) elnevezésben ellenben ra-
gaszkodni kellett volna a közkeletű régi névhez az új „nagy 
parancsolat" helyett. Ez már igazán szokatlan. 

„Ne orozz" (Mt. 19, 18.) helyett ne lopj-ot kellett volna 
fordítani. Mert most így mondjuk a tiz parancsolatban. „Azok 
(kisdedek) angyalai" (Mt. 18, 10.) helyett magyarosabb lett 
volna : angyalaik. 

A nehogy igekötő használata magyartalan: hogy ne he-
lyett. A míg nem hasonlóképen. Pl. „Míg nem mindezek meg-
lesznek" (Mt. 24, 34.) helyett helyesen : míg mindezek meg nem 
lesznek. 

Egyébként az új fordítás dicséretére megkel l állapítanunk, 
hogy a kötőszók használatában sokkal nagyobb változatosságot 
mutat, mint a régi. Pl. a sok bosszantó pedig helyett gyakran 
mondja : meg. Az et kötőszót is igen változatosan és magyaro-
san fordítja az összefüggésnek megfelelően. 

„Isten hatalmának jobbján ülni " (Mt. 26, 64.) helyett ma-
gyarosabb lett volna: a hatalmas Isten jobbján ülni. Földindu-
lás (Mt. 27, 51, 28, 2.) helyett most földrengésről beszél a ma-
gyar ember. Olyan furcsán hangzik ez is : ruhája szegélyét illet-
ték. (Mt. 14, 36.) Most úgy mondanók: érintették. A zsinagóga 
fejedelme (Mt. 9. 18.) helyett mi azt mondanók: elüljárója. 
„A papi fejedelem helyett már helyesen főpapot fordít. (Mt. 26, 
37.) Nagy sereg követé őt" (Mt. 9, 25.) helyett tömeg-et mon-
danánk. Mert a sereg ma rendesen katonaságot jelent. 

Máté 11, 8 -ban : Puhába öltözött ember helyett a mai ma-
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gyár nyelv elpuhultam öltözött emberről beszél. Szt. Máténál Jézus 
nemzetségtáblájában a bántóan hangzó nernzé szót kicseréli: 
fia volt kifejezéssel. Még helyesebb lett volna így fordítani: 
utóda volt. A 11. oldalon a jegyzet erősen hansúlyozza : Ő (Jé-
zus) igazán József fia volt. Az igazán szó félreértésekre ad-
hat okot. 

Jézusnak a magvetőről szóló példabeszédjében a tövis 
szót helytelenül megtartja csalán helyett. Hasonlóképen konkoly 
szót vadóc helyett. Hogy azonban senki egyoldalúságról ne vá-
doljon, ki kell emelnünk, hogy nem a jó magyar nyelvérzék 
hiánya okozta a fordítóknál a sok-sok magyartalanságot, hanem 
csak túlfélénk ragaszkodásuk a régieskedéshez. Hiszen számta-
lanszor tanújelét adják jó magyar nyelvérzéküknek. 

Minő jól hangzik pl. az ósdi „együtt letelepedettek" (Mt, 14, 
9.) helyett: „az asztaltársaság" kifejezés. Mt. 22, 10-ben: a ven-
dégek. Bízzatok helyett : bátorság. Családos ember helyett : sző-
lősgazda vagy gazdaember. A hat-het ige helyett : Tud. Pl. Mt. 
19, 12: Aki fel tudja fogni, fogja fel. Szerelmes fiam helyett 
(Mt. 17, 5.) nagyon helyesen: igen kedves fiam, a kiben kedvem 
telett, (nagyon helyesen kimaradt a kedvem előtt a jó. Mert 
jó kedvem nagyon kétértelmű kifejezés.) Meg ne háborodjatok 
(Mt. 24, 6.) helyett nagyon helyesen : meg ne rémüljetek. 

„Elküldi angyalait harsonával és nagy szózattal " (Mt. 24, 
31.) nagyon helyesen: nagy harsona szóval. 

„Távol legyen ez t ő l e d " (Mt. 16, 22.) helyett magyarosan: 
Isten mentsen téged. 

Nagyon helyesen teszi ki a névelőt Krisztus szó elé e szö-
vegben: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. (Mt. 16, 16.) 

De már ezen szövegben: „senkinek se mondják, hogy ő Jé-
zus, a Krisztus " (Mt. 16,20.), én a vesszőt inkább a Jézus szó elé 
tenném. Mert a Jézus szó itt az ő szó appositiója (a görögben 
hiányzik, csak a Vulgátában van meg), a Krisztus szó pedig 
állítmány. Nagyon helyesen „az ember fiá"-t így írja az új for-
dítás: az Emberfiát (Mt. 16, 13.) 

Jézusnak nevezetes szavai t : Pauperes semper habetis vo-
biscum (Mt. 26, 11.) nagyon helyesen így fordítja: ^ s z e g é n y e k 
mindig veletek vannak. A régi fordításból : „szegények mindig 
lesznek veletek", jövendölést szerettek kiolvasni, mintha Jézus 
szentesítette volna örökre az Ínséges szegénységet, nyomort. 
Holott, mint az új fordításból látjuk, Jézus szavainak egészen 
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más az értelmük. Ezután nem lehet tehát Jézus szavaival elo-
dázni a szociális nyomorproblema megoldását. 

A mustármag parabolája ellen természettudományi szem-
pontból felhozni szokott nehézségeket ügyes fordítással védi ki, 
midőn azt mondatja az Úrral : A mustár nagyobb minden (kerti) 
veteménynél (nem pedig, mint Tárkányi fordítja: növénynél.) 

Szinte a végtelenségig folytathatnók tovább ezt a kalásza-
tot. További szemelvényekben mutathatnék be az új fordítás ki-
válóságait és fogyatékosságait. Amidőn tisztelettel kalapot eme-
lünk azon hatalmas munka előtt, melyet fordításukkal és főké-
pen magyarázataikkal végeztek hazánk biblikus tudósai, vég-
eredményképen mégis azt kell leszögeznünk, hogy magyar nyelvi 
szempontból nem igazi nyereség az új fordítás. A gyakorlati 
élet igényei helyett sokszor tudós megfontolások és aggályosko-
dások vezették őket. Kivált az evangéliumok fordításának elbírá-
lásában. A többi szent könyveknél a fordítók élő egyéniségük latba 
vetésével jobban ki merték domborítani a magyarosság szem-
pontját is, de nem egészen kifogástalanul és következetesen. 

A nyomdának elismeréssel kell adóznunk a feltűnően ke-
vés sajtóhibáért. A tárgyilag összetartozó anyagot nem aprózza 
fel verssorok szerint, mint régebben helytelenül történt, hanem 
egyfolytában közli. Az értelmező betoldásokat a szövegben 
(helyesen!) dült betűk jelzik. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

Braun Joseph S. J., Handlexikon d. Kath Dogmatik. Unter Mit-
wirkung v. Proff. d. Theol. am Jgnatius-Kolleg zu Valkenberg. 8° (X. 
u. 356. S.). Freiburg i. Br. 1926. Herder. M. 8'50, kötve M. 10-50. 

A mai modem embert két vonás jellemzi, az egyik a tu-
dományszomj, a másik a sietség. Aki tehát a modern emberre 
hatni akar, az tartsa szem előtt a két fenti vonást. A tudomány-
szomj kiterjeszkedik a tudomány minden ágára, a vallási kérdé-
seket sem zárja ki, sőt végelemzésben minden kérdés ide 
lyukad ki. Épen ezért a vallási kérdéseket világi nyelvezet-
ben és pontos körvonalozásban kell a modern ember tudo-
mására hozni. E cél szolgálatába állt a fenti mü, amelynek 
nem célja a katholikus hitigazságok rendszeres összefogla-
lása, sem az egyes hitcikkelyek alapos megokadatolása, ez 
az egyes szakkönyvek feladata, ezekből pedig épen elegendővel 
rendelkezünk, hanem célúi tűzte ki a kath. egyh. egyes dog-

Religid, 1929. 11 
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máinak és tanításának világos, dologi, könnyen megérthető 
alakban való összefoglalását, tekintettel értelmük, tartalmuk és 
hittani minőségükre, úgy hogy katholikusnak és nem katholikus-
nak egyaránt alkalom kínálkozik az egyes kath. dogmák köny-
nyed és gyors megismerésére. A lexikonban sok nyíljelet találunk, 
ezek utalások a szavakra, amelyek átolvasása a kérdéses cik-
kelyt más-más oldalról világítja meg, miáltal nemcsak alkalom 
nyílik az összefüggő dogmák rendszeres áttekintésére, hanem 
megkönnyítik a kérdéses tétel megértését is. A szerző elsősor-
ban a világiakat és a nem katholikusokat tartotta szem előtt 
müve elkészítésénél és ezek között óhajtja elsősorban a mü el-
térjedését látni. Ez utóbbiak körében ugyanis az utóbbi időben 
nagy érdeklődés mutatkozik a vallási kérdések iránt s szívesen 
vesznek részt vallási kérdések megvitatásában is, amelyben 
azonban, sajnos, nagy járatlanságot árulnak el. Ezeknek a segít-
ségére siet elsősorban a fenti mü. Az egyes szavak mellett ott 
találjuk a megfelelő latin szót is. A nyelvezet világos és könnyed. 
Az egyes tételek összefoglalása tömör, világos és teljes. A vallási 
megújhodás idejében világiaink kezében nélkülözhetetlen mü. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 

Prof. Dr. K. Th.[Preuss : Glauben und Mystik im Schatten des 
höchsten Wesens. Verlag von C. L. Hirschfeld, Leipzig, 1926. 62 lap. 

A berlini „Staatl. Museum für Völkerkunde" nagynevű igaz-
gatója ezen kis füzetben kiadott előadásaiban fejti ki legújabb 
véleményét a vallás eredetéről. Bár nem nagy a terjedelme, 
mégis rengeteg anyagot ölel fel és valóságos fordulópontot je-
lent a modern ethnológia történelmében. Hogy az itt kifejtett 
nézeteket jobban megérthessük és helyesebben értékelhessük, 
röviden foglalkoznunk kell Preuss korábbi müveiben vallott fel-
fogásával. Der Ursprung der Religion und Kunst (megjelent a 
Glóbusban, 1904—1905, évf. 86. és köv. 1.) c. tanulmányában 
a varázslat alapvető jelentőségét igyekezik bebizonyítani a szel-
lemi kultura kifejlődésére vonatkozólag. Szerinte fél az ember 
attól, ami az emberben, állatban halott, mert a halottból kiáradó 
varázserő ártalmas. Vallás, művészet és beszéd varázsgondo-
latra vezethetők vissza. A primitív népek táncai is a varázslat-
ból származnak. A vallás és művészet szokásai szintén a va-
rázslatból származnak, később azonban eltávoztak tőle és nem 
tértek többé vissza hozzá. Preuss a varázslatot nagyon korai 
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"korba, lehetőleg még az őskorba, akarja visszavezetni. Szerinte 
pl. a hupa indiánoknál szokásos szarvaselkészítési mód is a 
varázslaton alapszik. A varázslat kezdete egyes testrészekbe, 
vagy cselekvésekbe helyezett mágikus hit. A varázslat csak ak-
kor lehetséges, amikor az ember nincs tisztában cselekvése hord-
erejével. Azonban tiltakozik az ellen, hogy a varázslat a lélek 
fogalmából vezethető le és nem fogadja el, hogy az embert 
túlélő lélek fogalma lenne a varázslat kiinduló pontja. Egyik 
későbbi munkájában (Die geistige Kultur der Naturvölker) már 
azt az álláspontot foglalja el, hogy a vallás keletkezésénél a 
varázslaton kívül még más processusok is közreműködnek. Az 
első út itt is a varázslat továbbfejlesztése, azonban a fejlődés-
nek két iránya van, melyek ebben az útban egyesülnek. 1) A 
külső erők mindég nagyobbak lesznek és megszemélyesülnek ; 
2) a varázseszközöket nem tudják tovább fejleszteni, az ember 
tehát belátja saját tehetetlenségét. Ez bár még nagyon hasonlit 
Frazer felfogásához, de külömbözik tőle a sorrendben, Frazer 
szerint ugyanis az ember, mikor elveszti bizalmát a varázsesz-
közökhöz, szellemekhez fordul. Preuss felfogása abban is külöm-
bözik Frazerétől, hogy nála a lelkekbe vetett hit nem a képze-
let szülötte, hanem elfogad személyes erőket, melyek a termé-
szet erőiben jelentkeznek. Ez a hit már nagyon korán megje-
lenik és a vallásnak külön gyökere van, mely nem a varázslat-
ból táplálkozik. Azonban Preuss ismét azt vallja, hogy ezeknek 
a szellemeknek azt a munkát tulajdonítják, mint előbb a varázs-
lattal igyekeztek elvégezni. Szem előtt tartván a varázslat fej-
lődését azt állítja, hogy ha ebben a stadiumban mégis előfordul 
a varázslat, az emberek úgy fogják fel, hogy az istenség ren-
deletére teszik. Szerinte ezen fejlődés következtében a varázs-
lat teljesen eltűnik, azonban a primitiv fokon ez a fejlődés még 
nem fejeződött be. 

Müvét, melyet most akarunk ismertetni, mindjárt azzal 
kezdi, hogy az európai tudósok abba a tévedésbe esnek, hogy 
saját felfogásukat akarják a természetnépek gondolkodásába és 
vallásába belevinni, mert az okszerűséget keresik mindenhol. 
Elismeri, hogy a primitiv népek ép oly logikusok a mindennapi 
életben mint mi, de hitüket szerinte nem lehet visszavezetni ok-
szerű gondolkodásra, mert a vallás irracionális valami. Szerinte 
misztika nélkül nincs igazi hit. Elfogadja a primitiv népeknél a 
legfőbb lény fogalmát és állítja, hogy a hit ezeknél a népeknél 

11* 
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központi helyet foglal el, ép azért egész szellemi kultúrájúk meg-
magyarázásánál figyelembe kell venni. Tylor animizmusával 
szemben hangoztatja, hogy, bár a primitiv népek majd mind 
hisznek a túlvilági életben, nincs mindegyiknek fogalma a lélek-
ről és nem mint a lélek további életét képzelik el a túlvilági, 
életet. Egyesek árnyéknak, mások (Délamerikában) kis gyermek-
nek gondolják az elhaltakat. A túlvilági életbe vetett hit alapja 
szerinte a mindenütt jelenlevő erőkre vezethető vissza. A pri-
mitívek mellékesnek tartják a természetfeletti lények és tárgyak 
formáját, lényegét, de bizonyos erők létezésében és hatásában 
hisznek. Az a segítség, melyet a legfőbb lény és amulett ereje 
nyújt a világnak egy azon fokon található a primitiv népeknél. 
Logikailag tehát nem bizonyitható, mikép jutottak ehhez a lét-
hez. Félnek a halottaktól, mely félelem egy része a halottban 
megtestesült betegségtől való félelemnek. Az erőbe vetett hir 
következtében az a felfogás alakul ki, hogy a családnak együtt 
élő tagjai egymással össze vannak kapcsolva, még a halott is 
ebben a természetfeletti kapcsolatban van és annál inkább, minél 
nagyobb természetfeletti hatalma volt a földön. A halottat ki 
kell venni ebből a kapcsolatból, innét a ruhák (fehér vagy fe-
kete) mit magukra öltenek, a haj levágása, a siratóénekek, ezek-
kel akarják a halottakat elriasztani. Nem tudjuk mikor keletkez-
tek ezek a szertartások, lehetnek régebbek is, mint a halottak 
földöntúli életébe vetett hit. Mindez a halottat mint erőt tün-
teti fel. Ha valami szerencsétlenség történik a halálozás idején, 
a halottnak tulajdonítják. Hogy a halott tovább él, lassanként 
általános hitté lesz. Egyes népek (Polinézia, Melanézia) felfo-
gása szerint csak azoknak a halottaknak van természetfeletti 
hatalma, kiknek életében is volt ilyen. A halottat rendesen rossz-
akaratúnak tartják és talán ez magyarázza meg, hogy a ha-
lottsiratáskor annyiszor ismétlik, hogy nem okai a halálának. Ez 
a hit, hogy a halottak tovább élnek, mely az erőn alapszik, 
azonban nem logikus gondolkodás eredménye, hanem misztikus 
élmény. Ebből származik a halottak továbbélésébe vetett hit. 
Azonban (ismét Preuss szerint) a primitiv ember nem sokat tö-
rődik azzal, hogy a halál után tovább él-e, mert a földi életet 
tart ja a boldogságnak, egyébként is egyeseknél csak addig tart-
ják a halottat tovább élőnek, mig gondolnak rá, két-három nem-
zedék után elfelejtik. Cak addig él a halott, ameddig gondolnak 
rá és erőt tulajdonítanak neki. 



165 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

Ennek az erőnek a formáját eleinte nem keresik, de arra 
törekesznek, hogy a maguk számára hangolják és megtartsák, 
ezért adják neki pl. a feláldozott tyúkok vérét. Hitük ezen erő-
ben megingathatatlan; ezek az erők azonban csak részei világ-
nézetüknek. A primitiv ember úgy érzi, hogy természetfeletti 
erők veszik körül, melyek gondoskodnak róla, ha kinyilatkoztat-
ják neki magukat és állandó összeköttetésbe léphet velük. Nem 
ellenségei eredetileg az embernek és a kis társadalomnak, me-
lyik a maga számára meg tudta őket nyerni. Lehetnek azonban 
ellenséges erők is, melyeket az ellenséges emberek küldenek. 
Nem lehet ugyan egykönnyen ilyenekben természetfeletti erőre 
következtetni, de megvan a beléjük vetett hit. Ezeknek az is-
merete után tehetik meg a szükséges lépéseket, hogy káros ha-
tásuktól megszabaduljanak. Az összes természetistenek, kiknek 
hatalma mint valami rendkívüli jelentkezett — s kik árthattak 
vagy használhattak — szintén ily hit tárgyai lettek. Mivel a ter-
mészeti erők nem biztosan nyújtották adományaikat, kellett őket 
szabályszerűvé tenni. Ez pedig csak kultusz-ceremóniákkal tör-
ténhetett. A tapasztalás a természet erőivel ismertethette volna 
m e g őket, de ép a hitből fakadó kultusz által gondolták a ter-
mészeti erőket szabályozhatni. így akart az ember misztikus mó-
don behatolni ezekbe az erőkbe. A teljes függés tudata — mit 
a helyes vallás tanít — ismeretlen náluk. Ahol egy legfőbb is-
tenség rendezte be a világot, az köti össze a hit külömböző 
megnyilvánulásait misztikus kapoccsal. A legfőbb ok ebben az 
esetben inkábbb személyes alakban jelentkezik. Ahol nem lehet 
megtalálni a legfőbb lénybe vetet t hitet, ott is van Preuss szerint 
általános erő, ennek azonban nem adnak határozott formát és sze-
mélytelen. De ez az általános erő nem elvont fogalom. Preuss sze-
rint az európai emberek megütköznek azon, hogy a primitiv 
népeknél nemcsak az istenek és szellemek, hanem maga az em-
ber is rendelkezik természetfeletti hatalommal. A mi felfogásunk 
szerint a varázsló társadalomellenes lény, azonban nem a ter-
mészetnépeknél, mert azok felfogást: szerint az isteni hatalom 
ugyan más faj tájú mint az emberi, az emberek tehát nem gya-
korolhatják, de irányithatják. Az ember a mértéke mindennek a 
primitív népeknél és saját mágikus hatalmát is úgy osztályozza 
mint a külvilágét. A térben egymás mellett lévő és hasonló dol-
gok között mágikus kapocs van. Ily viszony van pl. az egy csa-
ládhoz tartozók, az ember és ruhája, fegyvere, haja, sőt m é g 
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lábnyoma között is. Aki az egyes részeknek ártr árthat az egész-
nek is. Az állatok egyes részeinek elfogyasztásával, vagy ha 
azokat disznek használja (toll, fog) megszereszheti az ember 
azok tulajdonságait. Hasonlóképen azonosítanak a természetné-
pek minden hasonlót, ha erre a természetfeletti erők befolyáso-
lására szükségük van. Hogy a primitívek a természetfeletti erők-
kel ily parancsolólag lépnek fel, abból magyarázható meg, hogy 
hisznek egy legfőbb Lényben. A varázslat nem a legfőbb Lény 
ellen irányul, hanem annak az utasítása szerint történik, mert ő 
tanította meg a törzs ősét, az első embert, hogy a természet 
erőivel szemben éljen ezzel. Ez a legfőbb Lény már a legalsó 
kulturfokon megtalálható. Ez a legfőbb Lény Preuss szerint na-
gyon távol van, de mégis teremtője a világnak, sőt az erkölcsi 
törvények is tőle vannak. Nem igen mutatnak be neki áldoza-
tot, csak tisztelik nagyságát, tisztaságát ; a varázslók pedig azt 
állítják, hogy tőle kapták hatalmukat. Ez a legfőbb Lény taní-
totta meg az embereket a kultuszra és nemcsak a teremtője a 
világnak, hanem tőle származik a világ összhangja is. Ugyan-
csak ő tanította meg az embereket arra, mikép tehetik maguk 
számára hasznossá a természet erőit, ezért a nagy hála vele 
szemben, mert ő az emberek jótevője. Preuss hangsúlyozza, 
hogy a legfőbb Lény közel áll a hatalom fogalmához, továbbá, 
hogy nem logikus gondolkodás, hanem misztikus élmény útján 
jutottak el a legfőbb Lény fogalmához. Az emberek nem szár-
maznak azonban a legfőbb Lénytől, legfeljebb az első ember 
fogalmával eshetik össze. Egyes népeknél azonban a legfőbb 
Lénynek is mutatnak be áldozatot és imával fordulnak hozzá. 

Preuss szerint a bün kezdetben mindég a nemi élet hi-
báival esik össze. A világrend elleni bün ez, azért bünteti ezt 
a legszigorúabban a legfőbb istenség, a világrend legfőbb őrzője. 

Preuss, ki a praeanimistikus varázselméletek egyik meg-
alapítója volt, ezen müvében nem is említi azokat a munkáit,, 
melyekben régi felfogását hirdette. Elismeri most már a legfőbb 
Lényt a primitív népeknél és a vallás eredetének sem a varázs-
latot jelöli meg, de hibája, hogy az istenforgalom keletkezésé-
nél ne n akar szerepet adni a logikus gondolkodásnak, holott 
ezt megtalálja a természetnépek mindennapi életében. Nagyon 
sok példát hoz fel véleményének alátámasztására, azonban nem 
veszi figyelembe a kulturkörök időbeni egymásutánját és így válo-
gatás nélkül hoz fel példákat régibb és újabb kultúrkörökből. Ami 
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állhat egyes haladottabb népekre, nem állítható a legprimitívebb 
népekről, kiknek primiciaáldozatáról például meg sem emléke-
zik. Túlságos fontos szerepet juttat az általános erőnek. Amit a 
kultuszról állít, sem áll egészen. 

Ez a munka egyik legékesszólóbb bizonyítéka annak, mek-
kora érdeme van a kulturtörténelmi iránynak a vallás eredeté-
nek felkutatása terén és leginkább bizonyítja mennyire megnö-
vekedett a befolyása, ha ily kiváló tudósok is mint Preuss, kik 
pedig ezelőtt husz évvel nagyon is távol állottak tőle, lassan-
ként kezdenek megbarátkozni vele. De bizonyítja azt is, hogy 
az evolucionizmus, mely szerint a vallás hosszú fejlődés folyo-
mánya és az istenfogalom csak hosszú fejlődés után jelentkezett, 
mindjobban kezd tért veszíteni a komoly tudományos körökben. 

Michel Károly dr. 

Záborszky István : A lelkiismereti ítélet kialakulása erkölcsi 
cselekvésünknél Aquinói szent Tamás szerint. Esztergom. 1927. 

A világnézetek és elméletek nagy harcának napjaiban öröm-
mel állapítható meg az a tény, hogy hazánkban mindig nagyobb 
és nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a középkor nagy gondol-
kodóinak, különösen pedig Aquinói szent Tamásnak egyénisége, 
müvei és rendszere iránt. A modern ember lassan kezdi levetni 
a mult századnak igaztalan elfogultságát velük szemben és igye-
kezik a talán néna elavult vagy nagyon iskolás kifejezések mö-
gött a gondolatot, felfogást keresni és azt mai korunk nyelvén 
megszólaltatni. Ezt szándékozott tenni szerzőnk is, mikor az er-
kölcstudomány egyik igen bonyolult és főleg keresztény mora-
listák között szinte késhegyig vitatott kérdést, a lelkiismereti 
kétely nagy problémáját igyekezett ismertetni. A kérdés kivá-
lasztása azonban nemcsak érdekes, hanem kissé merésznek is 
tűnhet azok előtt, akik határozottan állást foglaltak valamely 
divatos „erkölcsi rendszer" mellett, melyeket a szerző még csak 
fel sem sorol, hanem csak lap alján jegyzetben érint (73). Lás-
suk, hogyan oldotta meg tehát a szerző maga elé tűzött feladatát. 

Kiindul az erkölcsi cselekedetek összetételének ismerteté-
séből, hogy azokban megjelölje a lelkiismeretnek szerepét és 
természetét. Majd az erkölcsi törvénynek, mint az erkölcsi rend 
külső tényezőjének ismertetését adja. Megvonja az erkölcsi sza-
badság határait, megismerteti az erkölcsi törvény mibenlétét és 
tulajdonságait, széles párhuzamot vonva szent Tamás és a mo-
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dem bölcselők erkölcsi rendszerei között. Ezek után a törvény-
nek az erkölcsi alanyban található lelki dispozicióit elemezi, a kö-
telességtudatot s a synteresist vagyis azt a velünk született kész-
séget, melynek segítségével az erkölcsi rend alapelveit intuitive 
megismerjük. A? utolsó részben végül magáról a lelkiismeretről 
tárgyal. Az erkölcsi rendszert rövidebben, a valószínűségi véle-
ményt hosszasabban ismerteti. Majd rátér az akarat szerepére 
a lelkiismereti itélet bizonyosságánál, ismerteti az erények sze-
repét a lelkiismereti itélet igaz voltának létrehozásánál, végül a 
szent Tamás féle felfogás ellen felhozott legnagyobb nehézsé-
get oldja meg utolsó fejezetében: „a törvénytől való eltérés le-
hetősége a kétes törvény esetében" cím alatt. 

A szerző müvének e'sö lapján biztosít bennünket arról, 
hogy a lelkiismereti itélet kialakulását erkölcsi cselekvésünknél, 
„Aquinói szent Tamás szerint" akarja ismertetni. Ezzel szűkebbre 
vonja ugyan müvének kerete t, de egyszersmind kötelességeket 
is vállal magára : az objektiv biográfiának szigorú törvényei sze-
rint. Egy szent Tamás biográfiának vajmi kevés köze van ahhoz, 
hogy szerzőnek, vagy a mai moralistáknak mi a felfogásuk a 
tárgyról. Ezeket legföljebb csak a szent Tamás féle elmélet 
egyező vagy ellentétes pontjainak intenzivebb kidomborítása 
céljából szabad használnia. Szerző jól ismeri szent Tamást. Es re 
enged következtetni az a bőséges idézet a lap alján szent Ta-
másnak legkülönfélébb müveiből. Ez mindenesetre szerzőnek nem 
kis erőssége. De igen vigyáznia is kell, mert könnyen tévútra is 
vezetheti. Sokan idézik ugyanis szent Tamást oldalszámra, de 
idézeteik sokszor csak kiragadott szavak vagy mondatok. Aki 
helyesen akarja idézni szent Tamást, annak ismernie kell szent 
Tamásnak fejlődését, rendszerét, az idézett helynek formális be-
állítását, szemszögét. Főleg pedig tisztában kell lennie azzal, 
hogy bizonyos kérdésekben szent Tamás melyik müvében mon-
dott végleges véleményt. Ez szerzőnek is ajánlható, ha tovább 
akar jutni szent Tamás értelmezésében a betűnél ; mert ha mé-
lyebbre hatólt volna szent Tamás szövegtanulmányozásában, 
akkor a lelkiismereti itélet szerepénél jobban kidomborította 
volna azokat a tényezőket, melyekre szent Tamás külön-
leges véleményét felépíti. így a cselekedetek lélektani felépí-
tése, melynek szent Tamás több quaestiot szentel (VIII—XVII.), 
alig található meg szerzőnél. Pedig ez igen sok tekintetben fényt 
vet szent Tamás elméletére a lelkiismereti itélet kérdésében. 
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Ugyanez vonatkozik az akarati szabadság tárgyalására is. Szerző 
nem értette meg helyesen szent Tamást, ha azt állítja róla: „A 
szabadság lényegét részint a cél tudatos és önkéntes elfogadása, 
részint az arra vezető eszközök kiválasztása képezi" (18 old.). 
Szent Tamás szerint a végcél elfogadása és a felé való törek-
vés nem tartozik az akarati szabadság lényegéhez, mert az aka-
rat a végcélt vagyis a boldogságot szükségszerűen akarja: „Vo-
luntas ex necessitate inhaeret ultimo fini, qui est beatitudo. Fi-
nis enim se habet in operativis, sicut princípium in speculativis." 
Summa Theologica I. pars, qu. 82. a. 1. 

Ezen két ponttól eltekintve mégsem állítható, hogy szerző 
nem ismerte fel helyesen szent Tamást. Nagyon helyes a könyv 
végén hozott megoldása és magyarázata : a kétely megoldására 
két elve van szent Tamásnak: a jóra való készség, mely állan-
dóan a helyes irányba ösztönzi és az okosság erénye, mely öt 
bonyolult és nehéz adott helyzetekben eligazítja. Nagyon élesen 
ismerte fel szent Tamás erkölcsi rendszerének egy másik, ma 
teljesen félreismert pontját is, hogy a törvény nem egyetlen 
kritériuma az erkölcsösségnek, hanem csak külső tényezője. A 
törvényen túl a végcél s nem pedig a törvény és a parancs 
alapja az erkölcsi rendnek. Jobb lett volna ugyan, főleg ezeknél 
a kérdéseknél, kizárólag szent Tamásra támaszkodni s nem szent 
Tamás magyarázóira. De ezt szerző valószínűleg azért tette, 
hogy egyrészt íevidiálja önmagát, vájjon helyesen interpretálta-e 
a mestert, másrészt pedig, hogy bevonja részben a szent Tamásról 
szóló irodalmat is müvének keretébe. Mindkettő indokolt és helyes. 

Szerző kimondottan szent Tamás nézetét akarja minden 
polemizáló célzat nélkül összeállítani. Mégis azt hiszem jó lett 
volna az u. n. „erkölcsi rendszereket" is ismertetni, hogy szent 
Tamás elméletével összehasonlíthassuk. Kevésnek találom azt, 
amit szerző róluk a 73. lap alján jegyzetben elmond. Legtöbb 
mai moralista, aki még nem vallja szent Tamás elvét és szerző 
müvét kezébe veszi, ezt az összehasonlítást várja a saját eddig 
vallott elve és a sokat hirdetett szent Tamás féle elmélet kö-
zött. Ebből az összehasonlításból talán ő maga is vont volna 
le bizonyos következtetéseket, talán nehézségeket is, melyeket 
szerzőnek a mü folytatásaképen a legszebb feladata lett volna 
megoldani. Ha ezeknek a más iskolákban felnőtt moralistáknak 
szemszögébe helyezkedem, úgy találom, hogy a szerző a szent 
Tamás-féle lelkiismeretről nem nyújtott elég teljes képet. Még 
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világosabban körülvonalozott kifejezést vért volna az ember, épen 
erről a kérdésről, mely a többi „rendszereknek" alapkérdése. 
Jobban bele kellett volna állítani a lelkiismeret szerepét a szent 
Tamás-féle ordo moralis-ba. Ugyanezen szemszögből lehetne 
szerzőtől kérdezni: miért nem sorozható szent Tamás „rend-
szerbe?" Ha ezen kérdésen szerző kissé elmélkedik, rá fog jönni, 
miért hangsúlyozza szent Tamás második parsa előszavában a 
vita moralist, nem pedig az ordot. Ennek erkölcsi jellegét pedig 
nem a törvény, hanem a szabad akarat adja meg. 

Az előadáshoz is legyen szabad egy-két megjegyzést fűz-
nöm. A cím után itélve jelen mü nehéz olvasmány s valóban 
az! Nemcsak tárgyánál fogva, hanem a latin kifejezések fordí-
tása miatt is. Szerzőnek igen nagy érdeme, hogy szent Ta-
mást magyar nyelven és pedig a mai ember nyelvén igyekezik 
megszólaltatni. Ez pedig igen nehéz, sokszor a lehetetlenséggel 
határos fe ladat! Szerző azt mégis jól oldotta meg. Ha itt-ott 
e fordítás kissé nehézkes, érthető és megbocsátható, sajnálatos 
azonban az, hogy sok helyen, valószinüen a latin mondatfüzés 
hatása alatt, előadása, mondatfűzése bonyolult, tekervényes. Meg-
magyarázza ugvan ezt a körülményt is szerzőnek azon dicsére-
tes törekvése, hogy minél lelkiismeretesebben adja vissza szent 
Tamás tanítását. Mégis kár, hogy e mellett elhanyagolta a másik 
szempontot, hogy az olvasót is megkapja és könnyedén vezesse 
abban az ismc-retlabirintusban, melyben önmaga már elég járatos. 

Kalocsa. Dr. Erdey Ferenc. 

Dr. Balanyi György. A római kérdés. Szent István Könyvek. 
Budapest, 1929. 230 1. 

Mint már a biztató előjelekből és megbízható értesülések-
ből következtetni lehetett, a „római kérdés" várva várt kedvező 
és végérvényes megoldása a pápaság dicsőségére, az egész egy-
ház örömére és javára végre ténnyé vált. Azok a hivatalos meg-
beszélések és tárgyalások, melyek közel két év óta a Szentszék 
és az olasz kormány megbízásából egy részről Pacelli, római 
ügyvéd, a nagynevű berlini nuncius fivére, más részről a jelen 
év elején elhunyt Commendatore Domenico Barone, Marchese 
di Montebello, Mussolini meghatalmazottja között folytak, feb-
ruár 11-én a lateráni okmányoknak Gasparri bíboros államtitkár 
és Mussolini miniszterelnök által történt aláírásával mindkét részre 
nézve megnyugtató, kielégítő befejezéshez jutottak. Most már 
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csak a megállapodások, szerződések és konkordátum hivatalos 
szövegének pápai és olasz közjogi megerősítése és kihirdetése 
van hátra, mely már csak napok kérdése. 

Ily képen a „római kérdés" közel félszázados küzdelmek 
és megpróbáltatások után elvesztette probléma jellegét. A nagyra 
nőtt, nagyhatalommá fejlődött unita Italia egy nyomasztó lidérc-
nyomás alól szabadult fel, a pápaság közel kétezer esztendős 
történetében pedig kétség kívül új korszak nyílt meg, melynek 
folyamányaként a Szentszék nemzetközi súlya és tekintélye nagy-
ban fog emelkedni, a központi egyházi kormányzat úgy belter-
jességében, mint kifelé a közigazgatási vonatkozásaiban jelenté-
kenyen fog erősbödni. 

Szinte beláthatatlanok azok az áldásos eredmények, melye-
ket a Szentszéknek ilyképen bekövetkezett új helyzete, a pápa-
ság tekintélyének nemzetközi növekedése a lelkek kormányzata, 
a népekkel való érintkezése és a világbéke biztosítása tekinteté-
ben előidézni fog. 

Mindazonáltal a „római kérdés," ha elveszti is aktualitását, 
mindenkor az egyháztörténelem, különösképen a pápaság történeté-
nek egyik legérdekesebb és legtanulságosabb fejezete fog maradni. 

Egy okból nagyon helyesen járt el a Szent István Társu-
lat, mikor a Szent István Könyvek sorozatában a római kérdés 
történeti vázlatát megíratta és kiadta. A monografia megírását 
egyik leghivatottabb, legalaposabb egyházi írónkra, Balanyi 
György dr.-ra bizta, kinek neve több jeles monográfiája révén 
országszerte legelőnyösebben ismeretes. 

Balanyi a rendelkezésére álló keretek között világosan, át-
tekinthető szabatosságban és rendszerrel, szakszerű kritikai el-
vek szem előtt tartásával, a nagy közönség igényeit kielégítő 
terjedelemben és főleg megnyerő, magyaros stílusban írja meg 
a „lómai kérdés," illetőleg az egyházi állam, a pápaság világi 
hatalmának és országának keletkezését, fejlődését, kialakulását, 
viszontagságait, megpróbáltatásait, győzelmeit, megrázkódtatásait 
a legrégibb kortól kezdve egészen napjainkig. 

Vonzó nyelvezettel, élvezetes módon és szakszerű alapos-
sággal fejtegeti az egyházi állam megszűnését, a garanciális tör-
vény létrejöttét és jogi mibenlétét olasz nemzeti és nemzetközi 
vonatkozásaiban. Majd a római kérdés elmérgesedésének fázisait, 
az egyház és állam egymáshoz való viszonyának felborulását 
tárja elénk IX. Pius pápasága idejében. Fejtegeti és oknyomozó 
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alapon mérlegeli és bírálja a római kérdés problémáját XIII. Leo, 
X. Pius, XV. Benedek és jelenleg dicsőén uralkodó XI. Pius pá-
pánk uralma alatt. 

Felöleli Mussolini fascista kormányzatának ide vonatkozás-
sal bíró kísérleteit és terveit, mindenütt hangsúlyozottan szem 
előtt tar tva a pápa teljes szuverénitásának és az egyházi állam 
mint független államiság — habár csak minuscolo stato alaku-
latában való — megalkotásának elengedhetetlen jogelveit. 

Minden katholikus, kit e kérdés története és mibenléte ér-
dekel, alapos és teljes megvilágításban láthatja ezt maga előtt. 

Magától értetődik, hogy nem minden adat lett a monog-
ráfiában felhasználva és értékesítve, mert hiszen kiváltképen 
XIII. Leo pápasága idejében több komoly megoldási kísérlet me-
rült fel és alá,*) melyeknek okmányai még ez idő szerint hozzá-
férhetetlenek és alkalmasint a római kérdés megoldása után is 
nyomós okokból még igen sokáig nem fognak lenni közzétehe-
tők, még talán szakemberek és lörténetbuvárok számára sem. 
Mindazonáltal Balanyi könyve, mely nem annyira levéltári kuta-
tások alapján, mint inkább a tárggyal foglalkozó jelesebb hazai 
és külföldi történelmi munkák és monográfiák szorgalmas és ala-
pos kritikai felhasználásával készült, nagyon hasznos, szinte 
hézagpótló mü ebben a kérdésben. 

Csak egy óhajtásom lett volna és pedig az, hogy szerző 
monográfiájában ebben a kérdésben is erösebben és határozottab-
ban kifejezésre juttatta volna az egyháztörténelmi tudomány egyik 
megkülömböztető, jellegzetes kellékét : a iheológiai oknyomozást 

Szerzőnek szívből gratulálok jeles monográfiájához és min-
den katholikusnak legmelegebben ajánlom. 

Szombathely. Dr. Tauber Sándor. 

Nánássy László Dezső: Az emberi lélek. Budapest, 1928. 
A mü célját a következőkben adja meg a szerző: „Meg-

győződéssel vallom, hogy a természettudomány az örök hitigaz-
ságok legszebb apologiája. Az apologia és a keresztény bölcselet 
meggyőző érvekkel bizonyítja szellemi lelkünk létezését és 
halhatatlanságát. E könyv azt a célt szeretné szolgálni, hogy a 

*) Érdekes, hogy röviddel a római kérdés megoldása előtt Kadmi 
Cohen, a jeruzselemi zionisták vezető embere azt a tervet ajánlotta az 
internacionális közvéleménynek és a hatalmaknak, hogy a Szentszéknek 
adják át Palesztinát és Jeruzsálemet mint székvárost és ilyképen állítsák 
vissza a Szentszék szuverenitását 
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modern természettudomány reflektorával világítsa meg hitünk 
örök igazságát: Van halhatatlan szellemi lelkünk." (9 1.) 

Ennek bizonyítására először ismerteti a kísérleti élettan, 
elmekórtan és biokémia azon biztos tényeit, amelyek a mate-
rializmus szerint az önálló állagú szellemi lelket egyenesen ki-
zárják. (10—21 1.) Hogy ezekre az ellenvetésekre szakszerű vá-
laszokat adhasson, szabatosan összefoglalja mindazt, amit a m o -
dorn bonctan és élettan az agyvelő és az idegrendszer szerkeze-
téről és működéséről megállapított. (27—46 1.) Aztán precizirozza 
a keresztény bölcselet tanítását az ember lelkéről s ennek alapján 
megoldja a fölhozott ellenvetéseket. (47—88 1.) Majd hosszasan 
bizonyítja, hogy az embernek az anyagból s az anyagi testszerve-
zetből meg nem magyarázható, tehát szellemi tevékenységei van-
nak : a gondolkodás, az akarás és az érzelmi élet. Most már világos 
a konklúzió : tehát a szellemi tevékenységek alanya nem lehet 
anyag, tehát az embernek van szellemi lelke. (91- 135 1.) Befe-
jezésül a halált vizsgálja orvostudományi megvilágításban és 
bizonyítja, hogy a test felbomlása után is megmarad a lélek 
öntudatos élete, tehát hogy a lélek halhatatlan. (136—179 1.) 

A szerző orvos. Azért természetesnek vesszük, hogy a fi-
ziológia, anatómia és biokémia terén otthon van. De az már 
elismerésre méltó, hogy az idevágó kérdések irodalmában is 
jártas. Van azonban valami, amit ki kell emelnünk, mert ritka-
ság számba megy és szinte meglepő. S ez a szerző otthonos-
sága, nagy jártassága a bölcseletben. Igaz, a bölcselkedést sokan 
szeretik vindikálni maguknak. De a filozófiában képzett ember 
ezeket a dilettáns bölcselőket hamar fölismeri. Nos, a mi szer-
zőnk nem műkedvelő a bölcselet terén. Ismétlem, ritkaság számba 
megy és egyenesen meglepő a filozófiai tudása. A bölcselet ké-
nyesen finom kifejezéseit is szabatosan, pontosan hozza. Logikája 
meggyőző ; érveléseit syllogismusokba lehet szedni; jól záró, 
szabályos syllogismusokba. Nánássy vérbeli filozofus, aki tisztán 
lát és biztos kézzel vezeti a bizonyítást. Amellett nem száraz 
szobatudós. A problémába bele adja egész meggyőződését, lelke 
minden melegét. 

Aki e müvet áttanulmányozza, osztani fogja a szerző meg-
győződését, vallani fogja az igazságot : van halhatatlan szellemi 
lelkünk. Bárcsak olvasná el a szép munkát minden orvos, min-
den orvostanhallgató s a természettudományok iránt érdeklődő 
minden ember ! Mert sokra nagyon is ráférne. 

Pécs. Dr. Dőry László. 
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Dr. Erdey Ferenc, Kant valláserkölcsi világnézete. Budapest 
1929. Szent István Könyvek 68. sz. 

Kant filozófiája a bölcselet minden ágában érezteti hatását . 
Utódai levonták a konzekvenciákat a mester princípiumaiból, 
olyan végkövetkezményeket ál l í tot tak föl, amelyektől Kant ta-
lán visszariadt volna. Pedig az u tódok logikusak. A hiba az a lap-
elvekben van, amelyeket a mester áll í tott föl. 

A kőnigsbergi bölcselő észvallása is több modern nézetnek 
lett fundamentuma. R a j t a épült föl a pragmatizmus és a moder-
nizmus, amely Isten létét csak mint praktikus szükségletet, pos-
tula tumot kezeli. Azzal , hogy Kaqt a vallást az erkölcsi renddel 
azonosította, a dogmáknak és kul tusztényeknek csak ideig-óráig 
tartó nevelői szerepet juttatott. Átmenet i szerepet, mely az er-
kölcsi előbbrehaladással elveszíti lét jogosultságát . Ezzel a taní-
tásával aztán indítást adott a modern áramlatoknak, amelyek 
immár csak üres formuláknak nézik a dogmákat. Valóban, a val-
lásnak modern, antiintellektuálís felfogása Kantból táplálkozik. 
Nem csoda, ha az olasz modernisták programmja „II Programma 
dei Modernist i" Kan t r a hivatkozik. 

I lyen körülmények között nagyon okos és szerencsés gondo-
lat volt Kant valláserkölcsi világnézetét ismertetni és bonckés alá 
venni, örömmel konstatál juk, hogy Erdey szakavatot t kézzel vé-
gezte ezt a fejtegető, boncoló munkát . Gyökérig hatolt, előtün-
tette az ágas-bogas szisztéma minden utolsó kis szálait is. Ha 
szabad mondanunk, igazi német alapossággal kezelte tárgyát . 
Talán ez a módszer teszi könyvét i t t -ot t kissé nehézkessé. A sokat 
hánytorgatot t kérdést , vájjon a theis ta volt-e Kant , nagyon he-
lyesen pszichológiai alapon old ja meg. Nagy súlyt helyez annak 
a megállapítására, milyen befolyással volt Kant val lástanának 
kia lakulására a családi környezet, mennyiben korlátozta a hideg 
észelveket az édesanyától kapott vallásosság. 

E r d e y okfejtéseit minden elfogulat lan olvasó osztani fogja . 
Csupán két dologra szabadjon fölhívnom a figyelmet. A 110. lap 
fej tegeti a kinyilatkoztatás erkölcsi szükségességét. Helyesen 
mondja , hogy sok ember az élet ezernyi gondjai miatt nem tud 
időt szentelni az örök igazságok tanulmányozására . Ez igaz. De 
másrészt vannak oly könnyen megismerhető igazságok is, ame-
lyek megszerzése semmi különösebb fáradsággal nem jár. így, 
hogy az embernek szellemi lelke van, hogy van egy felsőbb lény, 
aki m a j d ítél fölötte. A lélek halhata t lanságának s az örök Bíró-



175 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

nak ismerete még a pogányságba sülyedt népeknél is megvolt. 
Ilyen és hasonló általános vallási ismeretek megszerzésére még 
erkölcsileg sem tartom szükségesnek a kinyilatkoztatást. Tehát 
Erdey tétele helyes ugyan, de fölhozott példái nem igazolják a 
tételt. Az apologetika is így beszél: „Nem állítjuk, hogy az em-
berek egy vallásos igazságot, pl. Isten létét sem ismerhetik meg 
elég könnyen; mi azon igazságok teljes rendszeréről beszélünk, 
amelyek nélkül emberhez méltó vallási és erkölcsi élet lehetet-
len" (Pesch, Comp. P . 40. 1.). A 111—112. lap azt áll í t ja, hogy 
kegyelem és szentségek nélkül lehetetlen volna a helyes élet. Ezt 
filozófiailag bizonyítani nem lehet, csak a kinyilatkoztatásból 
tudjuk. De nagyon hangsúlyozandó, hogy itt ténykérdéssel 
állunk szemben. A gondviselés jelen rendjében tényleg lehetetlen 
a helyes, az örök boldogság eléréséhez vezető élet, mert Isten 
tényleg természetfölötti örök boldogságot tűzött ki célul az em-
beriségnek és természetfölötti célra természetfölötti eszközök 
vezetnek. 

A hatalmas irodalommal megalapozott és apologetikus céllal 
megírt munkát örömmel a jánl juk a modern kor embereinek. 
Megtanulhat ják belőle, hogy Kant sivár vallástanával szemben 
milyen eszményiesen szép és helyes az Egyház diadalmas világ-
nézete. 

Pécs. Dr. Dőry László. 

Frid. Klimke S. J. dr. theol. in. pontif. univers Gregorian. 
lector, Institiitiones Históriáé Philosoph. V. I.II. 1924Romae, 

Friburgi in Br. 
A szerző kettős célt tartott szem előtt, az egyik az, hogy 

a katholikus egyetemek ifjúságának, akik bölcselettel és hittannal 
foglalkoznak, a mai idők szellemi ismeretét jól ismertető alkal-
mas bölcseleti tankönyvet adjon a kezükbe; a másik pedig az, 
hogy a bölcselet kritikai történelmének ismeretébe bevezetést 
nyerjünk. Az első cél megvalósítása szempontjából mellőzi a 
szerző a keleti bölcsetetet teljesen, a görög bölcseletnek csu-
pán a lényegét adja, a keresztény ókor és középkor szellemi 
irányzataira röviden tér ki, részben azért, mivel ezekhez szám-
talan szakkönyvet találunk; de már részletesen kitér az újabb-
kori bölcselet történetére, annál is inkább, mivel ezt a katholi-
kus részen elhanyagolják, vagy nem világítják meg elegendőleg. 
Épen ezért az újabbkori bölcselet képezi tárgyát Klimke 2 kö-

# 
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tetes müvének. A szerző arra törekedett, hogy az egyes mo-
dern bölcseleti árnyalatok lényegét, összefüggését, fejlődését, 
befolyását világosan és értelmesen ismertesse. Épen ezért Carte-
siustól a bölcselet történetét egészen napjainkig bővebben fejti 
ki, ezt teszi annál is inkább, mivel a XVII.—XIX. sz.-ig az el 
volt hanyagolva a mi részünkről, a katholikus írók ugyanis a 
nem katholikus bölcselőket nagyjában letárgyalták, a katholikus 
írókkal pedig igen röviden végeztek. A szerző a bölcselet-történet 
ezen részéhez bő irodalmat tüntet fel azok számára, akik egyes 
kérdésekkel behatóbban óhajtanak foglalkozni. Ami pedig a bölcse-
let-történet kifejtését illeti, a szerző azon volt, hogy necsak a 
bölcselettanhallgatóknak adjon a kezükbe alkalmas tankönyvet, 
hanem a magántanulmánynak is bőséges anyagot szolgáltasson. 
Kiváló szolgálatot tett a szerző a bölcselettörténet tanulmányo-
zóknak azáltal, hogy müve végén bőséges, áttekinthető tárgyi-
lagos synopsist nyújt az egész bölcselet-történetről. Ami a tár-
gyalás módszerét illeti : csak arra szorítkozott, hogy az egyes 
idők, szerzők gondolatait, eszméit ismertesse, azok kritikai érté-
kelését mellőzte részben azért, mivel az müvét lényegesen bő -
vítette volna, részben azért, mivel a bölcselettörténet már fel-
tételezi az egész bölcselet alapos ismeretét. 

A bölcselettörténet egyes részeinek kifejtésénél közli a 
szerző a megfelelő, lehető-legtöbbnyelvü, legfontosabb és leg-
kiválóbb irodalmat, hogy az egyes részek részletesebb tárgya-
lásánál olvasóinak útbaigazítást nyújtson. 

Klimke két helyen (I. 367, II. 136) megemlékezik a magyar 
bölcselettörténetről, de csak nagyon röviden. Különösen a Kant-
féle bölcseleti irányban dolgozó szerzőkről tesz említést röviden. 
A keresztény bölcselet fellendüléséről egy szóval sem emlékezik 
meg. Épen azért nagy hiányát érezzük annak, hogy nincs ide-
gen, esetleg latin nyelvű bölcselettörténetünk, amely teljes egé-
szében ismertetné nálunk úgy a modern, valamint a keresztény 
uüicaeiei icjluúcaCÍ. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 

Dr. Frank Antal: Önismeret (Önmegismerésre való nevelés) 
Budapest, 1928. Révai-kiadás. 

Űj könyv hagyta el a sajtót, ismét gazdagodott a pedagógiai 
irodalom egy munkával, mely mél tán sorolható az igazi nevelői 
lelkülettől áthatott könyvek közé. Valamely tudomány-ágban a 
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kor szükségletének a megtalálása, a probléma-felvetés t a l án még 
fontosabb, mint annak megoldása. S e könyv szerzője meglá t t a a 
mai nevelés legnagyobb hibáinak egyikét, azt, hogy olyasmire a 
ránkbízott i f jú lelket oktatni nem tudjuk, aminek bir tokában mi 
magunk sem vagyunk. Szól ez a könyv elsősorban is azoknak a 
nevelőknek, tanítóknak, tanároknak, akik a híres delphosi Apol lon 
templom homlokzatának fe l i ra tá t az „Ismerd meg magad!" jel-
szót csak tartalomnélküli, üres szavaknak tar tot ták. Az önmegis-
merés égető szükségességét harsogja szét bá t ran a világba ez a 
munka, oly meggyőző erővel, annyi lelkesedéssel, akkora aka ra t -
tal telített idealizmussal, hogy aki azt olvassa, forgatja, biztosan 
á t h a t j a az a nagy feladat, mely ezen a terüle ten mindannyiunkra 
vár. Meggyőződünk arról, hogy a helyes önismeret hibáink meg-
ismerésére, azok levetkőztetésére, jó tula jdonságok felvételére s 
íéY e £ y eszményibb, erkölcsösebb élet leélésére képesít. 

Lehet-e szebb célt kitűzni, mint önmagunk folytonos tökéle-
tesí tését? És vá j jon mi mást jelentene az önmegismerés? A könyv 
cél ja tehát, mint azt a címe is m u t a t j a : az önismeretre való neve-
lés. Közelfekvő, de nehéz cél, a legelhanyagoltabb területek egyi-
kének a megmívelése. Aki e r re vállalkozik, az szép munkába 
kezd, de nehézbe is! A szerző egy eddig előt tünk új, rendszeres 
összefoglaló munkát ad az önismeret területéről . A könyv tago-
zódása hármas: 

Először végigvonulnak az olvasó szemei előtt azok a gondol-
kodók, emberek, intézmények, korok, melyeknél az önmegismerés 
szerepet játszott, melyek hozzá já ru l tak e kérdés valamelyes tisz-
tázásához. Mondhatnók, hogy egy történeti, fejlődési á t tekintést 
kapunk az önismeretről az ó-, közép- és ú jko ron át. Az ókorból 
elénk t á r j a az író a hinduk, Pythagoras, Sokrates, Platon, Aris-
toteles és a stoikusok nézeteit, elveit az önismeretről. A közép-
korban a kereszténység, Szent Ágoston és Kempis Tamás szere-
pét ismerteti, míg az ú j korból Pázmány, La Rochefoucauld, 
Pascal, Franklin, Rousseau, Goethe, Napoleon, Schopenhauer, 
Széchenyi, Eötvös, Tolsztoj és Lisieuxi Szent Teréz idevonatkozó 
gondolataiból közöl egyet-mást a szerző. 

A munka második nagy része az önismeretre való nevelés 
elmélete, melyben tudományos a lapon igyekszik a szerző az ön-
ismeret s vele kapcsolatban az önnevelés természetes, szükséges 
voltát igazolni. Önismeretünk az igazság for rása s kiindulópontja, 
kezdete annak az útnak, mely az eszményekhez vezet. Ez a rész 

Religio, 1929. 12 
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egy rendszeresen felépített épület, mely az egész könyvnek tudo-
mányos a lapjai t ad ja . Egyéni önismeret és egyetemes emberis-
meret jutnak szóhoz s igen megragadó és tanulságos a nevelői 
önismeretről szóló fejtegetés. 

Legmegkapóbb s nevelői szemüvegen keresztül nézve legér-
tékesebb része is a könyvnek a harmadik: a gyakorlat. Megmu-
tat ja , hogyan lehet, hogyan kell azt a sokat emlegetett önismere-
tet elősegíteni, mikép kell azt az életben, elsősorban az iskola 
padjaiban megvalósítani. Dr. Frank Antal, a könyv szerzője, mint 
a budai állami tanítóképző-intézet tanára s az áll. Polgáriskolai 
Tanárképző Főiskola pedagógus-professzora közvetlen érintke-
zésben állott a legkisebb gyermekkortól, az elemi iskolás gyerme-
kektől a polgáriiskolásokon és tanítójelölteken keresztül egészen 
a főiskolai ifjúságig a felserdült ifjú, ma jdnem meglett emberig 
minden korú nemzedékkel. Mindezeknek lelki rajzai a lapján, — 
melyekben maguk a növendékek vezetik az olvasót — egy lépcső-
zetes önvallomás-sorozatot kapunk a különböző értelmi fokú 
gyermekek, i f j ak lelki világából. Előzőleg megbeszélt s feladott 
kérdésekre feleletek ezek, mint amilyenek 7—10 éveseknél: 
„Milyen szeretnék lenni?" 10—14 éveseknél: „Hogyan kellene 
élnem, hogy életem hasonló legyen Mátyás királyéhoz?" 14—18 
éveseknél: „Milyenek vagyunk Assisi Szent Ferenc tükrében?" 
stb. Ezekből az önvallomásokból — úgy a kicsinyeknél, mint a 
nagyoknál — látszik, hogy milyen bizalommal tár ják föl lelkük 
legelrejtettebb zugait is egy olyan valaki előtt, ki i rántuk meg-
értő. Sok megható, szívhezszóló részletet kap e sorok folyamán 
az olvasó. 

Aki meg van győződve saját lelke mívelésének szükségessé-
géről, de nem ismeri az eszközöket, az megtalál ja e könyvben az 
odavezető utat . Aki vajúdó-lelkű i f j ak segítségére akar lenni, 
őket legnehezebb napjaikban segíteni akar ja , hasznos útbaigazí-
tásokat talál e műben. Az életből való ez a könyv s az életnek 
szól. Az i f júság maga beszéli el élményeit, lelki szükségleteit, az 
író csak vezet, irányít a krisztusi szeretettől áthatott tudományos-
ság szózatán keresztül. 

Budapest . Jankovits Miklós. 

Tóth Ágoston : Bevezetés a Meteorológiába, Szent István-
Társulat kiadása, Budapest, 1928. 

A Szent István könyvek sorozatában értékes könyv jelent 
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meg a fenti címen. Ritkán találni müvet, amelyben a szerző 
valamely tudományágat oly röviden és mégis világosan, oly 
alaposan, és mégis oly vonzóan tud ismertetni, mint ahogy azt 
Tóth tette szóbanforgó irodalmi müvében. A szerző könnyen 
érthető módon tárgyalja és bizonyítja tételeit és előadásait oly 
érdekesen tudja mindenféle epizóddal és hasonlattal fűszerezni, 
hogy még szakember is szívesen olvassa és gyönyörködik ere-
deti gondolataiban. Tóth a legújabb irodalmat is alaposan is-
meri és így ismertetéseiben mindenütt a legújabb vívmányok 
magaslatán áll. Noha könyvének népszerű jellege nem engedi, 
hogy írója magasabb nívóra szálljon, mégis lépten-nyomon kitet-
szik, hogy szerzője a modern meteorológiában szakember. 

Szerző a meteorológia fogalmának tisztázása után sorra-
veszi az atmoszférát, a meleg forrásait, a légnyomást és az 
atmoszféra vízkészletét. Eltérően a legújabb meteorológusoktól 
— és pedig nézetünk szerint nagyon helyesen — a légkör 
elektromosságát és fénytüneményeit is felveszi tárgyalása kö-
rébe. Különös rokonszenvvel időzik a meteorológia „hadállásai-
nál", ami érthető is. Noha minden fejezet osztatlan elismerést 
érdemel, azért mégis legsikerültebbnek tartom az utolsó három 
fejezetet: az időjárásról, az időjóslásról és az amatőr-meteoro-
lógiáról. 

Részemről óhajtottam volna, hogy a szerző a légkör fény-
tüneményeinél kissé behatóbban ismertesse azok legszebb jelen-
ségét a szivárványt. De nem a régi téves Descartes-Newton-féle 
elmélet alapján, amely a hazai középiskolai tankönyvekben — 
úgylátszik az inertia törvénye értelmében — még most is ékes-
kedik. Nem kívánjuk, hogy e tüneményt Airy-integrálokkal ér-
telmezze, hanem oly egyszerű módon, mint azt dr. Pertner a 
középiskolai tanárok számára írt értekezésben javasolta. 

Legyen szabad még egy megjegyzést tennem az elektro-
mosság című fejezethez. Ott azt olvasom, hogy szép időben a 
villamos potenciálesés 500 voltmeter „tél idején". Ez az érték 
határozottan túlságos nagy. Tíz éven át én magam is vizsgál-
tam a magyar Alföld légköri elektromos viszonyait, de átlag 
csak 120 voltmetert találtam a téli időszakban. A külföldi szak-
irodalomban sem találtam sehol ily hihetetlenül nagy gradienst. 

Pécs. Riegl Sándor. 

11* 
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h o m i l e t i k a i ú j d o n s á g o k . 

Az egyházi szónok elméleti kiképzése terén az utóbbi évek 
legértékesebb eseménye kétségtelenül az 1927 októberében 
Münchenben tartott homiletikai kurzus volt. Valamennyi érteke-
zést s elhangzott hozzászólást egybegyüjtötte dr. J. B. Schauer, 
müncheni kanonok és „Der homiletische Kurs in München nom 
10—12. Oktober 1927" címmel adta ki (194 1. Kösel u. Pustet. 
München. Ára : 5 M.) 

A kurzus eszméje a németek ma is élő legnagyobb egy-
házi szónokától, Faulhaber, müncheni bibornok érsektől eredt, aki 
nemcsak irányt mutatot t az előadások tervezetére, hanem maga 
is 40 nyomtatott oldalra terjedő értekezésben adott részletes 
példát a Szentírás homiletikus értékesítésére. A kötet függelék-
ben egy szentbeszédet közöl Faulhabertől : Krisztus nemzetség-
táblájáról (Máté 1, 1 — 16.); a beszéd bravúros bemutatása an-
nak mint lehet a látszólag legszárazabb biblikus szövegre is 
gyakorlatias beszédet felépíteni. 

A kurzus második fő-előadója dr. Donders, münsteri egye-
temi tanár s egyetemi hitszónok volt, aki három értekezés-
ben fejtegette, mikor felelnek m e g a szentbeszédek korunk szel-
lemi szükségleteinek. A többi előadók témája is mind időszerű 
volt: „Szentbeszéd és liturgia", „Előkészület a szentbeszédre", 
„A beszéd előadása", „A hitszónok phonetikus iskolázása" stb. 
Nem lesz egyetlen pap sem, aki ezt az értékes könyvet komoly 
haszon nélkül tenné le kezéből. Aki alaposan áttanulmányozza, 
minden esetre meg fog látszani annak hatása következő szent-
beszédein. És azt hiszem, ez a könyv legnagyobb dicsérete. 

A föntemlített A. Donders, münsteri egyetemi tanár a 19. és 
20. század legnevesebb német egyházi szónokaitól igen ügyesen 
kiválasztott szemelvényeket állított össze „Meister der Predigt" 
c. könyvében (Münster i. w. 1928. Verlag der Regenbergschen 
Buchhandlung. 528 1. Ára: 6*50 M.) Az idők erősen elváltoztak 
köröttünk, de régi klasszikusaink tradícióit mégis ismernünk kell, 
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hogy továbbépíteni képesek legyünk. Senkire sem lehet szégyen 
a régi mesterekhez is járni iskolába, de a katholikus hitszónokra 
ez egyenesen kötelesség. A jellegzetes német hitszónokok egy-
más után vonulnak el előttünk legjobb beszédeikkel: Diepen-
brock, Sailer, Ketteier, Eberhard, Hittmair, Keppler, P. Roh, P. 
Abel, Krotz stb. Mindegyikről rövid életrajzi tájékoztatót is 
nyújt a könyv, amelynek olvasását minden igehirdetőnek mél-
tán ajánlhatjuk. 

Általánosan hangoztatott követelmény, hogy liturgiánkat 
az eddiginél nagyobb mértékben kell a szentbeszédben felhasz-
nálni. A liturgikus prédikáció azonban elsősorban magától a 
szónoktól követel szeretetteljes elmélyedést a liturgia szellemébe 
s nem utolsósorban megfelelő jártasságot a liturgia történeti ki-
alakulásában. A liturgikus szentbeszédet ez teszi nehezebbé 
de viszont haszna oly kézenfekvő, hogy nem szabad sajnálnunk 
hozzá az előkészületi időt. Fr. Schubert, breslaui egyetemi tanár 
könyve, „Das Kirchenjahr auf der Kanzel" (Breslau. Aderholz' 
Buchhandlung. 148 1.) igen használható segítséget nyújt ehhez a 
munkához. Nem kész beszédeket ad (hiszen a liturgikus prédi-
kációknál a szónok egyénisége még fontosabb, mint máshol) 
hanem bőven nyújt anyagot, módszertani tanácsokat és törté-
neti magyarázatokat az egész egyházi évhez. Főkép az utóbbi-
akért lesz hálás a szónok, aki érzi, hogy a túlságos allegorizá-
lás helyett a mai hallgatóság sokkal szívesebben fogadja a szer-
tartások történeti magyarázatát. 

A katechetikában néhány évtizeddel ezelőtt megindult lük-
tető mozgalomnak egyik mellékhajtása az az örvendetes jelen-
ség, hogy ma már vannak a gyermeki lélek vágyaiba, gondol-
kodásmódjába teljesen illő gyermekprédikációink is, amikre a 
katechetika renaissancea előtt aligha akadtunk volna. Ily beszé-
deket tartalmaz J. Pelz könyve is : „Kinderpredigten" (133 1. 
München. Kösel u. Pustet. 1927. Ára : 3 M). Egyszerű mondat-
füzés, gyermekies, könnyen érthető nyelvezet, a gyermek vilá-
gából kiinduló s a gyermeket onnan fölemelő gondolatmenet és 
erős gyakorlatiasság ajánlják a könyvet. 

Dr. Tóth Tihamér. 
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a z a q u i n ó i sz . t a m á s t á r s a s á g b ó l . 
Felolvasó ülés 1928. december 19. 

Elnököl: dr. Rott Nándor veszprémi püspök, a Társaság védője. 

Dr. Dienes Valéria tanárnő rendes tagsági székét Bergson 
Henrik francia bölcselőnek, aki bölcselettudományi működésé-
ért Nobel-dijat nyert , bölcseletének ismertetésével elfoglal ja . 
Ezt a székfoglalót a „Religio" mult füzetében kezdte közölni. 

Az előadás u tán dr. Kiss János nagy elismeréssel szól Berg-
son spiritualista irányáról, valamint értékes megfigyeléseiről és 
elemzéseiről, de egyúttal megjegyzi, hogy Bergson több áll í tását 
kifogásolja. így többi közt nem fogadja el a szabadság bergsoni 
értelmezését, Bergson szerint minden lény szabad, mely termé-
szetének megfelelően kifejlődik, ezzel szemben a felszólaló 
szerint a földi lények közt egyedül az ember szabad, mert a 
szabadság szükséges a lapja az értelem. Kiss nagyra t a r t j a a 
psycho-physika megállapított tételeit . A test és a lélek kölcsön-
ha tása tagadhata t lan . A képzetek anyagi e l raktározására elég 
hely és elég se j t van az agyban. Az észleletek a psycho-physikai 
párhuzamosság mellett szólnak. Arisztotelész helyesen vall ja, 
hogy az érzés összetett valóság ténykedése, sensus est compositi, 
a léleké és a tes té egyszerre. Az ismeret az érzékeléssel kezdő-
dik s az értelmi ismeret az érzékin alapul. A spiritualizmushoz 
épen nem szükséges a psycho-physikai párhuzamosság tagadása. 
Bergson nem aka r rendszert adni ; egyesek lemondhatnak a rend-
szerről, de a bölcselet tudomány nem mondhat le arról. 

Dr. Rott Nándor püspök-védő nagy köszönetet mond a fel-
olvasónak azért, hogy Bergson bölcseletét oly világosan és tel je-
sen ismertette. Dicséri Bergsonnál azt, hogy igen mély gondo-
latai vannak. Nem is emlékszik, hogy Arisztotelész, vagy sz. Tamás 
óta valaki ennyire belemélyedt volna ilyen nehéz kérdések tár-
gyalásába. Rá muta t Arisztoteles műveire az alvásról és az álom-
ról, valamint az emlékezetről és a visszaemlékezésről. Nagyon 
szép az is, hogy Bergson a tapaszta la tnak oly nagy teret enged. 
Nem elvont ember. Hogy időben és ta r tamban mindig vál-
tozunk, az határozot tan igaz, és hogy élményeink nyomot hagy-
nak, tagadhata t lan . Azonban messzemenő következtetései a tar-
tam körül nem elég szi lárdak. Senki még jobb meghatározást 
definíciót az időről nem adott , mint Arisztotelész: Numerus motus 
secundum prius et posterius. Megdöbbentő Bergsonnál, hogy ellen-
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sége minden bölcseleti rendszernek. Ez a túlhajtott egyénieskedés 
annyit jelent, hogy nincs oly művész, aki egy egész órát össze 
tudna állítani. 

Második felolvasó dr. Bochkor Ádám egyetemi adjunktus, 
rendes tag volt ezzel a tárggyal: Az oksági elv és a conditionalis-
mus. Felolvasott dolgozata a „Religio" mult füzetében olvasható. 
A püspök-védő köszönetet mondott a felolvasásért, mely igen he-
lyesen és világosan megkülönböztette a cselekvő okot a feltétel-
től, mely utóbbi egymagában soha semmit sem létesít. Dr Kiss 
János a ján l ja , hogy ezt a kérdést más alkalommal tegyék eszme-
csere tárgyává. 

Felolvasó ülés 1929. január 30. 

A kezdetben elnöklő dr. Kiss János, a Társaság alelnöke, 
sa jnála t ta l jelenti, hogy dr. Notter Antal , családjában levő beteg-
ség miatt, az ülésen meg nem jelenhetett. 

Első tárgy dr. Tiefenthaler József, a budai Sz. Imre-kollé-
gium igazgatója, rendes tag székfoglalója: Az aszkézis és a 
misztika lényege és egymáshoz való viszonya. Ezt a felolvasást 
a „Religio" jelen füzete közli. 

Az értekezés után az elnöklő alelnök a következő kijelentést 
tette: A felolvasó úr bemutatta nekünk, hogy nemcsak keresztény, 
de nem-keresztény misztika is van. Sőt a misztikái élet tárgya-
lásában igen kiváló helyet foglal el az új-platonikus bölcselet 
megalapítója: Plotinos, Kr. u. a III. században. Ő a keresztény-
ségtől elvonatkoztatva foglalkozik a misztikával. Ügy tünteti fel 
a dolgot, mintha a misztikára a maga természetes eszével, erejé-
vel jött volna rá. Magáról azt mondja, hogy misztikái életet élt, 
sőt 4-szer el jutott a misztika legmagasabb fokára: az eksztázisra, 
mikor a világi dolgoktól egészen elvonatkozva belemerült az 
istenségbe. Ebből is látszik, hogy az aszkézis és a misztika nem-
csak a híttudománynak, hanem a bölcseletnek is tárgya. Kijelenti 
az alelnök, hogy dr. Tiefenthaler József tagtárs az Aquinói Szent 
Tamás-Társaságban székét nagy tisztességgel elfoglalta. 

Miután a hallgatóság közül senki sem jelentkezik hozzá-
szólásra, az elnök a következő észrevételeket teszi: A misztikái 
élet tárgyalásában egyes kifejezéseket szokás használni. Kérdés, 
hogy e kifejezéseket hogyan kell érteni. Mikor pl. azt mondják, 
hogy az istenséget tapasztalati úton ismerik meg a misztikus lel-
kek. Az én nézetem az, hogy ez alatt nem a közvetetlen Isten-
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ismerés, Isten-látás, hanem az ismerésnek igen magas foka ér ten-
dő, azonban ez sohasem jelenthet annyit , amennyit e kifejezések 
önmagukban tar ta lmaznak. Mert Is tent e földi életben nem lá t -
hat juk, Isten nekünk lényegileg ki nem nyi la tkozta t ja magát ez. 
életben. Tehát e kifejezéseket képletesen kell venni: nagymér-
tékben. Hogy pedig így kell venni, azt bizonyíthatom először 
az isteni Üdvözítő szavaiból: Istent senki sem látta, az Egyszülött 
Fiú, aki az Atya kebelében van, Ő beszél róla. A másik bizonyí-
ték szent Jánosnál olvasható: Most csak részletesen, mint tükör-
ben ismerjük meg az Istent, és csak a jövő életben fogjuk őt 
színről-színre látni. E szerint Mózes sem látta az Ura t magában, 
hanem képben. Hogy egy nem keresztény bölcselőt idézzekr 
Spinoza az ő Tractatus Theologicusáhan azt mondja , hogy Mózes 
legjobban lá t ta Istent, de nem lényegében, hanem cselekvésében, 
hatásában. De ez a Spinoza, amikor az Üdvözítőről beszél, akkor 
azt mondja , hogy a Názáreti Jézus valami különös módon látta 
Istent. íme ezek az én bizonyítékaim arra, hogy az Isten-tapasz-
talás kifejezése csak nagy fokú Isten-ismerést jelent. Ennek az 
ismerésnek két tényezője van: 1.) a természetes ész, 2.) az isteni 
szentmalaszt . Ál ta lában a mi természefölött i életünk ebből a 
két tényezőből származik. Most az a kérdés, hogy melyik szent-
malasztból? Véleményem szerint a segítő malasztból; de ugyan-
azok, kik misztikái életükben a segítő malasztban részesülnek, 
ugyanakkor a megszentelő malasz tnak is nagyobb mértékét élve-
zik. Ez a jámbor és istenes életnek, az aszkézisnek jutalma. 
Olyan bölcselők is, akik Isten megismerésének egész külön f a j -
t á j á t tan í t ják : így pl. Descartes azt taní t ja , hogy az Isten esz-
méje velünk született . Ez azonban tévedés. Kérdés, miért esett 
e tévedésbe? Azért , mert nagyon istenes és jámbor ember volt. 
Mivel egyéb eszközökkel elérte Isten nagyfokú ismeretét, az t 
hitte, hogy az Isten eszméje belé van oltva. Malebranche pedig 
azt képzelte, hogy ő ál landóan l á t j a az istenséget. Egyik sem 
igaz: nem ilyen az ember természete és nem ilyen az Istentől 
adott berendezettsége. 

Közben megérkezett az előbb máshol elfoglalt dr. Rott Nán-
dor püspök-védő s átvévén az elnökséget, felszólította dr. Groh 
Jenő sebészorvos pártolótagot, hogy tar tsa meg előadását: Az 
emberi szervezet a bölcselő szemében. 

Az előadás elhangzása után az elnöklő püspök-védő a k ö -
vetkező ki jelentést tet te: 
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Hálával lehetünk a doktor úr iránt, mert r i tka dolog, hogy 
épen sebészorvosok ta r tanak nekünk a causa finalis-ró\ alapos és 
világos előadást . A célszerűségi ok által való Isten-bizonyítás a 
nagy közönség számára a legkönnyebben érthető bizonyíték. 
Ennek egyik eleméről hallottunk most egy kitűnő előadást . De 
ezt a törvényszerűséget át lehet vonultatni az egész világ minden 
alkotásán és a doktor úr kimutatta nekünk az emberi szerveze-
ten. Ez volt eddig az a pont, ahol az orvosok, mikor a bölcselet 
területére akar tak lépni, a legkönnyebben siklottak át az anyag-
elvüség t a l a já ra . Még egyes kiváló magyar orvosok is úgy be-
széltek, hogy „sohsem lá t tam még a le lket" és így áll í tották ezt be 
hallgatóik előtt is. Azér t vagyunk mi rendkívül hálásak a doktor 
úrnak és úgy tekintjük előadását, mint egy jobb szellem bekö-
szöntését. Nem fogják többé engedni magukat egy anyagelvi 
világszemlélet által lenyűgöztetni, hanem mélyebben tekintvén 
a dolgokba, meglát ják már ott azt a felsőbb hatásokat, meglát ják 
már egy Ens Intelligens nyomait. Nem fogják azt mondani, hogy 
mindennek oka az agy: mennyivel nemesebb az agy, mint a szív? 
Nem fogják azt mondani, hogy szív önmagától dobog, mert ez 
nem megfej tés . 

Nánássy László doktor: Igen örvendetes jelenség az Aquinói 
Szent Tamás Társaság életében, hogy a jelen iskolaévben immár 
a harmadik orvos tar t előadást . Valóban úgy van, hogy nekünk 
orvosoknak igen nehéz a helyzetünk. Mert nálunk mindent az 
anyagelvűség szempontjából állí tanak be. Épen azért bátorko-
dom felhívni a figyelmet sebészorvos kollegám előadására, aki 
rámutatot t a r ra a tényre, hogy az emberi szervezet minden egyes 
parányában csodálatos egység, harmónia uralkodik. Azt hiszem, 
reánk orvosokra e tekintetben is igen nagy hivatás vár, mert bi-
zony az orvostól nem egyszer kérdezik a hit igazságainak való-
ságát. Nekünk igen sokszor ott kell ál lani a halálos ágynál, ami-
kor mi vagyunk annak a haldoklónak a pap ja . Nem akarok sen-
kit sérteni és megbántani, de ránk jobban hallgatnak az emberek. 
Legyen a kolléga úr igazán a magyar orvosok között egy kiváló 
apologéta. 

Rott Nándor püspök: Groh orvos úr eddig csak pártoló tag 
volt, de már annyi é rdemet szerzett, hogy szerintem teljesen 
beleillik Társaságunkba s a Társaságnak legközelebb gondja lesz 
rá őt rendes tagjai közé számítani. 

Kiss János dr. alelnök hozzászólását a jelen közlést mind-
járt követő cikk tar ta lmazza. 
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Bochkor Ádám egyetemi ad junk tus rövid kivonatban ismer-
teti legutóbbi e lőadásának gondolatmenetét . 

Legutóbbi előadásom szólott az okság elvéről, különös te-
kintettel a conditionalismusra. Szembe állítottam a hagyományos 
kereszténybölcselet oksági elvét a conditionalismussal, melyet a 
természettudósok nagy része vall magáénak. 

A conditionalismus szerint cselekvő okok nem léteznek, 
hanem csak feltételek. Vannak azonban olyan conditionalisták 
is, akik a gyakorlati élet igényeinek megfelelően egyik-másik 
esetben megengedik a feltételnek ok gyanánt való szereplését. 
Mi Arisztoteles nyomán az okok négyes felosztását követve itt 
a cselekvő okról szólottunk. Ez azon elv, amelynek működésétől 
függ az okozat, a hatás, princípium a quo pendet effectus. A fel-
tétel fogalma pedig jelenti azt, ami szükséges ahhoz, hogy az ok 
ha tásá t kifejthesse, de neki magának közvetlen szerepe nincsen. 
Kifej te t tük az oksági elv analit ikai jellegét és ezzel kimutattuk 
annak általános érvényességét. Uta l tunk az oksági elv alapjára , 
az elégséges a lap elvére. Idéztem Driesch: Ganzheitskausalit'àt-
jét, hogy szembe állí tsuk a ker. bölcselet oksági elvével, melyet 
az előbb említett szerző megközelít. Előadásunkat azzal fejeztük 
be, hogy az oksági elv nemcsak a mindennapi érintkezésben, ha-
nem a tudományos gondolkozásban is nagy szerepet játszik, sőt 
a r ra is képesít, hogy az érzékfölötti világrendbe el jussunk. 

Kiss János dr. alelnök: Sajnos, az előrehaladott idő már 
nem alkalmas az eszmecserére. Pedig óriási anyagunk volna. Én 
egy időben egész e lőadásfolyamatot tar tot tam erről a kérdésről, 
amelyet két ülésen folytatott eszmecsere követett. Legfeljebb a 
magam részéről rámuta tha tnék egynéhány példára . Azt szokták 
például mondani, hogy a háborúhoz pénz k.-.l1 — ér mégis lehet 
akármennyi a pénz, ebből még nem lesz háború, hanem az ural-
kodók és diplomaták csinálják msg. Az Üdvözítő is azt mondja , 
hogy aki háborút akar viselni, ü l jön le és gondolkodjék, van-e elég 
hadserege és aki házat akar építeni, gondolja meg, hogy van-e 
elég költsége a házépítésre. Akárhány jelenlevőben megvan a 
feltétel, ami a felszólaláshoz szükséges és mégsem szólal fel. A 
sporthoz jó egészség és izmok kellenek — és mégsem minden 
egészséges és izmos ember sportol. És elsorolhat juk az összes 
fel tételeket: ezekből sohasem jön létre okozat, hanem ehhez 
hatóok kell. Mi az oka annak, hogy ettől annyira fáznak? Ez a 
mostani kor iránya, amely mindent kétségbe von, ami az érzé-
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kek alá nem esik. Már pedig a cselekvő ok, az az elv, hogy az 
ember cselekszik, nem látható, csak az e r e d m é n y láható. A z 
oksági elv a következő: mindennek, ami eset leges okozója van . 
Minden vál tozás cselekvőokot té te lez fel. Hume David szer int 
az okság az, hogy az egyik dolog a másik u t á n jön: mintha bi-
zony a nappa l az é j szaka okoza ta volna. H a a ha jó a fo lyó 
egyik részéről 2 perc múlva más he lyre kerül : az utóbbi he lyze t 
nem okozata az előbbinek. Az ok és okozat közöt t i összefüggés 
igen bonyodalmas . Ha elvész a szemüvegem, néha nagyon nehéz 
az okát pontosan meghatározni . Stuart Mill ugyan azt m o n d j a , 
hogy lehetséges egy olyan világ, ahol az é r te lmes lények nem 
a lka lmazzák az oksági elvet. Ez nem igaz, mert az okság minden 
e lmének követe lménye. 

Közgyűlés 1929. március 7-ikén, Aquinói sz. Tamás ünnepén. 

Elnökölt dr . Rot t Nándor veszprémi püspök, jelen voltak a 
Társaság tisztviselői: dr . Notter An ta l egyetemi t anár , elnök, dr . 
Kiss J á n o s ny. egyetemi tanár, alelnök, dr. Schütz Anta l egyetemi 
tanár , főt i tkár, dr. P a t a k y Auré l egyetemi tanár , számvizsgáló, 
dr. Ar tne r E d g á r egyetemi m. tanár , t i tkár és igen nagy előkelő 
közönség, mely a központi papnevelőintézet szép és tágas dísz-
te rmét egészen megtöl töt te . 

Az elnöklő dr . Rot t Nándor megnyitó beszédet ta r to t t 
Aquinói sz. T a m á s tudományos jelentőségéről . A nagy ha tás t 
kiváltó beszédet a „Religio" ezidei I. füzetében közöl te . 

Ezt követ te Kiss János dr. alelnök évi je lentése. Az alelnök 
tisztsége i lyenkor a Társaság egyévi szellemi működéséről be-
számolni. Az e lhangzot t felolvasások a következők: Notter: 
Aquinói sz. T a m á s és korunk erkölcsi vá lsága;Aquinói sz. Tamás 
és a t á r sada lmi ké rdés megoldása . Az egyik a bölcselet i erkölcs-
tanból, a másik a t á r sada lomtudományból való. Dienes Valériá-
tól volt szerencsének hallani Bergson bölcseletének rendkívül 
világos e lőadásá t : ez a bölcselet tör ténetéhez tar tozik . Dr. Kühár 
Flóris sz. Benedek- rendi főiskolai t anár , a vallásbölcselet i i rá-
nyokról ér tekezet t . Dr. Tiefenthaler József, a Szent Imre Kollé-
gium igazgatója , a lelkigyakorlat és a tökéletes lelki é le t : görögö-
sen: az askesis és a mystika mibenlétéről és viszonyáról tar tot t 
ismertetést . Mindket tő a vallási l é lek tan köréből való. Dr. Nánássy 
László orvos, az ember i lélek és test kapcsolatáról , dr. Bochkor 
Ádám egyetemi ad junk tus , a cselekvő okságról és a feltételről 
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tar tot tak érdekfeszítő e lőadás t ; mindkettő a metafizikából vette 
tá rgyát .űr . Groh Rezső: A z emberi test célszerűségéről muta t ta 
ki, hogy az nem lehet utólagos, hanem csak előre tervezett . Ez a 
természetbölcselet tárgya. Folytat tunk eszmecseréket is: az 
intuícióról, vagyis a közvetetlen megismerésről, a test és lélek vi-
szonyáról, a lélek állagiasságáról, a cselekvő okról és a fel tételek-
ről. Én magam arról ér tekeztem, mi az a keresztény bölcselet, 
mily értelemben mondhatunk bölcseleti rendszert kereszténynek? 

íme ez a képe a Társaság mult évi működésének. 
Ebben a beszámolóban engem két szempont vezetet t : Elő-

ször az, hogy képet n y ú j t s a k a Társaság működéséről; másod-
szor az, hogy elismerésünket nyilvánítsam a szellemi közremű-
ködők iránt. Nem mulaszthatom el hangoztatni, hogy a mi társa-
ságunk bölcselettudományi és nem hit tudományi. Minden kérdés 
tárgyalható itt, ami csak a bölcselet kere tébe tartozik. A hittudo-
mány nem tartozik ide, mer t az nem bölcselet; csak oly hittudo-
mányi tételek tárgyalhatók itt, melyek igen szoros kapcsolatban 
állanak a bölcselet tudománnyal . 

Továbbá: bátorkodom felhívni úgy a rendes tagok, mint ked-
ve^ vendégeink figyelmét, hogy mi i t ten korszerű előadásokat 
szoktunk tartani , olyan előadásokat, amelyek ma különösen ér-
deklik a bölcselő elmét. Például ma igen szeretnek hallani a 
bölcselők az ismeretelméletről, hogy mennyi része van az em-
beri ismeret szerzésében az érzékelésnek, és mennyi a része 
az értelemnek; és mi ebben a közvetetlen megismerés, és mi 
benne a közvetett, az okoskodó következtetés. Vagy itt van az 
emberi akarat szabadsága, ez a csoda, amelyről mi azt mer jük 
állítani, hogy szabad akkor, amikor az egész világ szükségszerűen 
forog. Szeret ik hallani m a azokat, akik szabadságról mernek be-
szélni. Azu tán itt van az óriási t á r sada lmi kérdés, a vagyoni 
jólét biztosítása az emberek részére. Biztosíthatjuk-e felebará-
tunk anyagi jólétét a magántu la jdon fenntar tásával? Biztosít-
hat juk-e a magán tu la jdon t? Mert itt van az a töméntelen igazság-
talanság, amellyel tele van a világ! K é r j ü k a bölcselőket, jöjjenek 
és világosítsanak fel bennünket ezekről a kérdésekről: fenntart-
ható-e a magántu la jdon vagy nem? Vagy jöj jenek az erkölcs-
bölcselők és mondják meg, hogy a házasság természeti intéz-
mény-e, vagy az emberek kényétől kedvétől függ? Egységes-e 
és felbonthatat lan-e? A z állító feleletet ma egyedül a rómaika t , 
anyaszentegyház védi és senki más. Végül e kérdések tárgya-
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lását magyar nyelven kívánjuk, mert az Aquinói sz. Tamás Tár -
saság nyelve magyar . Igyekezzünk a bölcseleti fogalmakat ma-
gyarul kifejezni, és ne gondoljuk, hogy mivel néhányan vala-
mennyire tudunk latinul, azér t mindenki tud! F á j d a l o m e téren 
nagy lecsúszás van, a latin nyelvet, de a ma élő nyelveket is, a 
legtöbb helyen rossz módszerrel taní t ják. 

Legnevezetesebb és legfontosabb ténye az volt Társaságunk-
nak, hogy püspök-védőül megnyertük, dr. Rot t Nándor veszprémi 
püspök urat, ki már az azóta eltelt rövid idő alat t is megmutat ta 
a Társaság iránt tanúsított nagy érdeklődését és a bölcselettudo-
mányban szerzett nagy tudásá t s nevezetesen ma is Angyal i 
Mesterünk sz. Tamás tudományos jelentősége felöl igen tanulsá-
gos előadással tanított és lelkesített minket. 

Köszönetet mondok a központi papnevelőintézet nagyérdemű 
elül járóságának, hogy üléseinkre ezt a szép termet átengedte. 

Köszönet a sajtónak, amely tevékenységünket figyelemmel 
kíséri s arról a közönséget t á j ékoz ta t j a . 

És különösen meleg köszönet az üléseinket látogató szép 
közönségnek, ez a közönség a Társaság fő ékessége; ez püspök-
védőnknek is, az elnökségnek is, meg a felolvasóknak is legna-
gyobb öröme és jutalma. Kérem ezt az érdemes közönséget, hogy 
lelkesedésében a következő közgyűlésig ki tar tani szíveskedjék. 

3. Dr. Kiss János alelnök, mint pénztáros is megtette évi je-
lentését, mely szerint az elmúlt társulati évben 1697 P 09 f. be-
vétele és 678 P 78 f. kiadása volt a Társaságnak s mostani vagyona 
1018 P 31 fillér. 

Dr. Pa taky Arnold apát , egyetemi tanár jelentette, hogy 
a pénztárt és a számadásokat átvizsgálván, mindent rendben ta-
lált , miértis indítványozza, hogy a pénztárt kezelő alelnöknek 
a d j á k meg a felmentést . 

Az elnöklő püspök úr kérdésére a közgyűlés megadja a fel-
mentést s úgy a számvizsgálónak, mint a pénztár kezelőjének 
köszönetet mond. 

4. Az elnök és az alelnök indítványára s a püspök-elnök 
megkérdezésére a közgyűlés felkiáltással egyhangúlag rendes 
tagokká választ ja a bölcselettudomány következő művelőit: dr . 
Bognár Cecil sz. Benedek r. egy. m. tanár, dr. báró Brandenstein 
Béla egyet. m. tanár, Csávossy Elemér S. J . érd. tar tomány-
főnök, dr. Gere Gábor plébános, dr. Gróh Rezső sebészorvos, 
dr . Kerner István p. kamarás, lelkiigazgató, dr. Kollár Gedeon 
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sz. Benedek r . íőisk. tanár , dr . Lacza Is tván szentszéki jegyző, 
Lányi E d e S. J . íőisk. igazgató, dr. Oe t t e r György theol, tanár , 
dr . Vértesi Fr igyes theol. t anár . 

5. E r re dr . Angyal Pá l egyetemi tanár , rendes t ag t a r t j a 
meg fe lo lvasásá t : A valóság-bizonyítás p r o b l é m á j á n a k erkölcsi 
jelentősége. Ez az é r tekezés a „Religio" idei I. és II . füzete iben 
megjelent . A z elnöklő püspök nagy köszönete t mond az igen ér-
dekes e lőadásér t , melye t a közönség osz ta t lan érdeklődéssel 
hal lgatot t és lelkesen megtapsol t . 

6. M a j d dr . Szunyogh X. Ferenc sz. Benedek- rend i tanár , 
rendes tag ta r to t t fe lolvasást sz. Benedek szerzetesi szabálya 
mega lko tásának 1400-ik évforduló ja a lkalmából , ily címen: 
Sz. Benedek világnézete. Ez t az ér tekezést a „Religio" mul t fü-
zete közölte. A felolvasást nagy érdeklődésse l és élénk tetszés-
nyilvánítással ha l lga t ta a közönség. 

Az e lnöklő püspök-védő köszönetet mondot t az e lőadóknak 
és a közönségnek s csak azér t zá r ta be az ülést, mer t már két 
óra hosszáig tar to t t . 

Felolvasó ülés 1929. április 24-én. 
Elnök: dr . Not ter A n t a l egyetemi t aná r . 
A je lenvol tak közül, az elnökön kívül, a következőket tud-

tuk fe l jegyezni : dr. Kiss J á n o s alelnök, dr . Ar tne r E d g á r titkár, 
Tower Vilmos ezredes- le lkész felolvasó, dr . Nánássy László 
Dezső orvos felolvasó, Abonyi Tivadar festőművész, Abonyi Ti-
vadarné, dr . P . Á b r a h á m Gergely, Bangha Béla S. J., Bicsérdy 
Tibor, Bergmann Ágoston ezredes, dr. báró Brandens te in Béla a 
M. tud. A k a d é m i a t i tkára , Bárdossyné csókakői Nechwalsky 
Mária, Bán Ede, Binder Vilmosné, B, Boér Géza, Biczóné Já szay 
Olga, Benkő Józsa, Colán-Nechwalsky Mária , Csere Teréz, özv. 
Dózsa J enőné , Drachovszky József, özv. F a r k a s Ber ta lanné , dr. 
F u h r m a n n Ferenc miniszteri tanácsos, Feke te Pál , Feke téné 
Szegedi-Maszák Leona, i f j . Gonda Béláné, dr . Groh Rezső, Gaál 
Henrik ezredes , Gaál Henrikné, Gyurkovich Gitta, Gyurkovich 
Mária, Hirsch Pál , Hegedűs Árpádné , dr . H a j ó s Lajos , dr. Heine 
László, Horvátovich Ivánné, Hassl inger őrnagy, H a r m a t h Irma, 
Huber Sarol ta , I l lava József , özv. J á ro s i Sándorné , dr . Járosi 
Jenő ügyvéd, Karkas Rezső műszaki tanácsos, K a r k a s Rezsőné, 
Keméndy Jenőné, König József , Kőszegi László, Kammer lohr 
Nándor, K l á r a Elek, Ki rá ly Gizi, dr . Ka tona Imre, Laczkó Géza, 
özv. dr . Luká t s Ado l fné , Lenkei Anta l , Ligetkuthy Ivánné, Máthé 
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Ilona, Mennyey Lászlóné, Mészáros Antal , Makovits Józsefné, 
Mayer János, dr. Nánássyné, özv. Nagy Endréné, Nérei Ödön, 
dr. Nebenführer László, Pfeiffer I lona tanárnő, Pogány Géza 
ezredes, Pare lk Albin, Petronics Péter , Pethő Bertalanné, Péter 
József, Pénteky Ilona, Petrecz Rózsi, Rédey Zoltánné, özv. Rácz 
Mihályné, dr. Roboz Árpád , Sinkmann Rózsi, dr. Szelle Józsefné, 
Schönner Odiló altábornagy, dr. Száhlender Lajosné, Solty Je-
nőné, Schubert Irén, Szesztay László, Schmidt Sándor , dr. Sala-
mon Jenő, dr. Szabó Károly, Szmazsenka Ervin őrnagy, Szma-
zsenka Ervinné, Tower Hugó ny. őrnagy, Tower Hugóné, Turi-
Kováts Péter , Udvary Judi t , Usztanek Margit, U j v á r y Jenőné, 
P. Vinkovits Viktor ferencrendi ta r tomány főnök, Volny József, 
Varga Ferenc, Wenczelné, Weninger Antal , dr. Zboray Jánosné. 
Ezeken kívül számos egyetemi hallgató. 

1. Kiss alelnök, felszól í t ja a jelenlevőket, hogy akik még nem 
tagok, szíveskedjenek vagy alapító, vagy pártoló tagként belépni 
a Társaságba, mert nincs olyan társaság széles e világon, amely 
anyagi támogatás nélkül fennállhatna. 

2. Ugyanő jelenti, hogy az esperanto kisegítő világnyelv XXI. 
nemzetközi kongresszusa az idén Budapesten fog tar ta tn i aug. 
2—9-ig. Hangozta t ja e kisegítő nyelv óriási fontosságát. Ugyan-
akkor fog tar ta tni az esperanto nyelven működő V. tudományos 
egyetem ülése is. A kongresszus előkészítő bizottsága a múltkor 
üdvözölte az Aquinói Sz. Tamás-Társaságot és felhívta, hogy 
vegyen részt a kongresszuson egy bölcseleti előadással . Ehhez 
járult, hogy a genfi központ az alelnököt felkérte ily bölcseleti 
előadás megtar tására . Minthogy azonban kétséges egészségi álla-
pota miatt nem bizonyos, hogy ő akkor a fővárosban lehet, azzal 
a kéréssel fordul a jelenlevő és távollevő aquinistákhoz, hogy ezt 
az előadást helyette valaki vállalni szíveskedjék. 

3. Ugyancsak az alelnök a május 15-ikí gyűlésen néhány 
szót fog szólni az esperanto kisegítő világnyelvről. Érdemes meg-
hallgatni valamit róla, mer t immár XXI. kongresszusát tar t ja , 
amiből látszik, hogy nem a kezdetén van, hanem igen el van 
ter jedve. 

Erre következett két felolvasás: Tower Vilmos, tábori főes-
peres előadása: A hypnotizmus és a szabadakara t és dr. Nánássy 
László orvosé: a szabadakara t bölcseleti, jogi és orvosi szem-
pontból. 

Mivel mind a két dolgozat tárgya az akarat szabadsága, 
azért az eszmecsere a ket tő elhangzása u t án kezdődött . 
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Hajós Lajos dr. orvos: A mai két előadás az emberi élet leg-
fontosabb problémájá t tárgyalta, amellyel én mint törvényszéki 
orvos sokat foglalkoztam. Nánássy orvos úr bölcseleti i rányban 
foglalkozott az akara t szabadságával; Tower főesperes úr pedig 
az akara t pathologiáját tárgyalta a hipnózis terén. A második 
előadó úr nagyon szépen jelölte meg a helyes felfogást a kérdés-
ről. Ha nem volna Isten, ha nem volna lélek, nem lehetne érteni 
a szabadakarat tényét . Szépen fe j t e t t e ki, hogy az orvosok kezén, 
az akara t hatalma elcsúszik, mert nincs dinamométerünk hozzá, 
nem metrikus valami; addig a keresztény bölcseletben érthető 
isteni valami. A kiutat akkor t a l á l juk meg e látszólag ellenmondó 
felfogások között, ha az életet a maga valóságában tekint jük, 
amely akaraterőnket a maga hétköznapiságában nagy feladatok, 
hősi tettek elé nem ál l í t ja . Egyet len tér van az akarat számára, 
ahol az csodákat művelhet nap-nap után: és ez az erkölcsi élet. 

Egy elméleti oldalvilágításban is szeretném részesíteni Ná-
nássy úr felolvasását. Azt állí totta, hogy az et ikai determinizmus 
a determinizmus fejezetébe sorozandó. Ez szerintem hibás felfo-
gás. Mert az etikai determinizmus csak annyit mond, hogy a mo-
tívumok között elemi ereje van az erkölcsi múltnak, a nevelés-
nek, családnak, nemzetnek. A jólnevelt, becsületes, jellemes em-
berről előre feláll í thatom a prognózist, hogy a jövőben nem fog ja 
ezt és ezt a bűnt elkövetni. De az nem az akara t szabadságának 
korlátozása, hanem egy felmagasztalt szabadság. 

A hipnózissal is sokat foglalkoztam, mint idegorvos. A fő-
esperes úr a hipnózisban az akara to t gyengítő, lankasztó ténye-
zőt lát. Tévedések kizárása végett néhány dologra rámutatok. A 
hipnózist t rancenak is szokták nevezni, amely nem minden ember-
nél áll elő. A hipnózis nem más, mint fennálló kóros tünetek ak-
tiválása. Ennek bizonysága, hogy elő tudjuk azt állítani minden 
lelki behatás nélkül. Például a lélekzőszék segítségével, mely-
nek segélyével előidézzük a hyperventilációt. Ennek következ-
ménye a normálisnál több oxigén felvétele a vérbe. Ez viszont 
különböző dizentériás, epiplepsziás rohamokat vagy hipnózist 
idéz elő, aktivál. 

A médiumok nem normális egyének. Akik fegyelmi drill 
következtében elvesztették s a j á t lelki önállóságukat, kik automa-
tákká lettek, igen könnyen hipnotizálhatok. Ami a végrehaj tható 
cselekvéseket illeti: legkönnyebb végre ha j t a tn i olyan dolgot, 
amit ők maguk is szeretnének. Nehezebb olyant, aminek követ-
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kezményeitől félnek, amit szeretnének megtenni, de félnek. 
Amit pedig valaki az ő erkölcsi mivoltánál fogva semmikép sem 
akar, azt nem sikerül megtétetni. Igazolja ezt az a próba, melyet 
végeztem Magyarország 30—40 évvel ezelőtt leghíresebb médiu-
mával. Ráparancsol tam, hogy nő-ellenségét öl je meg, engedjen 
bosszújának szabad folyást. Papír kardot ad tam kezébe, ő gon-
dosan élesítette, — de mikor tet t re került a sor, a nagy erkölcsi 
megrázkódtatás fölébresztette és nem bánto t ta ellenségét. 

Ami már most a posthipnotíkus suggestiókat illeti: a médium 
a végrehajtási időben ismét hipnotikus á l lapotba kerül. Hogy 
bűntényeket lehet végrehaj tani ilyen ál lapotban, az bizonyos. A 
hipnotizálót ilyen esetben súlyosabban büntetik, mint egyébként 
a felbújtót szokás: és ez így helyes. A médiumot is büntetni kell, 
mert ő sem egészen bűntelen. 

Nérei Ödön ny. bankigazgató. Ernst K n a p p : Philosophie der 
Technik olvasása közben rá jö t t em arra, miként lehet a hipnózis 
hatása alól szabadulni. Gondolatom ez: Minden ta lá lmány az 
embernek és szerveinek utánzása és megfordítva. Nos, az ember 
és agya egy rádiókészülék. Ha most az agyában levő lámpáshoz, 
amely egy isteni szikra, egy akkumulátort állít és ezt egy sodrony 
segélyével összeköti, akkor védve van minden oly rezgés ellen, 
amely az ő rezgési hullámaival nem egyezik. Ez a sodrony az 
ima, mely a lélek mélyéből fakad. Próbáltak már engem hipno-
tizálni, de én bekapcsoltam ezt a sodronyt és semmire sem tud-
tak velem menni. 

Kiss János dr. alelnök: A mai ülésen eddig hallottunk a hip-
nózis káros hatásáról, e mellett azonban haszonnal is lehet a 
hipnózist alkalmazni, idegbajokat gyógyítani. Igaz, hogy erősza-
kos beavatkozás, de más erőszakos eszközökkel is él az orvos-
tudomány, mikor vért ömleszt, vág, metsz és éget. 1894-ben, 
mikor Tuzséron egy roppant szerencsétlen hipnotikus eset tör-
tént, a belügyminiszter rendeletet adott ki, melynek értelmében 
másnak, mint orvosnak hipnotizálni nem szabad s az orvos is csak 
szülői vagy helyettesi jelenlét mellett s a beteg és hozzátartozói-
nak engedelmével hipnotizálhat. így történt, hogy ő is jelen volt 
egy igen kedves paptársa hipnotikus gyógyításánál, aki igen sú-
lyos idegbajban szenvedett és kigyógyult. 

Nánássy úr felolvasásához dr. Kiss ezeket jegyzi meg: A 
felolvasó elsorolta a szabadakara t bizonyítékait és pedig a követ-
kező rendben: 1.) öntudat , 2.) az erkölcsiség a lap ja , 3.) az embe-

Religio, 1929. 13 
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riség közmeggyőződése. Ha előveszem Aquinói sz. Tamás legre-
mekebb művét a Summa Theologicát és kinyitom a szabadaka-
ratnál , e három érvből egyet sem találok meg benne. Csak egyet-
len érvet lelek ott, mely így hangzik: az ember szabad, mert 
eszes lény. És valóban, ez az a l a p j a és mértéke, mint Piat f rancia 
bölcselő m o n d j a : le fondement et la mesure az emberi akara t 
szabadságának. Ez a metafizikai érv, melyet a dolog természe-
téből merítünk. Ez t követik azok, melyeket a felolvasó úr felso-
rol t . Tehát: a 2-ik okvetetlenül az öntudat, a 3-ik az erkölcsiség, 
a 4-ik az emberek közmeggyőződése. Sé több, se kevesebb. De 
azér t a felolvasó nem hibázott, mert előzőleg az elsőt is feltün-
tette. Csak azér t szólalok fel, mer t a mai világban az egyik lélek-
tant a másik u t án olvashatjuk, de ezzel a metafizikai érvvel alig 
találkozunk. Ez azért van, mer t a mi korunk irtózik minden meta-
fizikától. 

Tanúja vol tam egy alkalommal valamely bölcseleti e lőadás-
nak, ahol az e lőadó Spinoza Baruch bölcseletével foglalkozván 
kijelentette, hogy az öntudatból vett érv nem ér semmit. Mert 
— úgymond — ha a magasból leeső kőnek öntudata volna, az is 
az t hinné, hogy szabadon esik. A közönség tapsolt . Most egy mel-
let tem álló hölgyhöz fordul tam, aki szintén tapsolt s kérdeztem, 
csakugyan azt hiszi-e, hogy h a a leeső kőnek öntudata volna, azt 
gondolná, hogy szabadon es ik? A hölgy azt felelte: Nem hiszem. 
Előbb hitte, mer t az előadás hatása alat t állt, de mihelyt kissé 
gondolkozni kezdet t , azonnal á t lá t ta a dolog lehetetlenségét. Az 
ember, mert esze van, t ud j a , mikor mozog szükségképen és mi-
kor szabadon; ha valahonnan leesik vagy eltávolítják, tudja , 
hogy nem szabadon mozog. 

Notter: Sa jnos az idő nagyon előrehaladt , pedig a téma 
igen megérdemelne még hozzászólásokat. Nekem is lenne egy-
két megjegyezni valóm a tárgyhoz. Azonban engedje meg a kö-
zönség, hogy önző legyek és ne most a d j a m elő, mikor fáradt, 
hanem ma jd a jövő ülésen. Mégis egy-két szóval jelzem a jövő 
gyűlés eszmecseréjének pon t j a i t : Ezek: 1.) Az akaratszabadság 
helyes fogalma, megtisztítva a determinista torzképektől. 2.) Az 
akaratszabadság érvei. 3.) Figyelembe veendő, hogy az akarat-
szabadság az embernél korlátozott szabadságot jelent; nem áll 
fenn a tökéletes jóval szemben, hanem csak a tökéletlen jóval 
szemben. 4.) A jogászt különösen érdeklik a szabad akara t ma-
gánjogi és büntetőjogi vonatkozásai. 

Ezzel az ülés 3/,8-kor véget ért, 
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Felolvasó ülés 1929. május 15. 
Dr. Kiss János ügyvezető a le lnök jelenti, hogy dr . Rot t 

Nándor püspök-védőt bé rmaú t j a , dr . Not ter An ta l elnököt pedig 
családi körülményei távol t a r t j ák az üléstől . Üdvözli az Országos 
Esperanto-Egyesüle t ügyvezető a le lnökét Mihalik József taní tó-
képzőintézet i igazgatót, valmint az Esperan to-Egyesü le t többi 
megje lent képvise lőjé t : dr . Pata i Samu t i tkárt , dr . Lóránd Leó 
orvost, dr . Balkányi P á l banktisztviselőt, aki egyút ta l a genfi 
központi e spe ran to - t e r j e sz tő hivatal megbízot t ja , valamint Cseh 
Andrá s e rdé lyegyházmegye i á ldozópapot , aki m á r pár év óta 
külföldön az esperanto nyelv segítségével működik a magyarság 
érdekében. Az ülésen megje len t előkelő közönség zsúfolásig 
megtöl töt te a központi papnevelő dísztermét ; többi közt ott lá t -
tuk dr. Kecskés Pál egyetemi tanár t , dr . T ie fen tha le r József sz, 
Imre-kollegiumi igazgatót, Horváth E lemér váci nevelőintézeti 
kormányzót , Abonyi T ivada r festőművészt , dr . H a j ó s József és 
dr. Groh Rezső orvosokat stb. 

Az első e lőadás t Csávossy E lemér S. J . főgimnáziumi t anár 
tar tot ta „ U j a b b harcok az okság elve körü l" címmel. Ebben ki-
mutat ta , hogy ú jabban egyre több bölcselő foglalkozik az okság 
elvének mega lapozása é rdekében a régibb bizonyításoktól e l térő 
ú j elvekkel . Ezekkel az ú j a b b i rányzatokkal szemben fenn kell 
tar tani az emberi é r te lem tárgyi bizonyí tása érdekében, hogy az 
elvet racionális bizonyossággal magának a szükségszerű és az 
esetleges lét fogalmából le lehet vezetni. A dolgozat a „Religio" 
c. fo lyóira tban meg fog jelenni. 

Az e lőadáshoz dr. Kiss János a le lnök a következőket fűz te : 
A felolvasó úr a legnehezebb és egyút ta l legnagyobb fontosságú 
kérdések egyikét választot ta , mert az elégséges a l ap elve és ami 
ezen nyugszik, az elégséges oksági elv ál tal b izonyí t juk mind-
azokat a dolgokat , ame lyek tapasz ta lás alá nem esnek. Mer t 
amik a t apasz ta la t alá nem esnek, azok önmagukban nem jelen-
nek meg. Hogy a lelki jelenségek honnan származnak , azt eb-
ből az elvből i smer jük meg. És hogyha az egész vi lágban elénk 
táruló je lenségeket a világból nem t u d j u k megérteni , akkor az 
elégséges a l ap elve m u t a t j a meg számunkra a k u t a t á s i rányát . 
A dolgok mivoltát , e rede té t , cé l já t ennek a lka lmazásáva l vizs-
gál juk. Mindig voltak ugyan, kik kétségbevonták ezen elv érvé-
nyességét. És pedig azért , mer t a származásban r o p p a n t nehézsé-
geket ta lá l tak . Azt mondo t t ák : Ami származik, az vagy volt, 

13* 
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vagy nem volt. H a volt, akkor nem kellett származnia. És ha nem 
volt, akkor nem is származhatott , mert semmiből nem lesz semmi. 
Ez t mondták a régi szkeptikusok. Mindenben el lenmondást láttak. 
Mozgás nincs. Mer t ahhoz, hogy egy tárgy egyik helyről a má-
sikba kerüljön, végtelen sok kis részen kell keresztül mennie, ez 
azonban lehetetlen. Erre Arisztotelész azt mondot ta : Tessék 
megkülönböztetni a ténykérdést a miként kérdésétől, a ön-1 a 
őg-tól. A nehézkedési törvény léte nyilvánvaló: ez a ári. De a 
módja , hogy ez miképen történik: halandó ember még nem tudta 
megmondani. H a a tög-t nem lát juk, a z é r t a ó r f - t letagadni nem 
szabad. John Stuar t Mill azt ál l í t ja, hogy lehetséges egy világ, 
hol értelmes lények laknak és ezek nem alkalmazzák az elégsé-
ges alap és okság elvét. H a pl. az ő egükön megjelenik egy ú j 
csillag, nem kérdezik, hogy honnan jött. Gyönyörködnek benne, 
de ezt a kérdést nem vetik fel. Ha az ő ó rá juk elvész, akkor nem 
használ ják többé, mert nincs, de nem keresik. Ámde Stuar t Mill-
nek nincs igaza, mert ilyen világ nincs és nem lehet. Meri az 
ésszel együtt jár az elégséges alap elve: minden ú j dolognak az 
eredetét ku ta t juk . Ami új , az nincsen magától, mert különben 
mindig lett volna. Ami véges, az sincs magától, mer t más valaki 
határolta. Hume és Kant elemző ítéletnek csak azt mondották, 
amely az azonosság elvére visszavezethető: A = A . Nem vették 
tekintetbe a lény saját lagos tulajdonságát , propriumát. amely 
a lénnyel ve le jár . 

A felolvasó nagyon jelentős felolvasását megtartva az 
Aquinói Sz. Tamás Társaság rendes tagsági székét nagy tisztes-
séggel foglalta el. Örvendek, hogy felolvasó asztalunknál a böl-
cselet tudomány művelésében nagy érdemeket szerzett Jézus-
társaságának egy kiváló t ag ja jelent meg és pedig még két rend-
társától kisérve. 

A második előadó Oetter György váci teol. tanár volt, aki 
,,A természet fogalma Sz. Ágostonnál és Sz. Tamásná l" c. érte-
kezését olvasta fel. E lőadása a „Religio" c. közlönyben meg fog 
jelenni. Az alelnök az elhangzott felolvasást, melyben a bölcselel 
és a hi t tudomány ölelkeznek, nagyon időszerűnek mondja , mert 
nemsokára sz. Ágoston halá lának másfélezredes évfordulóját 
fogjuk ünnepelni. Ezzel a felolvasással a felolvasó rendes tagsági 
székét igen méltóan foglal ta el. A ján l j a , hogy a természet szót 
ál landóan egy értelemben használ juk; jelezze a dolog lényegét, 
amennyiben a cselekvésnek és a vele járó befogadásnak elve. 
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Természetfölötti viszont az, ami a természetet meghaladja . Ez a 
természetből nem származhatik. Természetfölötti tehát az, amit 
Isten a dolgok mivoltához külön hozzáad. Legyen szentség, tudás 
vagy bármi. Némelyek a természetfölötti alatt az érzékfölöttit 
értik. Ez azonban a fogalmak összezavarása, helytelen. Pedig 
akárhányszor olvashatjuk, még a tudományos irodalomban is. 
Ez nem szabatos beszéd. Hanem van érzéki, tapasztalat i és ér-
zékfölötti, tapasztalatfölötti . 

Végezetül dr. Kiss János alelnök másfélórás előadásban a 
kisegítő világnyelv lehetőségéről és szükségességéről, továbbá az 
Esperanto kisegítő világnyelv keletkezéséről, alkalmatosságáról 
és tökéletességéről értekezett, megismertetvén egyúttal az Es-
peranto nyelvtanának fő szabályait. Mindezt azért tette, mert ez 
év augusztus 2—9. közt Budapesten t a r t j ák az Esperanto kisegítő 
világnyelv XXI. világkongresszusát s az V. eszperantó nyári egye-
temet. Értekezése a Hungara Heroldo (Magyar Híradó) című 
folyóiratban fog megjelenni. 

d a r w i n k á r o l y t é v e s i d é z e t e a r i s z t o -
t e l é s z b ő l a z é l ő k c é l s z e r ű s é g é r ő l . 

Minekutána dr. Groh Rezső az Aquinói Sz. Tamás-Társaság 
1929. január 30-iki ülésén előadta értekezését az emberi szerve-
zet célszerűségéről, jónak lát tam felhozni Darwin Károly egy 
tényét, amikor az esetleg előállott s hasznossága miatt utólag 
fennmaradt célszerűséget taní t ja s ezt a tanítást Arisztotelész 
tekintélyével is támogatni igyekszik. Hogy a világon nagy cél-
szerűség van, azt mindenki elismeri. Csakhogy itt kétféle felfo-
gás lehetséges. Az egyik szerint ez a célszerűség előre szándé-
kolt, a másik szerint esetleges és utólagos. Darwin Károly, a le-
származási elmélet egyik legkiválóbb képviselője az utólagos cél-
szerűséget tanította. A lehető állapotok közül a mostaniak is 
előálltak és mert beváltak, megmaradtak. Ezzel szemben áll a 
legnagyobb bölcselőknek és az emberi szellem legnagyobb kép-
viselőinek az a felfogása, hogy ez az óriási célszerűség, mely a 
világon és az emberben van, nem származhatott esetleg, hanem 
egy végtelenül bölcs alkotó munkája. Ezt a felfogást vall ja a 
világ legnagyobb bölcselője Arisztotelész is. És pedig annyira, 
hogy ő az ő Fizikáját és Metafizikáját Theologiának nevezi, 
mert ezek közvetetlenül Isten megismerésére vezetnek. És azt 
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vallja, hogy az emberi elme legnagyobb büszkesége az istenség-
nek, a tu la j donképen vett Lénynek, a tiszta, tényleges Létnek 
nagy tökéletességű megismerése. És mégis Darwin Károly, a 
Fa jok Eredete c. könyvének első kötetében az első oldalon azt 
mondja , hogy az utólagos célszerűséget már Arisztotelész taní-
totta. Darwin szavai ezek: 

„Aristoteles „Physicae Auscultat iones" című müvében 
(Lib. II. Cap. 8.) megjegyezvén, miszerint az eső semmivel sem 
esik inkább azért, hogy a vetést megnövessze, mint azért is 
egyszersmind, hogy a gazda kint csépelt b ú z á j á t elseperje, 
ugyanezen okoskodást alkalmazza a szervezetekre, s így folyta t ja 
tovább (legalább a Clair Grece fordí tása szerint, aki először mu-
tat ta nekem e helyet) : „miért ne lehetnének tehát a test külön-
böző részei is a természetben ép ily csupán esetleges összefüggés-
ben egymással, mint pl. a fogak, melyek szükségképen fejlődve, 
elől élesek s metszésre alkalmasak, a zápfogak pedig laposak s 
az eledel szétmorzsolására használhatók, — anélkül , hogy ezen 
célra teremttet tek volna , mivel ez csak a vélet len eredménye, 
Ugyanez áll mindazon többi testrészekre nézve is, melyeknél 
valami célra a lkalmazkodás látszik. Valahányszor az egész, t. i. 
minden rész együttvéve, úgy látszik, mintha valami célra készült 
volna: az ilyen, bizonyos belső ösztönszerüségnél fogva e célra 
a lkalmasan lévén képződve, fennmaradt ; míg ellenben mindaz, 
mely nem így volt megalkotva, elveszett és elvész még ma is." E 
sorokban már a természeti kiválás elvét l á t juk előárnyallani." 

Mikor én ezt Darwinnál mintegy félszázaddal ezelőtt olvas-
tam, nagyon megütköztem, mert jól tudtam, mily nagy védője 
Arisztotelész a természetben ura lkodó és mindenüt t szembeötlő 
célirányosságnak s hogy ezt a végtelenül tökéletes isteni ér te-
lemnek és akara tnak tu la jdoní t ja . 

így többi közt a következő helyeken: Az ál la tok keletkezé-
séről 2. könyv, 3. fe jezet ; Erkölcstan 1. könyv, 1. fejezet; Az 
ál latok részeiről s ezek okairól 2. könyv, 5. fe jeze t . Ez utóbbiban 
(Edito Basil. 1542. torn. 2. pag. 48.) olvassuk: Herakleitos in-
tése értelmében mindent, ami a természetben van, tartózkodás 
nélkül meg kell közelítenünk, mer t a természet minden részében 
isteni, jó és szép van. Nincs ott semmi bizonytalan és esetleges, 
hanem minden bizonyos célra tör, már pedig a cél mint ilyen jó 
és tisztességes . , . Az élő test is egészében a lélek kedvéért léte-
sült, az egyes tagok pedig külön tisztségek betöltésére." 
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Nem ellenkezik-e ez a szöveg a Darwin ál tal idézettel? Ha-
tározottan ellenkezik. Azér t az idézet helyességéről mindjár t ké-
telkedtem és a kérdéses helyet Arisztotelész művében megnéztem. 

Benne van-e tehát az idézett szöveg Arisztotelész Fizikájá-
ban (Physicae Auscultationes II. k. 8. fej.) s ha igen, jól van-e 
fordí tva? Igen, benne van és jól is van fordítva . . . Csakhogy az 
idézett szöveg előtt Arisztotelésznél ezt olvasom: „Kétség me-
rül föl" (a latin szövegben: Exístit autam dubitatio), utána pedig 
ezt: „Ez pedig lehetet len" (a latin szövegben: Inpossibile autem 
est, haec ita sese habere.) És a kétséget egy ív-oldalon keresztül 
cáfol ja . 

Arisztotelész ugyanis, mint ezt mindenki t ud j a , aki mun-
káiból pár könyvet elolvasott, bármely kérdés fölvetése után 
mindenekelőtt azokról a véleményekről szokott megemlékezni, 
amelyeket ő el nem fogad. Ezeket „úgy látszik", „kételkedni 
lehet" (videtur, exsistit dubitatio) s más hasonló alakokban hozza 
föl, megemlékezvén többnyire az illető vélemények pártolóiról is, 
mint a szóban levő szövegben Enpedokleszről. I lykép munkáiban 
a bölcselet régi történetét is reánk hagyta . . . Arisztotelész te-
hát a Darwin által idézett fejezetben az ugyancsak Darwin által 
felhozott részt, mint ellenvetést a d j a elő; azután az ellenvetést 
képtelenségnek á l l í t ja s bőven cáfol ja ; s valamint az egész feje-
zetet így kezdte: „Azt kell tehát tartanunk, hogy a természet a 
célszerűen működő okok közé tartozik," ugyanily értelemben 
fejezi is be: „Ezek u tán nyilvánvaló, hogy a természet olyan ok 
mely valamely cél elérése végett cselekszik." 

Arisztotelész az előre szándékolt és nem véletlenül előállott 
célszerűséget így bizonyít ja: 

„Ami csak történik, vagy esetleg, véletlenül (casu atque 
fortuna), vagy bizonyos meghatározott jó elérése végett (alicujus 
gratia), tehát célszerűen megy végbe. Az esetleggel, véletlenség-
gel együtt jár a sokféleség és ál lhatatlanság, a célszerű műkö-
déssel ellenben az egyformaság és állhatatosság. Mivel a termé-
szet működésében az utóbbit tapaszta l juk, azt kell állítanunk, 
hogy a természet célszerűen működik." 

Lá t juk továbbá, így okoskodik Arisztotelész, hogy mindaz, 
ami természetszerűleg történik, igen alkalmasan történik. Sőt 
Arisztotelész nem kételkedik abban, hogy ha a természet fe ladata 
volna házat hozni létre, azt úgy készítené, mint készíti az ember. 
Viszont megjegyzi, hogy ha valamely természeti dolgot az ember 
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megkedvel és önmaga kíván készíteni, örül, ha oly tökéletesen 
készítheti el, mint a természetben ta lá l ja . Ezek u tán ha a művé-
szeti tárgyat bizonyos célra készítettnek mondjuk, a természetes 
tárgyat is célra alakultnak kell mondanunk. Hivatkozik továbbá 
Arisztotelész a pókokra, hangyákra, méhekre és más állatokra, 
melyek ész nélkül csodás művészetet fejtenek ki. Tovább megy a 
növények működésének vizsgálására. I t t is célirányosságot talál. 
Valaki most a természet célszerű működése ellen hivatkozhatik 
a korcsszülöttekre, miket a természet úgy az ál lat- mint a nö-
vényországban olykor létrehoz. Erre az ellenvetésre Arisztotelész 
így felel: Ha a mester műve létrehozásában hibát követett el, 
nem mondjuk, hogy műve készítésében céltalanul haladt előre, 
hanem azt tartjuk, hogy eszméjét vagy ügyetlensége, vagy vala-
mely akadály közbejötte miatt meg nem valósíthatta. A termé-
szetről az utóbbit kell tartanunk. Célirányosan működik ugyan, 
de néha cél ja elérésében különféle akadályok (eszközök hiánya) 
által megakadályoztatik. Pl. mikor a jó magban rej lő életelv 
tökéletes fát igyekszik létrehozni, de annak létrehozására a 
nagy szárazságban elég nedvességet nem kaphat. — Empedoklesz 
korcsszülötteit azonban: a félig embereket, félig állatokat Arisz-
totelész soha sem létezetteknek ta r t j a . Végre azt mondhatná va-
laki, hogyan működnének a természeti okok célirányosan, mikor 
értelmük nincs? Erre Arisztotelész így felel: A művészetben sincs 
értelem, hanem a művészben, a művészet mégis bizonyos mégha- 5 
tározott célra irányul. 

Bölcsünk végre így végzi fejtegetéseit: Ezek így lévén, vilá-
gos, hogy a természet a célirányosan működő okok közé tartozik. 
Quae cum ita sínt, patet naturam causam esse, atque adeo ut 
alicujus gratia faciat. Darwin idézete tehát Arisztotelésznél ol-
vasható. Csakhogy míg az idézett helyen Darwin azt hiszi, hogy 
Arisztotelész tanítását olvassa, addig Arisztotelész az ott foglalt 
vélekedést ellenvetéskép hozza föl s tel jes képtelenségnek állítja. 

Azt hiszem, valamely hely idézésében ennél gorombábban 
tévedni szinte lehetetlenség. 

Én 46 évvel ezelőtt a „Religio" 1883. április 28-iki számá-
ban figyelmeztettem az illetékeseket, hogy ezen a következő ma-
gyar kiadásban változtassanak, de hiába, a pár év előtt megjelent 
új kiadásban semmi változtatás sem történt. 

Fájdalom, ez nem az egyetlen ilyen eset az idézések törté-
netében, én igen sokat tudok. 

Dr. Kiss János. 



HIRDETÉSI ROVAT 

A Religio megrendelőihez. 
A jelen évi I. füzetben felkértem igen tisztelt megrendelőimet, hogy 

amennyiben erre az évre még nem fizették vagy még előbbi évre is hát-
ralékban vannak, törlesszék tartozásukat s erre a célra vegyék igénybe 
azt a befizetési lapot, melyet az 1928-iki IV. füzethez minden megrendelőm 
részére csatoltam. Úgy látszik, hogy ezt a befizetési lapot nem találták 
vagy nem keresték elő, mert kérésem nem teljesült, amint azt a jelen 
füzet ily rovata tanúsítja: Fizetések nyugtatása. Azért mindazok részére, 
akik a jelen évre nem fizettek vagy épen előbbre is hátralékban vannak, 
a mostani füzethez postai befizetési lapot csatolok. Tessék már most ennek 
felhasználásával minden hátralékot törleszteni. Minden történt fizetés nyug-
tatva van az én füzeteim végén, ott találhat mindenki felvilágosítást arról, 
mikorra fizetett. 
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bura László, Galamb György, Kegyesrendi gimnázium Budapest, Magyar 
János, dr. Némethy Ernő, Számord Ignác, dr. Záborszky István, 20 pengőt: 
Fővárosi Könyvtár. 

A 20 éves Szociális Missiótársulat, 1908—1928. A nemes célú és 20 
év alatt bámulatos tevékenységgel ékes Missziótársulat igen szép és beható 
ismertetése. Fólió-alak, sok szép képpel, elsőnek a főnöknő Farkas Edith 
arcképével. Tessék kérni a Szociális Missziótársulat irodalmi bizottságánál 
(Budapest, I. Krisztina-körűt 125.) s érte legalább 2 pengőt küldeni. 

A puszták rejtekéből az élet centrumába. A Szociális Testvérek Tár-
saságának ismertetése. Irta Schlachta Margit főnöknő. Tessék ily cim alatt 
kérni : Szociális Testvérek Budapest, VII. Thököly-ut 69. Ára 1'50 P. 

Angelicum. Institutum Pontificimn Internationale. Status personalis 
orofessorum et alumnorum. A tanárok közt találkozunk dr. Horváth Sándor 
Domonkos-rendi tudós hazánkfiával, ki most az erkölcstant tanítja. Az 
intézet háza Róma V. Via S. Vitale 15. 

Bittermann Béláné. Kialvó csillagok. Költemények. Megrendelhető a 
szerzőnél Budapest, IX. Mátyás-utca 16. Fűzve 3'60 P, kötve 5 és 8 P. 

Dr. Bochkor Ádám egyetemi adjunktus Budapest, I. Városmajor-utca 
54. flz oksági elvről, különös tekintettel a conditionalismusra. Külön lenyo-
mat a Religióból. 

Coulange (Louis). A catechisme pour adultes I. kötete Les Dogmes. 
Kiadó Rieder Paris, place St. Sulpice 7. 240 oldal 12 frank. 

J. Donat 5. J., tanár az innsbrucki egyetemen. Summa Phitosophiae 
Christianae. Új kiadások: Cosmologia 7 5 silling, Theodicea 5 4 silling, 
Index generalis 2'4 silling. Kitűnő tankönyvek. 

Cvangelium. Hitszónoklati és lelkipásztori folyóirat. Szerkeszti: d r . 
Hász István tábori püspök. Előttem 1929. VIII. évf. 4, 5, 6 szám. Szerkesz-
tőség és Kiadóhivatal Győr, Kisfaludy-utca 16. Egész évre 20 pengő. 

Dr. Gerőcz Kálmán jogakadémiai tanár Sátoraljaújhely, Kossuth L.-u. 
49 Egyház és büntetőjog lélektani kapcsolatairól. 

Houtin (Albert). Courte histoire du célibat ecclésiastique. Kiadó 
Ríeder Paris, place St. Sulpice 7. 260 oldal 12 frank. 

Katholikus Szemle. A Sz. István-Társulat megbízásából szerkeszti 
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dr. Várday Béla. 43. kötet. 1929. júuius. Tessék a Sz. István-Társulat 
rendes tagjául beiratkozni s évi 10 pengőért kapja ezt a 10 füzetre terjedő 
pompás folyóiratot. Budapest, VIII. Szentkírályi-u. 28. 

Kökény Lajos, a Hungara Heroldo (Magyar Hírmondó) szerkesztője 
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Dr. Julius v. Kup, Assistent an der Franz Josef Universität in Szeged. 
Zur Histologie der Brustdrüsenkrebses der Mannes. 

U. az. Über die Beeinflussung der Experimentellen Meerschweein-
chen-Tuberkulose mit Cholesterin-Fiitterung. 

U. az és Franz äerlei Praktikant an der obigen Universität. In vivo 
durchgeführte bakteriologische Blutuntersuchungen zur Beurteilung der 
Häufigkeit chronischer allgemeinen Mischinfektionen bei Tuberkulose. 
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alapított magyar királyi állami allapítvány támogatásával látott napvilágot 
Szeged, 1929. 

Qr. Lippay Lajos, prefektus a pesti Sz. Imre-Kollégiumban IX. Ráday-
utca 43—45. A pápaság a világ tükrében. 

Magyar Katholikus Lexicon. Szerkesztő bizottság: Zadravecz István 
püspök, Zichy János gr. és dr. Németh Sándor. Most készül. Ára kötve 40 P lesz 

Magyar történet . írták dr. homan Bálint és dr. Szekfű Gyula. 7 kötet. 
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IV. Kossuth Lajos-u. 18. 

Népegészségügy. Kiadja a népjóléti és munkaügyi minisztérium. 
Havonta kétszer. Egy évre '20 P. Kiadóhivatal Pesti Könyvnyomda r.-t. 
Budapest, V. Hold-u. 7. Előttem a IX. évf. 1928. 8—9. és 20. füzetek. 

Ákos v. Pauler, Professor an der Universität Budapest. Logik. Ver-
such einer Theorie der Warheit. Aus dem Ungarischen übersetzt von Dr. 
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Jabneh, az előbbinek hitszónoklati melléklete. II. évf. 1—3. sz. 
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Világtörténet 3-ik és 18-ik kötetét ; ajánlatot kér. 



50250 
88-ik évfolyam, 1929. III. füzet, november 15. 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

SZERKESZTI É S KIADJA ^ 

Dr. K I S S J Á N f e S f ^ 
az Aquinói Sz . T a m á s - T á r s a s á g Malnöke. 

Tartalom : 

A római kérdés mego ldása . Dr. 
Lutter János. — A Szentszék 
é s Olaszország k i e g y e z é s e . — 
Sz i lasy János é s le lkipásztorság-
tana. Dr. Saly László. — Mi irá-

WM 7 
nyftsa a modern g o n d o l k o d á s t ? 
Dr. Erdcy Ferenc . — B e r g s o n 
fi lozófiájának a lapgondolata i . 

Dr. Dienes Valéria. — Irodalom.! 
— V e g y e s e k . 

BUDAPEST, 
A KALOCSAI ÁRPÁD R. T. NYOMÁSA. 

1929. 

ÁRA 1929-re 10 PENGŐ. 



T A R T A L O M . 

I. ÉRTEKEZÉSEK. 

A római kérdés megoldása . Dr. Lutter János 201 
A Szentszék és Olaszország kiegyezése. Olasz eredetiből fordította: 

Dr. Kiss János 204 
Szilasy János és Lelkipásztorságtana. Dr. Sa/y László 214 
Mi irányítsa a mai g o n d o l k o d á s t ? Dr. Fírdey Ferenc 240 
Bergson filozófiájának alapgondolatai. Dr. Dienes Valéria 255 

II. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

Az új m a g y a r Szentfrás-fordításról . Dr. Takáts Ernő ... . . . 268 
Dr. Radó Pol ikárp. A kereszténység szentkönyvei . 11. Újszövetség. 

Szent István-Könyvek 64—65. Dr. lványi János 272 
Assisi szent Ferenc ira 'ai . Fordította T a k á c s Ince O. F. M. Ismerte i 

Zadravec István O. F. M. püspök .. . . . 274 
Dr. Scheffler János. Hám János szatmári pUspök és kinevezett primás 

Emlékiratai . Dr. Lukcsics József 276 
Enrico Rosa-Dr. Lippay La jos . A p á p a s á g a világ lUkrében. Dr.Kiss 

János 278 
Dr. KUhár Flóris. A miszt ikus természetszemlélet alapjai. Dr. Kecs-

kés Pál 280 
Zborovszky Ferenc S. J. A keresztény bölcselet . 1. kötet. Természet-

bölcselet. Dr. Kiss János 281 
Divald Kornél. Magyar művészettörténet. Szent István-Könyvek. Dr. 

Sziklay János 286 

III. VEGYESEK. 

Az Aquinói Szent T a m á s - T á r s a s á g b ó l 287 
A „Religio" megrendelőihez. A borítékon. 
Fizetések nyugtatása . Ugyanott . 
Hirdetési rovat . U. o. 



/ 



Z/órof terhépe.. 
flíaJár-f xjxjç/ag r/onaL mula/fc. 



® 1. ÉRTEKEZÉSEK. Ä 
— 

a r ó m a i k é r d é s m e g o l d á s a . 
A múlt század 48-as évének forradalmi hullámai után a 

Patrimonium S. Petri (Sz. Péter öröksége) nyugalmát a pápai 
ál lamba küldött francia és osztrák csapatok biztosították egészen 
1859-ig. Ezt a nyugalmi helyzetet III. Napóleon császárnak 
Ausztria ellen indított ú. n. lombardiai hadjárata felborította. 
Az egyébként is uralomravágyó szavojai királyi ház vágyait 
Lombardiának megszerzése csak növelhette. Nem kisebbre vá-
gyott , mint hogy az egységes Itáliát a maga jogara alatt meg-
teremtse. E cél elérésében már a francia-osztrák háború kitörése 
is nagy lépéssel vitte előre. Mihelyt az egyházi államhoz tar-
tozó tartományok közül Bolognából, Ferrarából és Anconából 
az osztrák csapatok kivonultak, e tartományok a szárd király-
sághoz való csatlakozásukat kikiáltották. A pápai zsoldos csa-
patok csak Anconát tudták visszafoglalni, Bolognát és Ferrarát 
Viktor Emánuel szárd király, alig száradt meg a villa-francai 
békeokmányon a tinta, a békekötés határozmányai ellenére is 
c satoltnak jelentette ki 1860 tavaszán. A Lamoricière tábornok 
vezetése alatt álló, összetoborzott pápai zsoldos sereget 1860 
szeptemberében Cialdini piemonti csapatai Castelfidardónál és 
Anconánál hátrálásra kényszerítették s csakhamar Ancona és 
Umbria tartományok is a piemonti csapatok kezére jutottak. 
Ily módon a pápai állam régebbi kiterjedésének egy ötödére 
zsugorodott össze s a szavojai királyi ház vágyainak végcélját 
is elárulta az a kiáltvány, amelyet Viktor Emánuel 1861 
március 29-én adott ki. Ez ugyanis Rómát már előre is az egye-
sített Itália királyság fővárosának jelenti ki. Az eseményeknek 
e fordulata ugyancsak nem volt III. Napóleon császár kedvére 
való. A további csatolásoknak tehát úgy igyekezett a francia 
császár elébe vágni, hogy 1864 szeptember 15-én egyességre 
lépett Viktor Emánuellel, amely a pápai állam status quo-ját 
volt hivatva biztosítani, mert benne Viktor Emánuel a s ta tus 
quo-nak minden támadással szemben való megvédésére és föl-
tétlen tiszteletben-tartására kötelezte magát. Az egyesség értelmé-
ben a pápai állam védelmére küldött francia csapatok még egészen 

Reigio, 1929. 14 
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1866 végéig helyükön maradtak. Alig vonultak el azonban a 
francia csapatok, Garibaldi önkéntesei máris megtámadták a pápai 
védősereget, s bár Kayser tábornok érzékeny vereséget mért 
Garibaldi önkénteseire, III. Napóleon császár, látva az 1864 
szeptember 15-én kelt egyesség nyilt megsértését, 1867 őszén 
újra csapatokat küldött a pápai állam védelmére. E francia 
csapatok azután egészen az 1870-i francia-német háború kitöré-
séig maradtak a pápai állam területén. A pápai állam fönnmara-
dásának garantálása 1867 után több ízben volt nyilvános és 
titkos diplomáciai tárgyalások tárgya az európai kabinetek közt. 
Az ú. n. „római kérdés"-t III. Napóleon először konferencia 
egybehívása útján szerette volna megoldani, de e terve, bár-
mennyire támogat ta is azt Br. Beust osztrák-magyar külügy-
miniszter, meghiusult, mert az akkori európai nagyhatalmak ér-
dekei a kérdésben igen szétágazók, sőt ellentétesek voltak. 
1869—70-ben a titkos francia-osztrák-olasz szövetségi tárgyalá-
soknak a római kérdés megoldása is kiegészítő része volt, de 
végleges, kielégítő megállapodásra ez alkalommal sem tudtak 
jutni a tárgyaló felek, s az 1870-i francia-német háború kitört, 
mielőtt a pápai állam status quo-ját diplomatiai úton biztosí-
tania sikerült volna III. Napóleonnak. A szedáni katasztrófát 
Viktor Emánuel kormánya sietett régi tervének megvalósítására 
kihasználni. A francia csapatok elvonulása után csaknem véd-
telenül maradt egyházi államot csakhamar elözönlik az olasz 
király csapatai s magát az örök várost is 1870 szeptember 
20-án önhatalmúlag, a nemzetközi jog sérelmével s az olasz 
uralkodó ünnepélyes Ígéretének semmibevevésével, elfoglalták. 
A pápai államot a Szentatya tiltakozása ellenére annektálták s 
a pápa számára csupán a Vatikánt, kertjeivel együtt, valamint 
a Sz. Péter templomot hagyták meg, azt sem tulajdonul, hanem 
csupán állandó használatul. Az 1871 májusi, ú. n. garancia tör-
vény sem volt alkalmas arra, hogy a Vatikán s az olasz király-
ság között helyreállítsa a békességet, a pápa sem az erőszakos 
foglalást, sem az olasz garancia törvényt jogosnak el nem is-
merte, s inkább a Vatikánba vonult vissza önkéntes fogságba. 
Ily módon a szakítás az olasz királyság és a Szentszék között 
nyilvánvalóvá lett s bárha a római kérdés megoldására több 
ízben történtek kísérletek, azokat siker soha sem koronázta. 
A világháborúnak kellett elkövetkeznie, hogy tengersok testi 
és lelki, anyagi és erkölcsi nyomorúságainak megtapasztalásával 
kiérlelje úgy az olasz királyság hivatalos képviselőiben, mint a 



A RÓMAI KÉRDÉS MEGOLDÁSA. 203 

Szentszékben az elhatározást a kibékülésre, a római kérdés meg-
oldására. 1923 óta újra meg újra felbukkantak a különböző világ-
lapok hasábjain a hírek diplomáciai tárgyalásokról, de a két fél 
illetékes képviselői hallgatásba burkolóztak s a hírek valódisá-
gát sem meg nem cáfolták, sem meg nem erősítették. Az éve-
ken át teljesen titokban vezetet t tárgyalásokat ez év februárius 
hava elején teljes siker koronázta. Február 8-án Gasparri bibor-
nok, pápai államtitkár közölte a Vatikánnál akkreditált követek-
kel a megegyezés tényét, s ezt nyomon követte február 11-én 
az egyezmény, illetve három rendbéli konvenció ünnepélyes 
aláírása a Szentszék részéről Gasparri biboros-államtitkár, az 
olasz királyság részéről pedig Mussolini miniszterelnök útján. 
A köznéven „lateráni egyezményének elnevezett szerződést 
1929 március 13-án Mussolini javaslatára a fascista nagytanács 
is elfogadta, s az egyezmény teljes szövegét úgy a Szentszék 
hivatalos lapja, az Acta Apostolicae Sedis, mint az olasz kor-
mány félhivatalosa, a Popolo d' Italia (1929 március 15-i szá-
mában) közzé is tette. Azóta már az egyezmény hivatalos rati-
fikációja s az ünnepélyes kicserélés aktusa is végbement. 

Az egyezmény, miként azt alább hü magyar fordításban 
olvashatjuk, tulajdonképen három külön-külön aláírt részből áll, 
amelyek elseje a politikai, a másodika a pénzügyi megegyezés, 
végül harmadika a konkordátum. Mind a három konvenció egy-
mással benső, logikai összefüggésben van. A politikai konvenció-
val a Szentszék és az olasz királyság véglegesen elintézik a 
római kérdést, a pénzügyi konvencióval elrendezik az egyházi 
állam 1870-i elfoglalásából eredő kártalanítás kérdését, a kon-
kordátummal pedig szerződéses szabályozást nyer mindaz az 
ügy, ami az egyház és állam közötti viszony maradandó békes-
sége érdekében fontos. 

A lateráni egyezménynek behatóbb taglalását egy más 
alkalomra kell halasztanunk, itt most csak annyit hangsúlyozunk, 
hogy a lateráni egyezménnyel a pápa újra elfoglalja helyét a 
világi szuverének közt, azonban a területi, állami szuverénitás 
csupán az állandóan semlegessé nyilvánított Città del Vaticano-ra 
terjed ki, s ettől teljesen különáll a Szentatyát mint Krisztus 
földi helytartóját mindenkor megillető lelki szuverénitás, amely 
az egész katholikus anyaszentegyházra kiterjed. E kettőt sohasem 
szabad összekevernünk, mind a kettő teljesen különálló hatalom-
kör, amelyeknek összetévesztése csak zűrzavarokat okozna. 

Budapest. Dr Lutter János. 
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a s z e n t s z é k é s o l a s z o r s z á g k i e g y e -
z é s e 1929. f e b r u á r i i - ikén . 

A) 

Szerződés a Szentszék és Olaszország közt. 
A TELJES SZENTHÁROMSÁG NEVÉBEN. 

Mivel a Szentszék és Olaszország belátták annak szüksé-
gét, hogy a köztük fennálló viszály minden o' át eltávolítsák s 
kölcsönös viszonyukat oly végleges állapotba hozzák, mely az 
igazságosságnak s a két magas Szerződőfél méltóságának m e ; -
felel s mely a Szentszéknek állandó jelleggel tényleg és jogilag 
oly helyzetet teremt, mely amidőn Neki teljes függetlenséget 
biztosít arra, hogy magas hivatását a világban betölthesse, 
ugyanannak a Szentszéknek lehetővé teszi, hogy véglegesen és 
megmásíthatatlanul megoldottnak tekintse a „római kérdést", 
mely azáltal keletkezett, hogy 1870-ben Rómát a Szavojai Ural-
kodóház alatt az olasz királysághoz csatolták; 

mivel továbbá a végből, hogy a Szentszéknek teljes és 
szemmel látható függetlensége meglegyen, Neki nemzetközi 
vonatkozásban is kétségbevonhatatlan felséget kellett biztosítani 
s e végből nyilvánvalónak mutatkozott annak szüksége, hogy 
sajátos feltételekkel Vatikán Város (Città del Vaticano) létesül-
jön, mely felett a Szentszék teljes tulajdona s kizárólagos és 
feltétlen hatalma és fejedelmi joghatósága el legyen ismerve; 
azért 0 Szentsége XI. Piusz Pápa és Ö Felsége III. Viktor 
Emánuel Olaszország királya elhatározták, hogy Szerződést 
(Trattato) kötnek s e végből két Teljeshatalmú Megbízottat kül-
denek ki, és pedig 0 Szentsége Főmagasságú és főtisztelendő 
Gasparri Péter Bíboros urat, a Pápa Államtitkárát, 0 Felsége 
pedig nagyméltóságú Mussolini Benito Lovag urat, első Minisz-
terét és kormányának fejét. Ezek, minekutána kölcsönösen jónak 
és szabályosnak találták egymás teljes felhatalmazását, meg-
állapodtak a következő cikkelyekben : 

1. cikkely. Olaszország elismeri és újból megerősíti a király-
ság 1848 március 4-ikén létesített alkotmányának első cikkelyé-
ben kimondott azt az alapelvet, mely szerint a katholikus, apos-
toli és római vallás egyetlen államvallása. 

2. Olaszország elismeri a Szentszék legfelső hatalmát (la 
sovranità) nemzetközi téren mint oly tulajdonságot, mely termé-
szetével jár s hagyományával és a világban teljesítendő külde-
tésének követelményeivel megegyez. 
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3. Olaszország elismeri a Szentszék teljes tulajdonjogát s 
kizárólagos és feltétlen hatalmát és legfelső joghatóságát a Va-
tikán felett, úgy amint most tényleg áll, minden hozzátartozó-
jával és javadalmazásaival, ily módon megalkotván a Vatikán 
Várost (la Cittá del Vaticano) sajátos céljaira s a jelen Szerző-
désben megjelölt módozatokkal. A mondott Város határait meg-
mutatja az a térkép, mely a jelen Szerződés első melléklete r 
kiegészítő része. 

Egyébiránt megállapodnak abban, hogy a sz. Pétei-ier, bár 
a Vatikán Városnak része, továbbra is szabályszerűen nyitva 
marad a közönség számára s az olasz hatóságok rendőrsége alá 
tartozik, melynek képviselői a bazilika lépcsőzetének aljánál 
megállnak, mert ez a lépcső továbbra is nyilvános istenitiszte-
letre szolgál, tehát a lépcsőn fel nem mennek s a bazilikát meg 
nem közelítiK, kivéve ha erre az illetékes hatóságtól felszólítást 
nyernek. 

Ha a Szentszék, egyes kivételes ténykedésekre való tekin-
tettel, a sz. Péter-teret elzárná a közönség szabad átjárása elől, 
az olasz hatóságok visszavonulnak a Bernini-féle oszlopcsarnok 
és meghosszabbításának legszéléig, hacsak a maradásra az ille-
tékes hatóságtól felszólítást nem kapnak. 

4. A legfelső hatóság és kizárólagos joghatóság, melyet 
Olaszország a Szentszékben a Vatikán Város felett elismer, azt 
is tartalmazza, hogy ott az olasz kormány semmibe sem avat-
kozhatik bele s hogy ott más hatóság, mint a Szentszéké, nem 
lehet. 

5. Az előző cikkely határozatainak végrehajtásakép az olasz 
kormány kötelessége lesz arról gondoskodni, hogy e Szerződés 
életbelépése előtt a Vatikán Város területe minden kötelezett-
ségtől s esetleges bírlalóktól mentesítve legyen. A Szentszék 
fog gondoskodni arról, hogy az oda vezető utak, a nyitott he-
lyek befalazása által, elzárassanak, a sz. Péter-tér kivételével. 

Egyébiránt megállapodás történt abban, hogy a Vatikán 
Város területén levő oly ingatlanoknál, melyek vallási intézetek-
hez vagy alakulatokhoz tartoznak, a Szentszék fogja meghatá-
rozni ezekhez való viszonyát s az olasz állam ebbe nem avat-
kozik bele. 

6. Olaszország az illetékes tényezőkkel történendő megálla-
podások által gondoskodni fog arról, hogy a Vatikán Város kellő 
mennyiségű víz birtokában legyen. Hasonlókép arról, hogy a 
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Vatikán Város a mellékelt térképen feltüntetett helyen létesí-
tendő vasúti állomástól a Vatikán tulajdonát képező vasúti ko-
csikon az olasz vasútakkal közlekedhessék. Nemkülönben arról, 
hogy a Vatikán Város más államokkal is egyenes távirati, tele-
foni, rádiótávirati, rádiótelefoni és postai összeköttetésben álljon. 
Végül az olasz állam a Vatikán Városban más nyilvános közle-
kedőeszközökről is fog gondoskodni. 

Mindez az olasz állam költségén s a jelen Szerződés életbe-
lépésétől számítva egy év alatt fog megtörténni. 

A Szentszék a maga költségén fog gondoskodni a Vatikán-
hoz vezető eddigi és a jövőben szükségesnek látszó bejáratokról. 

A Szentszék és az olasz állam meg fognak állapodni arról, 
miképen fognak szárazföldi és légi szádító eszközök közlekedni 
a Vatikán Város és Olaszország közt. 

7. Az olasz kormány kötelezi magát arra, hogy a Vatikán 
Várost körülvevő területen nem enged oly ép tményeket, melyek 
abba betekintést engednének s ugyanabból a célból részben le-
romboltatja azokat, melyek a Cavalleggeri kaputól a Via Aurelia 
és a Viale Vaticano mentén most vannak. 

A nemzetközi jognak megfelelően a Vatikán területén min-
denféle légi közlekedési eszköznek tilos átrepülni. 

A Rusticucci-téren és az oszlopcsarnok legközelebbi szom-
szédságában, amelyre a 15-ik cikkelyben meghatározott külön-
területiség nem terjed ki, épületben és utcában bármely változ-
tatás, mely a Vatikán Várost érdekelheti, kölcsönös megegye-
zéssel fog végbemenni. 

8. Olaszország szentnek és sérthetetlennek tekinti a Pápát 
s azért az Ellene intézett támadást s az erre való felhívást 
ugyanúgy bünteti, mint a Király ellen intézett támadást s az 
erre történt felhívást. 

A Szentatya személye ellen olasz területen szóval, tettel 
vagy írásban elkövetett nyilvános sértéseket a Király ellen el-
követettekkel azonos büntetések érik. 

9. A nemzetközi jog szabályainak megfelelően a Szentszék 
felsősége alá esnek mindazok, akiknek a Vatikán Városban 
állandó tartózkodásuk van. Ez az állandó tartózkodás nem szű-
nik meg azzal az egyszerű ténnyel, hogy az illető ideiglenesen 
máshol tartózkodik, ha nem jár vele a Vatikán Városban birt lakás 
elvesztése vagy más oly körülmények, melyek a mondott tar-
tózkodásról való lemondást bizonyítják. 
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Az előző bekezdésben említett személyek, amint megszűn-
nek a Szentszék alattvalói lenni, amennyiben az olasz törvény 
erejénél fogva, a fennebb említett körülményektől függetlenül, 
nincs más polgárságuk, Olaszországban minden további nélkül 
olasz állampolgároknak fognak tekintetni. 

A mondott személyekre, míg a Szentszék felsősége alá 
tartoznak, olasz területen az olasz törvények fognak alkalmaz-
tatni, még azokban az esetekben is, melyekre a személyi tör-
vény érvényes (hacsak ez esetek nincsenek a Szentszék rendel-
kezései által szabályozva) ; akik pedig máshol honosak, azokra 
annak az államnak törvényei érvényesek, amelyhez tartoznak 

10. Az egyházi méltóságok s a Pápai Udvarhoz tartozó 
személyek, kiket a Magas Szerződőfelek által megállapítandó 
jegyzék fog feltüntetni, ha nem is volnának a Vatikán Város 
polgárai, Olaszországra vonatkozólag mindig és minden esetben 
ki lesznek véve a katonai szolgálat, esküdtszéki tagság s min-
den személyi szolgálat kötelezettsége alól. 

Ez a mentesség érvényes azokra a rendes tisztviselőkre is, 
kiket a Szentszék nélkülözhetetleneknek mond s kik állandó 
jelleggel és szintilyen fizetéssel vannak a Szentszék hivatalai-
ban, valamint a Vatikán Városon kívül, a 13-, 14-, 15-, és 16-ik 
cikkelyekben felsorolt intézményekben és hivatalokban, alkal-
mazva. Az ily tisztviselőket egy más kimutatás fogja felsorolni, 
mely a fent mondott módon fog megállapíttatni s a Szentszék 
által évenkint kiigazítást fog nyerni. 

Azok az egyháziak, kik a Vatikán Városon kívül hivataluk-
nál fogva a Szentszék iratainak kibocsátásával foglalkoznak, e 
tisztségük teljesítésében az olasz hatóságok részéről semmiféle 
vizsgálatnak vagy kellemetlenkedésnek nem lesznek kitéve. 

Minden külföldi, akinek Rómában egyházi tisztsége van, 
élvezi azokat a személyi biztosítékokat, melyek az olasz polgá-
rokat a királyság törvényeinél fogva megilletik. 

11. A katholikus egyház központi intézményei ki vannak 
véve minden beavatkozás alól az olasz állam részéről (kivéve 
az olasz törvényeknek azokat az intézkedéseit, melyek az erkölcsi 
testületek szerzeményeire vonatkoznak), nemkülönben az ingat-
lanok forgalmára vonatkozó szabályok alól. 

12. Olaszország elismeri a Szentszék követküldési és követ-
fogadási jogát a nemzetközi jog általános szabályai szerint. 

A Szentszéknél levő külországi követek Olaszországban 
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továbbra is mindazt a kiváltságot és sérthetetlenséget élvezik, 
mely a külügyi megbízottakat a nemzetközi jog szerint meg-
illeti, székhelyeik jövőre is megmaradhatnak olasz földön s él-
vezik az őket nemzetközi jog szerint megillető mentességeket 
még akkor is, ha az ő államuknak nem volna meg a külügyi 
viszonya Olaszországgal. 

Magától értődik, hogy Olaszország mindig és minden 
esetben tiszteletben tartja a Szentszék szabad levelezését min-
den állammal, a hadviselőket is beleértve s ezeknek a Szent-
székhez intézett leveleit, valamint az egész világ püspökeinek 
azt a szabadságát, hogy a Római Pápához menjenek. 

A Magas Szerződő Felek egymás közt külügyi össze-
köttetést szándékoznak létesíteni, amennyiben Olaszország Nagy-
követet küld a Szentszékhez s ez viszont Nunciust Olaszország-
hoz, aki a követi testület elnöke lesz, szokásjog alapján, melyet 
a bécsi kongresszus 1815. június 9-iki tényével elismert. 

Az elismert felség következményeként, a következő 19-ik 
cikkely sérelme nélkül, a Szentszék követségi személyei s a 
Római Pápa nevében küldött futárok olasz területen, háború 
esetén is, ugyanolyan elbánásban részesülnek, mely a többi kül-
földi kormányok követeit és futárait a nemzetközi jog értelmé-
ben megilleti. 

13. Olaszország elismeri a Szentszéknek teljes jogát e há-
rom pátriárkái bazilikára: Sz. János a Lateránban, Santa Maria 
Maggiore és sz. Pál, a hozzájuk tartozó épületekkel. (Ide tar-
toznak a II. melléklet 1—3. pontjai.) 

Az állam átadja a Szentszéknek a mondott sz. Pál-bazilika 
és a hozzá tartozó klastrom szabad birtoklását és kezelését s 
egyúttal átadja a Szentszéknek azt a tőkét, mely megfelel azok-
nak a költségeknek, melyeket a közoktatásügyi Miniszter éven-
kint a nevezett bazilikára fordít. 

Ép így megállapodás történik abban, hogy a Szentszék 
szabad birtokosa annak az épületnek, mely a Santa Maria in 
Trasteverénél a San Callistóhoz tartozik. (II. melléklet, 9.) 

14. Olaszország elismeri a Szentszéknek teljes jogát a cas-
telgandolfói pápai palotára, minden járadékával, tartozékával 
és függelékével együtt (II. melléklet, 4.), ami most is a Szent-
szék birtokában van ; továbbá kötelezi magát az olasz állam, 
hogy a Szentszéknek, a jelen Szerződés életbeléptétől számítva 
hat hónap alatt, átadja a Castel Gandolfóban levő Barberini 
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villát, minden járadékával, tartozékával és függelékével (II. mel-
léklet, 5.). 

Azoknak az ingatlanoknak, melyek a Janiculus domb éjszaki 
részén a Hitterjesztés Bizottságának és egyéb egyházi intéze-
teknek tulajdonát képezik s a vatikáni palotákra néznek, kiegé-
szítése végett az olasz állam szándékozik átengedni a Szent-
széknek vagy általa megnevezendő jogalanyoknak azokat az 
ingatlanokat, melyek a mondott területen most az állam vagy 
mások tulajdonában vannak. A mondott kongregáció és más 
intézetek ingatlanai, valamint az átengedendők, el vannak sorolva 
a mellékelt tervrajzon (II. melléklet, 12.) 

Végül Olaszország a Szentszék teljes és szabad tulajdonába 
átadja azokat a volt szerzetházakat, melyek Rómában a 12 szent 
apostol bazilikájával, továbbá a Sant' Andrea della Valle és 
San Carlo ai Catinari templomokkal kapcsolatosak, minden tar-
tozékaikkal és függelékeikkel (III. melléklet, 3. 4. és 5.) ; ezeket 
az olasz állam mostani bírlalóiktól a jelen Szerződés életbe-
léptétől egy év alatt megszerzi. 

15. A 13-ik cikkelyben és a 14-iknek első és második be-
kezdésében elsorolt ingatlanok, nemkülönben a következő palo-
ták : a Dataria, Cancellaria, de Propaganda Fide a Spagna-téren, 
a sz. Officium palotája és a hozzá tartozó épületek, a dei Con-
vertendi palota a Scossacavalli-téren (most a Congregatio pro 
Ecclesia Orientali van benne), a Vicariátus palotája (II. mellék-
let 6. 7. 8. 10. és 11.), valamint más épületek, melyekben a 
Szentszék a jövőben szándékozik más intézményeit elhelyezni, 
ámbár az olasz állam területén vannak, oly sérthetetlenséget 
fognak élvezni, melyet a nemzetközi jog a külső államok külügyi 
megbízottjai hajlékainak biztosít. 

Ugyanily sérthetetlenség illet meg egyéb templomokat is, 
Rómán kívül is, akkor, amikor azokban, a nélkül, hogy a közön-
ség részére nyitva volnának, a Római Pápa részvételével, szent 
ténykedések mennek végbe. 

16. A három .előző fejezetben jelzett ingatlanok, nemkülön-
ben a következő pápai intézmények székhelyéül szolgálók: 
Gergely-féle egyetem, Szentirati-, Keleti-, Régiségtani intézetek, 
Orosz papnevelő, Lombardi kollégium, a sz. Apollináriszról neve-
zett két palota, valamint a sz. János- és Pálról nevezett papi szent-
gyakorlatos ház (III. melléklet, 1. 1. másodszor, 2. 6. 7. 8.), ezek 
soha sem fognak szolgálmány vagy kisajátítás alá esni közjó 
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érdekében, hacsak nem a Szentszék beleegyezésével s ki lesznek 
véve minden rendes és rendkívüli adó alól úgy az állammal, 
mint minden más igénylővel szemben. 

A Szentszéknek joga van mindazoknak az ingatlanoknak, 
melyek a jelen és a megelőző három cikkelyben elsorolvák, 
olyan alakot adni, amilyent jónak lát, állami, tartományi és köz-
ségi hatóságok minden meghatalmazása és beleegyezése nélkül, 
mert e hatóságok nyugodtan építhetnek a nemes művészi ha-
gyományokra, melyekkel a Katholikus Egyház ékeskedik. 

17. Bárminő természetű járandóságok, melyek a Szentszék-
től, a Katholikus Egyház más központi helyeiről és egyenesen 
a Szentszék által vezetett intézetektől, Rómán kívül is, a méltó-
ságokat, tisztviselőket és díjasokat, habár nem állandó jelleggel, 
megilletik, olasz területen 1929 január 1-től úgy az állammal, 
mint minden más hatósággal szemben mindenféle adótól men-
tesek. 

18. A Vatikán Városban és a Lateráni Palotában meglevő 
művészeti és tudományos kincsek továbbra is hozzáférhetők 
lesznek a művészeknek és tudomány-kedvelőknek, valamint a 
látogatóknak ; természetesen a Szentszék teljes szabadsággal 
fogja a közönség látogatását szabályozni. 

19. A Szentszék követei és megbízottjai, valamint a Szent-
széknél levő külföldi követek és megbízottak, nemkülönben a 
külföldről a Vatikán Városba jövő egyházi méltóságok, ameny-
nyiben hazájuk útlevelével birnak s azt a Szentszék külföldi 
képviselete láttamozta, minden további alakiság nélkül eljuthat-
nak a Vatikán Városba, olasz területen keresztül. Ugyanez áll 
a mondott személyekről akkor, ha ezek, szabályszerű pápai út-
levéllel ellátva, a Vatikán Városból külföldre igyekeznek. 

20. A külföldről jövő és a Vatikán Városba vagy azon 
kívül, a Szentszék intézményeihez és hivatalaihoz irányított cik-
kek, bármely olasz határpontról és bármely olasz kikötőben át-
menetre bocsáttatnak az olasz területen át, egészen mentesen 
minden vámtól és illetéktől. 

21. Olaszországban minden biboros főpap a vérbeli herce-
geket megillető tiszteletben részesül ; akik Rómában székelnek, 
bár a Vatikán Város falain kívül, minden tekintetben élvezik a 
Vatikán Város polgári jogait. 

A Pápai Szék üresedése alkalmával Olaszország különösen 
gondoskodik arról, hogy a bíborosok Olaszország területén át 
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szabadon juthassanak a Vatikánba s személyi szabadságuk semmi 
akadállyal ne találkozzék és csorbát ne szenvedjen. 

Továbbá gondoskodik Olaszország, hogy területén a Vati-
kán Város körül semmi se történjék, ami a pápaválasztó Kon-
kláve összejöttét zavarná. 

Ugyanezek a szabályok érvényesek olyan Konklávékra 
nézve is, melyek a Vatikán Város területén kívül tartatnának, 
valamint a Római Pápa vagy az ő Követeinek elnöklete alatt 
tartott Zsinatokra s az oda hívott püspökökre nézve. 

22. A Szentszék megkeresésére s annak felhatalmazására, 
mely egyes esetekre is szólhat meg állandó jellegű is lehet, 
Olaszország a maga területén eljárhat oly büntettek büntetésére, 
melyeket a Vatikán Városban követtek el, kivéve ha a bűntettes 
olasz területre menekült, mely esetben minden további nélkül 
az olasz törvények szerint fognak vele elbánni. 

A Szentszék az olasz államnak kiszolgáltatja azokat, kik a 
Vatikán Városba menekültek, miután olasz területen oly tetteket 
követtek el, melyek mind a két állam törvényei szerint bünte-
tendők. 

Hasonló lesz az eljárás azokkal a bűntettről vádoltakkal, 
akik a 15-ik cikkelyben sértetlenekül kijelölt ingatlanokba mene-
külnek, kivéve ha a mondott ingatlanok elüljárói jobbnak látják 
az olasz hatósági személyeket felszólítani, hogy hatoljanak be 
oda s tartóztassák le a tetteseket. 

23. A Vatikán Város törvényszékei által hozott ítéletek 
végrehajtásában olasz területen a nemzetközi jog szabványai 
fognak érvényesülni. 

Ellenben Olaszországban minden további nélkül teljes jogi 
érvénnyel birnak, minden polgári érvényt is beleértve, azok az 
ítéletek, melyeket egyházi és szerzetesi személyekre vonatkozó-
lag lelki vagy fegyelmi ügyekben egyházi tekintélyek hoztak s 
világi hatóságokkal hivatalosan közöltek. 

24. Tekintettel fejedelmi felsőségére, mely őt nemzetközi 
téren is megilleti, kijelenti a Szentszék, hogy kívül akar maradni 
más államok világi törekvésein s ily tárgyakat célzó Kongresz-
szusokon, kivéve ha a versengő felek egyetértőleg az ő béke-
hivatásához felebbeznek s akkor is minden esetben erkölcsi és 
lelki hatalmát akarja érvényesíteni. 

Ennek folyományakép a Vatikán Város mindig és minden 
egyes esetben semleges és sérthetetlen területnek fog tekintetni. 
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25. A jelen Szerződéssel együttesen alul jegyzett külön 
megegyezés, mely ennek a Szerződésnek 4-ik mellékletét képezi 
s egyben kiegészítő része, a Szentszék anyagi követelését Olasz-
országgal szemben elintézi. 

26. A Szentszék elismeri, hogy a ma aláírt megállapodá-
sokkal megfelelőkép biztosítva van Számára minden, ami szük-
séges ahhoz, hogy a római egyházmegyét s a katholikus Egy-
házat Olaszországban és az egész világon szabadon és függet-
lenül kormányozza; miértis elismeri, hogy a „római kérdés" 
véglegesen és visszavonhatatlanul meg van oldva és rendbe 
van hozva, miáltal megszűnt; s ugyanaz a Szentszék elismeri az 
olasz királyságot a Szavojai Ház uralkodása alatt Rómával mint 
az olasz állam székhelyével. 

Olaszország a. maga részéről elismeri a Vatikán Város 
államot a Római Pápa felsősége alatt. 

Az 1871 május 13-iki törvény 214. száma és a jelen Szer-
ződéssel ellenkező minden rendelkezés el van törölve. 

27. A jelen Szerződés, keltezésétől legfeljebb négy hónap 
alatt, a Római Pápa és Olaszország Királyának jóváhagyása alá 
fog terjesztetni s a jóváhagyások kicserélésének ténye által 
életbe fog lépni. 

Róma, ezerkilencszázhuszonkilenc, február tizenegyedikén. 
P. H. Gasparri Péter biboros főpap. 
P. H. Mussolini Benito. 

B) 
A Lateráni Szerződés mellékletei. 

A Lateráni Szerződés fennebb közölt szövegében szó van 
mellékletekről, melyek, teljes elsorolásban, a következők: 

I. melléklet. A Vatikán Város térképe. 
II. melléklet. A Szentszéknek a Vatikán Városon kívül levő 

ingatlanai, melyek területen kívüliek, ki nem sajátíthatók és 
adómentesek, nevezetesen : 

1. tábla. A lateráni bazilika és palota, a vele összefüggő 
épületekkel és a Scala Santával. 

2. A Santa Maria Maggiore bazilika, a hozzá tartozó épü-
letekkel. 

3. Sz. Pál temploma, a hozzá tartozó épületekkel. 
4. A Castel Gandolfo pápai palota. 
5. A Barberini villa Castel Gandolfóban. 
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6. A Dataria palotája. 
7. A Cancellaria palotája. 
8. A Propaganda palotája. 
9. A S. Callisto palota a Tiberisen túl. 

10. A Megtérítendők palotája (ma a Keleti Egyházak Kon-
gregációjának székhelye) a Scossa Cavalli-téren ; a Sz. Officium 
palotája, melléképületeivel. 

11. A pápa püspöki helytartójának palotája. 
12. Ingatlanok a Janiculuson. 
III. melléklet. A Szentszéknek oly ingatlanai, melyek kisa-

játítástól és adótól mentesek: 
1. és 2. A Gergely-féle egyetem. 
2. A szentirati tudományok intézete. 
3. A tizenkét apostol-bazilika palotája. 
4. A Sant' Andrea delle Valle-templomhoz tartozó palota. 
5. A San Carlo ai Catinari-templommal kapcsolatos palota. 
6. A régiségtani intézet, a keleti intézet, a lombardi kollé-

gium és orosz kollégium épülete. 
7. A Sz. Apollinárisz-paloták. 
8. A papok szentgyakorlatos háza a Sz. János és Pálnál. 
A II. és III. melléklet eredeti példányai, valamint az Acta 

Apostolicae Sedis 1929. június 7-iki füzete is, az elsorolt tárgya-
kat térképszerű tervrajzokban is feltüntetik. 

IV. melléklet. Pénzügyi Megállapodás. 
Mivel a Szentszék és Olaszország, minekutána a „római 

kérdést" véglegesen megoldó Szerződést megkötötték, szüksé-
gesnek látták, hogy egy külön megegyezésben, mely mégis a 
Szerződés elválaszthatatlan része, pénzügyi viszonyukat is sza-
bályozzák ; 

mivel továbbá a Római Pápa, egyrészt tekintve azokat a 
nagy károkat, melyeket a Szentszék a régi pápai államokból és 
egyházi intézményekből álló Sz. Péter-örökség elvesztésével szen-
vedett s az egyháznak, magában Rómában is, folyton nagyobbodó 
szükségleteit, másrészt f igyelembevéve az olasz állam pénzügyi 
helyzetét s az olasz nép gazdasági helyzetét, kivált a háború 
után ; jónak látta kártalanítását a legszükségesebbre szorítani s 
részint készpénzben, részint biztosított állami kölcsönben, oly 
összeget igényelni, mely értékben jóval kisebb, mint amelyet az 
olasz állam mai napig a Szentszéknek csak az 1871. május 
13-ikán alkotott törvény által vállalt kötelezettség értelmében is 
fizetni tartoznék; 
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mivel végül az Olasz Állam, méltányolva a Pápa atyai lel ' 
kületét, kötelességének tartja, a kivánt összeget megfizetni, 

a két Magas Fél, teljeshatalmú Megbízottai által képviselve, 
megállapodott a következőkben: 

1. cikkely. Olaszország kötelezi magát, hogy a Szerződés 
helybenhagyási iratainak kicserélésekor a Szentszéknek 750.000,000 
(hétszázötvenmillió) olasz lirát fizet s Ugyanannak ötszázalékos 
állandósított államikölcsönben, a birtokosra szóló (f. é. június 
30-ikáról keltezett kamatszelvénnyel ellátott), 1.000.000,000 (egy-
milliárd) olasz lirát ad át. 

2. A Szentszék kijelenti, hogy ezeket a teljesítményeket az 
1870-iki események folytán közte és Olaszország közt előállott 
vagyoni viszonyok végleges rendezéséül elfogadja. 

3. Minden eljárás, mely a Szerződés (Trattato), a jelen 
Megállapodás (Convenzione) és a Megegyezés (Concordato) 
végrehajtásánál felmerül, mentes mindenféle adótól. 

Róma, 19-9 február 11-ikén. 

P. H. Gasparrí Péter biboros főpap.-

P. H. Mussolini Benito. 
(A közlemény vége következik.) 

Az Acta Apos'olicae Sedis 1929. 
június 7-iki füzetében közölt ere-
deti olasz szövegből fordította 

Dr. Kiss János. 

s z i l a s y j á n o s é s l e l k i p á s z t o r s á g t a n a , 
Első közlemény. 

Bevezetés. 
Szilasy János dr. a Pázmány Péter alapította egyetemen a 

lelkipásztorság tudományának nyilvános rendes tanára volt 
1835 —1851-ig; 1840-ben megjelent három kötetes lelkipásztor-
ságtanának ismertetése és méltatása a jelen dolgozat kitűzött 
célja. Munkaközben azonban foglalkozni kellett a régi magyar 
egyetemi tanárok és hittudósok irodalmi termékeivel, a lelki-
pásztorságtannak mint tudományszaknak magyar földön végbe-
ment történeti kifejlődésével, a lelkipásztorságtan irodalmával 
általában. Ezek az első részben foglalnak helyet. Szilasy János 
korának, egyéniségének, irodalmi munkásságának bemutatása 
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teszi a dolgozat második részét, mig a harmadik nagyobb rész 
Szilasy Lelkipásztorságtanát tárgyalja. Ennek az irásmünek ez a 
rendes menete és ha a célhoz kelleténél hosszabb uton érke-
zünk is, a kitérő mindenképen tanulságos, sőt szükséges. Illik 
megbecsülnünk hittudományi irodalmunk tisztes múltját. Bárha 
minél előbb akadna férfiú, ki a magyar hittudósok mindenhol 
szétszórt és a feledés pora alatt romlódó könyveit egyetlen or-
szágos könyvtárban mind összegyűjtené. Bárha minél előbb meg-
jelennék az a magyar katholikus hittudományi irodalomtörténet, 
amelyben összes jeleseink érdem szerint megillető helyükre 
jutnának. 

I. 
A Lelkipásztorságtan történelmi kifejlődése. 

Magyarországon. 
A hittudománynak, benne a lelkipásztorkodástannak rend-

szeres müvelése a nagyszombati egyetem alapításával kezdődik 
Magyarországon. 1635 május 12-én alapította Pázmány Péter a 
nagyszombati egyetemet és az ő akaratából egész 1773 július 
21-ig, a mig csak XIV. Kelemen pápa a Jézus társaságot e inem 
törölte, a rend tagjai voltak Magyarország tudomány-egyetemé-' 
nek tanárai. Majdnem 150 esztendeig ők álltak a tudomány élén 
s kiváló tudósaiknak hosszú sora igazolta a nagy bibornoknak 
beléjük helyezett bizodalmát. Fejér György az egyetem törté-
netét ismertető könyvében1) állított emléket a magyar jézustár-
sasági egyetemi tanároknak. Dobronoki György volt az első 
rektor, Jászberényi Tamás, Palkovics Márton, Forró György, 
Gosztonyi István az első professzorok. Aztán sorjában Sennyei 
László, Topos Ferenc, Cseles Márton, Madocsányi Zsigmond, 
Meleghy Ferenc, Gribáczi Mihály, Szent-Iványi Márton, Szarka 
Gáspár, Bánky Ferenc, Berzevicy György, Mindszenti Antal, 
Sámbár Mátyás, akik a Jézustársaság öltönyében az igaz pap, 
tudós és hazafi mintaképei voltak. Csak a hittudományi iroda-
lom terén több mint 150 író jeleskedett s közülök 100 körül 
van azoknak száma, akik a lelkipásztorság tudományával kap-
csolatba hozhatók. Amily szabadsággal mondhatjuk ugyanis, 
hogy abban az időben Ielkipásztorságtan mint külön tárgy nem 
volt, még több igazsággal állíthatjuk, hogy minden tantárgyat 
lelkipásztori célzattal tanítottak nemcsak a hittudományi egy-
házmegyei intézetekben, de még az egyetemen is. Bizony a hit-

!) História Academiae Scientiarum Pazmanianae. Budae 1835 
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vitázás és hitvédelem lelkipásztori közönséges feladat volt szá-
zadokon át. Az erkölcstan, egyházjog, szónoklattan alig szolgál-
tak fontosabb célt, mint a lelkipásztori előkészítést. Még ha a 
bölcselet legelvontabb körében élt is egyik-másik, a rend fe-

, gyelme nevezetes ünnepeken a szószékre állította valamennyit 
és ékesen szóló beszédben kellett hitet tennie pl. a szep-
lőtelen fogantatásról vagy bizonyságot tennie Szent Ignác, 
Xaveri szent Ferenc, Szent István magyar király iránt való fiúi 
kegyeletéről. Ezt jóformán senkinek sem engedték el, vagy talán 
mindnyájan vetélkedtek, bármily szakon müködtenek is, hogy 
ilyes szent beszédeket mondhassanak. Ugyanígy szorgoskodtak 
a hitbuzgalmi és hitvédelmi müvek megírásában és terjesztésé-
ben, a szentek életének megismertetésében és a honi egyház-
történelem terén. S éppen mivel a vallásos irodalom ennyire 
gyakorlati célokat tartott szem előtt, azért, bár az egész kor 
műveltsége s a hittudomány előadó nyelve is latin volt, föltűnő 
nagyszámmal találunk már a legrégibb korban magyar nyelven 
irott lelkipásztori természetű magyar müveket, ízelítőnek csak 
néhányat sorolunk fel. 

Forró György, Pázmány kortársa 1642-ben magyarul adta 
ki egyházi beszédeit. Landovich István 1690-ben ugyancsak egy-
házi beszédeit két kötetben. Ordódi János Jámbor imádságok 
csokra c. imádságos könyvét 1650 körül irta és nyomatta ki. 
Ugyanaz, akinek az Officium Rákocianum megírását is tulajdo-
nítják. Tarnóczi István hat lelkiépülésre való könyvet írt ma-
gyarul. Köztük a „Holtig való barátság"-ot 1695-ben Nagyszom-
batban nyomatta ki. Csete István latin beszédjeit Gyaloghi Já-
nos magyarra fordítva 1675-ben adta ki Kassán, a saját beszé-
deit ugyancsak Kassán hat kötetben. Bárányi Pál : Lelki útravaló-
ját Kolozsvárott nyomatta 1695-ben. A Szentek Lajstromát 1713-
ban Nagyszombaton, az életnek és halálnak képét ugyancsak 
Nagyszombatban 1712-ben három kötetben. Bossányi Farkas 
1720-ben Nagyszombaton Koháry Ignác gróf fölött tartott gyász-
beszédét adta ki ily címen: „Rövid napokban foglalt érdemes 
hosszú élet", s ugyancsak tőle jelent meg egy dicsőítő beszéd 
Szent István királyról. Kecskeméti János 1722-ben Bécsben adta 
ki irását: „Nagy tűz kis szikrája" címen. Kolozsvári Pál müvei 
közül a „Keresztényi oktatások" Kolozsvárt láttak napvilágot 
1744-ben. A „Missiók könyvecskéje" 1749-ben, mig a „Mennybe-
vehető ut" Kassán 1 5 l - b e n jelent meg. Otrokocsi Ferenc Ko-
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lozsvárt nyomatta ki: „Kereszt alatt nyegő magyar Izráelnek 
imádsági" című könyvét 1682-ben. 1683-ban pedig az „Idvessé-
ges Beszélgetéseket." „A jó leikiesméret" címűt Kassán 1694-ben. 
„A tévelygő juhról" Nagyszombatban 1694-ben. Szerdahelyi Gábor 
„Igaz és üdvösségre vezető hit" című könyve Kassán jelent meg 
1722-ben. Lelki szemgyógyítása pedig 1724-ben. Spangár And-
rás Magyar krónikája Kassán jelent meg 1734-ben. Zichi László 
németből fordított hitvédelmi iratai, Bertalanfi Pál müve: „Ke-
resztény bölcsesség" Nagyszombatban 1754-ben láttak napvilá-
got. Ezt követ te : „A nagyra vágyódó világ fiainak panasza" Bécs 
1750. „Dicsőséges Szent István élete," Bécs 1751. „Mindennapi ke-
nyér" 1753. „E világnak két rendbeli esmérete" Nagyszombat 1757. 

További nevezetesebb munkák: Fodor Mihály: „A bűnös 
embernek megtérésére az igaz poenitencia-tartásnak módja" 
Nagyszombat 1746. Göcze Ferenc Kalazanci Szent Józsefről „Az 
Ótestamentumi Józsefnek eleven képe" címen mondott dicsőítő 
beszédet Kolozsvárott 1750. Kereskényi Ádám „Szent Ágoston 
megtérése" című könyve Nagyszombat 1758, Canisius Péter ál-
tal egybeszedett Keresztyén hitnek kérdései Győr 1758. Kovács 
János a „Magyar krónikának röviden lerajzolt sommája" 1742. 
Szabó István: „Koronában foglalt angyali üdvözlet," Kassa 1730. 
„Prédikátziók," Sopron 1743. „Három esztendőre való vasárnapi 
Prédikátziók," Nagyszombat 1746. Szent Istvánnak neve alatt fel-
állított társasághoz rövid Beszéd, Nagyszombat 1757 kerültek 
ki a nyomdából. Ugyancsak eme társulathoz intézte beszédét 
Szegedi Mihály is, kiadta Pozsonyban 1750. Kaprinai István lel-
kipásztori müvei : „Lojola szent Ignác dicsérete" Kassa 1745. „Ur-
napi Bizonyítás," Kassa 1755. Kelcz Imre „Magyar katekizmus," 
Győrött 1742. Kozma Ferenc: „Dicső Szent István ép romlatlan, 
szent Jobbja." Budán 1771. Mihálcz István „Okosok hite," 1765. 
„Keresztény Szeneka," 1768 Kolozsvárott jelentek meg. 

Még több a latin szerző. A hitvitázó irodalom terén Ba-
logh János, Berzeviczi Henrik, Boros József, Bossányi Farkas, 
Csepelényi Ferenc, Drauth János, Kenyeres József, Kis Imre, 
Kolics Lukács, Miel Péter, Piacsovich Ferenc, Sámbár Mátyás, 
Szarka Gáspár, Szerdahelyi Gábor, Szörényi Sándor, Varjú Zsig-
mond, Vámosi Antal, Zichi László, Zsivics Mátyás. A tételes 
hittudományban irodalmi munkásságukkal különösen kitűntek 
Berzeviczi György, Csapodi Lajos, Hubert Ferenc, Jaszlinszki 
András, Kapi Gábor, Partinger Ferenc, Szegedi Mihály. A ma-

Reügio. 1929. 15 
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gyar egyháztörténelem irodalmában a fényes nevek hosszú sora 
vár reánk: Thuróczi László, Spangár András, Péterfi Károly,. 
Kaprinai István, Katona István, Pray György, Hevenesi Gábor, 
Kazi Ferenc mellett ott vannak: Árwai György, Cseles Márton, 
Dobronoki György, Inchofer Menyhért, Kovács János, Lippold 
Ferenc, Mancini Antal, Nádasi János, Plasthy Mátyás, Tarnóczi 
István. Ha most a gyakorlati hittudomány művelőire fordítjuk 
figyelmünket, a hitbuzgalmi irodalomnak sok jeles latin nyelvű 
művelőjét találjuk, aminők: Csákáni Imre, Körmendi Imre, Litkei 
Ferenc, Manigai János, Pirolt János, Pork Mátyás, Preckenfeld 
Ferenc, Sümeghi János, Szorsa Mihály, Terstyánszki János, Tu-
róczi Mihály. Ugyancsak se szere se száma a latin nyelvű egy-
házi beszédeknek. Nevezetesebb szónokok: Csete István, Forró 
György, Friedvalszki János, Theodati Ferenc, Viszocsáni Ferenc, 
aztán Csiba Mihály, Donáti Frigyes, Fáber Jakab, Jenami Vil-
mos, Mindszenti Imre, Struchich Márk. De a szorosan vett gya-
korlati tudományok müvelése nem kielégítő. Alig néhány iró 
munkájáról tudunk az erkölcstan és lelkipásztorságtan köréből. 
Bertalanfi Pál említett „Keresztény Bölcsesség" cimü könyvén kí-
vül Bednári Mihály „Fhilosophia morális," Kassa, 1715, Mihálcz 
István „Ethica hominum" Kolozsvár, 1752. Tapolcháni László 
„De ente morali" és „Axioinata christiano-politica Nagyszombat 
1706" cimü müvei említhetők, mint amelyek az erkölcstan körébe 
tartoznak. Az egyházi szónoklattannal : Landrovich István „Novus 
succursus concionatorum," Nagyszombat 1689. Rachensperger Li-
pót és Pécsi Gergely „Exercitationes oratoriae," Nagyszombatban 
1693 illetve 1696-ban megjelent azonos cimü müvei, végül 
Kaprinai István: „Institutio eloquentiaesacrae Kassa 1758" cimü 
munkája foglalkoznak. Latin nyelvű hitoktató mű : Bárányi Pál 
„Catachizmus valachicus" Gyulafehérvár 1702 című munkája. Az 
egyházi szertartások fejtegetésében Fasching János „Allegor a 
sacra" Nagyszombat 1712. Prileszki János „De sacramentis in gé-
néré et in specie" Nagyszombat 1757. Sámbár Mátyás „De sub-
stantia missae ac ceremoniis eiusdem" Nagyszombat 1662. Pálfi 
Ferdinánd „Directorium Ecclesiasticum perpetuum 1674" cimü mü-
veikkel tűnnek ki. A lelkipásztorságnak szorosan vett tárgykö-
rével mindössze három szerző foglalkozik: Sennyei László „Examen 
quadripartitum promovendorum ad sacros ordines" Graz 1686, 
Tapolcháni Lőrinc „Quinquagena casuum" Tirnaviae 1716. Centuria 
casuum Bécs, 1728, végül Podlusáni Zsigmond „Parochus duode-
nario pressus pondere Kassa" 1724. 
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Bármily tiszteletreméltó is a jézustársasági egyetemi ta-
nároknak itt nagyjában felsorolt hittudományi irodalmi tevékeny-
sége, világosan látszik, hogy a papjelöltek gyakorlati kiképzése 
nem tartott lépést az elméleti nagyarányú és magas színvonalú 
tanítással. Egészen bizonyos, hogy a papságra készülő növen-
dékek házilag és szemlélet útján teljesen elsajátították a misé-
zést és zsolozsmázás minden aprólékos szabályát. Bizonyos, 
hogy az egyházi szónoklattal sokkal nagyobb terjedelemben és 
behatóbban foglalkoztak, mint mi, a népies hitbuzgalmi iroda-
lomban is felülmúlják korunkat. De a hitoktatás és népvezetés 
a lelkipásztori részletmunka térén korunk feltétlenül nagy elő-
haladást mutat a letűnt századokkal szemben s ez természetes 
is. Krisztus a szőllővesszőhőz hasonlítja híveit s ez a hasonlat 
úgy is helyttálló, hogy ma aránytalanul több gondozást ki-
ván a szőllővessző, mint valaha. Jóformán minden reggel akad 
rajta valami igazítani való. így a hivek s a papság viszonya is 
gyökeresen megváltozott. A templomi igehirdetés semmiképpen 
sem elegendő eszköz a pásztori kötelességek lelkiismeretes tel-
jesítése szempontjából. Hol vagyunk már attól az időtől, midőn 
tolmács útján könnyeket lehetett fakasztani a szószéken és majd-
nem egész nemzeteket megtéríteni. 

Pázmány egyetemi alapító levelében négy esztendei böl-
cselet tanítást ír elő, oly formán, hogy a második évtől kezdve 
az iskolás hittant két tanár adja elő. Egy tanár a Szentírást 
magyarázza, egy a hitvédelemet tanítja, egy a zsidónyelvet és 
egy az eseteket, vagyis az erkölcstant és lelkipásztorságtant. 
Ennek a tanárnak neve professor casuum, de másként professor 
morális is volt. Száz évnél tovább maradt a tanárok és tantár-
gyaknak Pázmány által megállapított rendje, azzal a hozzáadás-
sal, hogy a jogi karral együtt hallgatták a papnövendékek az 
egyházjogot, sőt világi jogot is, a bölcseleti karon pedig az 
erkölcsbölcseletet. Majd a világi ékesszólással együtt az egy-
házi ékesszólástant is. 1735-től kezdve az „eseteket" már két 
tanár adja elő, az egyik inkább az erkölcstannal, a másik a lel-
kipásztorságtannal foglalkozik. A hitszónoklat pedig elválik a 
világi szónoklattól s ez utóbbi helyett egyház- és vallástörténe-
tet ad elő. 1735-től egész 1773-ig néha három tanár is előadta 
az „eseteket", akik közül a nevezetesebbek Kunics Ferenc, Kéri 
Borg. Ferenc, Répszeli László, Knopp Károly, Palkovics Imre, 
Halvax Ferenc és Szluha János. Az egyházi ékesszólástan első 

15* 



220 DR. S AL Y LÁSZLÓ. 

tanára 1754-ben Gasó István volt, az utolsó több esztendőn át 
Katona István. 

A Jézustársaság eltörlésével minden megváltozik. Fejér 
György') azt mondja, hogy a nagyszombati jezsuita tanárok 
kiválóságát csak az irigy vagy ostoba ember vonhatja kétségbe. 
Mindegyik a bölcselet különféle ágának tanítása után jutott fel 
a hittudományok tanári székébe s így sokoldalú, alaposan kép-
zett egyének lettek. Legtöbbször külföldön végezték tanulmá-
nyaikat s valamit mindegyik hozott haza a tarsolyában. A ta-
nításra az érdem legszigorúbb mértéke jogosított fel. Egységes 
gondolkozás fűzte össze mindannyiját, anyagi vesződségtől men-
ten élhettek tudományuknak. Betegség, öregség gondot nem 
ráncolt homlokukra. Könyvtár, nyomda mindenkor rendelkezésükre 
állott, ép úgy idősebb kartársaik jóakaratú bírálata, kézvezetése, 
utmutatása. 

Hogy miért kellett a Jézustársaságának egy időre letűnni 
az élet színpadáról, nehéz rá okos feleletet adni. 1774 október 
6-án Nagyszombatban gyűlt össze a bizottság Mária Terézia ki-
rályné rendeletére, hogy a jezsuiták helyett a pályázók közül 
az új egyetemi tanárokat kiválogassa. A hittudományi karba 
felsőbb utasításra egyetlen volt jezsuita tanárt sem választottak 
meg, ellenben a bölcseleti kar 12 tanára közül 10 a régi Jézus-
társasági atyák közül maradt meg, csak Dugonics András piaris-
tát választották máshonnan számtan tanárnak és Handerla Fe-
renc esztergomi áldozópapot a logika és metafizika tanítására. 
Az állás nélkül maradt hittudománykari és egyéb jeles jezsuita 
tanárokat jóformán szétkapkodták a püspökök. így lettek Makó 
Pál és Szerdahelyi György váci kanonokokká. Katona István és 
Vajkovich Imre kalocsai kanonokok, Molnár János és Fridvalszki 
János szepesi, Kenyeres József rozsnyói, Kelcz Imre és Mailáth 
Antal győri kanonokok, Csapodi Lajos veszprémi nagyprépost, 
Baernkopf Ignác az esztergomi káptalan tagja, s a központi pap-
nevelő intézet első rektora. Pálfi Ferdinánd pedig csanádi majd 
egri püspök. 

A Jézustársasági atyák Mária Terézia császárnő és királynő 
szemében talán a Ielkipásztorságtan előadására látszottak a 
legalkalmatlanabbaknak. Dorfmann jeles müvében2) azt állítja, 

!) i. m. 87. lap 
2) Ausgestaltung der Pastoraltheologie zur Universitäts-disciplin und 

ihre Weiterbildung. Wien und Leipzig, 1910 Kirsch 8° 270 1. 
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hogy Mária Terézia azért akarta a hittudományképzést megvál-
toztatni, hogy a papképzést is hatalmi körébe vonja és a pap-
ságot az állammal szemben tartozó kötelességekre hathatósan 
kiképezze. Dorfmann a lelkipásztorságtannak mint tudomány 
szaknak első kezdetét a német császári birodalomban 1752-től 
számítja, amikor a királynő és császárnő a hittudományi okta-
tásról első rendeletét kiadta, amelyben a négy éves spekulatív 
theologiai tanfolyam mellett egy egészen rövid két éves tanfo-
lyamot állított föl és ennek főtárgyai az erkölcstan, a szentirás-
tudományok, hitvédelem, egyháztörténelem és a szónoklattan 
voltak. Nem az egyházi ékesszólástan, hanem a világi ifjakkal 
együtt hallgatott szónoklattan. Heti 1 órában pedig a szent szer-
tartások tanárának kötelességévé tette, hogy az egyház szertar-
tásait ne csak bemutassa, hanem történeti kifejlődésükben is el-
magyarázza és végzésük módját begyakoroltassa. A rendelet 
következtében, melynek szerzői Trautson János gróf bécsi her-
ceg püspök és P. Debiel jézustársasági atya voltak, 1754-ben 
Prágában ugyancsak Debiel atyának, mint a bécsi egyetem 
igazgatójának sürgetésére a szertartástan külön tanszéket ka-
pott, de nálunk Magyarországon a nagyszombati egyetemen csak 
a szónoklattannál észlelünk változást, amennyiben P. Gasó Ist-
ván 1754-ben magát a világi és egyházi ékesszólás tan tanárá-
nak mondja í755-ben pedig már csak az egyházi ékesszólás-
tan tanára. Ugyanígy utódai Vajkovich Imre, Pray György, 
Plathy Mátyás, Jenami Vilmos, Biró István. 1766-ban P. Szent-
iványi István megint mind a két cimet viseli s ugyanígy a je-
zsuita rend felosztásáig Katona István. Hogy ennyi tanára volt 
a tárgynak rövid időn belül, részben abban leli magyarázatát, 
hogy a Jézustársasága a tantestület egységes szelleme és tudo-
mányos szélesebb látókörének biztosítása céljából pár évi taní-
tás után új feladatokkal, új tudományszakokkal bizta meg a 
fiatalabb tanárokat és csak az idősebb rendtagoknak engedte meg a 
szaktárgynál megmaradó elmélyedést, vagy egyes, kiváltságosán 
egyszakra termett egyéneknek. A lelkipásztorságtannak egyéb ré-
szeit pedig pl. a plébánosok kötelességeit az egyházjogban adták 
elő. A szentségekről az erkölcstan keretében tanítottak, amelyet 
mint külön erkölcstant P. Lábos János adott elő először 1772-ben. 

A hittudományi oktatás 1752-iki reformja nem elégítette 
ki sem az állami érdekeket, sem a kor szellem kívánalmait. Az 
iskolás bölcselettel szemben s az ezt képviselő jézustársasági 
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atyákkal szemben egyre növekvő ellenszenv a régi hittudományi 
oktatásban igen sok fölösleges időpazarlást látott. Ezt az időt 
sokkal hasznosabban óhajtották kihasználni a gyakorlati kikép-
zés hangoztatásával. Az akkori viszonyok között természetesen 
ez a kiképzés is csak a gyakorlat elmélete maradt. A szemlél-
tetés pedig az anyaggal össze ném függő gépies begyakorlás 
volt. Mindazonáltal ez a gondolkozás és cselekvésmód is ha-
ladást jelentett a merev elméleti elvont oktatás mellett. 

150 esztendő távolából már elég higgadtan meg lehet 
itélni az eseményeket. A teologiai oktatás reformokra szorul; 
de bizonyos, hogy e reformokat megvalósítani nem az állam 
feladata volt. Mária Terézia nagyszerű alkotásait az egyházi élet 
terén nem lehet eléggé magasztalni, de az egyház szabadsága, 
függetlensége ellen törő intézkedéseit nem lehet eléggé elítélni. 
Khuen szellemes megjegyzése találóan jellemzi a helyzetet: 
„Mária Terézia nemcsak II. Józsefnek, hanem a jozefinizmusnak 
is anyja volt." Már szerinte is a püspökök és a papok elsősorban 
és legfőképpen államhivatalnokok. A papnevelés tehát a jó hi-
vatalnokok képzésének a kérdése, s mivel Rómához legszívó-
sabban a szerzetesek és köztük is leginkább a jezsuiták ragasz-
kodtak, így az állami mindenhatóság útjából először a szerze-
teseket kellett elsöpörni. 1767-ben rendelet jelenik meg, hogy 
mivel nem lehet remélni, hogy a szerzetesek főként pedig a 
jezsuiták az egyházjogot az állam előtt elfogadható módon va-
laha is előadják, a hittudományi karokon az egyházjog tanszé-
két beszüntetik és a papnövendékeket a jogi kar előadásaira 
utasítják, ahol a Stock bécsi kanonok később püspök által ké-
szített előadásanyag szerint tanították, hogy az állam kezében 
van a legfőbb hatalom a vallás és egyház fölött is. Hogy a 
házassági vitás ügyekben egyedül az állam illetékes stb. Gon-
doskodás történt, hogy a papvövendékek a rendőri eljárás, a 
pénzügytan, a mezőgazdaságtan terén bőséges ismeretekhez 
jussanak, viszont előzetes császári könyvcenzura nélkül sem hit-
tudományi tankönyvet, de még imakönyvet sem volt szabad 
kiadni, sem megvenni. 

Az 1769-ben kiadott Van Swieten Gellért-féle tantervezet 
a nagyszombati egyetemen még semmi lényeges változást nem 
hozott1) vagyis két tanára maradt továbbra is a dogmatikának, 

') „theologica facultas in eo quo hactenus praeexistebat statu, pro 
futuro quoque plene relicta". Mária Terézia 1769. dec. 15. kelt levele a 
nagyszombati egyetemen az orvosi kar felállításáról. Orsz. Levéltár. 
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kettő az erkölcstannak, egy a szentírásnak, egy a hitvédelem-
nek, egy az egyházi ékesszólásnak és egyháztörténelemnek 
együttesen, de annál gyökeresebben nyúlt bele a hittudo-
mányi tanításba Rautenstrauch István braunaui bencés apát. 
(sz. 1734. meghalt Egerben Magyarországon 1785.) 

Rautenstrauch látszott a királyné szemében legalkalmasabb 
egyénnek arra, hogy vele a hittudományi tanítás mélyreható 
rendszeres reformját végrehajtsa. 1772-ben a királyné felhívást 
intézett az összes egyházi hatóságokhoz és hittudományi főis-
kolákhoz, hogy reformeszméiket vele közöljék s az 1774-ben 
beérkezett müvek között vonta magára Rautenstrauch apát prá-
gai hittudománykari igazgató tervezete a királyné magas figyel-
mé t ; mindjárt Bécsbe rendelte, hogy módjában legyen újításait 
az ottani egyetemen kipróbálni. A prágai bibornokérsek még 
Prágában tartózkodásakor Rautenstrauch ellen fordult. Bécsben 
Migazzi bibornok hercegpüspök szállt sikra ellene. Magyaror-
szágból Batthányi József gróf bibornok hercegprímás és az ak-
kor már budai egyetem hittudományi karának igazgatója P. 
Ivanchich János kiérdemült teologiai tanár küzdöttek ellene. 

Ivanchich Rautenstrauch-chal szemben ellentervezetet nyúj-
tot t be a helytartó tanács útján, Batthyányi prímás is hosszabb 
előterjesztéssel élt, de érdemben csak annyit sikerült kivívniok, 
hogy a királyné a reformokat nem véglegesen, hanem csak pró-
baképen léptette életbe; a tény az, hogy a budai egyetem 1778— 
1779 iskolaév tanrendjében az ötödik évfolyam órarendje a kö-
vetkező: „reggel 8-tól 9-ig és délután 3 - 4 - i g liturgia, folytató-
lag ugyanazon tanár előadásában hitvédelem 9 —10-ig és 4 - 5 - i g 
lelkipásztorságtan. Ez a gyakorlat Rautenstrauch felfogásának 
teljes győzelmét jelenti, aki az egész ötödik évet gyakorlati év-
nek szánta és a következő tárgyak tanítását javasolta : a) a tel-
jes lelkipásztorságtan előadását, amely nemcsak a gyóntató-
székre alkalmazott erkölcsi eseteket tárgyalja, vagyis az álta-
lános kazuisztikát, hanem az egész pásztori hivatalt, ahogy azt 
a szószéken, a köznapi életben, az Ínségesek kunyhóiban, a go-
nosztevők börtöneiben, a haldoklók ágya mellett gyakorolni kell, 
hogy a kereszténység áldásai az élet minden körülményeire ki-
terjedjenek. Evégből szükséges a leendő lelkipásztornak ismernie 
az aszketikát, vagyis a jámbor életre vezetést. De nem a spa-
nyol tajtékzó szófecsegést, hanem az evangélium szelid meleg-
ségét, a kereszténynek emberi, családapai, polgári és hazafiúi 
kötelességeit, hogy a földi vándorlás után boldog örökkévaló-
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ságba találjon : aztán a hitelemzéstant, amelyet eddig — úgymond 
— nagyon elhanyagoltak, — egyházi ékesszólástant, kazuiszti-
kát, de úgy, hogy régi méltóságát visszanyerje, s a bírónak és 
lélekorvosnak nemes hivatását az emberek valódi és őszinte 
megjavulására töltse be, végül a közönséges élet és a házi rend 
irányításának tudományát, a szegények, betegek, haldoklók ellá-
tását. Ezzel a lelkipásztorságtannal szorosan össze legyen kötve 
a szentségek kiszolgáltatásának tana, vagyis a liturgia. Ezek 
mind az V. év tárgyai Rautenstrauch megokolásában, vagyis: 
a hitvédelem, amely kizárólag gyakorlati célokat szolgál, a g y a -
korlati erkölcstan, vagy másként liturgika illetve kazuisztika és 
a lelkipásztorságtan. Az ötödik év a legfontosabb, ettől függ, 
kiből milyen lelkipásztor válik.1) 

Rautenstrauch eszméi nem saját kigondolásai. Hontheim-
Febronius (1701—1790) tanításán nevelődött egész lelki világa, 
a lelkipásztorságban pedig a janzenista irányzat egyik legfőbb 
képviselője Opstraet János löweni hittudós volt a mestere, s az 
a sok protestáns lelkipásztorságtani író, akiket jobban ismert és 
becsült, mint a jezsuita skolasztikusokat. 

Egészen bizonyos, hogy a mai értelemben vett lelkipász-
torságtannak Opstraet a megalapítója. Opstraet János (1651 —1720) 
1685-ben Belgiumban a lőweni Hadrian Kollégiumban lett teo-
logiai tanár, 1686-ban pedig a mechelni érseki papnevelő inté-
zetben. Itt már mutatkoztak janzenista hajlamai, úgy hogy 1690-ben 
az érsek elbocsájtotta őt, s azért kénytelen volt Löwenbe előbbi 
helyére visszatérni. 1698-ban miután már régebben megszerezte 
a hittudományi licenciatusi fokozatot, doktorrá akarta magát 
felavattatni, de az egyetem elutasította, sőt V. Fülöp spanyol 
király 1704-ben még az ország területéről is kitiltotta, mikor 
azonban 1706-ban Belgium osztrák tartománnyá lett, újra visszatért 
Löwenbe és egész haláláig a Fancon Kollegium igazgatója volt. 
Halála előtt ünnepélyesen alávetette magát, iratait az egyház 
legfőbb tanítói tekintélyének s a szentségeket ájtatosan felvéve,. 
Istennel, egyházával kibékülve költözött az örökkévalóságba. 
Egyébként mint pap feddhetetlen, tiszta életű férfiú volt és kora 
elsőrendű tudósai közé tartozott. Szinte érthetetlen, hogy Rauten-
strauch mit talált Opstraet müveiben, melyért oly lelkes hivévé 
szegődött. Igaz, hogy Opstraet sok téves állítást védett a ma-
laszt, a szabad akarat, megigazolás körül, de ezek a tételek 

») Dorfmann 78—80 lap. 
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közömbösek lehettek az államhatalom szempontjából. Viszont 
lehetetlen feltenni, hogy Opstraetnek és a janzenistáknak az 
egyház által elitélt szigorú erkölcsi felfogása csak egy pillana-
tig is tetszhetett volna Rautenstrauchnak, vagy akár Mária Te-
réziának is. Hogy Rautenstrauch mégis Opstraet mellé állott, 
annak magyarázatát a következőkben találjuk: A janzenisták 
általában a világi hatalommal szemben a lelki hatalom képvi-
selői voltak. De így szembeszálltak sokszor a pápai tekintéllyel 
is, s miután a Szent Szék Opstraet összes müveit kárhoztatta 
a benne szétszórtan található tévedések miatt, ez a körülmény 
Rautenstranch szemében elsőrendű ajánlása volt a megtévedt 
hittudósnak. Rautenstrauch által a hittudományi főiskolák 
használatára előirt „Pastor bonus" cimü könyv csakúgy mint 
Opstraet másik müve „Theologus Christianus" tűrhetetlenül szi-
gorú, tehát eretnek tanítással van telítve, amelyeket a bibor-
nokok bizottsága a szerző bőséges védekezése és kimagyaráz-
kodása ellenére is mindjárt megjelenésük után 1694-ben kény-
telen volt kárhoztatni s a tiltott könyvek jegyzékébe sorolni. A 
Pastor bonus-t a szerző halála után 1764-ben Firmián passaui 
püspök újra kiadatta, viszont a Sacra Congregatio Officii 
1766. újra a tiltott könyvek közé vette. Ezt a körülményt 
Rautenstrauchnak okvetlen tudnia kellett, hisz pár évvel az ő 
megbízatása előtt történt. 

De egy tételében Opstraet egyenesen is a regalisták nyel-
vén beszél. Egyházjogi jegyzeteiben arra a kérdésre, hogy van-e 
joguk a fejedelmeknek az egyház törvényeit megvizsgálni, mi-
előtt elfogadnák — többféle óvatos körülírás után mégis igen-
nel felel.1) Vagyis szelíd formában, de mégis csak a fejedelmek 
tetszésétől teszi függővé az egyházi törvények, pápai rendele-

!) Opstraet Responsio ad articulos Theol. Christ. 253 1. An possint 
leges Ecclesiasticae, antequam acceptentur, examinari ? Respondi his ver-
bis : Hic questio non est Decretis Ècclae, quibus decernitur aliquid mere 
circa düctrinam fidei vei morum : nam haec a Catholicis ad examen re-
vocari non possunt, sed caeca oboedientia recipienda sunt. Verum aliud 
est de legibus vel Decretis quae versantur circa disciplinam, aut quorum 
iustitia dependet a factis : nam variae rationes sunt, ob quas merito con-
sentiat legislator Ecclcus, taies suas leges antequam acceptentur, examinari. 
Atque imprimis non vult legislator Ecclcus acceptari vei servari leges 
suas, dum inutiles sunt vel pernitiosae . . . Deinde fieri potest ut lex 
certis locis vel personis, ob quasdam conditiones sit impossibilis, . . . tertio 
vult Eccla debitum Principibus honorem deferri, privilégia attendere, proinde, 
si quid adversus illa ob ignorantiam factorum ut fieri potest decreverit, 
tacite consentit, ut a subditis, qui facta illa melius norunt, ipsius lex 
examinetur . . . quarto potest Pontifici per Hypocritarum fraudes, Áulicorum 
adulationes, improborum mendatia imponi . . . etc . . . et tune non 
censetur ipse Pontifex invitus, si a subditis ipsius lex axaminaretur etc. 



226 DR. S AL Y LÁSZLÓ. 

rek kihirdetését. A harmadik ok, amiért Rautenstrauch lelkesed-
hetett Opstraet müveiért, a skolasztikának és a jezsuitáknak ál-
landó ócsárlása és csipkedése lehetett, amelyben mindketten na-
gyon is egyetértettek1). Opstraet különben a skolasztikáról vallott 
nézeteit bőven kifejti a Theologus Christianus (Venetiis 1787. 
83—90 lap.) című müvében. Ha skolasztika neve alatt — úgy-
mond — az iskolában szokásos tanító-módszert értjük, akkor a 
katechizmus is skolasztika, mert nem egyéb, mint a katholikus 
tannak rendszeres móddal történő előadása. Ha pedig a Szent-
írással, zsinati határozatokkal, pápák, szentatyák írásaival alátá-
masztott rendszeres hittudományt nevezik tételes skolastiká-
nak, ezt az elnevezést csak helyeselni lehet, ennek müvelése 
nemcsak hasznos, de szükséges is. Magától a növendék ugyanis 
el nem tudna igazodni a kódexek kötetei között. Ma mást ne-
veznek skolasztikának, amelynek főfeladatai: hogy a hit és er-
kölcs dogmáiból hittudományi következtetéseket vonjon le, hogy 
a dogmákat s eme következtetéseket bővebben kifejtse, s meg-
magyarázza, más tudományszakok segítsége mellett minden-
képpen megalapozza és megokol a, hogy az eretnekek ellenve-

!) In intellectu requiritur scientia : non sterilis illa quidem, quae 
studio mere humano instar Philosophiae acquiritur, et quae utilis non est, 
nissi ad quaestiones subtiles et mere Scholasticas, vel ad casus aliquos 
extraordinarios resolvendos" . . . (Pastor bonus Venetiis 1771. 7. 1.) — 
Neque tarnen, cum Studium in Pastore requiro, id volo, ut Pastor aut vas-
tos Scholasticorum libros evolvat, aut per multos Concionatorum tomos 
vagetur, siquidem tum hos, tum illos plerumque parum aptos unde conci-
onem formet Pastor, existimo. Nam . . . Scholastici potius subtiles quasdam 
speculationes et exquisitos ad populi admirationem conceptus sectantur, 
quam solidas quasdam veritates, et utilia ad mores populi formandos dog-
mata proponunt (Ibidem 66 1.) — Ne pueri vexentur difficilibus, spinosis 
et sterilibus questionibus, quales disputari soient a Scholasticis . . . nam 
observatu dignum est, esse quosdam Catechismos, difficiles, steriles, et mi-
nime ad captum vulgi accommodatos ex Scholasticis et ex illorum fere 
quaestionibus, definitionibus, decisionibus, et distinctionibus compactas : in 
quos dum quidam Catechistae imprudentius incidunt, et se torquent ut 
explicent, etpueros misere cruciant, ut addiscant. (Ibiden 86. 1.) — His 
succedit scientia eorum Scholasticorum, qui casus tantum extraordinarios 
disputant, vel solis speculationibus inhaerent. Quibus quidem ego nec múl-
túm operis nec multum temporis impendendum existimo. Mecum hic sen-
tiunt non pauci, iique non contemnendi animarum Directores,, quorum 
quidem alii nunquam forte eiusmodi Scholasticos et Casuistas legerunt, 
alii vero candide profitentur, nihil sibi aut parum in dirigendis conscientiis 
profuisse, quidquid olim tanto studio, tot annorum spatio ex illis didicerant. 
(Ibidem 2 0 4 - 2 0 5 1.) 
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téseit megcáfolja, egyáltalán védje a katholikus tan tisztaságát. 
Ennek a skolasztikának igen nagy hasznát látja Opstraet. Szent 
Tamásról Pallavicinivel együtt vallja, hogy az arab bölcselettel 
szemben az isteni Gondviselés küldötte volt az egyház védelmére, 
de mégis sok fejezete nem szorosan vett hittudomány, mód-
szere a támadó arabok módszeréhez alkalmazkodott s elhagyta 
az egyházatyák régi egyszerű útját, amelyre most már újra 
vissza kellene térni ; mert Szent Tamás nagyon nehezen érthető 
s így mindenki azt magyarázza ki szavaiból, amit akar. Szerző 
elismeri, hogy Szent Tamás a skolasztikusok fejedelme. Megen-
gedi, akiknek jó eszük van, azok olvassák, másoknak inkább 
Estiust ajánlja. De határozottan szembenfordul azokkal a kora-
beli skolasztikusokkal, akik szerinte a módszerrel visszaéltek, 
mert ennek ma már nincs létjogosultsága.1) 

Nam cum debuissent, cessante jam necessitate ad símpliciorem 
tractandae Theologiae methodum sensim redire, nescio qua vel curiositate 
ducti vel ostentandi ingenii cupiditate incitati, relictis fidei et morum dog-
matibus, aut leviter tantum delibatis, Theologiam prope totam ad quastio-
nes et pugnas de verbis contentionesque de speculationibus quibusdam 
Metaphysicis redegerunt. Novas praeterea quaestiones ex ipsis s. th. quaes-
tionibus argumentis, sententiis, verbis, sine ulla necessitate vel utilitate 
excitarunt ; tantoque sibi doctiores visi sunt, quanto subtilius poterant no-
vam disputandi materiam invenire. Hoc Scholasticorum genus non parum 
Ecclesiae obfuit, cum praeclara quaeque ingénia contemptis Sacris Litteris, 
Conciliis, Patribus et história disciplinaque Ecclesiastica, omne Studium et 
aetatem in quaestionibus quibusdam speculativis et Philosophicis consumè-
rent. Quo fiebat, ut multi e cursu Theologico prodirent parum exercitati 
iis in rebus, quas ad vitam recte instituendam, vel ad animas dirigendas 
imprimis nosse oportebat. Nam cum populus maxime de moralibus, hoc 
est, de iis quae agenda vel omittenda sunt, instrui debent, ipsi vel in 
scientia morali erant hospites ; vel si de iis aliquid didicerant, loqui tarnen 
de illis, nisi linqua Aristotelica non noverant; vel si noverant, linquam 
Aristotelicam et Scholis usitatam affectabant, rati se doctos haberi, quod 
linqua vulgo ignota arcana mysteria loqui viderentur. Post hos emersere 
Scholastici, qui omnem doctrinam moralem funditus everterunt: nam 
transgressi terminos Scripturae Sacrae et Traditionis, quos posuerunt Pat-
res nostri, in ipsa, veluti Philosophiae arce Theologiae fundamenta colloca-
runt. His accesserunt Casuistae ut ajunt, Recentiores, sic dicti, quod ex 
omni Theologia morales casus proponant omnis generis, eosque résolvant 
in commodum eorum, qui brevissimo temporis et laboris compendio desi-
derant ad directionem et curam animarum venire : Quasi qui ipsis biennio 
vel triennio operam dederit, satis instructus sit, ut casus omnes, qui in re-
gimine animarum occurrunt, expeditissime resolvat. Sed fallitur, qui hoc 
credit. Theol. Christ. 8 8 - 8 9 . 
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Üres szócsépléssé fajult az iskolás módszer, mely az örö-
kös vitatkozásban, az új meg új mesterséges kérdések és ne-
hézségek kitalálásában egyre jobban eltávolodott a való élettől, 
sőt nem is akart annak kívánalmaival foglalkozni, még nyelvé-
ben is annyira elvont lett, hogy a népet akarva sem tudta volna 
a hit és erkölcs egyszerű igazságaira megtanítani. Az erkölcs-
tant teljesen bölcseleti alapokra építették s a probabilismus ször-
nyűségei segítségével azt hozták ki, a mit akartak. A kazuisták 
pedig meg voltak győződve, hogy némely általuk kitalált, két-
három éven át előadott gyakorlati esett megoldása elegendő 
előkészületül szogál a hivek vezetésére és gondozására. Pedig 
a lelki vezetésre hosszas előkészület : tanulás, elmélkedés, szív-
tisztogatás, életjámborság szükséges, amelyet a Szentírásból és 
alapos hittudósok müveiből lehet elsajátítani. Aki azt hiszi, hogy 
egy némely eset megoldása után már alkalmas a lelkipásztori 
hivatalra, az hasonló ahhoz a gyógyításban és sebészetben tel-
jesen járatlan emberhez, aki miután egynéhány flastromot és 
rendelvényt látott, már kész orvosnak gondolja magát. 

A hittudomány hallgatója skolasztika helyett először egy-
szerű nyelven írt katekizmust tanuljon, hogy az egész szent 
hittudományról legyen általános forgalma, s erre mint alapra 
épüljön fel későbbi tudománya. Mellette az evangéliumokat és 
az apostolok cselekedeteit olvassa magyarázat nélkül, továbbá 
Kempist, Szalezi Szt. Ferencet és Bona kardinális müvét a ke-
resztény élet alapelveiről. Fokonként haladva a Catechizmus 
Romanus-t és a Tridenti zsinat hit és erkölcsről szóló határoza-
tait tanulmányozza, aztán Szt. Pál leveleit, majd az Ószövetsé-
get. Akkor már kezébe veheti Petrus Lombardus dogmatikus 
könyveit és egy rövid skolasztikát, amelyet azonban inkább 
csak óhajtani lehet — úgymond — mint nevezett szerint meg-
jelölni. Igen hasznos lesz, egy oly könyvet olvasni, mely az 
újabbkori skolasztikusok és kazuisták laza felfogását cáfolja. A 
szentségekre és más hasonlókra nézve valamely érdemes szertar-
tás könyv utasításait ajánlja, az egyházi rend szentségét illető-
leg a Pontificale Romanum-ot, a főpapi szertartás könyvet. Mi-
után pedig Opstraet felsorolta az Összes tudnivalókat, komolyan 
figyelmezteti a papjelölteket, hogy a jámborságra törekvést a 
tanulásnál többre becsüljék és különösen óvakodjanak az időt 
skolasztikus versengésekkel vesztegetni, amelyek sem maguk v 

sem mások épülésére nem szolgálnak. Ne burkolják a hit titkait 
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bölcseleti és iskolás műszavakba, hanem inkább fejtsék ki azo-
kat a nép előtt könnyen érthető nyelven. A lelkipásztorok bi-
zonyíthatják, akik valamikor az akadémián dicséretesen vitat-
koztak, hogy a lelkek vezetésében a skolasztikus kifejezéseknek 
és kérdéseknek édes- kevés hasznát látták és most már nagyon 
sajnálják, hogy a skolasztikának oly sok és drága időt szentel-
tek, amelyet később el kellett felejteniök ; miután vagy semmit 
vagy igen kevés időt fordítottak a szentek tudományára, ame-
lyet egyedül kellett volna megtanulniok, hogy másokat tanít-
hassanak.1) így tehát a papnövendékek képzése legfőképpen a 
lélek tisztaságát célozza. Ezen az alapelven épül fel a Pastor 
bonus, mint hittudományi tankönyv, amelyet Opstraet mechelni 
tanárkodása idején 1689-ben írt kispapjai használatára. A jó pász-
tor fogalmából indul ki és ebből állapítja meg a lelkipásztor 
kötelességeit : a) ismernie kell nyáját, b) szóval, példával s a 
szentségek kiszolgáltatásával nyáját legeltetnie kell, c) meg kell 
óvnia a veszedelemtől és számára a szükséges javakat előte-
remteni, d) érettük imádkoznia kell e) s őket szeretnie. E sze-
rint könyve nyolc részből áll: az 1) szól a hivek megismerésé-
ről, 2.) a hivek tanításáról, 3.) a lelkipásztor jó példájáról, 4.) a 
szentségek kiszolgáltatásáról, 5.) a jó és rossz eredetéről, 6.) a 
lelkipásztor imádságáról, 7.) a lelkipásztor lelkületéről, végül 8.) 
a jó és rossz lelkipásztor gyakorlatát mutatja be példákban. 

Akár mily kezdetlegesnek és egyszerűnek látjuk is Opstraet 
felosztását, tény, hogy a mai értelemban vett teljes lelkipász-
torságtant magában foglalja: a hitszónoklattant, a hitelemzés-
tant, magán-lelkipásztorkodást, tömegvezetéstant és a szertartás-
tant annak minden lényeges részével. Opstraet maga könyve 
eredetéről csak annyit mond előszavában, hogy a mechelni ér-
sek megbízásából a kispapokat a papnevelő intézetben a pász-
tori hivatalra készítvén elő feladatának gondolta, hogy rendsze-
res könyvben röviden irja meg, amit a lelkipásztorok tevékeny-
ségében jót-rosszat látott. Amit a lelkipásztornak tennie kell és 
azt is, hogy miért kell így cselekednie. Eleinte azt hitte pár 
lapra leírja az egészet, de később már nagyon kellett véde-
keznie az anyag bősége ellen, hisz oly sokat talált e tárgyról 

Theol Christ. 113 1. — Fateor quidem Scholasticorum studium 
hisce temporibus negligendum non esse sed tum demum ad illud acce-
dendum est cum verae pietatie et sapientiae Chrlstianae fundamentum in 
animo locatum est. Theol. Christ. 116 1. 
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a Szentírásban, a zsinati határozatokban, a Szentatyák 
tanúságaiban, igen sokat el kellett tehát hagynia abban a 
tudatban, hogy olyanoknak ír, akik előtt elég csak utalni 
a már ismert igazságokra. Ebből a megjegyzéséből nyilván-
való, hogy a közvetlen fölszentelés előtt álló papnövendé-
kek számára akart kézikönyvet írni és pedig oly terjedelemben 
(557 lap), hogy egy év alatt heti néhány órában az anyag el-
végezhető legyen. Miután pedig a végső szót a lelkipásztorok-
hoz intézi, számítania kellett rá, hogy a papság is meg fogja 
szerezni könyvét, s szorgalmasan forgatni, ha valamiben fenn-
akadna. Ezekben a befejező soraiban buzdítja a lelkipásztorokat, 
hogy az esetleges sikertelenségen el ne csüggedjenek, hanem 
mindig a legjobbakat utánozzák, még ha fiatalalabbaktól kellene 
is tanulniok, ha tévedésüket nyiltan meg kellene is vallaniok, 
ha újszerűnek látszana is eljárásuk és ha a többség nem tar-
tana is velük. A lelkivezetés dolgában inkább többet tegyenek, 
mint kevesebbet, válasszák legalább ebben az egyben a bizto-
sabb utat, fogadják meg Péter apostol intelmét: „legeltessétek 
az Istennek rátok bizott nyáját, gondot viselvén nem kénysze-
rűségből, hanem szabad akaratból Isten szerint, sem a rút nye-
reség kedvéért, hanem jószándékból, sem úgy mint uralkodók 
az Úr örökségén, hanem példája lévén a nyájnak szívből" (I. 
Péter 5, 2. 3.) 

Az első lelkipásztorságtan tehát az iskolás bölcselet, a pro-
babilista erkölcstan és kazuisztika ellenhatásaképpen janzenista 
légkörben született meg, sőt az anyaszentegyház elitélő bélye-
gével homlokán. Itt is beteljesedett a bölcseleti igazság : Bonum 
ex intégra causa, malum ex quolibet defectu. Hogy valaki meg-
haljon, elég, ha a szíve vagy tüdeje rossz, vagy akár csak egy 
kis ér pattanjon meg az agyában. Opstraet Pastor bonus-ában 
éppen elég tévedés fordul elő arra, hogy az egyház kárhoztassa. 
De századok távolából már veszedelem nélkül meg lehet állapí-
tani, hogy a Pastor Bonus új és egyre erősödő irányt, haladást 
jelentett a hittudomány terén. Szerző hittani tévedései ma már 
nem közveszélyesek, emlékei egy letűnt korszaknak, könyveinek 
egyéb tartalma pedig a legjobb források használatát mutatja. 
Opstraeten keresztül is eljutunk a lelkipásztorságtannak, mint 
tudománynak gyökeréhez : kedvelt és gyakorta idézett írói a 
Szentíráson kívül, amelyet alaposan ismer és kegyelettel fel-
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használ — Nagy szent Gergely1), aztán aranyszájú szent János, 
szent Jeromos, szent Ágoston és Ambrus, sürün szerepelnek 
továbbá a szertartáskönyvek és a tridenti zsinat idevágó hatá-
rozatai. A lelkek üdvéért buzgó igazi papi lelkülete pedig min-
den tiszteletre méltó,2) csak nagyon szigorú. 

Rautenstrauch Opstraetben csak a janzenistát látta, a je-
zsuiták és a skolasztika ellenségét3), így öntudatlanul megindí-

Opto ut Pastores omnes librum de Cura Pastorali (Szt. Gergely 
könyve) diligenter volvant, atque ex prima illius parte discant, qualiter 
quisque ad regimen animarum venire debeat, ex secunda, ad hoc rite per-
veniens, qualiter in eo vivat, ex tertia bene vivens, qualiter doceat, ex 
quarta, recte docens qualiter infirmitatem suam quotidie quanta valet con-
sideratione cognoscat. Pastor bonus. 93. 1. 

2) Porro cum Pastorem oporteat non semel tantum vei raro aut casu 
aliquo fortuito docere, sed id ipsi ex officio incumbat, debetque nunc ad 
concionandum, nunc ad catechisandum, nunc ad privatas instructiones et 
exhortationes moraliter loquendo semper esse dispositus : recte sequitur 
illum — moraliter loquendo — semper debere vivere in spiritu orationis 
seu continuo desiderio impetrandi a Deo sapientiam. 

Falluntur per imprudentiam, qui peccatores nondum conversos pro 
conversis passim habent . . . adeo, ut prorsus sensu et iudicio communi 
destituti esse videantur Directores illi, qui sine ulla vitae mutatione praevia 
indicant suos poenitentes esse conversos, dummodo se de peccatis dolere 
et emendationem proponere, verbis, gemitibus, lachrymis aut similibus 
signis protestentur . . . Solos illos prudenter iudicamus dispositos, qui ex-
hibent fructus operum. Pastor bonus 210. 1. 

Tantum ii peccatores absolvendi sunt, qui vitam emendarunt. Pas-
tor bonus 237. 1. 

In poenitente requiritur amor Dei praedominans. Pastor bonus 243.1. 
Fateor equidem multorum saepe annorum labor est, quosdam pue-

ros ad primam Communionem disponere, sed patienter agere oportet Pas-
torem, et potius aliquid difficultatis vel a pueris vel a parentibus suffere, quam 
illos praepropere ad primam Communionem admittere. Pastor bonus 299. 1. 

Vulgus fidelium ter quaterve per annum Communionem percipere 
satis fuerit. Si qui Sacerdotes similes sint tepidis illis Christianis quos dixi 
semel tantum in ainno aut Festis anni solemnioribus aut singulis tantum 
mensibus posse ad sacram Communionem accedere, profecto i'ii permi-
tendum non est, ut quotidie celebrent, etsl vi Beneficii aut Officii ad id 
obligarentur. Pastor bonus 308. 1. 

3) Hogy Opstraet nagy e l lensége volt a Jézustársaságnak, kétségen 
felül bizonyítják iratai, melyeket Mayer, Francolini és egyéb jezsuiták el-
len írt. Egyáltalán mindenkivel harcban állott, aki nem volt túlzóan szi-
gorú felfogású. De Pastor bonus-ában csak egyszer nyilatkozik nevezet 
szerint ellenük, akkor is egy 1681. március 8-ról kelt pápai iratot idéz: 
S. Congr. Cone. Trid. interpretum censuit nullum ius competere Patribus 
Soc. Jesu docendi doctrinam Christianam in Ecclesiis invito Parocho, nec 
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tója lett a lelkipásztori kiképzés egy oly folyamatának, amely 
napjainkban annyi örömöt és dicsőséget szerez az egyháznak. 
De hosszú és tekergős úton jutott el céljához a hittudomány-
nak ez a rossz körülmények között született Benjaminja. 

íme ez a szellem, amelyet a lelkipásztorságban meg kellett 
valósítani. Rautenstrauch letette a vizsgát a szabadkőműves 
Van Swieten előtt, midőn egyházjogi tankönyvét, majd utána 
dogmatikáját megírta tele sokszor tudatlanságból, de sokszor 
rosszakaratból származó tévedésekkel. így lépett 1773-ban Van 
Swieten örökébe és így került bele az ő pártfogásával az 
Opstraet-féle lelkipásztorságtan a tantárgyak és tankönyvek közé. 

A tankönyvhöz tanár is volt már: az 1774 október 23-án 
a nagyszombati egyetemhez kinevezett Horvát Mihály szemé-
lyében, aki 1772-ben mint az egyetem imént felavatott doktora 
kiadván Chrestomatia Pastoralis c. müvét Pesten, irodalmilag 
már működött e téren. Ugyancsak vele egyidőben kapott Tompa 
László, a bécsi Pázmány intézet aligazgatója 800 forint évdíjat és 
100 arany útiköltséget, hogy a liturgiái tanszékre szükséges is-
meretek megszerzése végett Rómába tanulmányútra menjen.1) 

Nézzük már most közelebbről mi volt az az anyag, amelyet 
Rautenstrauch a lelkipásztorság tantárgyául a bécsi egyetemen 
kijelölt. A bőséges utasítás címe Tabelarischer Grundriss der 
Pastoraltheologie. A bevezetésben a lelkipásztori hivatal célját, 
fontosságát, méltóságát kell a hallgatóság előtt megmagyarázni, 
úgymond. Aztán a lelkipásztori hivatal három fő kötelességét : 
a szentségek kiszolgáltatását, a tanítást és a lelki vezetést 
kell előadni. E szerint a tananyag három fő részre oszlik. 
Még a bevezetésben a német nyelv használatát a latin helyett 
kell megokolni. Végül a lelkipásztorság irodalmát kell ismer-
in aliis invito Titulari . . . mens tarnen est Sanctitati suae, quod Parochi 
potius quam alios, adhibeant Patres Soc. Jesu. 

Túlzó rigorozus felfogását legjobban jellemzi, hogy senkit még első 
és egyetlen halálos bűne alól sem tart feloldozhatónak, mig csak hosszabb 
próbaidő után be nem bizonyította életével, hogy valóban megjavult és 
méltó a feloldozásra. Addig nyilvános bűnbánatot kell minden bűnösnek 
tartania, amelyet a gyóntató atyának van joga kiróni. Az első áldozásra 
legalább egy évi, esetleg hosszabb előkészület szükséges, mindenesetre 
annyi, hogy a gyermek előtte hosszabb időn át semmi komoly bocsána-
tos bünt szándékosan el nem követett légyen. A lanyha papoknak még 
ha lelkipásztorok is, nem szabad évente többször misézniők, legfeljebb 
havonta egyszer-kétszer, mint a lanyha híveknek áldozniok. Tehát nem 
az a szempont, kinek van szüksége a szentségi kegyelemre, hanem ki 
méltó a szentségek fefvételére túlzó felfogás szerint. 

i) Pauler I. 88. 1. 
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tetni és pedig öt korszakra felosztva ily formán : a) Krisztus és 
az apostolok kora, itt különösen Szent Pálnak Tituszhoz és Ti-
moteushoz írt leveleit kell bőven tárgyalni, b) az egyházatyák 
kora, ebben a részben Szt. Cyprian 4. és 5. levelét, Szt. Amb-
rusnak a papi méltóságról és a kötelességekről írt könyveit, 
Aranyszájú szent Jánosnak a papságról írt hat könyvét, Szt. 
Jeromosnak a papok életéről Nepotianushoz írt könyvét, nagy 
szt. Gergelynek a lelkipásztori gondozásról szóló könyvét, his-
paniai Izidornak a papok kötelességéről való könyvét és Szt. 
Bernátnak Jenő pápához írt öt könyvét, valamint ugyancsak 
Szt. Bernátnak a püspökök erkölcseiről szóló könyvét kell elő-
adni, c) a skolasztikusok kora, e részben semmi előírást nem ad 
Rautenstrauch, kiki kedve szerint ócsárolhatja őket, csak di-
csérni ne merje ; d) a trienti zsinat és Borromei szt. Károly 
kora, amelynek legfontosabb lelkipásztori emlékei, az egyetemes 
zsinati határozatok, a milánói szent bibornok-érsek rendeletei 
és iratai, továbbá Bartolomeus a Martyribusnak „Stimulus Pas-
torum" c. müve, végezetül e) a legújabb kor lelkipásztori iro-
dalma. Ebből a forrásmű felsorolásból rögtön látható, hogy 
Rautenstrauch nagyon hűséges tanítványa Opstraetnek, mert tel-
jesen annak szerzőit ajánlja. 

Az anyag közlésben Rautenstrauch első helyre teszi a ta-
nítás kötelességét. Hogy a lelkipásztor a hit és erkölcstant hir-
desse, hogy közelebb vigye a nép gondolat világához a hitelem-
zés, egyházi beszéd és magántanítás külső formáival. Ez a rész 
tehát a hitelemzéstannal, ékesszólástannal és magán lelkipásztori 
tevékenységgel, vagyis a hodegetikával foglalkoznék, de Rauten-
strauch egész logikátlanul bele szúrja az igazi keresztény jám-
borságra való tanítást és a hamis ájtatosságokat illető intelme-
ket, amely tárgyban Muratori hirhedt könyvét ajánlja forrásul. 
Az egyes emberekkel való bánásmódot illetően külön tanácso-
kat ad a szegényekre, a bajoktól sújtottakra, a gyülölködőkre, a 
hülyékre, ördögtől megszállottakra, a csábítókra, a téves tanítókra, 
eretnekekre, továbbá a zsidókra nézve, s különösen azokra, kik a 
katholikus hitre akarnak térni. Általában megjegyzi, hogy inkább 
szelídséggel, mint fenyegetésekkel kell az embereket a jóra bírni 
s a vallás szeretetreméltó vonásait kiemelni, hogy az emberek 
•ezt mint legfőbb földi értéket becsüljék s azért teljesítsék vallási 
kötelességüket, mert ez nekik igazi megnyugvást, szent megelé-
gedést hoz már jelen életükben is. 

Religio, 1929. 16 



234 DR. S AL Y LÁSZLÓ. 

A második főrész a szentségek kiszolgáltatásáról szóljon. 
Minden szentségnél három kérdést kell megvilágítani : kiknek 
szolgáltatja ki a pap a szentséget, minő előkészület előzze meg 
g méltó fölvételt és minő szertartások szerint történjék a szent-
ségek kiszolgáltatása. A bűnbánat szentségénél bővebben ki kell 
fejteni a lelkiatya hármas feladatát, aki bíró, tanító és orvos 
egy személyben, s az esetek mérlegelésénél e három minősé-
gében kell eljárnia.1) Az utolsó kenet szentségénél a lelkibete-
gekről is kell beszélni, s az elitélt gonosztevőkkel való bánás-
módról. A házasság szentségénél pedig a házassági akadályok-
ról, az érvénytelen házasságokról és a különböző felmentések-
ről beszéljen bővebben a lelkipásztorságtan előadója. Ezen anyag-
nak előadása után végezetre az imádságot és a szent mise 
áldozatot kell tárgyalni. 

A harmadik főrész a lelki építés kötelezettségéről szól 
(Erbauungspflicht). Rautenstrauch szent Pál mondásából indul 
ki: „In omnibus teipsum praebe exemplum bonorum operum in 
integritate, in gravitate, in doctrina. (Tit. 2, 7.) E szerint legyen 
a pap a) bensőségesen jámbor és feddhetetlen apostoli jellemű 
férfiú. A papi lelki élet és feddhetetlenség eszközei a jól meg-
választott épületes könyvek, az olvasottak nyomán tartott napi 
elmélkedés vagy az u. n. belső imádság, a rákövetkező napi 
lelkiismeret vizsgálat, lelki beszélgetések a szomszéd lelkipász-
torokkal, istentiszteleti ájtatosságok és a szentségek vétele. Le-
gyen a pap b) nyájas, komoly, magábavonult, illedelmes. Azért 
ismernie kell a műveltségnek, a testtartásra a fej, arc, szemek, 
kezek, lábak használatára, szóval a külső magaviseletre előírt 
rendjét, és az egyházias ruházkodás szabályait, c) Jó rendet 
tartson a pap otthonában, háztartásában, háznépe fölött pedig 
szerény mérsékletet és éber felügyeletet, d) legyen engedelmes 
és tisztelettudó püspökével, a püspöki szentszékkel, a püspök 
helyettesével és az esperessel szemben, valamint a világi fel-
sőbbségek, nevezetesen a fejedelem, az ő hatóságai és a helyi 
hivatalok iránt is. E részben különösen arra kell megtanítani a 
papnövendékeket, miképpen járjanak el, ha a világi hatóság 
segítségével akarnak hiveik között valami rosszat megakadályozni, 
vagy valamely jót megvalósítani, e) híveivel szemben pedig 
legyen a lelkipásztor szerény, szelid és szeretetreméltó, ha gaz-
dagok, ha szegények, ha szerencsések vagy szerencsétlenek, 

Itt mégis jó, ha a kazuisztikához ért a pap. 
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öregek vagy fiatalok, házastársak vagy nőtlenek, illetve haja-
donok, szülők, vagy gyermekek, jámborok vagy rosszakaratuak, 
tanultak vagy tudatlanok. Az apostol tanítását kell követnie : 
„Omnibus omnia factus sum, ut omnes Christo lucrifacerem" 
(I. kor. 9, 22.) Végül f) tanítása is legyen épületes. Az első fő-
részben az erre vonatkozó utasításokon kívül különösen még 
kettőre kell ügyelnie a lelkipásztornak. Egyrészt hogy se na-
gyon szigorú, se nagyon laza felfogású ne legyen, előítélet, pár-
toskodás, vitatkozó szenvedély nélkül, amelyekre a közelmúlt 
oly szomorú példákat mutatott, — másrészt érje el tanításá-
val azt, hogy hívei ne csak jó keresztények, hanem az állam-
nak jó polgárai és a társadalom igazi emberbarátai legyenek. 
Mivel pedig a lelkészeket az állam tartja, «1 is várja tőlük, hogy 
nyilvános előadásaikban a többi üdvös igazság mellett az ön-
maguk, felebarátaik, fejedelmük iránt tartozó kötelességüket a 
nép felfogásához alkalmazottan gyakrabban fogják fejtegetni, 
mint eddig tették. Legvégül még azokról a magántevékenység-
ről kell szólni, amelyek mintegy bevezetik és kisérik a pap 
lelkipásztori működését, aminők: hogy naponként gyarapítsa 
hittudományi ismereteit, hogy naponta adjon számot magának 
aznapi lelkipásztori tevékenységéről, hogy hivatalában jól át-
gondolt rend szerint működjék, hogy nyájának hajlamait jól ki-
ismerje, hogy az ő romlásuk okait kifürkéssze. Azután beszélnie 
kell a lelkipásztor jogairól és kiváltságairól, egyházi, világi és 
vegyes hatóságokhoz való viszonyáról, ezen hatóságoknak az 
istentisztelet rendjére vonatkozó jogairól, továbbá a papi tize-
dekről, fizetésről, stóla és egyéb jövedelmekről.1) Mint látjuk, 
Rautenstrauch anyaga ha nem is szóról szóra, de lényegileg 
teljesen megegyezik Opstraet könyvével. Mindketten a lelkipász-
tor eszméjéből indulnak ki, hogy a jó papnak híveit szavával 
tanítania kell, a szentségekkel és szentmisével megszentelnie, 
jó példájával lelki épülésükre lennie. A különbség mégis az, 
hogy Opstraet a pap jó példáját és jámbor lelkületét erősebben 
hangsúlyozza, s e szerint több fejezetében foglalkozik a töké-
letesedés eszközeivel s a hivek aszketikus vezetését mindennél 
nagyobbra értékeli, Rautenstrauch ellenben az Evangelium szó-
székről történő hirdetését és a hívek külső, mintegy egyházkor-
mányzati vezetését tekinti a legfontosabbnak. Tény azonban, 

!) Dorffmann i. m. 103—112. 1. 

15* 
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hogy Rautenstrauch anyagfelosztása logikusabb, s lényegileg 
ma is az ő nyomán halad a lelkipásztorságtan. 

Mikor Batthyányi primás emlékiratában kérte, hogy az egy-
házi ékesszólástan, homiletika, katechetika maradjon külön tanár 
kezében, Rautenstrauch gúnyosan megjegyezte, hogy a magyar 
hercegprímás még csak első fogalmait sem ismeri azoknak a 
dolgoknak, amikről tanulmányi tervezetet nyújtott be. Hisz az 
egyházi ékesszólástan és a homiletika egy és ugyanazon tárgy. 
Batthyányi prímás azonban nem hagyta magán száradni a szé-
gyent, hanem megmagyarázta Rautenstrauchnak Bécsben, hogy 
Magyarországon az egyházi'ékesszólástan régtől fogva külön tárgy-
ként szerepelt és sokkal bőségesebb anyagot értettek alatta, 
mint a mennyit Rautenstrauch a homiletika fogalma alá foglalt, 
amelynek sovány és elégtelen volta miatt hangsúlyozta a szó-
noki kiképzés külön fontosságát. Ha pedig — úgymond 
Batthyányi — a szertartástant, egyházi ékesszólástant, evangelium 
magyarázatot (homilia), hitelemzéstant kikapcsoljuk a lelkipász-
torságtanból, akkor jóformán csak az aszketika vagyis a töké-
letesedés tana marad meg, amelyért nem érdemes külön tanszé-
ket felállítani. Rautenstrauch Batthyányi prímásnak az aszketi-
kára vonatkozó ezen megjegyzését úgy állította be, mintha en-
nek a tárgynak külön tanszéket akarna és megrökönyödve vé-
dekezik a jámborkodások, szemforgatások, ájtatos szuszogások 
„Andächteleyen Bigotterie, Andachtskrämereyen" ellen.1 

Rautenstrauch tehát diadalmasan haladt előre s 1777-ik 
évre a lelkipásztorkodás tanítását az 1774-ben életbe lépett új 
tanterv szerint a bécsi egyetemen beállította, vagyis az utolsó u. n. 
gyakorlati évfolyamot, amelynek tárgyai a hitvédelem és a lel-
kipásztorságtan voltak. Ez utóbbi tárgyat latinul P. Cortivo Já-
nos adta elő, eddig az erkölcstan tanára, de már 1778-
őszén kineveztette Giftschütz Ferencet, hogy a lelkipásztorság-
tant Cortivoval párhuzamosan németül tanítsa. Ugyanígy két 
tanára lett a tárgynak Prágában is, az egyik Chladek Jenő, aki 
csehül, a másik Pitroff Ferenc Keresztély, aki először latinul, ké-
sőbb németül adta elő a lelkipásztorságtant. Az olmíitzi majd 
brünni egyetemen Slavicek Albert kanonok csehül, Lauber Jó-
zsef pedig latinul tanított, később németül. A kinevezett taná-
roknak múlhatatlanul kötelességévé tette Rautenstrauch 1777 ok-
tóber 18-án kelt feliratában, hogy minél előbb megfelelő tan-

i) Dorffmann i. m. 89 - 90. 1. 
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könyveket írjanak. így jelent meg elsőben Pitroíf, aztán Lauber, 
majd Giftschütz munkája. 

Magyarországon az első de latin nyelvű lelkipásztorságtan 
szerzője Horvát Mihály volt. Horvát Mihály Sopron megyében, 
Horvát Zsidányban született 1730 körül. 1749-ben a jézustársa-
ságba lépett, de 1768-ban Kassán letette a rendi ruhát s Bécs 
mellett Regelsprunnban plébánoskodott hat éven át. Innen ke-
rült 1774-ben egyetemi tanárnak, először Nagyszombatba, onnan 
1777-ben az egyetemmel együtt Budára, végül 1787-ben Po-
zsonyba a II. József-féle egyetemes papnevelő intézetbe, ahon-
nan 1790-ben az intézet feloszlatása után nyudíjazták és ez al-
kalommal préposti címet kapott. Legnevezetesebb munkája lel-
kipásztorságtana (Theologia Pastoralis. Vindobonae 1780) három 
részben, amely még a szerző életében három kiadást ért meg, 
tehát használatos és eléggé elterjedt kézikönyv volt. Horvát 
lelkipásztorságtanához egy szemelvényes könyvet is készített 
már előbb (Chrestomathia Pastoralis Pestini 1772) két kötetben, 
amelyben kiváló szónokok egy-egy mintabeszédét közli le la-
tinra átfordítva, de minden magyarázó vagy bíráló megjegyzés 
nélkül. Igen tanulságos sok egyéb irodalmi munkája között a 
lelkipásztorság irodalomtörténete : História literaria Prudentiae 
Pastoralis Vindobonae 1783. Abból a körülményből, hogy az 
egyházszónoklat tanszékére többé tanárt nem neveztek ki s ab-
ból, hogy Horvát tankönyvébe a szónoklattant teljes egészében 
felveszi : a két tantárgynak egy kézben összevonása állandó jel-
legűnek látszik. Annál feltűnőbb, hogy Horvát mellett már 1782-
ben Pesten külön tanár adja elő a szertartástant, Tompa László, 
aki Horváttal később is együtt tanít a pozsonyi főiskolán és ott 
adja ki két kötéses munkáját Institutiones de sacris christiano-
rum ritibus címen 1785-ben, illetőleg 1788-ban. A pesti egyete-
mes hittudományi főiskola csak 1786-ban nyílott meg sok zág-
rábi, tehát horvát tanárral. A lelkipásztorságtant azonban két 
osztrák tanítja egymásután, az első Rechberger Károly bencés 
1787-ig, a másik Gabelhoffer Gábor 1788-tól. 

I. Ferenc visszaállítván 1806-ban a hittudományi kart a 
pesti egyetemen, az általa kiadott Ratio educationis-ban megál-
lapítja, hogy a lelkipásztorságtant az egyházi ékesszólástannal és 
a hitelemezéssel együtt a negyedik, vagyis utolsó tanfolyamon 
egy tanár adja elő. így foglalta el a tanszéket 1806 szeptembe-
ben Nagy Gábor Szombathely egyházmegyei pap. 1810-ben 
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Orgler József esztergomi majd 1825-ben Szalay Imre újra szom-
bathelyi pap, tőle pedig a harmadik szombathelyi vet te át 1836 
februárjában: Szilasy János. 

Im rövid vonásokban Szilasy János fölléptének előzményei. 
Szilasy János Lelkipásztorságtanának élőbeszédében maga so-
rolja fel ama forrás munkákat, amelyekből merített. Legelső 
mondata is így szól: „Több mind 20 év óta hivatalos dolgaim 
egyike a lelkipásztorkodástannal foglalkozni. A lelkipásztorkodást 
illető gondolatokat összeszedni az idetartozó tárgyakat olvasás köz-
ben kijelelgetni csak azért is kötelességemben álla, hogy hallgatóim-
mal a lelkipásztorságtan szükségesebb szabályait korszerülegmegis-
mertessem. Az itt előforduló tárgyaknak első feltalálója nem én va-
gyok. Igen, azonkívül,mite munkában annálfogva, hogy hosszabb 
gondolkodásom és érett megfontolásom gyümölcse, egyenesen ma-
gaménak vallhatok, sok oly tárgy jő ebben elő, melyeket, ha nem is 
magyarul, más nyelveken mások írtak le először," Név szerint min-
denekelőtt Orgler Józsefet 23 — 24 év előtt volt egyetemi taná-
rát említi, aztán Horvát Mihályt, Sailer J. Mihályt, Schenkl Mórt 
és Reichenberger Andrást, végezetre pedig Powondra Tamást. 
„Tehát — úgymond — ezek és mások által kikről több helyen 
dicsérettel emlékezem, segíttetve oily szándékkal írtam és adom 
ki e munkát, hogy azoknak kiket a lelkipásztorkodás közelebb-
ről érdekel, olly könyvet adnék kezükbe, amelly a lelkipásztor-
ságot illető szabályokat mint remélem, helyes renddel terjeszti elő." 

Orglerről és Horvátról már szólottunk. Sailer János Mihály 
regensburgi püspök korának egyik legnevezetesebb hittudósa 
volt (1751 —1832.). A rendkívüli tehetséggel megáldott ifjú eleinte 
a Jézustársaságának rendjébe lépett, de annak feloszlatása után 
az ingolstadti egyházmegyébe vétette fel magát, ahol hamaro-
san az ágazatos hittan egyetemi tanára le t t ; majd 1787-ben a 
dillíngeni egyetemre hívták meg az erkölcstan és lelkipásztor-
ságtan székére. Itteni tíz évi tanárkodás után mint nem meg-
bízható, nem igazhitű tanítót elbocsájtották. Pár esztendőt igen 
nyomasztó körülmények között töltött el, amikor 1800-ban újra 
ingolstadti tanárnak választották az erkölcstanból, ldkipásztor-
ságtanból, egyházi szónoklattanból, neveléstanból, szertartástan 
és hitelemezéstanból; 1821-ben regensburgi kanonok, majd 1829-
ben ugyanott megyés püspök lett, rá három évre elhunyt. 41 
kötetet kitevő hittudományi irodalmi munkásságának egyik leg-
értékesebb gyöngye három kötetes lelkipásztorságtana, melyet 
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először 1788—89-ben Münchenben adott ki németül. Schenkl Mói 
bencés (1749 1816) kortársa volt Sailernek, Regensburg mellett 
a prieflingi kolostorban élt hosszabb időn át, majd a welten-
burgi hittudományi főiskolán lett az ágazatos hittan, erkölcs-
tan, lelkipásztorságtan s az egyházjog tanára. 1783-ban újra 
Prieflingben tanít, 17S0-ben pedig az ambergi líceumban. Innen 
Ingolstadtba is meghívták egyetemi tanárnak, de gyenge hang-
jára hivatkozva e megtiszteltetést elhárította magáról. Majdnem 
halála napjáig tanított s egymásután adta ki számos akkoriban 
nagyon híres könyvét. Nevezetesen egyházjogát és lelkipásztor-
ságtanát. Ez utóbbit először 1802-ben Ingolstadtban nyomatta 
latinul, de másodszor ottani kiadójának helytelen magaviselete 
miatt a második kiadást 1824-ben Beimel József esztergomi 
könyvsajtójában készíttette ily cím alatt: Theologiae Pastoralis 
Systema, egy könyvben három részben. — Reichenberger And-
rás (1770—1854) bécsegyházmegyei áldozópap és a bécsi egye-
temen 1796-tól kezdve a lelkipásztorságtan tanítója volt egész 
1814-ig, amikor linzi kanonokká, papnevelő intézeti rektorrá és 
az ottani liceum igazgatójává lett. Szilasy által idézett müve : 
Pastoralanweisung nach den Bedürfnissen unseres Zeitalters, 
Wien, bei Peter Rehms Wittwe 1805. — Powondra Tamás Jó-
zsef (1786—1832) először Linzben volt az erkölcstan és lelki-
pásztorságtan tanára (1812) majd Olmüízben, végezetül Bécsben, 
ahol mint az egyetem bölcseleti karának igazgatója halt meg. 
Minket érdeklő fő müve : Systema Theologiae Pastoralis Viennae 
1818 Apud J. Geistinger 6 kötet. A kezünk között lévő példány 
ugyanaz, amelyet Szilasy használt, az ő hagyatékából került az 
egyetemi könyvtárba. 

Több szerzőről név szerint nem emlékszik meg Szilasy. 
Csak általában említi, hogy mások müvei is szövétnekül szol-
gáltak neki. Ellenben Lauber József (Institutiones Theologiae 
Pastoralis 1780) brünni egyetemi tanárt Giftschütz Ferenc (Insti-
t u t e Theologiae Pastoralis 1789) bécsi egyetemi tanárt és Hin-
terberger Ferenc (Handbuch der Pastoraltheologie 1828) linzi 
tanárt többször idézi. Schwarzelt, Gollowitz Domonkost és Her-
zog Edét mint ismert szakírókat sorolja fel. Magyar szerzőt 
egyetlen egyet említ : Tóth Ferenc pápai református akadémiai 
tanárt, aki Győrben három darabban adta ki 1802—10 
években homiletikáját lelkipásztori gondviseléstanát és li-
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turgiáját.1) Azoknak a segédkönyveknek száma, amelyek akár 
a lelkipásztorságtan egyes részeit tárgyalják, akár bizonyos 
vonatkozásban forrásul szolgáltak, megközelíti a százat is, úgy 
hogy ha a használt könyvek sokaságából következtethetünk 
Szilasy alapos és lelkiismeretes munkájára, akkor véleményünk 
csak a legkedvezőbb lehet. Mivel azonban szerzőnk forrásmü-
veiröl sehol egyetlen bíráló megjegyzést nem tesz, magunknak 
kell a müvek helyét kijelölni a lelkipásztori irodalomban és 
megállapítani, hogy melyik mily hatással lehetett Szilasy tevé-
kenységére. Ennek bővebb tárgyalása azonban a lelkipásztor-
ságtan irodalom történetébe tartozik. 

Mi előadván főbb vonásokban a lelkipásztorságtan törté-
neti kifejlődését, ismertetve a nevezetesebb írókat, felsorolva 
Szilasy forrásmüveit abban a meggyőződésben vagyunk, hogy 
immár áttérhetünk tárgyalásunk második részére, Szilasy János 
életének és munkásságának méltatására. 

(Folytatása következik.) 
Budapest. Dr. Saly László. 

mi i r á n y í t s a a m o d e r n g o n d o l k o d á s t ? 
1. A modern élet tükre. 

Az emberi hiúság nagy kielégülést talál abban, hogy ma-
gát a tükörben nézegeti. Szereti magát látni, szereti önönmagát 
megcsodálni. A modern ember lelki szemei elé a bölcselő ilyen 
tükröt állit, melyben korunk saját lelki arculatát, vonásait, vá-
gyait, irányait, gondolkodásmódját láthatja. És különös! Ez a 
lelki visszfény bántja a modern ember szemét. Nem szívesen 
látja önmagát, szellemi törekvéseit, gondolkodását őszinte és 
hü visszatükröződésben ! A mai ember szellemi irányzatában 
szereti önmagát áltatni, szeret önmagának hízelegni. 

Ki fogja tehát neki azt a hü tükröt megmutatni, mely nem 
nagyít vagy kicsinyít, mely nem torzít, vagy szépí t? 

Megpróbálta ezt napjainkban Nagy József, az újabb ma-
gyar filozófus nemzedék egyik mindjobban kimagasló kultúr-
bölcselője: „A modern gondolkodás" c. müvében. Igyekszik ezt 
a hűséges tükröt a modern ember szemei elé állítani. Vájjon 
elég tiszta képet nyújt-e majd korunk emberének ? Szívesen 
belé tekint-e majd a mai idők szülötte ? 

i) I. kötet Homiletika Győr 1802. 
II. „ Leiki Pásztori Gondviselés. Győr 1806. 

III. „ Liturgika, a lelkipásztori theologiának harmadik darabja. 
Győr 1810. 
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Azt kell mondanunk, hogy igen ! Nem azért, mert legtöbb 
helyen igen találóan mutatja be lelkületét, vágyait, hanem mert 
ez a tükör sokszor mintha kissé nagyítana vagy kicsinyítene. 
S akár ezt, akár azt teszi, mindig jól ki tudja tapogatni azt, 
ami a modern embernek kedves és hízelgő. 

Könyvének függelékében hosszabb elmélkedést szán az 
egyetem és a modern gondolkodás megvilágítására és ezt a 
gondolatfüzést így vezeti b e : „Az újkori életfelfogás egyik leg-
jellemzőbb törekvésként azt a vágyat jelöltük meg, hogy a mo-
dern gondolkodás az ember cselekvő életében a régi világ egy-
házi imperatívuszai helyébe tudományos imperatívuszokat óhajt 
állítani." 

Tényleg lépten-nyomon találkozunk azzal a felfogással, 
hogy a modern élet a kultúra nagy haladását annak köszön-
heti, hogy felszabadította magát az egyház gyámkodó tekinté-
lye és hatalma alól, mely szellemét, tudományos haladását 
megkötötte és a hatalom erejével megakadályozta a tudomány 
szuverén hatalmának érvényesülését. Mintha a modern ember 
megittasult volna a francia forradalom leheletétől, mely sza-
badságának tudatára ébresztette őt. Mintha az egyház szuverén 
hatalma és parancsoló befolyása a modern szellemre végleg 
megszűnt volna. S a középkori egyházi „imperatívusz" helyébe 
a tudomány szuverén hatalma és parancsoló „imperatívusza" 
lépett volna. 

Vájjon maga a kultúrfilozófus is így gondolkodik-e, nem 
lehet soraiból megállapítani. Ö is azon bölcselettörténetírók 
közé tartozik, akik minden bölcseleti irányzatnak tudnak valami 
kedves bókot mondani, mintha nem is vennék észre, hogy itt 
egymásnak merően ellentmondó világnézetek harcolnak életre-
halálra. Bármint legyen is a dolog, a gondolat, melyet megem-
lít, annyira benne él a mai kor lelkében, hogy egyszer komo-
lyan szembe kell már néznünk vele és tárgyilagosan mérlegelni 
a kérdést: vájjon a modern gondolkodás meghajol-e egy fel-
sőbb hatalom előtt és hogy ez a szuverén hatalom, mely a 
modern életet és gondolkodást irányítani, vezetni akarja, az 
egyház-e vagy a tudomány? 

2. A modern gondolkodás irányai. 
Ha a modern élet lázasan hömpölygő, feltartózhatatlanul 

tova rohanó áradat, álljunk meg partján és figyeljük egy kissé 
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hullámait, a benne hömpölygő és küzdő energiákat és lássuk 
azok irányát. 

A modern életnek leghűségesebb kinyomata a városi élet, 
mely az ő lázas törtetésében nem ér rá eszmélődni, nem ér rá 
gondolkodni. Pedig a mai kultúrélet, bármilyen gyors ütemet is 
diktál a mai embernek, mégis egy láthatatlan kéznek irányítá-
sát követi. Feszülnek benne belső erők és ösztönök is, mégis 
ez az áradattá dagadó kultúrfolyam kívülről kapja irányát. E 
külső tényező tereli és vezeti anélkül, hogy ráérne annak irá-
nyításáról öntudatosan gondolkodni. E külső tényező a hatalom 
erejével hat reá, s e parancsoló tekintély valóban olyan „im-
perativuszokkal" dolgozik, mint azt a „Modern gondolkodásról" 
szóló könyvben olvassuk. E tényező nem más, mint a tekintély. 

A tekintély valóságos energia-készlet. A tekintély állandó 
befolyások és behatások erőteljes forrása. Ez az erőforrás hata-
lommá növekedik, ha minden meghódol előtte. Nagyhatalom, 
melynek szuverén befolyása előtt a modern gondolkodás és élet 
is meghajtja zászlaját ! 

Különös jelenség, hogy az újkor szellemét épen a hatalom 
és tekintély elleni lázadás jellemzi legjobban. A modern gondolko-
dásnak már szűkek a múltnak keretei. Nem imponál már többé, 
ami volt és csupán a jövőbe szeret tekinteni. S ha a régi ha-
talom és tekintély erős kézzel meghódolásra akarja késztetni, 
kitör és a lázadás üszkével lángra lobbant társadalmat és államot. 

A kultúrtörténet nem győzi eléggé hangsúlyozni, hogy mit 
köszönhet a középkori kultúra az egyháznak. Az egyház elévül-
hetetlen érdeme, hogy az antik klasszikus műveltség nagy vív-
mányait megkeresztelte és az utókornak megmentette. Az egy-
ház állította meg a nyugatról keletre özönlő népvándorlást, 
mely egy csapásra elsöpréssel fenyegette mindazt, amit a kul-
túra addig épített. És ezeket a népeket nemcsak megállította, 
hanem belenevelte a régi műveltségnek nagy kereteibe és kul-
túrnépekké, kultúrállamokká alakította őket. Az egyház olyan 
társadalmi életet teremtett, mely a keresztény világnézet tala-
ján hatalmas fejlődésnek indult és megelégedett, boldog orszá-
goknak vetette meg alapját. Az egyház egyetemeket alapított, 
hogy a tudománynak szentelt csarnokai, életerős gócpontjai le-
gyenek, honnan a hit talaján sarjadt haladásnak és fejlődésnek 
életerői fakadtak. Csoda-e, hogy az egyház szuverén hatalommá 
nőtt a középkor szemében. Nem csak a kard és a fegyver, 
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nemcsak az országlás és politikai befolyás hatalmának, hanem 
a szellem és tudás, a lélek és kultúra tekintélyével. 

És az újkor szelleme mégsem tudja megérteni ezt a ha-
talmat. A forradalom láza annyira erőt vesz rajta, hogy elfor-
dul tőle, s nem tud már ezekre a tudományos és kultúrális ér-
tékekre örömmel tekinteni. Szűknek találja a keretet, nemcsak 
a társadalmi és politikai élet korlátai között, hanem fő eg a 
gondolkodás, a világnézet terén. Hiszen a tudomány forradalma 
megelőzte a társadalmi és politikai forradalom viharát. Ez a 
tudományos forradalom nem ott kezdődik, ahol a hit tételeit 
vonja kétségbe, hanem ott, ahol a gondolkodás és a metafizika 
alapjait ingatja meg. 

A középkori egyház, mely a társadalmat, mint egy nagy 
nagy családot képzelte el, melyet az Isten szeretetén kívül a 
felebaráti érzés fűzött egybe, az egyént ebbe a nagy egységbe 
állítva értékelte. Ámde az újkori szellem kitépte onnan. A nagy 
erkölcsi egységet egyedekre szaggatta és az önállósított egyé-
neknek a függetlenség és szabadság eszméjét oltotta vérükbe. 

Az öntudatra ébredt ember tehát szembefordul az egyházi 
tekintéllyel. Nem hajtja meg többé előtte gondolkodásának zász-
laját. Ellene lázad, de még nem érzi magát egész biztonságban. 
Kijegecesedett egyházi, társadalmi és metafizikai felfogásokkal 
akar szembeszállni, de nem tudja még egészen biztosan, hogy 
az, amiért az előbbieket elhagyta, jobb lesz-e ? Bátortalan, mert 
bizonytalan ; ingadozó, mert nincs még a hatalom tudatában ! 
Csak egyet érez biztosan, hogy szelleme irtózik a tekintély bi-
lincseit hordozni. Egyet érez biztosan, hogy ideálja, az az új 
valami, még nem befejezett, kijegecesedett, mint a középkor 
gondolkodása, felfogása, metafizikája és vallása. A fejlődés és 
előretörtetés sarkalja, hogy ami ezután jön, az csak jobb lehet! 

S ebben a bizonytalanságban és vak sejtések botorkálá-
sában adja ki a jelszót Kant : Legyen bátorságod a magad eszé-
vel élni! Legyen bátorságod a magad eszével kritizálni gondol-
kodásodat, metafizikádat, etikádat ! Legyen bátorságod az ész 
korlátai között felépíteni vallásodat ! E jelszót a felvilágosultság 
zászlaja alá gyülekező modern ember határtalan lelkesedéssel 
fogadta és gondolkodásának, életelvének alapjává tette ! Nem 
akart többé az egyház parancsoló tekintélyének hódolni és a 
tudomány szabadságát akarta kanonizálni, de nem vette észre, 
hogy életének új iránya annak a titokzatos hatalomnak irányi-
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tása alá került, melyet tekintélynek neveztünk. A tekintély el-
len fordult és öntudatlanul a tekintély befolyása alá került. Az 
egyház „imperatívuszát" akarta lerázni, s helyette a tudomány 
szuverénitását állította maga elé! Kant és a felvilágosultság jelsza-
vának ime ez a legmélyebb s igazi értelme, végső eredménye. 

3. Praeceptor scientia, az irányító tudomány! 
A modern gondolkodás nem akarta, hogy az egyház az ő 

tekintélyével és parancsszavával irányítsa, meghódolt tehát más 
tekintélynek: a tudásnak, és zászlajára a „praeceptor scientia"-t 
írta. Ámde amilyen könnyelműen elvetette magától a „praecep-
tor Ecclesia"-t, hasonló könnyelműséggel váltogatja tudományos 
elméleteit is ! Kezdetben csak új metafizikát, majd új ismeret-
elméletet akar felépíteni, később már új etikát és vallást ! De a 
lejtőn e pontnál még nem tud megállani. Lassan a racionaliz-
mus sem elégíti ki már. A sok egymást váltogató rendszert 
megunja, a sok vitatkozásba kifárad és az ész filozófiája he-
lyett a tett bölcseletét hirdeti. A pragmatizmus sekélyes, vize-
nyős talaján azután egészen elsüpptd. 

A „praeceptor scientia" nevében eljut annak tagadására! 
Ezért épen a modern gondolkodás megértésére és a 

„praeceptor scientia" igazolására kell apologiát hirdetnie annak 
a hűtlenül elhagyott és lekicsinyelt „praeceptor Ecclesiának !" 
íme : 

A modern gondolkodás a tudásnak legfelsőbb hatalmat 
tulajdonít. És méltán ! A tudás az ész erejére támaszkodik. Az 
emberi szellemnek, az észnek ereje pedig annyival áll fölötte 
minden földi hatalomnak és tekintélynek, amennyivel a szellem 
fölötte áll az anyagnak. 

A „preceptor scientia" erejét és fölényét ott csodáljuk 
elsősorban a megismerés lehetőségében. A természet ezernyi 
szépsége, a bennük megvalósuló eszmék és ideák zárt könyv 
maradnak az érzéki világnak. Az emberi ész tud csak felemel-
kedni azoknak ismeretéig. Az ész tudja az örök és változatlan 
lényeket megismerni azok között az anyagi jegyek között, me-
lyekben megvalósulva létezik. Az emberi szellem képes ezen 
fogalmak fölé, az igazságok transcendens világába felemelkedni 
és ezen a létrán egészen a legfőbb lénynek, Istennek ismeretére 
eljutni. 

A „praeceptor scientia" hatalma és tekintélye csodálattal 
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tölt el, mikor e legfőbb lénynek az emberi élettel való össze-
függését ismerjük meg. Az etikai élet törvényeinek megisme-
rése épen úgy elragadtatásba ejti az embert, mint a fizikai vi-
lág törvényeinek tudása és azoknak a gyakorlati életben való 
alkalmazása. 

Ez a diadalmas hatalmi tényező, az emberi elme, pontozza 
ki az emberi élet boldogulásának útját. Zsinórmértéket állapít 
meg az emberi szabad akaratból fakadó cselekedetek világá-
ban. Kezünkbe adja az igazi boldogság kulcsát az erényesség 
eszközeiben. S miként a világ szemléletéből fakadt megisme-
résnek és okoskodásnak létráján, úgy az erkölcsi életnek útján 
is a legfőbb lényhez, az emberi életnek végcéljához, a végtelen 
boldogsághoz irányítja az embert. 

A „praeceptor scientia" azonban nem áll meg a megisme-
rés, a metafizika és ethika útján. Az érzéki világ neki még más 
ismeret kiindulópontjául is szolgál. Azokból ismeri meg a ter-
mészet titkait és örök törvényeit. S e törvények ismerete új 
meg új technikai vívmány felfedezésére vezeti. Lassan az egész 
modern kultúra ezeknek a szolgálatába állítja a „praeceptor 
scientia"-t. A pozitív tudományok fellendülése, a technika bá-
mulatos fejlődése mindig nagyobb és nagyobb nyomatékkal 
készteti a modern gondolkodást, hogy a tudományt becsülje, 
művelje és életének szuverén tényezőjévé emelje. 

Van-e tehát a „praeceptor scientia"-nak a modern gondolko-
dás előtt tekintélye ? Elismeri-e szuverén hatalomnak ? Meghó-
dol-e parancsszava előtt ? 

Amennyiben az ész felette áll az egész érzéki világnak és 
érzéki megismerésnek, a tudomány kell, hogy tekintéllyel bír-
jon. Amennyiben irányítja erkölcsi életét, parancsszava van a 
modern élet cselekvési világában. Amennyiben büntetlenül 
senki nem vétkezhet az ész helyes irányítása és parancsszava 
ellen, megvan a szankciója is ennek a parancsoló hatalomnak. 
Amennyiben az emberi élet kényelmesebb, könnyebb, boldo-
gabb kialakítására segíti a technika vívmányaival, méltán meg-
követelheti, hogy neki a modern gondolkodás és élet meghó-
doljon. 

A „praeceptor scientia" csak egyetlen hódolatot nem kö-
vetelhet jogosan, a „praeceptor Ecclesia"-nak hódolatát ! 

Mert az ember igenis hódoljon az ész felsöbbségének az 
egész látható és érzéki világrendben, de ne feledje el, hogy az 
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ész és a tudomány felett áll az, ki az észt és a tudást adta : az a 
legfőbb lény, akinek ismeretére minden egyház és kinyilatkoz-
tatás nélkül is el lehet, sőt el kell jutnia ! E legfőbb és legtö-
kéletesebb lény szolgálatában pedig ott találjuk az irányító 
egyházat — a „praeceptor Ecclesia"-t. 

4. Praeceptor Ecclesia, az irányító egyház! 
A középkor a tudományt, s különösen annak legmagasabb 

ágát, a filozófiát a hittudomány szolgálójának „ancilla theolo-
giae"-nek nevezte el. Nem azt akarta ezzel mondani, hogy a 
tudományos elméleteknek szabadsága, függetlenságe korlátolt, 
azt sem, hogy a filozófia öncél nélküli alárendelt jellegű tu-
domány. Csupán arra a tényre akart utalni, hogy a teológia 
a kinyilatkoztatott igazságoknak kutatásában a filozófia 
eredményeit használta fel ez igazságok megalapozására, elmé-
lyítésére. így tehát a filozófia, mely önmagában önálló, zárt és 
öncéllal bíró tudomány, egy magasabb tudásnak, a hitnek se-
gítségül siet és így annak céljait szolgálja. A modern gondol-
kodás iszonyodva fordult el ettől a viszonytól és az „ancilla 
theologiae" elnevezést lenézett megbélyegzésnek minősítette. 

Változtak az idők, változtak a viszonyok! 
Az „ancilla theologiae"-ből „praeceptor sciencia" lett, majd 

ez ingatag talajon emberi bölcsesség, „sapientia humana" s végül 
a test okossága, „prudentia carnis", mely egészen elsenyvedi az 
emberi egoizmus és érzéki ösztönösség szolgálatában. 

A sok zavaros világnézeti kérdés sürü ködében pedig, 
mint valami világító fény lobog fe! újra az egyház irányítása, 
mely feléleszti a régi erős alapokon felépített bölcseleti elmé-
leteket és a bölcselet védőjének, „defensor philosophiae"-nek 
tisztét tölti be. 

Mert bármennyire is lelkesedjék korunk embere a modern 
filozófia más-más szint játszó életén, bármennyire is bízzék an-
nak sokat igérő elméleteiben, e lelkesedés és bizalom csak ad-
dig tart, míg a modern lázas agyakban újabb elméletek nem 

.születnek, melyek az előbbinek nemcsak fényét, de még 
emlékét is igyekeznek a feledés homályába burkolni. 

Az irányító egyház pedig sokkal jobban becsüli az emberi 
észt és annak minden kiváló vívmányát, hogysem megenged-
hetné annak tekintélyét teljesen lealacsonyítani. Jön megvédeni 
az irányító tudomány jogait ! 
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Az egyház — tekintélyének tudatában — újra csak „im-
peratívuszokkal" dolgozik. Szuverén hatalmának és tekintélyé 
nek a tudományos életre vonatkozó parancsszava azonban most 
már jótékonyan hatnak a modern gondolkodás zűrzavarában 
kifáradt, elernyedt modern lélekre. 

És mik az egyháznak, a „praeceptor Ecclesia"-nak a tudo-
mányos „imperatívuszai" ? 

Az első parancsszó a bölcselet nagyobb mértékű müvelé-
sére vonatkozik. XIII. Leó pápa és közvetlen utódai felismerve 
modern gondolkodás bomlasztó és yilágnézetet sorvasztó kö-
vetkezményeit, megelőzik ezeknek a miazmáknak az egyház 
életét fenyegető mételyét s az egész keresztény világ figyel-
mét épen a bölcselet fokozott müvelésére irányítják. Alapul a 
régi, hűtlenül elhagyott skolasztikus bölcseletet veszik s a fele-
désbe ment, nem ismert vagy félreismert nagy középkori gon-
dolkodók műveit és tanítását újítják fel. 

És mi vezette a „praeceptor Ecclesia"-t akkor, mikor eze-
ket a tudományos „imperatívuszokat" kiadta? Nem más, mint 
az emberi ész, mint Isten adományának megbecsülése. Az ér-
telemnek mint legfelsőbb és legtökéletesebb emberi képessé-
günknek nem szabad a tévedések útvesztőiben elgyengülnie, 
mert különben nem képes az emberi életet sem boldogítani. 

A „praeceptor Ecclesia" azonban, mikor a bölcseletnek 
egy újabb renaissance korszakát nyitja meg, nem akarja a tudo-
mányos kutatás szabadságát korlátozni ! Az egyház soha nem 
emel gátakat, tilalomfákat a kutatás szabadsága elé. Mert 
a megismerhető anyagi vagy szellemi világ körében kutatni min-
dig szabadságában áll a gondolkodó és tudásvágytól hajtott 
embernek. Az egyház „imperatívusza" csupán arra vonatkozik, 
hogy semmiféle kutatás — bármilyen természetű legyen is, — 
soha ellentétbe nem jöhet az igazsággal. Az igazság keresése, 
kutatása az embernek egyik legnemesebb feladata e világon. 
És ha valóban az igazság megismerése koronázza a kutatás 
fáradságát, akkor ez a kinyilatkoztatott igazsággal ellentétbe 
soha sem kerülhet. Mert mindkettőnek, a természetes úton meg-
megismerhető igazságnak épen úgy, mint a kinyilatkoztatás út-
ján megismerhetőnek, Isten a forrása és végső oka. 

Azonban az emberi ész az igazság kutatásában, bármeny-
nyire is „praeceptor" legyen, mégis gyenge. Épen a legfonto-
sabb életkérdésekben nem képes minden tévedéstől mentesen 
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és mindenki előtt világosan megfogalmazni az- igazságot. A 
modern gondolkodás fejlődése igazolja ezt a legvilágosabban. 
Ott vannak a világrend legnagyobb kérdései : a materializmus 
és idealizmus nagy problémái. Ott vannak a nagy metafizikai 
problémák, mint az életoptimizmus és életpesszimizmus, a jó 
és rossz problémája ! Ott vannak az etika problémái : egoizmus, 
altruizmus, naturalizmus, epikureizinus, senzualizmus, vagy ennek 
másik véglete a fakir-aszkéta budhizmus ! Ott vannak a meta-
fizikai lélektan nagy kérdései, a lélek szellemisége és hallhatat-
lansága; ott a természetes vallástan, az Isten léte és tulajdon-
ságai, viszonya az emberi élethez ! Mindezek a kérdések any-
nyira bele vágnak az ember életébe, világnézetébe, sorsába, 
hogy ezekben a tévedés lehetőségének is ki kellene zárva lenni. 

Ezekben kell tehát egy felsőbb tekintély, mely bennünket 
minden tévedéstől mentesen és a legteljesebb biztonsággal ve-
zessen, oktasson és irányítson : kell kinyilatkoztatás, mely Is-
tentől ered. A „praeceptor Ecclesia" tehát, amikor az igazság 
hirdetésében „imperatívuszokkal" dolgozik, akkor csakis azért 
teszi, mert ő Isten tanításának, Isten kinyilatkoztatásának leté-
teményese, és ezekben az igazságokban, melyeket az élet leg-
fontosabb problémáinak ismertünk fel, az isteni mindenttudás és 
isteni igazmondás a legfelsőbb garancia és a legvégső kritérium ! 

Innen érthető meg, hogy az egyház dogmákat hirdet. 
Dogmákat, melyek imperative köteleznek, holott igazságoknak 
formulái. Igazságoknak, melyeket nem a kutató emberi 
ész fedezett fel, melyeket az egyház nem azért tanít kötelező-
leg, mert valamely lángelmének felsőbb tekintélye és hatalma 
garantálja, hanem magának a mindentudásnak, a végtelen Isten-
nek a tekintélye. 

Ez az isteni tekintély tehát az alapja az egyház tekinté-
lyének is. Erre támaszkodik akkor, mikor valamely tanítást dog-
mának hirdet. Az isteni tanító tekintély az egyházat is csalha-
tatlan tekintéllyel ruházta fel, mert a kinyilatkoztatást, mint 
„depositum fideit" reá bízta. A „praeceptor Ecclesia" a hit leté-
teményese. Reá bízta Isten a szellemnek, a megismerésnek azon 
örök kincseit, melyeket isteni tanítás, vagyis kinyilatkoztatás 
nélkül megismerni nem lettünk volna képesek. A „praeceptor 
Ecclesia" ezt a letéteményt nem zárja véka alá, hanem kama-
toztatja, vagyis hirdeti minden idők és népek emberének. Ez 
az ő missziója ! És ebben a misszióban annyira az isteni segít-



MI IRÁNYÍTSA A MODERN GONDOLKODÁST ? 249 

ségnek kiváltságát élvezi, hogy nem tévedhet, vagyis a „depo-
situm fidei" egész tartalmát és eredeti értelmét megtartja, azt 
ferdítés, eltorzitás nélkül fogja megőrizni és tanítani minden 
időkben ! Ez az ő Istentől származó privilégiuma ! 

íme most már nem olyan érthetetlen és ellenszenves előt-
tünk mindazon „imperativusz", mely az egyháznak ezen tanítói 
tisztéből folyik. Most már helyesen megérthető az index librorum 
prohibitorum, bizonyos könyveknek eltiltása is. Ha a „praecep-
tor Ecclesia"-nak Istentől nyert feladata, hogy az emberiséget 
az igazság útján Isten felé vezesse, akkor kell, hogy szuverén 
joga legyen mindazon könyveknek eltiltása, melyek híveire 
megtévesztők, mert tévedést, vagy tévedésbe ejtő részeket tar-
talmaznak. Ugyanezen oknál fogva jogot formálhat arra is, hogy 
minden hit és erkölcs dolgába vágó könyvet előre megvizs-
gáljon, hogy vájjon nem tartalmaz-e tévedést, nem rejt-e ve-
szélyt magában. 

Ne gondoljuk azonban azt, hogy akár az index, akár az 
előzetes censura a kutatás szabadságának elvével ellenkeznék! 
Mert ha az egyház bizonyos tévedésektől nem mentes könyve-
ket el is tilt a hívektől, nem tiltja el azokat a kutató tudomá-
nyos emberektől, csupán azt a jogot köti ki magának, hogy 
megvizsgálja, vájjon az illetők valóban birnak-e olyan komoly 
tudományos felkészültséggel, hogy azokat nyugodtan kezükbe 
vehetik. Ha e feltételeket megtalálja, az engedélyt soha sem 
szokta megtagadni. 

A „praeceptor Ecclesia" felsőbb tekintélye és hatalma 
azonban még ezzel nincsen kimerítve. Nemcsak a tudomány 
terén, nemcsak a hit területén, hanem az erkölcsök világában 
is vannak „imperatívuszai." Első sorban is az egyház az ő ta-
nítását, a kinyilatkoztatott igazságok dogmáit soha nem tartotta 
holt igazságoknak, irott malasztoknak. Az egyház életet akar, 
életet hirdet, új életre, szebb életre akar ránevelni. Szent Pál-
nak jelszavát irta zászlajára : restaurare omnia in Christo ! Krisz-
tusban mindent megújítani ! Első sorban az erkölcsi életet, mely 
megújhodás Krisztus követésében, parancsainak megtartásában 
áll. Induamini Christum, öltözzetek az Úr Jézus Krisztusba ! Nem 
lehet tehát az egyház közömbös a különféle etikai elméletek 
és elvek modern kilengésével és tévedéseivel szemben sem ! 
„Imperatívuszai" az erkölcsi életnek elméletét is, gyakorlatát is 
irányítani, vezetni vannak hivatva! És e tekintélyt is isteni 

Religio. 1929. 17 
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megbízatás alapján gyakorolja. Az állam a polgárok földi bol-
dogulását célozza, a belső meggyőződés és erkölcsi élet nem 
tartozik hatáskörébe. Ezek felett egyedül Isten és az rendelke-
zik, akit Isten ezzel megbíz. E megbízatás nélkül az egyház 
sem avatkozhatna az ember lelkiismeretének, erkölcsi életének 
világába ! 

Az erkölcsi élet azonban nemcsak olyan cselekedeteket 
ölel fel, melyek az egyén belső életét érintik, hanem azokat is, 
melyek családi és társadalmi életére is kihatással vannak. Innen 
van, hogy az egyház tekintélye a társadalmi életre, annak kü-
lönféle elméleteire, életmegnyilvánulásaira is kiterjed. A mo-
dern lélek ezt a hatalmát is kétségbe vonta és nem is olyan 
nagyon régen, épen a társadalmi jelszavak cégére alatt hirdette 
a legelkeseredettebb harcot a „praeceptor Ecclesia" ellen. Saj-
nos, a közelmúlt társadalmi összeomlásai és a fékevesztett 
elemnek e hamis elvek nevében történt uralomra jutása nagyon 
is érzékelhető módon győztek meg minden gondolkodó embert 
azon elvek tarthatatlan, sőt végzetes voltáról. Talán épen azért 
volt jó és gondviselésszerű ez a rettenetes kommunista kata-
klizma, hogy a „praeceptor Ecclesia" szuverén tekintélye és ha-
talma épen a társadalmi és politikai kérdések terén is kézzel-
fogható bizonyítékot nyerjen a modern ember szemében. 

A modern gondolkodás, bármennyire is irtózott a „prae-
ceptor Ecclesia" előtt meghajolni, kényszerült az időknek súlya 
alatt ! De ne gondoljuk, hogy ezzel a haladásnak és fejlődésnek 
lehetőségét elzárta maga előtt. Az egyház nem ellensége a ha-
ladásnak, nem gát ja a fejlődésnek! Hisz épen az egyház fej-
lesztette nagyra a régi, antik kultúrát a középkorban és újkor-
ban. Az egyház fáradozik a népeknek minden szellemi és er-
kölcsi igényeinek nevelésén és nemesítésén. És ha ezt az egy-
ház kebelén nagyra nőtt európai kultúrában nem tudnók meg-
látni és nem akarnók elismerni, tekintsük csak az egyház mun-
káját a vad népek körében, a missziókban ! Mert ugyanaz a 
kultúrmunka, mely évszázadokkal ezelőtt megalapozta a mo-
dernnek nevezett európai és amerikai kultúrát, ugyanaz folyik 
szemünk láttára a missziókban is napról-napra. Épen a „prae-
ceptor Ecclesia" hihetetlen áldozatai teszik lehetővé, hogy vad 
és primitiv népek rövid néhány generáció után már a mai mo-
dern kultúrának magaslatán állanak, nemcsak erkölcsileg és 
vallásos világnézet dolgában, hanem a technikai kultúra és szel-
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lemi tudás terén is. Nem hiába kezdi minden missziós munka 
tevékenységét iskola megnyitásával, ezzel is igazolja és pedig 
ösztönszerűen, hogy mennyire nem gátolja a haladást és a fej-
lődést! 

A „praeceptor Ecclesia" tehát nem fogja a haladást, a 
kultúrának helyes és jó irányba való fejlődését meggátolni ! 
Egyet azonban a mult emlékének tartozik, hogy ne áldozza fel 
a múltnak nagy áldozatok révén elért eredményeit, kipróbált 
értékeit, olyan bizonytalan kísérleteknek és utópiáknak, melyek 
a komoly gondolkodó előtt is, már eleve lehetetleneknek bizo-
nyulnak ! Mert az egyház már évezredes nagy múltú nehéz 
kultúrmunkára tekint vissza. Ennek a gazdag múltnak minden ta-
nulsága ott él állandóan a „praeceptor Ecclesia" lelkében. De 
ha meggondoljuk, tapasztalatok nélkül is beláthatjuk: nem ká-
bulhat el a modern ember a haladás és újítás vágyától any-
nyira, hogy mindent, ami régi volt, elvessen csak azért, mert 
az régi. Tapasztalatok nélkül is beláthatjuk, hogy akár tudomá-
nyos, akár politikai vagy társadalmi s még inkább vallási utó-
piák nem tarthatnak igényt arra, hogy komolyan vegyük és el-
hagyjuk kedvükért a „praeceptor Ecclesia" tekintélyét csak 
azért, mert az újítás vágya ragadja el lelkünket. 

5. Mi irányítsa a modern gondolkodást? 
A modern embernek lázas újító vágya elsodorta őt az 

egyház tekintélyétől. Vakon hitt az új jelszavaknak és minden 
bizalmát a független tudomány tekintélyébe helyezte. De csak-
hamar érezte, hogy ez sem elégíti ki. Most már a teljes bizony-
talanság és tájékozatlanság gyötrelmei között keresi az irányító 
és vezető tekintélyt. Hol keresse ? Mi irányítsa ? 

Irányítsa a tudomány a technikai és szellemi kultúra 
mindazon területén, mely az emberi életnek földi boldogulását 
célozza. Kutassa csak a természet titkait és kutatásának ered-
ményeit tegye hasznossá magának. Gyarapítsa ismereteit a vi-
lágmindenségről és lásson többet, értsen többet mint a régiek 
a bennünket körülvevő teremtményekből. Technikai és szociális 
életében legyen a fejlődés és haladás minél nagyobb és része-
sítse áldásaiban a társadalom minél szélesebb rétegeit. 

Mindezt az egyház nem gátolja, nem helyteleníti. Csak 
attól óvja, hogy a maga hatáskörét át ne lépje. Maradjon meg 
a maga tudományos és kultúrális életének sajátos keretei között. 

17* 
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Irányítsa a bölcselet is a modern gondolkodást! Hisz a 
bölcselet az egyház szemében is a legnagyobb szellemi érték 
földi életünk viszonylatában. Sőt az egyház a bölcseleti kutatás 
terén még segíti is, mert azt tartja, hogy a filozófia nem lezárt 
terület, nem kiaknázott bánya, hol több nemes fémet nem ta-
lálhatni. Vannak még problémái, vannak feladatai ! De legszen-
tebb, legmagasztosabb föladata az, hogy az ész által felkutatott 
és kritikája által bebizonyított nagy igazságok legyenek előfu-
tárai a kinyilatkoztatásnak, legyenek előharcosai a „praeceptor 
Ecclesiá"-nak. Tisztítsák meg a materializmusban, érzékiségben, 
élvhajhászatban, gyűlölködésben, kapzsiságban elmerülő modern 
ember gondolkodását. Oszlassák el a világnézetek hamis elmé-
leteinek ködös, sürü felhőit, hogy kisüthessen a jóságos, melen-
gető nap, a kinyilatkoztatásnak és isteni igazságnak tündöklő 
napja. Legyen a bölcselet előfutára a „praeceptor Ecclesiá"-nak 
és akkor a legnagyobb jótevője lesz a modem gondolkodásnak 
és kultúrának ! 

Irányítson azonban mindenek felett az isteni kinyilatkoz-
tatás és annak letéteményese az egyház. Irányítson és vezes-
sen az isteni felsőbb tudás, bölcsesség és végtelen jóság! Mint 
világító fáklya vessen fényt életünk útjaira az örök élet felé 
tartó zarándokságunkban, ott, ahol az észnek mécsese csak pis-
lákolva serceg. Irányítson és adja meg azt a biztos, szilárd 
alapot, melyre a modern gondolkodás bátran támaszkodhat s 
bizalommal és életoptimizmussal vállalhatja a keresztény kul-
túréletnek nagy építő munkáját ! 

Irányítson tehát tudomány, bölcselet, hit és egyház egy-
aránt, mert mindegyiknek meg van a maga sajátos feladata és 
terrénuma. Legyen mindenik építő munkása annak a nagy kul-
túrépületnek, mely egyforma szeretettel és megértéssel fogadja 
magába : a tudományt és a hitet, a bölcseletet és a kinyilat-
koztatást. Mert a tudomány is, bölcselet is, csakúgy mint a hit 
és kinyilatkoztatás egyedül az igazságot szolgálja s annak csak 
egy forrása van, az örök Igazság, kinek ügyét és diadalát szol-
gálja a „praeceptor scientia" és „praeceptor Ecclesia" egyaránt ! 

Kalocsa. Dr. Erdey Ferenc. 
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b e r g s o n f i l o z ó f i á j á n a k a l a p -
g o n d o l a t a i . 

Harmadik, befejező közlemény. 

A mult megmaradásából folyó eszméleti tar tamosság e má-
sodik ki tárulásában már magyarázó értékével megérintette az 
anyagot is, a mi anyagunkat, a kiváltképen emberi anyagot az 
agyvelőt. Bergson harmadik nagy műve, a L'Evolution Créatrice, 
most az élet fe j lődésének minden eddigi problémájánál szélesebb 
lá tványra tágít ja ref lektorát . Alkotó munká jának ez ú jabb rit-
musát ismét hosszú csend előzi meg, az élettan, a fej lődéstan tu-
dományos és filozófiai beállí tásainak részletes, szorgos és min-
den elsietett következtetéstől passzive őrizkedő tanulmánya. Az 
intuitiv alkotás r i tmusa talán itt valósul a legélesebb ellentéteken 
át, nyolc évi felderí tő tényszemle után a 400 oldalnyi nyolcad-
rét könyvnek hat hét alatt történő úgyszólván diktando megírá-
sában, melynek ily módon készült szövegén alig történik utólagos 
változtatás. 

A L'Évolution Créatrice, a tartamosságról szóló vezető intuí-
ciónak a harmadik kitárulása, át lépi az eszméletünkön belül járó 
megfigyelés határai t . A Matière et Mémoire csak embernyi anya-
gunk és szellemünk problémáit világította meg, a L'Évolution 
Créatrice az életnek planétánkon lejátszódó történetében ki-
n y ú j t j a az alapgondolat érzékeny tapogatóit a tőlünk független 
Anyag és Szellem kérdései felé. Ez a munka i l lusztrál ja legtel-
jesebben azt az igazságra féltékeny, valóságtisztelő óvatosságot, 
melyet Bergson az intuitiv kuta tásban te l jesedő metafizikától 
kíván s elsősorban maga teljesít, mikor a tapasztalással való ú j abb 
és ú j a b b szembesítés nélkül nem fogadja el vezető intuíciójának 
egyetlen további alkalmazását sem. 

A Teremtő Fejlődés eredménygondolata az, hogy az élet 
fej lődésének földünkön lejátszódó története valamely eszmélet-
természetű valóságnak műve és az élettelen anyagot élővé ala-
kító játékában tevékenysége hasonlít az eszméletnek önmagunk-
ban átélt fej lődéséhez. Az élő anyagba írva a szervezet örege-
dése formájában valósít ja a mult megmaradását , s a fa jok foko-
zatos kibontakozásában ú j és ú j alakok, cselekvésmódok s végül 
az emberi lény megvalósításában érvényesíti a beléje helyezett 
teremtő princípiumot. Bergson mindvégig, a legmagasabb problé-
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mák szellőjének érintésére is, a tapaszta la t embere marad , nem 
a materal izmus szolgálatába álló felületes tapasztalásé, hanem 
azé a közvetlenségig feszített , mély tapasztalásé, mely az eszmé-
let anyaoldatá t elemzi, az ott ta lá l takban lá t ja a valóság alkotó 
tényezőit, az ott megsej te t t ízületeken já r t a t j a végig életkereső 
u j ja i t . A Teremtő Fejlődés vizsgálatainak ez a magatar tás egé-
szen különös értéket ad, mert egyrészt a r ra az eredményre visz. 
hogy a tapaszta la t i tényekhez legközelebb simuló leírásmód az 
élet földi tör ténetét a fe j lődés tan fo rmájában kénytelen előadni, 
másrészt megmutat ja , hogy a közvetlen adottságokig mélyesztet i 
empirikus módszer oly fe j lődéstant szolgáltat, mely az anyag 
szemléletétől hipnotizált világnézeteket meghazudtol ja s a filo-
zófiai felületességből magukat material istának valló fe j lődésta-
nokkal szemben az élet fej lődésének a transzformizmussal egybe-
hagzó oly magyaráza tá t ad j a , mely a tiszta empiriában fakad s 
egy spirituális real izmusba torkollik. 

Mindez azonban csak keretezés és elhelyezés. A Teremtő 
Fejlődés könyve nem akar t semmiféle előreválasztott metafizikai 
i rányzatnak támasztéka lenni. Egyszerűen kíváncsi volt a való-
ságra. Csodálkozni tudott azon, amin senki sem csodálkozik. Ez 
a naiv szemmel bámuló valóság-szeretet a d j a Bergson legtermé-
kenyebb gondolatait . Fi lozófiájában van valami a gyermek böl-
cseségéből. Értesületlen, és minden tanulmánya kezdetén értesü-
letlen is akar lenni. Igyekszik érintetlenül nézni a valóságra, mint 
aki még nem hallott róla semmit, nem tud róla semmit. Olyan-
féleképen í r ja le a metafizikában kívánatos intuitiv magatar tás t , 
mintha gondolkodásában a bölcselet lelki szegénye akarna lenni, 
akinek ismerete még minden formáltságtól, minden előleges ké-
szenléttől üres, és pár ta t lanul , befolyásolatlanul vár ja , mit fog 
látni . 

Ennek a magatar tásnak köszöni Bergson látásainak eredeti-
ségét, egyetlenségét s az éles tekintetet, mellyel más gondolko-
dók kész fogalmaiban a hibát, az elcsuszamlást megpi l lant ja . 

A Teremtő Fejlődés első lapja in a tartamosság lá tványának 
ú j gondolatsíkon való kitárulásával találkozunk. E lá tvány hát-
terében ott emelkedik az egykorú éle t tannak és fe j lődéstannak 
széles és mélyre alapozott ismerete s az egész mű azt a benyo-
mást kelti, hogy e középponti filozófiai meglátás ú j terület , ú j 
problémái felé indul fölfedező útra. először az élők testiségére 
világít. Figyelmez arra, hogy ez a teremtő áramlás, mellyel az 
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•élet elönti a földet, hogy szolgálatába hajtsa, az anyag a lakulá-
saiban is e lárul ja a múltnak rovásos bejegyződését, ú j lehető-
ségek alakítását és küzdelembe vitelét, és minden vonatkozásá-
ban hordozza valami eszméletszerűségnek kezenyomát. Őrzi a 
múl t já t , és miközben az élő f a j t ákban ismétli magát , teremtő ú j u -
lásokat készít elő. Kísérletez, kudarcot vall és megáll vagy vissza-
fordul . Ú j r a próbál, megalkuszik, a siker kedvéér t megoszlik, 
külön-külön fej lődésvonalakon p róbá l j a kifejteni azt, ami együt t -
maradva nem győzte önmagát. Birkózik az é le t te len anyaggal, 
hozzásimul, hogy aztán elhajl í tsa, hosszú engedelmes együt t -
éléssel bűvöli, hogy azután szándékainak valósítására b í r ja . 
Milliószámra ismételteti vele az élőt, hogy azonos nemzedékek 
belá thata t lan sorain á t ú j a t készíttessen vele s az elevennek min-
den ú j f a j a az ő érvényesülése. 

Ki ez? Mi ez az á ramlás? Bergson tapasztala thűen és szűk-
szavúan feleli: jobb szó hí ján mondjuk , hogy Eszmélet . Ide va-
lami lelkiség van küldve. Itt munkában van valami óriási és a mi 
eszmélésünkkel a rányta lan nagyságú lélekszerü lendület . Valami 
teremtő lendület nyoma látszik itt, ami nem lehet az anyagból 
való. Nem lehet, mert kezének lenyomata szellemiségre vall. Ahol 
csak lehet, teremteni akar, s mindég a mult beözönlése árán aka r 
teremteni. Az élettelen anyagba nyomul és az amöbától az embe-
rig harcokon, kudarcokon és diadalokon át tölti a földet eleve-
nekkel, míg e keresztültörésből, melynek termékei a fa jok és 
egyének seregei, az emberi lélek szabadságában önmagát meg-
valósítva napvilágra nem kerül. 

Az emberben élő eszméletformán át tehát bizonyos fokig 
megismerhető. Nem a maga teljességében, mer t a „ fe j lődés" 
folyamán, az emberben valósulandó célja kergetésében s ére t te 
vívott küzdelmében nem egy ér téket kellett útközben e lhanya-
golnia vagy letennie, hogy más ágakon jut tassa érvényesülésre 
az ember vonalán tovább menni nem tudó képességeket. Nehéz-
ségei voltak, harcolnia kellett, és mindannyiszor, mikor az anyag 
el lenállása miatt egészében nem tudott valósulni, ágakra oszlott 
s külön-külön vonalakon vitte tovább, ami az eredet i együttesben 
már nem maradhato t t . 

Innen az életfej lődés tanulmányozásának főnehézsége. Ez 
a történet nem egy vonalú, hanem csupa szertesugárzásból áll. 
szüntelenül megújuló gránátlövésekből, melyeknek minden töre-
déke ismét szertelövellő gránát, s így tovább napjainkig. Mi pe-
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dig a töredékeket nézzük, a ma élőket s a régiek nyomait , a föld 
mélyében hagyot t é letmaradékaikat nézzük s ezekből kell vissza-
keresnünk, ahol lehet, az elágazó pontokat , s az elágazások nap-
jainkig nyúló végein talál takból visszafelé összegeznünk és ú j ra -
alkotnunk az eredeti eszméleti lendületnek t a r t a lmá t és ter-
mészetét. 

Ez a m u n k a nem lehet pusztán az értelem fe lada ta . Az ér-
telem maga is a fej lődés folyamán te remte t t képesség, a fejlődés-
nek terméke s nem ölelheti magába az egész áramlást , mely őt 
út jaközben letet te . Le is kellene mondanunk a fe j lődés tanulmá-
nyozásáról, ha puszta ér telmek volnánk s ha szellemiségünknek 
az értelem nem csupán hangsúlyozott eleme, hanem kizárólagos 
tartalma volna. Az értelem minden munkához azzal a feltevéssel 
fog, hogy minden értelemszerű, hogy minden valóság oly tago-
zatú, mint az ész kategóriái kívánják. Abban a mértékben fog 
tehát sikert aratni , amily mértékben e föltevése a vizsgált valósá-
got megközelíti. Diadala te l jes lesz az élettelen anyagon, mely 
híven követi kategóriáit s léte mélyéig fogalmi szerkezetű. Ne-
hézségei lesznek az élet és a lélek tar tományában, melyek nem 
értelmi szerkezetű valóságok s melyek csak kénytelen kelletlen 
veszik fel a nem rá juk szabott, s az ér te lem műhelyeiből kikerült 
ruhákat . I lyen értelmi köntösök az é le t fe j lődés valóságán az ok-
szerűség és célszerűség elméletei, a mehanizmus és a finalizmus, 
melyekben az értelem a maga kész formái t próbál ja a valóságra 
illeszteni. 

Nem á l lha tnak jól. Az élet kinő a keretekből. A teremtő 
fejlődést nem magya rázha t j a múltból ha tó okság, mer t minden 
teremtés valami ú jnak a régivel összemérhetetlen s a régiből 
maradék nélkül ki nem magyarázható megjelenése. De nem ma-
gyarázhat ja az előrekész célokkal dolgozó, jövőből ha tó célsze-
rűség sem, mer t a teremtő fej lődés minden pi l lanatának lényeges 
vonása, hogy a jövő még nincs meg eszmeileg sem, hisz épen 
azért teremtés, mert az előzőkhöz képest gyökeresen ú j , és mert 
sem maga, sem elemei nem lehettek előre készen sehol. Mégis a 
célszerűség köntöse áll közelebb az élet valóságához, mer t a fej-
lődés, ha nem is előrekész tervvel, de határozott i rányú haj la-
mokkal dolgozik. A ha j l am azonban eszméletet jelent s a finaliz-
mus felsőbbsége abban áll, hogy eszméleti hatóknak a d j a a mun-
kateret , melyek nyitva t a r t j á k maguk előtt a jövőt, ahelyett , hogy 
lezárnák, mint a múltból ha tó mehanikai okok elmélete cselekszi. 
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A mehanisztikus nézésmód megméntésére készült fe j lődéstani fo-
galmak, Darwin „a lka lmazkodása" és „természetes kiválasztása" 
a teremtő fej lődés magyaráza tá ra elégtelenek, mert ha a módosu-
lás észrevehetetlen kicsiny, akkor nem is hasznos, és érthetetlen, 
miképen t a r t j a meg a természetes kiválasztás addig, míg ma jd 
észrevehetővé válik; ha pedig a módosulás véges és észlelhető, 
akkor érthetetlen, miért nem zavar ja a vele kapcsolatos műkö-
dések megfelelő vál tozásának hí ján az élő lény összműködését; 
ha pedig valóban nem zavar ja , hogyan képesek teljesen eszmélet 
nélkül való mehanikai okok szerencsés véletlenből az i lyen mó-
dosuláshoz szükséges összes kiegészítő változásokat a kellő pilla-
natban megvalósítani? Ezt a kettős lehetetlenséget a material is ta 
fej lődéstan úgy kerüli ki, hogy alapszavát, az adaptációt ön-
tudatlanul két különböző értelemmel haszná l ja . Egyikkel meg-
határozza, másikkal a lkalmazza a szót. A fej lődéstani elméletek 
ily értelmű rendkívül finom elemzése és megvitatása készíti elő 
az élet fej lődésének s jelentésének magyarázatá t . 

Hogyan vitte keresztül ez az eszméleti erő a földön a maga 
belső ha j lamainak az élettelen anyagot szolgálatába áll í tó sike-
res megvalósítását? Az anyag törvényeit használó kémiai fogá-
sokhoz kellett folyamodnia, hogy energiákat raktározhasson be 
s ezeket kisülésre készen tar thassa az eszmélettől kisért cselek-
vések érdekében. A planétánkon kibontakozó élet első formái 
bizonyára mindkét működést folytatták: az energia-elraktározást 
is. a cselekvő energia-költést is. E kettős feladat tal egyszerre 
küzdő szervezetek nem fej lődhet tek magasra és ezeknek követ-
keztében állott be az első nagy megoszlás. Az élet növénnyé és 
ál lat tá ágazott, a növény a szén és nitrogén rögzítése ál tal szerve-
sítette és energiatartóvá tet te az anyagot, az á l la t pedig, mely köz-
vetlenül vagy közvetve a növényből táplálkozott ezt a kémiai ener-
giát szándékos tet tekben fogyasztotta el. Ebben az értelemben 
a növény- és állatvilág a földön kialakuló élet kémiai fe lada tá-
nak két tényezőjét képviseli. E kémiai fe lada tnak megfelelőleg 
a növény, mely táplálékát helyben ta lá l ja , mozdulat lanná, tehát 
eszméletlenné válik, az á l la t pedig, melynek azt szervessé elő-
készítve kell megkeresnie, az önkényes mozgás és a velejáró 
eszméleti kibontakozás felé veszi út ját . Ezen az utóbbi vonalon 
kell tehát az eszmélet győzelmi tényeínek megjelennie. 

Azonban az itt mutatkozó ágak sem fejlődnek egyforma 
szerencsével. A tüskebőrüek és puhatestűek megrekednek, csak 
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az ízeltlábúak és gerincesek haladnak az eszmélés két nagy 
megismerés-t ípusának cselekvő kifejlesztése felé s a maguk 
m ó d j a szerint t á r sada lmakká szerveződnek. Amannak végén a 
hymenopterák á l lanak ösztönszokások rendszerévé merevült tár-
sadalmaikkal, emennek végpont ja az ember, a cselekvés kény-
szereiből szabadul t , önmagát ismerő, diadalmas értelem birtokosa, 
szabadon formálható társadalommal és az értelmében önmagát 
Szemlélő szellemi munka győzelmes termékeivel. Az ember így 
a mögötte lefolyt ágbogas fe j lődés egyik ágának végpontján, mint 
a mögötte le já tszódot t történet cél ja és létoka jelenik meg. Éret te 
volt minden, a benne nyilatkozó diadalt kereste minden, s a pla-
nétánkon az é le t te len anyag szervesítésén dolgozó, előbb növény-
nyé és állattá, m a j d az á l l a t fa jokban ösztönné és ér telemmé ha-
sadó eszméleti munka benne ér te el te l jesedését . Az ember t az 
élők történetének pár ta t lan szemlélete mint az őt megillető ösz-
szes élőktől mélyen különböző, nem pusztán fokozatban, hanem 
természetében különböző lényt á l l í t ja elénk. A többi eszköz, az 
ember a cél, a többi próba, az ember a siker, a többi előzmény és 
feltétel, az ember megoldás. 

A diadal mégsem teljes. A z emberben van valami elégtelen-
ség az önmagát megvalósítani akaró eszmélet igényeivel szem-
ben. Felszabadul t szellemi vol tának sú lypont ja az értelem, csak 
a szellemiség e legalsóbb t ípusával rendelkezik szabadon. Az ér-
telemnél magasabbrendű s az élet és lélek titkaiba mélyebben 
hatoló intuitiv megismerés csak mint halvány ködudvar él az ér-
telmi megismerés világosságai körül. Nem hiányzik, az ember 
nem tisztán é r te lmi lény, de főleg értelmi lény. Cselekvésének 
csúcspontja az élet telen anyagon vett te l jes uralom azzal, hogy 
azt értelme a tetszőleges műszerek formálásának képességével 
te l jesen cél ja inak és akara tának igájába h a j t j a . Ez a gyár tás az 
emberi cselekvésben az ér te lem diadala. Ez a gyártás a tudo-
mány kifej lesztése révén az élet te len anyagot az embert szolgáló 
tetszés szerint a lakí tható óriási szervvé teszi, látását, hal lását , 
írott és kimondott szavát „fel találásaival" egyre messzebb ter-
jeszti. Az ér te lem fogalmi megszokásai magukon hord ják a szi-
lá rd testeken való dolgozás nyomait s így ér telmünk a fe j lődés-
nek ma elért fokán, mint az élet telen anyagon dolgozó szabad 
cselekvésnek eszméletünkben leszűrődő képessége jelenik meg. 
Logikája a szi lárd testek szemléletének formái t viszi eszmélé-
seínk megismerési műveleteibe. Azért van ot thon és a ra t egyre 
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bővülő sikereket az élettelen anyagon, mely ismétli önmagát, s 
ezért vannak mélyreható nehézségei, mikor az élettelen anyag 
számára készült gondolkodás-kereteit az elevenre s a lelkiekre 
a k a r j a alkalmazni, melyeknek története nem ismétel meg semmit 
A matematikai lag formulázott fizika, különösen az asztronómia, 
biztossága jövendő tények előremondásában bőven i l lusztrálja, 
hogy az értelem az élettelen anyagban ot thon van, azt fenékig 
meg t u d j a ismerni, ez az ő természetes tar tománya. E sikerétől 
indít tatva ugyanezzel a módszerrel fordul az élet és a lélek felé 
s annak az értelmi kategóriákba nem simuló természetével szem-
ben olykor csalódottan hátrál, vagy túlzott és erőszakos bátorság-
gal lép előre. így alakulnak megalkuvásról megalkuvásra az élet 
és a lélek tudományos vizsgálatát vállaló biológiai és pszihológiai 
iskolák, a fizika képére és hasonlatosságára készült tudományok 
melegágyai, melyekben az emberi kutatás szembeszökően mögötte 
marad a mintául vett exakt tudományok sikereinek. Mert ahol a 
tar tamosság a maga élő mivoltában érvényesül, ott teremtő fe j -
lődés van s ez nem fér meg e minta- tudományok keret-rendsze-
rében. 

Miért nem? Mert e tudományok nem a valóságos, ta r tamos 
idővel, hanem a tériesített, fogalmasított idővel élnek. Mikor az 
asztronómus vagy a fizikus időt mond, nem a megélt idő folya-
matosságát érti, mely múlt já tól terhesen teremtené jövőjét, ha-
nem pillanatnyi egyidejűségekre gondol. Az ő jelenének nincs 
bősége, pillanata maga az időtlenség, eseményeinek rendje nem a 
tartamból, hanem a kiterjedésből való és , , tényei" az egyidejűsé-
gek szimbólumául választott egyenes vonalakon egyazon pi l lanat-
ban is szétterülhetnének, törvényeiken, melyek e metaforikus idő-
vonalak „egyidejűnek" nevezett pont jaiban végbement esemé-
nyek összefüggéseire vonatkoznak, nem volna semmi változtatni 
való. 

Az élettelen anyag tudományát ez a körülmény nem zava r j a . 
Pi l lanatfölvételek kapcsolatait keresi, ez módszerének lényege, 
mely nem képes a folyó idő tartamközeit bejárni , e közök szélein 
telepszik meg és ha intervalluma belsejére kíváncsi, megoszt ja 
azt, hogy ismét szélekre illeszthesse műszerét . A fizika differen-
ciál-egyenleteinek dt független változója a t időnek infinitezimá-
lis környezetét jelenti, azt a vég nélkül kisebbedő „ha t á r é r t ék ' 
környezetet, mely elegendő arra , hogy a t időpont ne a maga nulla 
tar tamánál fogva üres matematikai pillanat, hanem a r a j t a á t -
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menő történés haj landóságával terhelt fizikai pillanat legyen. Ez 
a tartam-infinitezimale az élettelen anyag tudományaiban elég 
ahhoz, hogy a matematikai fogalom-műszer a valóságba kapasz-
kodjék s annak igazi törvényeit adhassa s ezzel az elégségével 
i l lusztrálja, hogy az élet te len anyag ta r t amában a mult megma-
radása oly hígított, hogy az egész múl tnak lélektana s jelenbe-
törekvése he lye t t csak eszméletileg felfoghat lan rövidségü pilla-
natokat kapcsol egymáshoz. Ezért fog r a j t a a mozgófényképes 
módszerű matematikai lag tudományos vizsgálat, mely azonnal 
nehézségekbe bonyolódik, mihelyt az élet telen anyagra készült 
műszerét e leven vagy lelkes valóságokra illeszti. A matemat ikai 
kezelés lehetőségének ha tá ra i egybeesnek a tehetetlen anyag or-
szághatáraival, a gáncsot az időgondolatnak tériesítése teszi a 
keretek közé, mihelyt ki lépünk az élettelenség tar tományából . 

Az exakt tudományoknak tehát kiegészítésre van szüksé-
gük. A matemat ikai tudományok, melyek tárgyakon, az élettelen 
anyagon, elérik úgyszólván az abszolútot, metafizikájukban is 
értelemszerűek, mert az ér te lem az élet te len anyag cselekvő ta-
nulmányozásának eszméleti leszürődése. Az élet és a lélek tudo-
mányaiban azonban a valóság közvetlenségét kereső metafizikai 
tanulmánynak más rendű cé l j a van. Elérni azt a megismerést, 
melyet a t e remtő valóságokon az értelem módszerével dolgozó 
tudományos ku ta tás már nem nyújthat , melyet csak az önmagára 
eszmélő, önmagával eszmélve azonosuló élet és lélek intuitiv 
munká ja szolgál tathatna. Ez a megismerés nincs akara tunknak 
korlátlan hata lmában, természete inkább a művészi alkotásé, 
mint a tudományosé, de a lkalmas előkészítéssel, az értelemtől 
mindig elválaszthatlanul, mégis rendszeres munkára bírható. Az 
intuitiv megismerés módszeres előkészítése, a tudománykri t ikára 
s a metafizikai problémák megoldására való alkalmazása ez, az 
emberi ismeretnek erőszakos, „ fá jda lmas" kitágítása az élet és a 
lélek közvetlen adottságai felé, amerre az élettelen anyag keze-
lési szabályaiból öntudatosul t és eredetében gyakorlati célú ér-
telem sa já t természetéből folyó formakeresésével nem tágulhat . 
Megismerésünk emberileg elérhető tel jességének érdeke tehát 
egyrészt a t i sz tán értelmi ku ta tás t az ér te lem saját tar tományára , 
a fizika-geometria tudományokra szorítani, az élet és lélek tudo-
mányaiban pedig az értelmi munkát az intuitiv megismerés ada-
taival körülvenni és kiegészíteni. Ez a filozófia feladata. 

Miért nem tudott ez a megismerés az emberben az értelmi 
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megismerés mellet t egyenlő rangban és munkaképességben kiala-
kulni? Mert az anyaggal társul t eszmélet számára láthatólag bi-
zonyos fokú összeférhetlenség van köztük. A testbe költöző esz-
mélet fejlődéstengelye, az eszmélet és anyag munkában feszült 
ér intkezőpontja, a cselekvés. Az élettelen anyagnak az élet erde-
kei szerint való mintázása, melynek diadala az értelem fej lődése, 
lefoglalja az emberi f a j t és nem juttat energiát és anyagot néki 
arra, hogy azzal a másik cselekvésformával is mélyebben meg-
barátkozzék, mely magát az életet adná kezébe. Ezzel a cselek-
vés-módszerrel az élet egy másik fej lődésvonalon kísérletezett . 
A rovarok vonalán a szervezethez tartozó eleven műszereket ala-
kított, melyeknek működésében eszméletileg ki nem táruló, lap-
pangó ismeret él. Azokban a pontos idegtani műtétekben melye-
ket egyes Coleoptera f a jok hernyó áldozataikon végeznek, hogy 
megölés nélkül mozdulat lanná tegyék őket, az élet jelenségeknek 
tetteikre fontos ismeretét az élők nem úgy gondolják el, hanem 
úgy játsszák el. A rovarok ösztöneiben s á l ta lában az ösztönélet 
látszólagos , , tudást" jelentő műveleteiben az élet teremtő lendü-
lete mindenütt oly cselekvési módszerrel kísérletez, mely, ha 
eszméletileg ki tárulhatna s önmagára nézhetne, elérné az élet-
nek oly közvetlen ismeretét, aminőt az élettelenben valósít az 
értelem. E vonalon azonban nincs diadal. Az eszmélet az anyag 
foglya marad, a cselekvés szorítóvasából nem szabadul és legma-
gasabb vállalkozásaiban a szervekké ál landósult cselekvésformá-
kat ösztöntársadalmakká szervezi, (méhek, hangyák, termeszek) 
melyekben viszont a másik, az „értelmes" cselekvés marad eset-
leg alárendelt és csak az élet szélső szükségességeiért pi l lanat-
nyilag föllépő kisegítő eszköz a fennmaradásér t való küzde-
lemben. 

Ösztön és értelem így ismét két elágazó fejlődésvonal ter-
méke, két egymást kiegészítő megoldás az eszmélet részéről az 
anyag meghódítására. Az ösztöncselekvés nem fejlődik ismeretté; 
ha azzá fej lődnék, az így fakadó ismeret intuitiv volna. Az értel-
mes cselekvés az eszméletben geometriává, logikává, tudomány-
nyá tárul s az eszméletnek e diadalában részes az értelem mel-
lett még megférő intuitiv képesség is. Oly szellemiség azonban, 
mely a valóság formaszerű ismeretét közvetlen mivoltának isme-
retével minden téren egyazon arányban tudná értékesítem, az 
eszméletnek az anyaggal való földi küzdelmében nem alakult. 
Az eszméletnek az emberben elért győzelme értelmi, az intuitiv 
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szellemiségnek magasabbrendű ismeret formáját az anyaggal való 
küzdelemben nem tudta elérni, az errefelé kifej leszthető meg-
ismerésforma az ösztönökben a cselekvésbe fui t s az anyag fog-
ságában m a r a d t , 

Bergsontól távol áll az a gondolat, hogy e fej tegetésekben 
az élet földi fe j lődésének te l jes magyarázatá t vagy csak vázlatá t 
vélné is adni . Szándéka mindössze a következő: megmutatni, hogy 
az élet fe j lődése teremtő folyamat és csak a fe j lődéstan helyte-
len és felületes felfogásával lehet ezt az evoluconizmust a ma-
terializmus társ-elméletének nevezni és a fa jok teremtés-elmé-
letével e l lenté tbe állítani. A vizsgált tények világításában e te-
remtő fe j lődésről kiderül, hogy nem egyvonalú és könnyen át lát-
ható történet, hanem elágazások elágazásainak belá tha ta t lan 
sorozata, melyek közül a L'Évolution Créatrice csak ket tőt rész-
letez, a növénnyé és ál la t tá hasadást az élet telen anyag élővé 
vál toztatásának fe ladatában s az ösztönné és ér telemmé hasa-
dást az ál latvi lágban fe j lődni induló eszmélet anyagbirtokló 
cselekvéseinek módozatában. 

A Teremtő Fej lődés záró gondolataiban azoknak a nehézsé-
geknek é r te lmünk szerkezetéből folyó forrásai t t á r j a fel Bergson, 
melyek az élet e teremtő fej lődésének a külső és belső tapasz ta-
lathoz hű szemléletével szembeszállanak. Értelmi megismerésünk 
a folyamatos valóságot egyre sűrűsödő pil lanatfölvételekkel pró-
bál ja utolérni, ez a mozgófényképes módszer azonban a teremtő 
fejlődés minden „elemének" minden többit á tható valóságos tar-
tamosságával nem boldogul. Végtelen sok pillanatfölvétel sem 
egyenértékű a várossal, melyben járunk, végtelen sok megál lás-
ból sem lehet mozgást teremteni . A város maga természetében 
más, mint a ró la készült felvételek, a mozgás a maga természeté-
ben más, mint a veszteglések. Mikor pedig értelmünk mégis az 
összemérhetlent próbál ja összemérni, a valóságot, melyet meg-
ragadni szeretne, egyre há t rá ln i l á t ja maga előtt, mélyén a fel-
oldhatatlan, fogalmasí thata t lan irracionále-\al. A matematikai 
tudományokban elért diadalaitól indíttatva, módszereit kiter-
jeszti az é le t re és a lélekre is, és szeretné a világot óriási gépe-
zetnek látni, tehát annak m o n d j a feltevésszerűen. E munka-
hipotézis azonban megoldhat lan problémákba viszi, mihelyt az 
élettelenből ki lép s az elevenre teszi kezét, melyen más megisme-
rés-formával kel lene dolgoznia. Az így ta lá l t akadályok elhár í tá-
sára elméletek, (mehanizmus) fogalmak, (a káosz fogalma, a 
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semmi fogalma) alakulnak, melyeknek mélyén az elemzés töb-
bet talál az értelemnek az élettelenből merített belső szükségle-
teiből, mint az eleven valóságok természetéből. Ezek a valóságok 
az eszméletszerű tar tamosság nagyobb és nagyobb feszültségei-
nek felelnek meg a fe j lődésnek egyre magasabb fokán s így vol-
taképen közbülső helyen á l lanak a mögéjük gondolható s a pil la-
natnyiságok halmazává lazult anyag ta r tama s az emberi eszmé-
let feszültségénél magasabbrangú, tisztán szellemi ta r tamok 
valóságai között. Ezeknek csúcspontján áll a mindent egyet len 
tar tam-aktusba ölelő megfoghatat lan és minden multat és jövőt 
jelenné ölelő tiszta Tevékenység, mely sa j á t lényünk intuícióinak 
elképzelhetlen kitágításául se j te tné meg velünk azt az örökké-
való Eszméletet, melyben élünk, mozgunk és vagyunk. 

íme Bergson „ tar tamossága" az empíria végső korlátainál . 
Itt kezdődnek számára azok a „metafizikai valószínűségek", a bi-
zonyosságoknál olykor többetérők, melyekért e bizonyosságok is 
összekerestettek. Itt nyílnak azok a távlatok, melyekig nem visz-
nek el az empíria mesgyéi, „tényvonalai", de feléjük ta r tanak s 
e tapasztalásunkkal elérhető utaknak tapasztalat i lag talán egye-
lőre elérhetlen találkozójánál ott van az igazság. Bergson szá-
mára mégis minden metafizikai kutatás ezekért az elérhetet le-
nekért van. A filozófus ne gondolatokat hord jon össze mások 
.gondolatairól, — ismétli gyakran, — hanem tegye fel bá t ran és 
nyíltan a lét súlyos kérdéseit : Honnan jövünk? Hova megyünk? 
Mit akarunk i t t? A metafizika csúcsát l á t j a ez az „empiris ta" e 
„Mi végre vagyunk a fö ldön?" természetű kérdések tanulmá-
nyozásában és gondolatának természetes lendülete az élet földi 
e láradásának s emberré sikerülésének tanulmányozása után a 
társadalom, az erkölcs, a vallás tanulmányozása felé vitte volna 
munkásságát . 

Ez a mű nem íródott meg és kétséges, megíródik-e valaha. 
Pedig itt bontakoztak volna ki azok az intuitiv meglátások, me-
lyek a Bergson féle nagyfeszültségű empirizmus ref lektorainak 
a lelkiségre, az erkölcsi érzelmekre és a vallásos élményekre való 
beirányításától várhatók voltak. Hogy ezek az eredmények csak 
hangsúlyozták volna Bergson spiritualizmusát s még mélyebben 
bocsátották volna a tapaszta lás földjébe szellemiségünk hitének 
gyökereit, az kétségtelen. Az, amit Bergson egy-két e lőadásában 
a várható következtetésekre nézve nagy óvatossággal elej tet t , a 
pszihofizikai paral lel ízmusnak pompás ékesszólással elkövetett 
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abszurdumra vitele alkalmából, vagy az Élet és Eszmélet című 
oxfordi angol előadásában, a Foi et Vie-ben, a Psychical Research 
elnöki, székfoglalójában, nem hagyhat bizonytalanságban ben-
nünket ez i rányban. A tapaszta lás ú t j á t híven követő kuta tás 
e gondolkodó szerint oly tényvonalakra talál , mely ha bizonyos-
sággal nem is, de a valószínűségnek egyre növő mértékével mu-
tat rá arra, hogy az eszmélet, mely a földi lét „élet" nevű műkö-
dése kedvéért az anyagba lép, ezen anyagtól függetlenül is foly-
ta ihat ja létét . Örökké? Er re az empíria nem felelhet. Azt a kér-
dést azonban, vá j jon túléli-e a lélek a testet, a tapasztala t i való-
színűség ha tá rozot tan igenlőleg válaszol ja meg. Az emberben 
felszabaduló eszmélet már az anyaggal való együttműködésében 
annyira fölösen gazdag, az anyagtól származható minden diktan-
dónál oly ha tár ta lanul bőségesebb, hogy a test és lélek kettős-
sége a lélek függetlenségének félreismerhetetlen nyomait hód ja 
magán. Ha t ehá t az eszmélet már az együtt lé tben függetlenségé-
nek ad j a jeleit, tapasztalatból folyó valószínűségnek kell tekinte-
nünk. hogy a test feloszlása után önállóan is tovább képes élni. 

Ennek a ki jelentésnek világításában ez a metafizika vallás-
filozófiái bevezetéséül szolgálhat. E lehetőséggel éltek, sőt vissza-
éltek. A franciaországi vallási „modernizmus" sa já t világfelfogá-
sának fedezésére használ ta s evégből lényegesen módosította, 
hogy ne m o n d j a m , eltorzította e gondolatokat, a maguk egész-
séges realizmusából kivetkőztetve s egy ta la jnélkül i szubjekti-
vizmus fellegeibe burkolva őket. Elfeledkezet t arról, hogy Berg-
son sohasem merül t az egyéni képzelgés ingoványaíba, hogy sú-
lyos óvásokat emel az amerikai gondolkodók „pragmatizmusa" 
ellen, hogy gondolkodásának erős realisztikus oszlopai az anyag 
és szellem tő lünk független valóságaiba vannak beleásva s meta-
fizikája nem szolgálhat támasztékul, sem bevezetőül oly vallási 
irányzatoknak, melyekben minden valóság, minden kötelesség 
és erköcs szubjekt ív megélések párázatává oszlik. Természetes, 
hogy a modernizmus tévedései és felületességei visszavetették 
árnyékukat a magyarázatul igénybevett filozófiára. Aki azonban 
Bergson gondolatai t a maguk eredetiségében látni akar ja , annak 
elfogulatlanul s e ferdítésektől függetlenül kell a metafizikával 
szembenéznie, mely alapgondolataiban s kibontakozásában sokkal 
közelebb áll a történelmi katholicizmus filozófiájának erős 
realizmusához, mint a magát katholikusnak nevező modernizmus 
porondot veszte t t légi harcaihoz. 
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íme a filozófus gondolatvilága, ki először mondotta a filozó-
fia történetében: nem akarok rendszert alkotni. 

Nem akarok, mert nincs mindenre válaszom. Nincs mindenre 
válaszom, mert sok mindent nem tudok. Sok mindent nem tudok, 
mert nem elég rá az életem, hogy mindent megtanul jak. Amit 
pedig nem tanul tam meg mástól, vagy nem néztem meg magam, 
arról nem akarok beszélni. Még kevésbbé akarom azt vizsgált 
problémáimhoz képest elhelyezni, vagy azoknak eredményeivel 
következtetően elintézni. Azér t nem akarom ezt, mert úgy lát tam, 
hogy a világ, a tanulni és tapasztalni való, nem fenékig érthető, 
hogy mihelyt kilépünk az élettelenség országából, már minden 
ú j problémára ú j erő, ú j ismeretformák, ú j szellemi műszerek 
kellenek, s minden ú j látás, ú j teremtést kíván. Megpróbáltam 
elmondani, ami látnom adatot t . A múltnak jövőt teremtő megma-
radása ez, mely planétánkra küldött eszméleti lendületben ter-
meli az életet, a lelket, az erkölcsi szabadságot s az anyagtól 
független szellemiség sej telmét. Ráirányí tot tam e gondolat vilá-
gosságát néhány problémára, be jár tam vele néhány tapasztalás-
mezőt, háromról eredményeket , a negyedikről csak sej te lmeket 
hoztam; a többiről pedig nem tudok. Azt j á r j ák be mások. Le-
gyen a filozófia is kollektiv ha ladó munka, nem építések és rom-
bolások, ú j raépí tések és újrarombolások szakadat lan sora. Nem 
igazíthatna-e ezirányban útba szellemi törekvéseinknek évezredre 
menő tör ténete? 

A metafizika nem a kész és örökérvényű megoldások tudo-
mánya. A metafizika a keresés, a nyugtalanság; szellemi igénye-
inknek a valóság természetével való harcos összebékítése. A 
filozófus nem a mindenre válaszoló, minden valóságnak helyét 
megtaláló ember, hanem a kuta tás ra kiválasztott valóságok ér-
telmes és értelmentúli, csak szellemünk intuitiv erőkifejtésével 
elérhető gyökereinek megkeresője, a problémánkint való fá rad-
ságos előretörés embere. A filozófia nem lehet egyéni mű, hanem 
az emberiség szellemi ha ladásának élén állók összetett, egymásba 
szerveződő, egymást javító, fej lesztő munká ja . A rendszer nem 
lehet kész, a rendszer mindvégig készül, aminthogy maga a min-
denség sincs készen, hanem teremtődik s teremtetésében halad 
beláthatat lanul . 

A filozófusnak, aki ezt az u ta t választ ja , le kell mondania 
művének befejezettségéről, sőt sokszor az értelmi kategóriák 
kényelmes használatáról is. A fogalmi műszerek sem lesznek 

Religio, 1929. 18 
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mindég a lkalmasak. Értelmünk igényei szerint formált meg-
határozásaink a teremtő valósággal szemben fe lmondják a szol-
gálatot. A ki fe jezés művészetének, a gondolkodáshoz simuló al-
ka lmazkodásának minden fogását elő kell vennünk e tapasz ta la-
tiságok visszaadására. S ahol kész fogalmakból készített szer-
kesztményeink csütörtököt mondanak, a fogalmainkkal összemér-
hetet len valóság megmuta tására ú j fogalom-ígéreteknek, egy-
azon valóságra világító s egyenkint elégtelen metaforáknak 
sorait kell mozgósítanunk, melyek közös intuitiv származtató jukra 
mutatnak. A valóságban ta lá l t kísérleti válaszok helyett egyazon 
valószínűség felé tartó tényvonalakat kell keresnünk, melyeken 
e l tá jékozódunk. Ezek ú j munkaformák, ú j erőfeszítések, melyek-

nek eredményeihez nehezen simul a szó és a nyelv gépezete 
nem elégséges elmondásukra, művészi, teremtő formákhoz kell 
segítségért fordulnia. 

Ez a filozófia eredetében közös lesz a régivel; a mindenkori 
nagy mesterek gondolkodásának mély forrásából, az intuitiv 
munkából merít ez is. A kivitelben azonban vigyázni fog, hogy az 
értelem formai megszokásai el ne távolítsák céljától, mely első-
sorban nem a valóság rend jének , hanem a valósággal való mé-
lyebb közlekedés keresésének gondja. E filozófia célja a rendszer 
minden áron megvalósítandó teljessége helyet t választott prob-
lémáinak a tapaszta la t ta l vet t mindenoldalú érintkezése, tény-
fü rdő je után ezen elfogalmasított tapasztalás eleven valóságáig 
hatolni, hogy meglel je benne azt, amit a tudomány természeté-
nél fogva nem találhat . Az értelem módszerei t a tudománynak 
engedve át, maga az intuitiv képesség munkamódjaival él, 
amennyiben lehet még előre megadható munkamódokról beszélni 
ott, ahol minden ú j fe ladathoz új erőkifejtés, ú j munkat ipus 
szükséges. 

Az ilyen filozófiához nem kell rendszeralkotó lángész; ko-
moly kitartó és elmélyedő munka kell, a vállalt probléma tapasz-
talat i anyagának, tudomány-gyűj tö t te eredményeinek hosszú és 
előítéletektől ment tanulmányozása. A tapasztala t bőségének a 
problémára irányítása, a szellem intuitiv e re jé t munkába serkenti 
oly módon, hogy a nagy anyagban különböző értelmű fogalmasí-
tások bizonyos értelemben közömbösítik egymást s a megismerést 
kereső eszméletben megmozdul e fogalmiságok mögött rej tőző 
eleven valóság, melybe a lélek elmélyed és nyeri benne azt a va-
lósággal egy pi l lanatra azonosuló megismerést, amelynek intuíció 
a neve s melynek érintése elég arra, hogy új , hajlékony, módosít-
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ha tó fogalomszerűségekben egészen másképen világosodjék meg 
a probléma előttünk, mint az emberiség óriási cselekvő eszköze, 
a tudomány megvilágosította. Minthogy az élet telenben a tudo-
mány is el jut a megismerés mélyére, e filozófiai módszer sa j á tos 
terüle te az élet és a lélek leszen, sajátos problémái pedig a lét 
szellemi eredete és cé l ja felé fognak beirányítódni. 

A filozófiának ez a határozot tan és módszeresen intuitiv maga-
ta r tása új szellemet teremt a gondolkodók egymáshoz való viszo-
nyában. A viták és cáfolatok „mindenki mindenki ellen" a l ap -
hang ja helyett a közös keresésnek „mindenki mindenkiér t" stilu-
sát viszi a metafizikai kutatás szellemébe. A tévését, a nem-igazat 
ha jhászó negativ magatar tás helyet t a pozitívumot, a sikert ki-
emelő s a maga gondolatát abba továbbfejlesztően belekapcsoló 
pozitív munkát á l l í t ja be, s a filozófiai harctérből közösen mun-
kál t filozófiai termőföldet teremt. Át lá t ja , hogy a rendszer-cáfo-
latoknak semmi súlya nem volt a filozófia történetében. A téve-
désnek nincs életképessége, tovább nem teremthető, kiesik magá-
tól a gondolatok fej lődéséből; az életképteleneket nem kell meg-
ölni, maguktól elvesznek. Ha az emberiség azt az óriási erőkife j -
tést, melyet a filozófia tör ténetében cáfolatokra fordított, pozítiv 
keresésben költötte volna el, az élet és magunk megismerésében 
jóval mélyebbre jutot tunk volna. Irányítsuk be metafizikai ku ta -
tásainkat a tagadások helyett az igenlések felé, egyre mélyülő 
intuitiv erőkifejtéssel tartsuk magunkat a valóságnak a közvet-
lenig feszített tapasztalásaihoz. Kövessük a filozófia nagy mes-
tereit abban a valóság-hűségben, mely minden megnyilatkozásu-
kat jellemzi, é rdeke l jen elsősorban az igen és csak másodsorban 
a nem, a moralitás ál talános parancsá t vigyük át a szellemi ku ta -
tás terére azzal, hogy keressük mások gondolatában azt, ami ben-
ne értékes, ne azt, ami kivetni való, így az igazságok a maguk 
természetes erejével nyomják el a tévedéseket s a filozófia való-
ban az emberi megismerésnek kitágítójává, az emberi szellem 
öntudatosan beirányított fe j lődésének legfőbb mozgatójává, az 
emberiség igazi nevelőjévé fog válni a tiszta szellemiség felé ve-
zető határ ta lan útvonalon. 

Eddig Bergson. A szellemiség megsejtésének határán meg-
állt . I t t megállok én is, mert feladatomnak, Bergson alapgondo-
latairól való beszámolásomnak végszavához jutot tam. Tisztelet-
tel köszönöm Önöknek , hogy oly kitartó figyelemmel méltóztat-
tak végighallgatni ezt a hosszúra nyúlt előadást . 

Dr. Dienes Valéria. 
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Az új magyar Szentirás-forditásról. A Szentírás magyar 
szövegének átdolgozására, illetve új szöveg készítésére kikül-
dött érdemes bizottság buzgóságából már 1927-ben és 1928-ban 
megkaptuk az újszövetséget, sőt 1929-ben ennek II. kiadását is. 
Erről a „ Religio" idei II. füzetében (155—161. old.) bíráló ismertetés 
jelent meg, melynek nagy részét a fordítást készítő bizottság kifo-
gásoltnak ítélte s ennek kifejezése céljából a bizottság egyik 
tagja, dr. Takáts Ernő a „Nemzeti Újság" szeptember 22-én meg-
jelent számában ellenészrevételeket tett. Mivel az igazságosság 
érdekében, a közönség tájékoztatása céljából szükséges, hogy 
ugyanaz a közönség, mely az első ismertetést olvasta, az ellen-
észrevételeket tartalmazó ismertetést is megismerje, azért jónak 
látom, sőt kötelességemnek tartom a „Nemzeti Újságban" köz-
zétett ismertetést a következőkben közölni. A szerkesztő. 

Ha valaki elolvassa Tóth Kálmán dr. esztergomi biblikus 
tanárnak a Religio hasábjain megjelent kritikáját az új szent-
írásfordításról, valósággal megdöbbenve teszi le a kezéből a 
lapot. Hiszen hosszú-hosszú esztendőkön keresztül vágyva-vá-
gyott a magyar katolikus közönség az új Szentírásfordításra, 
éveken át beszélték, hirdették mindenfelé, hogy készül már a 
nagy munka, s ime, most, hogy megjelent, Tóth professzor úr 
azt állapítja meg róla, hogy „távolról sem mondható sikerült-
nek és dicséretesnek". Ha ez az itélet a maga egészében érvé-
nyes, akkor minden oka megvan a magyar katolikus közönség-
nek a szomorkodásra és ugyancsak gyenge lábon állhat a ma-
gyar katolikus Szentírástudomány, hiszen Tóth professzor úr 
szavai szerint „hazánk legkiválóbb Szentírástudósai" készítették 
ezt a munkát. 

De talán épen ez az utóbbi megállapítás nyújt némi biz-
tosítékot arra nézve, hogy van az éremnek másik oldala is. E 
sorok szerény írója épen az éremnek erre a másik oldalára kí-
ván rámutatni, s úgy véli, hogy bizonyos szempontok megvi-
lágításával kedvezőbb fény derül az új fordításra is. Teheti ezt 
annál is inkább, mert bár a Szentírás-bizottság egyik érdemte-
len munkatársa, a leginkább kifogásolt evangelium-fordításban 
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semmi szerepe nem volt, viszont azokra az irányelvekre vonat-
kozólag, amelyek a fordítókat vezették, némi tájékoztatással 
szolgálhat. Vitát nem akarnak provokálni e sorok, hiszen ha 
valahol, akkor a Szentírás-fordítás területén százszorosan igaz 
a mondás : de gustibus non est disputandum, — szerzőjük azon-
ban nagyon boldog lenne, ha némi elégtételt tudnának szerezni 
az evangéliumok azóta elhunyt fordítójának, Székely István dr. 
egyetemi tanárnak, Tóth professzor úr egykori mesterének, kit 
e sorok írója, bár vele semmiféle személyi kontaktusban nem 
volt, halóporaiban is végtelenül tisztel. 

Tóth tanár úr legsúlyosabb kifogása felette nehéz kérdést 
érint. Azt hangoztatja ugyanis — feltétlenül helyesen —, hogy 
a szent szerzők a maguk korának nyelvén írtak és a (régi) for-
fordítások is mindig koruk embereinek nyelvén készültek. Ebből 
azt a következtetést vonja le, hogy az új Szentírásfordításnak 
is teljesen a mai kor (modern) nyelvén kellett volna készülnie. 
Igen jól teszi Tóth tanár úr, hogy ezt az elvet képviseli s e 
sorok írójának is legforróbb óhaja az volna, ha már ott tarta-
nánk, hogy ezt az elvet a gyakorlatban mindenki megelégedé-
sére meg lehetne valósítani. Köztudomású azonban, hogy a tö-
megek mindig konzervativebbek, mint vezetőik. Ezzel a kon-
zervativizmussal pedig, ha valahol, a Szentírásfordítások terén 
feltétlenül számolni kell. Az a háromszáz esztendő, amelyen át 
a magyar katolikus publikum a Szentírás szavait Káldi György 
ódon zengésű formáiban hallotta, nem múlt el nyom nélkül. 
Teológusaink, papjaink tudják ugyan, hogy a Szentírásfordítás 
nyelvezetének régiessége sokszor inkább terhes, mint előnyös 
örökség, de a világiak nagy tömege, még az intelligens világ 
tábora is, a szent szavakat még mindig a régiesség patinájá-
nak színében akarja látni. Napnál fényesebb bizonyíték erre a 
korszerűtlenség vádjával igazán nem illethető Rákosi Jenőnek a 
megnyilatkozása, aki a modern világnézlettel éppen nem hada-
kozó Pesti Hírlapban egy, a mai kor nyelvén megjelent újszö-
vetségi (protestáns) Szentírásfordítással kapcsolatban a követ-
kezőket írta : „Megszokás és kegyelet és a naivitás bája és 
ereje mind azért kiáltoz bennünk, hogy legalább is nagyon 
megértő óvatossággal nyúljunk a régi szövegekhez . . . Régen 
volt, hogy Isten a kiválasztottjaival beszélt és hogy köztünk 
járt. E régiségnek benne kell lennie a fordítás szavaiban, mon-
dataiban, a mondatok szerkezeteiben és a kifejezések archaisz-
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tikus formájában." (P. H. 1926. jan. 24.) Vegyük még hozzá, 
hogy a protestánsok is egész napjainkig (bár állandóan átdol-
gozzák) még mindig teljes mértékben ragaszkodnak fordításuk-
ban Károli Gáspár régies (az új kat. fordításénál sokkal régie-
sebb) nyelvezetéhez; s akkor azt hiszem, hogy talán még sem 
lehet minden további nélkül pálcát törni az új evangeliumfordítás 
régiessége felett. Székely professzor tehát nem a székely ma-
gyarok nyelvén akart fordítani — mint Tóth tanár úr megjegy-
zése mondja —, hanem a gyakorlati élet ezen követelményei-
vel számolva, áldozott annyi erőt és éjszakát az evangéliumok 
fordítására, melyet mai nyelven a kifejtett munka felével is 
játszva elkészíthetett volna. Abban pedig, hogy ezt a szükség-
diktálta régiességet a mai nyelven beszélő ember előtt teljesen 
világossá és ér thetővé tudta tenni, Székely professzor valósá-
gos művésznek mutatkozott s ha itt-ott egyik-másik kifejezést 
vagy formát nem is a legszerencsésebb módon választotta meg, 
általában bátran elmondható, hogy régiessége sohasem áll „ne-
vetséges ósdiságokból". 

Lényegében véve ugyanez áll a másik nagy vádpontra : a 
hebraizmusokra is. Elismerem és vallom, hogy az exegéta-tanárt 
szükségképpen bántják a hebraizmusok, mert ő nem fordítást 
készít, hanem magyarázatot nyújt. A fordításnak azonban — 
mint azt éppen legutóbb egyik előkelő filológiai társaságunk-
ban is hangoztat ták — nemcsak az értelmet, hanem — a ma-
gyar nyelv törvényeinek megsértése nélkül — lehetőleg a sza-
vakat is az eredeti szöveg szerint kell kifejezésre juttatnia. Hi-
szen éppen ez a különbség a fordítás és a parafrázis között! 
De meg csak méltóztassék következetesen átgondolni, hogy is 
festene pl. az ószövetségi zsoltárköltészet egyik-másik remeke, 
ha belőle „következesen" minden hebraizmust kiküszöbölnénk? 
Avagy nincs-e báj a hebraisztikus „mennyek országa" kifeje-
zésben ? Irjunk-e „az üdvösség szarva" helyett hatalmas sza-
badítót, „szűz" helyett leányt, avagy hajadont. „Emberfia" he-
lyett Embert, „pokol kapui" helyett pokol lakóit, vagy alvilág 
erőit ? Hiszen akkor rá sem ismernénk a Szentírásra ! Tudós 
teológusaink megértenének, de a publikum megkövezne minket ! 
Ezzel korántsem akarom azt mondani, hogy itt-ott nem lehetett 
volna egyik-másik hebraizmus helyett teljesen magyaros kifeje-
zést alkalmazni, de azt feltétlenül hiszem, hogy ez az eljárás a 
nép számára készült kiadásban teljesen indokolt, s mi sem mu-
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tat ja jobban Székely nagy öníegyelmezettségét, mint éppen az 
a tény, hogy ennek érdekében feláldozta tudományos meggyő-
ződését is. 

Végül még egyet. Tóth tanár úr kifejezetten állítja, hogy 
„a szentírásbizottság Székely magyaros fordítását visszacsinálta 
magyartalanul (a Miatyánkban) is, másban is". Erre nézve le-
gyen szabad személyes tapasztalataim alapján megjegyeznem, 
hogy ha a Szentírásbizottság valami hibát követet t el, akkor 
az az volt, hogy kegyeletből m é g ott sem akart változtatni 
Székely munkáján, ahol az talán kívánatos lett volna. A bizott-
ság ugyanis arra az álláspontra helyezkedett, hogy Székely 
professzor, a magyar biblikus tudományok európai hírű büsz-
kesége, megérdemli, hogy munkája lehetőleg abban a formában 
lásson napvilágot, amelyben azt Székely akkor hagyta, amikor 
kiesett kezéből a toll. Hogy pedig Tóth tanár úrnak legyen al-
kalma állításának revideálására, ezennel az egész szentírásbi-
zot tság nevében tisztelettel felajánlom neki, tekintse meg Szé-
kely professzor úr kéziratát s állapítsa meg, hogy az általa fel-
hozott helyek bármelyikén „visszacsinált"-e bármit is a bizott-
ság. Tóth tanár urat az téveszti meg, hogy Székely professzor 
egyebütt, tudományos körök számára készült munkáiban egyes 
kifejezéseket — az új Szentírás kiadástól eltérőleg — a mai 
nyelven fordított. Arról lehet vitatkozni, hogy helyesen járt-e 
el Székely, mikor ezek helyett a kifejezések helyett az új Szent-
iráskiadás számára régiesebb formákat adott, az azonban bizo-
nyos, hogy ezzel is csak a tradíció szempontjait kivánta szol-
gálni (tudvalevőleg nem egy helyen igy tett Szt. Jeromos is) s 
óvatosságában és konzervativizmusában vállalta a „visszacsiná-
lás" vádját is. Hisszük, hogy a kézirat megtekintése után ezt 
Tóth tanár úr el is fogja ismerni. 

Mindezekkel legkevésbbé sem akarom azt állítani, hogy 
Székely evangelium-fordítása abszolúte tökéletes munka. Ember 
készítette emberi erőkkel, van tehát benne is kifogásolható do-
log és fogyatkozás is. Hogy ezekre Tóth tanár úr rámutatott , 
igen helyesen tette, mert értékes útmutatásokkal szolgált a jövő 
munkálataira. Sőt, azt merem mondani, hogy akadémikus távla-
tokban általában igaza is van. Hiszem azonban, hogy ha el-
gondolásaiban helyt ad azoknak a szempontoknak is, amelyek 
Székely kezét éppen a gyakorlati élet igényeinek nevében kö-
tötték meg, ő is az fogja mondani, hogy Székely munkája ezek-
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hez az adottságokhoz viszonyítva, tökéletes munka s két kézzel 
fogja szórni a virágot elhunyt tanára sírjára. 

Budapest. Dr. Takáts Ernő. 

Dr. Radó Polikárp : A kereszténység szentkönyvei. II. Új-
szövetség. (Szen t István Könyvek 64 - 65.) Budapest , 1929. 

Örülök, hogy a fiatal sz. Benedek-rendi szerzetes „A ker. 
szentkönyvei" című munkájának II. kötetét is bemutathatom a 
Religio o lvasóinak. 

Benne az Újszövetség szent iratai sok oldalról, gazda-
gon megvilágítva lépnek szemünk elé. A szép könyv tulaj-
donképen többet nyújt, mint amennyit szerény címe mond . Az 
irodalomtörténet mellett ad kor- és művelődéstörténetei is, 
már amennyi az egyes könyvek megértéséhez szükséges . A 
korképeket mesteri kéz festette. Az e g y e s szerzők eleven, jel-
legzetes színekben, mint koruknak gyermekei vonulnak fel, 
müveik pedig koruk szellemi áramlatai között szemünk előtt 
születnek meg. Sz. János korának ra jza va lóságos kis re-
mekmű. Már Sz . Pálét k i ssé több szeretettel és n a g y o b b ala-
possággal kellett volna feldolgozni. Pölzl és Deiszman mun-
kái nyomán ez nem is tartozott volna a legnagyobb nehéz-
ségek közé. 

Ami az irodalomtörténet fe ldolgozását illeti, a z egyes 
szent könyvek szerzőik szerint lehetőleg időrendben sorakoz-
nak fel. így a szinoptikus evangél iumokhoz kapcsolódik Sz. 
Lukács másod ik műve : Az Apostolok cselekedetei ; ezután 
következik az Újszövetség levélirodalma, végül Sz. J á n o s ösz-
szes művei (levelei is !) egyhuzamban. Az általános beveze-
tésből kapjuk az ó- és újszövetségi kánon rövid történetét. 
Az értékes művet a „Könyvészet" (a tárgykörbe v á g ó fonto-
sabb irodalmi művek csoportosított felsorolása) és a tarta-
lomjegyzék zár ja le. 

Az egyes könyveknél az irodalomtörténeti é s kritikai 
kérdéseket a lehető l egnagyobb a l aposságga l és az idevágó 
irodalomban való teljes jár tassággal vitatja meg szerzőnk. 
Ső t én úgy vélem, hogy a túlságos g o n d o s s á g és részletes-
ség egy néhány helyen a művelt közönség számára kissé 
megnehezíti a mű élvezését. Már pedig mindenfajta, de első-
sorban a m a g y a r tudományos írónak, főleg, ha népszerűsíteni 
kívánja a tudományt, oda kell hatnia, hogy könnyű eledellel 
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édesgesse magához az o lvasóközönséget . Lac dedi v o b i s . . . 
legyen elvünk a tudományos munkálkodásban is ! 

Azután az a benyomásom, hogy szerzőnknek kissé si-
etnie kellelt munkájával . E g y e s kritikai és irodalomtörténeti 
kérdések megvitatásánál ugyanis nem veszem mindig észre 
azt a demiurgos-t , aki szelleme erejével anyagát ismételten 
át meg át gyúrja, minden selejtest és kevésbé odavalót ki-
hány belőle, hogy a lélek szülötte aztán a művészi egység, 
á t lá tszóság, egyszerűség jegyében lásson napvilágot . Az I. 
kötet mintha ezt az alakító munkát illetőleg nagyobb művészre 
vallott volna. 

A színoptikus kérdésben egyébként a konzervatív állás-
ponthoz szegődik a szerző, a János-kérdésben pedig Székely 
véleményét fogadja el. 

C s a k kiegészítésképen legyen szabad megjegyeznem : van 
kat. konzervatív hittudós is, aki a színoptikus kérdés megfejtésében 
nemcsak szóhagyományt , hanem írott katechetikai kézikönyv-
félét is kész elfogadni, melyből az első evangélisták merít-
hettek. (Pl. De Fonseca S . J.) Továbbá a Hetvenes fordítás 
(LXX) kánonja nem bizonyíték amellett, hogy K. e. a III. szá-
zadban a zsidók a deuterokanikus könyveket is kánoniaknak 
ismerték el (284. o.), mert bevették őket ebbe a gyűjteménybe. 

A LXX-nak jelenleg kezünk között lévő kéziratai egy-
részt ugyanis egytől-egyig keresztény kéztől származnak. 
(Legkorábbiak a IV. sz.-ból K. u.) Tehát nem tudhatni, hogy 
a deuterokanonikus könyveket nem csatolták-e későbben egy 
már korábban meglévő, kisebb terjedelmű gyűjteményhez ; 
másrészt pedig a LXX. kéziratai bevettek a kánonba apokrif 
iratokat is ! (pl. Ezdrás III. k. !) Tehát sem a zsidók között, 
sem az első keresztényeknél nem alakult még ki az egész 
vonalon egységes felfogás a sugalmazot t könyveket illetőleg. 
A kánon végleges megál lapí tásában az egyedüli kritérium 
Krisztus Urunk csalatkozhatat lan egyháza , mely több zsinaton 
össze is állította a sugalmazot t könyvek jegyzékét. 

Végül, mint kissé bántó jelenséget említem, hogy többé-
kevésbé meghonosodot t tulajdonnevek is gö rögös a lakjukban 
vonulnak fel. (Irenaios, Justinos, Philippoi stb.): a mű nyel-
vezetéről egyébként csak teljes elismeréssel szólhatunk. 

Mindent egybevetve kijelenthetjük, hogy Radó Polikárp 
jelen munkája hiányt pótol és nagy nyereség a m a g y a r kat. 
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hittudományi irodalom számára. A szerző tehetsége sokat 
igér, jelen munka ped ig sokat nyújt nemcsak a művelt nagy-
közönségnek, de m é g a teologiát végzett és a lelkipásztor-
kodás különböző ága iban működő papságnak is ; méltán sze-
gődhetik az új szenfírásfordítás mellé hűséges útitársnak és 
útmutatónak. 

Budapest . Dr. Iványi János. 

Assisi sz. Ferenc iratai. Fordította : P. Takács Ince O. 
F. M. Kapható : Budapesten, Margi t körút 25. (a Ferences 
Közlöny szerkesztőségében.) Ára : 2 pengő. 

Aki egy kicsit is ismeri sz. Ferencet, az tudja, hogy tőle 
nagy, Ágostoni vagy Bonaventurai írásokat nem kap. Mert 
sz. Ferenc nem volt író ember. S ő t egyenesen ellenségekép 
lép fel az i rodalomnak, hisz ki akarta tiltani szerzetéből a 
bibliotékákat, ki akar ta ragadni testvérei kezéből a könyveket. 
Tette pedig ezt részint azért, h o g y mindezektől mentesen, 
nagy lelki s zabadságga l , szívükből és ne betűkből dicsérjék 
az Urat ; másrészt azért, hogy a S z e g é n y s é g Úrnőjének ezzel 
is hódol janak ; leginkább pedig azon a g g ó d v a , nehogy az 
á j t a tosság és i m á d s á g szellemét a könyvek, a betűk kioltsák 
Rendje életéből. 

É s mégis, a könyv- és betűmentes nagy lélek, Sz. Ferenc 
oly könyvvel a jándékozta meg a világot, mely méltán foglal 
helyet az egyházdoktorok nagyértékű kötetei közt . 

Nem nagy ez a könyv. Nem hosszú, mélységes fejtege-
tések, hittitkok megmagya rázása tárul elénk belőle. De igenis 
egy nagy , nagyon nagy lélek sugara i c ikáznak felénk be-
lőle. E g y naiv, egyszerű, egészen Istenért és Istenben élő 
Szentnek meggyőző hitből f akadó szavai hullnak a lelkünkre 
minden szavából, de leginkább az összes hívekhez, vagy a 
népek vezetőihez írt leveleiből. Lehetetlen, h o g y iratai o lvasá-
sakor gyakran könybe ne lábadjon, el ne olvadjon embersé-
günk. C s a k halld ajkáról a Naphimnuszt ! Betegségtől elgyö-
törve fetreng a halál küszöbén . . . É s nem nyög, p a n a s z k o -
dik, hanem kéri ápolótestvéreit, vegyenek tollat a kezükbe és 
írják, írják, hogy : 

Mindenható, fölséges és j ó ságos Úr 
Tied a dicséret, d icsőség és imádás 
É s minden hála . . . 
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Áldott légy Uram minden a lkotásodér t 
urunk-bátyánk a napért , a hold nénénkért, a szél 

öcsénkért, a levegőért, a felhőért, a jó é s rút időért, a víz 
húgunkért, a tűz bátyánkért , a földanya néninkér t — 

É s minden emberért, ki szerelmedért másnak megbo-
csát. — Majd felhangzik a magasz tos ének legmegrendítőbb. 
sőt hihetetlenül nagy lélekre valló strófája : 

Áldott légy Uram a testi halálért, mi testvérünkért, 
Akitől élő ember el nem fu tha t . . . 
Sz . Ferenc bent vívódik a halállal, kint Assisi utcáin pe-

dig összeborulnak az emberek, régi ha ragosok — és sírva, 
zokogva éneklik e magasz tosan egyszerű v e r s e k e t . . . 

Sz . Ferenc kevés számú irataiban hasonlatképen betel-
jesedve látom az Evangé l iumot : hull, hull a gazdag ember 
pazarul megterített asztaláról a morzsa, . . . és az Úr házának 
ebecskéi jóllakhatnak . . . 

Sz . Ferencnek e nem sok írását fordította m a g y a r 
nyelvre P. Takács Ince O. F. M. 

Vállalkozásával hálára kötelezte sz. Ferenc tisztelőit és 
a magyar aszkéta irodalmat, mert a Monay-féle, huszonöt év 
előtti egyetlen fordítás már egészen eltűnt. 

P. Ince nagy készültséggel és tudományos krit ikával 
oldotta meg szép feladatát. Különösen ped ig derekasan be-
váltotta bevezető soraiban tett igéretét : „A magam részérői 
igyekeztem megközelíteni az eredeti í rásmód gyermekded mi-
vol tá t ; óvakodtam attól, nehogy művészi formával rontsam a 
hűséget, vagy keresettséggel ártalmára legyek a kifejezések-
ben megnyilatkozó mesterkéletlenségnek." (39. old.) Mivel P . 
Ince ez igéretét betartotta, azért oly bá jos és naivul ferenci 
a fordítás nyelvezete is. 

Fordí tásához „Bevezetés" címmel nagyon értékes tanul-
mányt irt. 

A könyveket nem szerető sz. Ferenc bizonyára nem fog 
megharagudni fiára P. T a k á c s Incére, ha m é g több ily érté-
kes könyvvel a jándékozza meg a katholikus magyar i ro-
dalmat. 

Budapest. Zadravec István 
O. F. M. püspök. 
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Schettler János : Hám János szatmári püspök és kine-
vezett prímás Emlékiratai 1848 - 49-ből. A Szent István 
Akadémia hi t tudomány-bölcselet i osztá lyának felolvasásaii II. 
Stephaneum. Budapest , 1928. 8r. 93 l., 1 arcképpel. 

Közel ha rminc éve annak, hogy Rómában fordítgattam 
latinra Hám J á n o s szatmári püspök szentté avatásának kihall-
gatási jegyzőkönyveit . Meszlényi Gyula szatmári püspök 
óhajtotta nagynevű és szentéletű elődjének feje köré a szen-
tek glóriáját vonatni . Az e l járás azóta elaludt, de nem mosó-
dott el lelkemből az a tiszteletet parancso ló és magasz tos 
kép, amely a tanúval lomásokból belerajzolódott. A Schettler 
által közzétett feljegyzések ehhez a képhez a fénysugarakat 
szolgáltat ják. 

Fénysuga raknak nevezem, noha Hám Jánosnak, a szat-
mári püspökből 1848. junius 25-én esztergomi érsekké és Ma-
gyarország hercegpr ímásává kinevezett szentélelü m a g y a r fő-
papnak igazi ká lvár ia járásá t tárják elénk, amíg 1849. julius 
14-én Bécsben le nem monda t t ák ; de az elszenvedelt tövisek 
az azóta letűnt nyolcvan év távlatában és igazságot szolgál-
tató ítéletében dicsfénnyé változtak át, amelyben a királyhű-
ség és hazaszeretet martyriuma fürdik. 

Az a kézírat , melynek szövegét Schettler a szatmári 
püspökség levéltárában őrizett eredetiből tesz közzé — ma-
gyar fordí tásával együtt — sűrűn írolt 34 oldalra terjed, címe 
nincs, hanem kereszttel és „Anno 1850" jelzéssel kezdődik. A 
hagyomány ezeket a feljegyzéseket „Pro memoria"-nak ne-
vezte. 

Ebben a terjedelmes emlékiratban Hám János püspök 
főleg a forradalmi időkben végigszenvedett hányattatásai t és 
lelki gyötrelmeit , különösen pedig hercegprimási kinevezésé-
nek és letételének történetét jegyzi fel, de amellett érdekes 
megvilágítását nyújtja a s zabadságha rc mozga lmas politikai 
s egyházi életének. 

A kézirat két részre osztható. Az első nagyobb rész 
(1—32. oldal) az 1 8 4 8 - 4 9 - e s eseményeket tárgyalja (Emlék-
irat)- A másod ik kisebb rész ( 3 2 - 3 4 . oldal) későbbi toldalék, 
amelyben a szentéletű püspök utolsó éveinek ( f l857. ) aggo-
dalmait és tépelődéseit írja le. (Függelék.) 

Az első részt mindjárt a s zabadságha rc leverése és az 
ő Sza tmárra történt visszatérése (1849. október 1.) után kezdte 
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és 1850. februárjában fejezte be. Még eleven emlékében élnek 
a mozga lmas események, még s a jognak gyöt rő lelki sebei, 
még élénken foglalkoztatja a pr imásságról való letétel megbé-
lyegző szégyene s ezekhez járul a s zabadságha rc letörése 
után bekövetkezett idők nyomasztó hangulata . Mindez, amúgy 
is kissé zárkózotl lelkét még melanchol ikusabbá hangolja és 
az egész iratnak nagyon komoly, szinte komor hangot ad, 
de a lelki ború fellegein mindvégig á t r agyog a nagy léleknek 
izig-vérig természetfeletti gondolkozása , Isten szent akaratá t 
porba sújtva és megalázva is imádó apostoli odaadása . Isten-
félő és becsületes lelke nem tudott politikai parket táncos lenni 
és nem értett a diplomaták zsonglőrösködéséhez . 

Bántja honfi társainak méltatlan bánásmódja , amellyel ha-
zaárulónak bélyegezték meg. A primási kinevezés csak fá jdalmas 
tragédia lett szamára , maga pedig két malomkő közt őrlődő, 
mindenkitől félreértett, megalázott és büntetett tragikus hős. A 
bécsieknek nem volt eléggé lojális, a magyaroknak nem volt 
eléggé magyar . A bécsiek rossz néven veszik, hogy Pesten, 
a forradalmi országgyűlés helyén, marad t ; a magyarok m e g 
azért marasztal ják el, mert az o r szág prirnása Pesten bevárja 
a magyarok ellenségét, Windischgrätz herceget, hogy követ-
ségben jár nála, há laadó istentiszteletet tart, de különösen, 
hogy körlevelében császárhüségre buzdítja a magyar népet. 
Hám János püspököt leveri, hogy elrabolták vagy szétszórták 
minden vagyonát , amellyel nagy céljai voltak egyházának és 
szegényeinek javára, de legjobban nyomja lelkét az, hogy az 
ő feddhetetlen hűségét gonosz ellenségei befeketítették. Fe l -
jegyzéseinek épen az a legfőbb célja, hogy igazolja e hűsé-
gét. Azokat az eseményeket érinti tehát apológiá jában, ame-
lyek személyével szorosabb összefüggésben vannak. 

A Függelékben, amelyet 1855. november 20-án fejezett 
be, először azokat a 48—49-es eseményeket jegyzi fel, ame-
lyek az első rész megírása után jutottak tudomására , azután 
hálálkodik, az isteni Gondviselésnek az egész életén keresz-
tül vett jótéteményekért, végül leírja újabb aggályai t s azon 
való tépelődéséí, hogy a kormány még mindig rossz szem-
mel nézi őt és a szatmári püspökségből is el akar ja mozdítani. 

Schettler e feljegyzések közrebocsá tásával , ha nem is 
kellő nagyságú , de igazságos emléket állított annak a nagy 
magyar katholikus főpapnak, akit a szatmári egyházmegyé-
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ben életszentsége, alkotó tehetsége, a szegények szeretete, 
apostoli önfelá ldozása é s fejedelmi alapításai folytán ma is 
mindenki á ldva emleget ; akit a vi lágegyház is úgy ismer, 
mint a XIX. század szentéletű püspökeinek egyik diszét. 

Ezekből a feljegyzésekből, amelyeket Schettler vonzó és 
igaz képpé dolgozott ki ( 8 - 2 7 . 11.), előttünk áll Hám János-
nak, a nagy , hazáját és királyi csa ládjá t egyformán szerető, 
egyházáér t és felebarátaiért egy életet áldozni tudó főpapnak 
alázatos, istenes, szelid alakja abban az egyszerű és mégis 
olyan megha tó önportrai tban, amelyet élete alkonyán maga 
rajzolt m e g és amelynek rajzolása közben az ő sebzett, fel-
zaklatott lelke megpihent Abban, akiért egyedül élt, dolgozott 
és szenvedett . 

A feljegyzések latin szövegének közlésére vona tkozólag 
meg kell jegyeznünk, h o g y a rövidítéseket fel kellett volna 
oldani : a szövegközlés sohase legyen egyszerű fényképmáso-
lat, hanem a történetkutatók és oklevélkiadók gyakor la tában 
kialaknlt é s megállapított szabályok szerint történjék. 

Veszprém. Lukcsics József dr. 

A pápaság a világ tükrében. Irta : Enrico Posa. Fordí-
totta és bővítette dr. Lippay Lajos, a pesti Sz. Imre-kollégium 
felügyelője, Budapest, IX. Ráday-u. 43—45. 8-r. 514 oldal. 1929. 

A mű eredetét és célját megismerteti az Előszó. Enrico 
Rosa „II P a p a nel pensiero degli sarittori religiosi e politici" 
című munká ja gyűjtemény, különböző nemzetiségű : angol , 
francia, német, olasz és spanyol szerzők kevésbbé ismert nyi-
latkozataiból, melyek a p á p a s á g isteni eredetét, szükségessé-
gét, vallási és társadalmi, nemzetközi és világtörténeti jelentő-
ségét és m a g a s z t o s s á g á t hangoztat ják. Ezt az igazán érdekes, 
t anulságos é s hasznos művet a fordíró XI. Piusz pápa arany-
misés éve alkalmából lefordította s magyar és újabb német 
nyilatkozatokkal bővítette. 42 pontban találkozunk itt régiekkel 
és újakkal, egyháziakkal és vi lágiakkal , katholikusokkal és 
nem-katholikusokkal, dogmat ikusokkal , kánonjogászokkal , vi-
lági jogászokkal , bölcselőkkel, politikusokkal, diplomatákkal 
és történettudósokkal. Hogy a szerzőket a könyv egymásután-
iában említsem, Schiller Frigyes, Perrone, Alimonda, Cappe-
lazzi, Cse rnoch János, S a n Pol, Margott i , Gioberti, Macaulay, 
Hergenröter , Henrion, Glattfelder Gyula, Felix atya, De Maistre 
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gróf, Taparelli d' Azcglio, Ballerini, Veuillot Lajos, Chateau-
briand, Klebeisberg Kunó gr., Marczell Mihály, Balmes, Enrico 
Rosa, Niebur, Cortes, Giovannini, Schlegel, Torras y Bages, 
Monetti, Vass József, Bangha Béla, De Segur, Faber, New-
man, Cordovani , Koudela Géza, Guinet, Dupanloup, Monta-
lembert, Hanotaut, Oriani, George, Mussolini, Pastor Lajos, 
Balanyi György, Ratti Achilles és Lippay Lajos nyilatkozatai 
a legkülönbözőbb oldalról világítják meg a kérdést. Elmondják 
a pápaság eredetét, természetét, jelentőségét, csatlakozhatatlansá-
gát, örökkévalóságát, örök ifjúságát, győzelmeit az üldöztetések-
ben, érdemeit, fejedelmi felsőbbségét, örök időszerűségét, szük-
ségszerűségét, jelentőségét a tanok és az egyházi kormányzat 
fenntartásában, nevelői hatását a népekre; a katholikusok enge-
delmességét a pápa iránt ; a pápaság hatását Európa 
művelődésére ; a pápák érdemeit a tudományok művelé-
sében ; a pápák hatását a házasság, valamint a család épsé-
gének és szentségének fenntartására, a pápák és a béke-
bíróság, a pápaság és a népek békéje, hűség és szeretet a 
pápa iránt, a pápaság és Magyarország, a római kérdés, a 
pápa függetlensége s a pápaválasztás. Ezek a tárgyak mutat-
ják a könyv gazdagságát , érdekességét és használhatóságát. 
Mindenki kivétel nélkül, haszonnal olvashatja . A hivő lelkét 
örömmel tölti el a pápaság magasztossága s az a sok-sok jó, 
mely belőle és általa a katholicizmusra, az egész keresztény-
ségre s az egész emberiségre származik. Katholikus és más 
vallású meggyőződhetik e könyvből arról, hogy a pápaság a 
kereszténységben szükséges, hogy Urunk Üdvözítőnknek el 
kellett rendelnie az egész egyházat kormányzó főt, a keresz-
tényeket összetartó kapcsot s a krisztusi intézményeket meg-
őrző tekintélyt. Nagyon helyesen beszél Veuillot a pápa nél-
kül való világ vigasztalan képéről. 

A könyv nagyon megfelelő és bő anyagot nyújt előadá-
sok tartására. 

Ahány embernek oda adtam, mind nagyon érdekesnek 
és tanulságosnak Ítélte. 

A szerző és a fordító jól tették, hogy az egyes nyilatkoza-
tok szerzőiről tájékoztató adatokat közöltek. 

A könyv egyes állításához vagy kifejezéséhez szó férhet, 
pl. „Miben áll a modern alkotmány szerint a fejedelem sérthe-
tetlensége, ha nem épen az ő tévedhetetlenségében ?" (79. old.) 
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Ez nem felel m e g a va lóságnak . Azt sem mondanám, h o g y 
„mindaz, ami királyi, papi van az Úrban, az az ő helytartójá-
nak személyében is lényeges alkotóerő" (256. old.). Ám ilyen 
kifogásolható hely igen kevés van a könyvben. 

Ára nincs a könyvön kitéve, amit sehol sem helyeselhe-
tek, mert a jó könyvről minél teljesebb tájékoztatást kell adni . 

Budapest . Dr. Kiss János. 

Kühár Flórís : A misztikus természetszemlélet alapjai. 
Kiadja a Szen t István Akadémia. Budapest, 1928. 24 oldal. 

Kühár, ki pár év előtt „Bevezető a val lás lélektanába" 
c. művében nyújtott világos áttekintést a valláslélektan prob-
lémáiról, a Szen t István Akadémiában tartott székfoglaló ér-
tekezésében ennek a tárgykörnek egy érdekes részelkérdésé-
vel foglalkozik : hogyan és minek nézi a természetet a misz-
tikus tipusú szemlélő ? 

Általában Assisi Szent Ferencre szoktunk gondolni, ha 
ez a kérdés felvetődik. Azonban Szent Ferenc nem egyedül-
álló, hanem a keresztény természetszeretet egyidős az evan-
géliumokkal s igen sok miszt ikus életében feltűnően is meg-
nyilvánul, amint azt a szerző által felhozott példák is igazol-
ják. Ezek a lapján állapítja meg a misztikus természetszemlé-
let jellemző vonásá t , mely Isten transcendentiájának és imma-
nentiájának ha rmonikus összeegyeztetése. Ezt a harmóniát a 
skolaszt ikus teológia hozza létre, mely a misztikus lelkivilág 
kialakulását is befolyásolja. A keresztény misztikus tehát nem 
érzi magát egynek a vi lágmindenséggel a zonos istenséggel, 
hanem r o k o n s á g b a n állónak tartja magát a természettel, az 
embernek és a természetnek közös mennyei Atyja révén, aki-
nek a kezenyomát viseli m a g á n a természet minden egyede, 
akinek a képét hordozza a szellemi teremtmény, aki mindenütt-
valóságával betölti a világegyetemet. A keresztény misztiku-
soknak ez a minden teremtett szépségben Istent, a s zépség 
ősforrását szemlélő csodá la tos képessége a misztika h á r m a s 
fejlődési mozzanatán , a tisztulás, megv i l ágosodás és egyesü-
lés fokain keresztül tökéletesedik, melynek jellemzését szerző 
egy legújabbkori misztikus naplója nyomán adja. Végül a 
misztikus természetszemlélet eszmei forrásainak kérdését veti 
fel s a Szen t í rás mellett Pseudo- Dionysios Areopagita és 
Szent Ágoston irataiban jelöli meg a közvetlen forrásokat . B á r 
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mindkettő közeli vonatkozásban áll az anyag i természetnek 
csak árnylétet tulajdonító neoplatonizmussal , azonban annak 
eszméit keresztény világnézetük szűrőin át tisztítják s azért 
nem találják a rosszat magának a teremtett világnak a termé-
szetében, melynek oksági és szimbolikus kapcsa az Istenhez 
Pseudo-Dionysiosnál nyilvánvaló s melyben az Istenhez va ló 
hason lóság nyomait találja meg mindenütt Szent Ágoston 
misztikus tekintete. 

Kühár tanulmánya értékes gya rapodása valláslélektani 
irodalmunknak, mely úgy a primitív va l lásos gondo lkodás 
politheisztikus, mint a modern természetszemlélet pantheisztikus 
formáival szembenálló keresztény természetszemlélet eredeti 
jellegének kidomborításával egyszersmind az apologetika cél-
jait is kiválóan szo lgá l j a j 

Budapest. Dr. Kecskés Pál. 

A keresztény bölcselet. I. kötet : Természetbölcselet. 
Irta Zborovszky Ferenc S . J. gimnáziumi tanár. Budapest . 
1929. A Sz . István-Társulat k iadása . Nagy 8-ad r. 250 o. 7 P. 

A szerző először megörvendezteti az olvasót az első 
címmel : A keresztény bölcselet, mert ebből azt látja, hogy a 
szerzőnek szándéka a bölcselettudomány összes részeit fel-
dolgozni és nyi lvánosságra bocsátani . A rendszer ugyan azt 
követelné, hogy a gondolkodástannal kezdje, de ez nem fon-
tos, fő hogy az, amit nyújt, jó legyen. A közönség tetszésé-
nek könnyebb megnyerése szempontjából m e g épen célszerű 
volt a természetbölcselettel kezdenie, mert ez a kezdő böl-
cselkedőnek legkellemesebb s egyúttal legszemléltetőbben fel-
tünteti az egyedül helyes bölcselkedési módszert , mely a ta-
pasztalati tényeken alapul s azokból vonja el a bölcseleti fo-
galmakat s azokból következtet bölcseleti igazságokra és pe-
dig a legfontosabbakra, melyek a világ eredetére, alkotójára, 
céljára és zsinórmértékére, Istenre vonatkoznak. Ugyanis a 
bölcselkedő elme állal jól megértett világ Isten ismeretére ve-
zet, Isten létét és tulajdonságait ismerteti meg, mert mint a 
Zsol tá ros mondja : „Az egek beszélik Isten dicsőségét s az ő 
munkáit tárja elő az égboltozat" s mint nagy ódaköltőnk Ber-
zsenyi zengi : „Istent dicsőíti a m a g a s s á g és a mélység, a 
szélvészek bús harca, az égi láng villáma, harmatcsepp, v i rág-
szál" s az egész mindenség minden alkotórésze. 

Religio, 1929. 19 
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A bölcselettudománynak ezt a szépséges, vonzó és ta-
nulságos részét dolgozta ki szerzőnk e művében, nagy töké-
letességgel. Művét a művelt nagyközönségnek és a hittudo-
mányhallgatóknak szánta s valóban meg is felel mind a két 
olvasó rétegnek. Donát Jézus-társasági atya latin Cosmolo-
giáját vette alapul, de kitűzött céljaihoz képest nagyban át-
dolgozta és saját dús készletéből módosította azt. 

A természetbölcseletről adott tájékoztatás s a természet-
tudományok és a természetbölcselet viszonyának megjelölése 
után igen helyesen három részre osztja művét. Az I. rész az 
anyagi világ bölcseletét adja általában, az élettelen anyagot 
véve tekintetbe, a II. az élettel általában s a növényi és az 
állati élettel különösen foglalkozik, a III. a világegyetem erede-
tét, fejlődését és tartamát tárgyalja. 

Az első részben a testek mibenléteiről és tulajdonságai-
ról, a térről és az időről, a természeti törvényekről s az 
anyag szerkezetéről nyerünk felvilágosítást. Nagy gonddal 
tárgyalja a szerző a testi átlag és a kiterjedés közt levő 
viszonyt, a folytonosságot (continuum), a tért, a nem-
euklidejire is kitérve s Kant alanyias elméletét is meg-
bírálva ; majd arról is szól, lehet-e egyszerre több test egy 
helyen ; ismerteti az időt és az időbeli jelenlétet, a testek tu-
lajdonságait, a mozgást, az erőt, az entrópia-törvényt; ismer-
teti és bírálja Einstein viszonylagossági elméletét, a termé-
szeti törvényeket, ezek szükségszerűségének jellegét, a csodák 
lehetőségét és megismerhetőségét, az anyag belső szerkeze-
téről felállított természettudományi és bölcseleti elméleteket, 
kiváltképen a parányelméletet, az ősanyag meg állagi alak el-
méletét és a dinamizmust; a harmadik helyen említettet téves-
nek, míg a bölcseleti parányelméletet is, meg a peripatetikus 
kételvi elméletet is egyképvvalószinűnek tartja ; a kételviséget 
bizonyosnak csak az é lőkrejvonatkozólag állítja. 

A II. részben az élet meghatározása s az élők jellegző 
tulajdonságainak feltüntetése után rámutat az élő és az élette-
len közt levő mé lyeha tó különbségekre, hogy ezek mérlege-
lése után megállapíthassa az életjelenségek gyökerét, mely 
kettős, amennyiben anyagból és állagi életelvből áll. Gondo-
san leírja a növényi és az állati életnyilvánulásokat s az utób-
biak ösztönét összehasonlítja az emberi értelemmel. 

A III. rész a világegyetem bölcselete a következő téte-



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 283 

lekkel : a világegyetem leírása, a világegyetem tökéletességé-
nek kérdése, hol vannak vagy lehetnek élő lények, s a világ 
eredete, a világ kialakulása, a világ célszerűsége, a világ tar-
tama, a világ kezdetének kérdése, az egyelviség (monismus), 
mely szerint csak egy lény volna s ennek állapota és nyilvá-
nulása minden, az élet eredete : ősnemződés vagy másodlagos 
teremtés, a fajok eredetének kérdése : Isten külön leremtette-e 
a fajokat, Darwin elmélete, egy vagy több faj-e az eredeti ? 

A kérdéseknek és tételeknek ez az elsorolása mutatja, 
hogy nagyon tartalmas és érdekes ez a könyv. Ehhez járul, 
hogy a felvetett kérdéseket c szerző nagy tudással, kiváló 
természettudományi és bölcseleti felkészültséggel s e mellett 
szép, magyaros nyelven és világosan tárgyalja. Igen érdemes 
munkát végzett ő s nagyon helyesen tette a Sz. István Tár-
sulat, hogy ezt a jó és hasznos könyvet kiadta. Azoknak, 
akiknek a szerző szánta : a művelt közönségnek, nevezetesen 
hittudományhallgatóknak és minden nagydeáknak, középisko-
lai és főiskolai hallgatónak, katholikusnak és nem-katholikus-
nak, kereszténynek és nem-kereszténynek, igen melegen aján-
lom, ezrével fogyasszák s minél előbb fogyjon el első kiadása. 

A könyvismertető olykor felhasználja a könyvismertetést 
arra, hogy a könyv tartalmához észrevételeket tegyen vagy 
pótlásokat ajánljon, egyrészt, hogy ismertetése ne legyen egy-
oldalú bírálat, másrészt, hogy újabb kiadásnál szolgálatot te-
gyen. Én is élek ezzel az alkalommal, abban a feltevésben, 
hogy ezt sem a szerző, sem a kiadó nem veszi tőlem rossz 
néven, mert minden valószínűség szerint mind a ketten oszt-
ják azt a sokszor hangoztatott kívánságot, hogy könyvismer-
tetéseink tárgyilagos bírálatok is legyenek egyúttal. 

A könyv címe : A keresztény bölcselet. Nem lett volna-e 
jobb egyszerűen azt mondani, hogy : Bölcselet, vagy Bölcse-
lettudomány, hogy egyoldalúság gyanújába járatlanok, ava-
tatlanok előtt se jusson ? A keresztény bölcselet irodalmi mű-
velőinek legtöbbje egyszerűen Philosophia, Cursus Philoso-
phiae, Institutiones Philosophicae, Lehrbuch der Philosophie s 
más ilyen címeket ad művének, bár mások, mint pl. Sanser -
gino is teszi, Philosophia Christiana névvel illetik munkájukat. 

A terrnészetbölcseleti elméleteknek alkalmazása hittudo-
mányi tételekre, mint a 14. oldalon az Oltáriszentségre, a 26. 
oldalon több hitcikkelyre s a 27. oldalon ismét az Oltáriszent-

19* 
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ségre és a hit egyéb tárgyaira, túl terjed a természetbölcselet 
határain, de nagyon jó szolgálatot tesz hi t tudománytanulók-
nak s m á s o k n a k is, akik a hi t igazságok belső lehetőségén 
gondolkodnak. 

A 15. o ldalon tárgyalt kérdést : mi a mennyiség elsődleges 
hatása, mint nagyon nehezet, ebből a könyvből elhagytam volna. 

Hogy kell gondolnunk „valami egységes , kezdet és vég-
nélküli időt, mely megvolt már a világ keletkezése előtt is" 
f30. old.), nem mondanám, mert az idő a teremtménnyel együtt 
keletkezett: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet (a 
Szentírás e lső monda ta ) ; „Kezdetben volt az Ige" (sz. János 
evangél iumának első monda ta ) ; „Isten az idő kezdetével együtt 
teremtett mindent" (IV. lateráni zs inat) ; „Az egész teremtmé-
nyen kívül n incs idő s ez azzal együtt jött létre" (Aquinói 
sz. Tamás S u m m a contra Gentiles, II. könyv, 35. fej., 5-ik 
bekezdés: N o n est autem. 

A régiek csakugyan a mozgás legtökéletesebb alakjának 
tartották az égi testek mozgásá t (30. old.), de ma nem látom 
ennek a vélekedésnek alapját . 

Az érzéki tu la jdonságokról szólva (36. 37. old.) azt mondja 
a szerző, h o g y „a régi skolaszt ikusok, Arisztotelesszel együtt, 
úgy vélekedtek, hogy ezen tula jdonságok mind úgy vannak 
kinn a való világban, mint azok előttünk érzékeink világá-
ban jelennek meg.u Ezt az állítást Arisztoteleszre nézve nem 
osztom, mert ez a nagy bölcselő „A lélekről" című művében 
(magyar k i adás Franklin, 1915. 6 8 - 6 9 . old.) így í r : „Az ér-
zékelhetőnek ( tárgy) és az érzőtehetségnek (jobban mondva 
érzőképességnek, alany) tevékenysége egy és ugyanaz a fo-
lyamat, foga lmi lag azonban nem ugyanaz a kettő, pl a va-
lóságos h a n g és a v a l ó s á g o s hal lás ; mert lehetséges, hogy 
akinek hal lása van, nem hall és aminek hangja van nem hang-
zik mindig. Hogyha azonban a valósulás ál lapotába jut, aminek 
van tehetsége (képessége) hangzani , akkor egyszerre jön létre 
a va lóságos hal lás és a va ló ságos hang, melyek közül az 
egyiket hal lófolyamatnak, a másikat hangzófolyamatnak le-
hetne nevezni . . . Minthogy pedig egy az érzékelhető meg-
valósulása é s az érzékelővé, lényegük azonban különböző, 
kell, hogy együtt múljanak el és maradjanak fenn az ily érte-
lemben vett hal lás és hang, izlés és íz s hasonlókép a többi." 
E szerint tényleg csak akkor van hang, íz, szín stb., amikor 
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lényleg hallunk, az alany működése nélkül azonban nincs tény-
leges hang, iz és szín. Ez nem túlzó, hanem mérsékelt realis-
mus azaz valóság-elmélet. 

A nehézkedésről (41. old.) nem mondanám, hogy „meg-
fejthetellen rejtély," hanem csak azt, hogy edd ig megfejtetlen. 

Az összetar tás tüneménye ép úgy lehet mozgás ered-
ménye, mint egy alma összenyomása a kézben, azért nem elég 
cáfolása az erőművi elméletnek (42. old.). 

Az entrópia-törvény mibenlétét és alapjait lálom, de 
eredményét, az á l ta lános nyugalmat, sem az isteni bölcsességgel , 
sem a világ nagyszerűségével nem tudom összeegyeztetni. Ha 
a világ mostani berendezkedése a végső nyugalom e l fogadá-
sára kényszerítene is, még mindig hátra van Isten közbelépése, 
másodrendű teremtés, amilyent az élőlények eredelére vonat -
kozóan a szerző is vall. (44. 196—200. és 214. old.) 

A szerző, miután az anyag-a lak elméletének (hylemor-
phismus) érveit s ezek közt a legfőbbet is, az állagi átvál-
tozást , megcáfolta, mégis megengedi az elmélet valószínűsé-
gét. Meg kell itt gondolni ennek az elméletnek eredetét. 
Plátó is, Arisztotelész is magától levő s örök anyagot vallot-
tak, mellyel a vi lágalkotó Isten (def.uovQyog) az eszméket egye-
sítette. íme az ő s a n y a g nQwvrj) és az ál lagi alakok (uoq-
cpai rrtg ovaiaç). Ámde mi tudjuk, hogy magától való ő s a n y a g 
nincs s hogy a testek minden ízükben Isten eszméinek való-
sulásai s az ő alkotásai, teremtménye. 

A szerző azt tanítja, hogy a világ minden valószínűség 
szerint véges a térben (153. old.) s minden ellenmondás nél-
kül elgondolható öröktől fogva létezőnek (204. old.). Én ez-
zel szemben azt tartom, hogy sem végtelen nagy, sem kezdet 
nélkül való világ netn lehetséges, 1. mert a végtelen mennyi-
ség ellentmondást rejt magában , 2. mert valamit létrehozni 
csak kezdettel lehet; sőt ami létrejött, annak minden pillanat-
ban vége is van, melynél tovább csak a létrehozó akaratából tart. 

A szerző a darwinizmust jelenleg már az elmúlt idők 
porleple emlékének mondja (227. old.), pedig bizony még ma 
is sokan igaznak tartják, aminek jeleivel ú jabb munkákban is 
találkozunk. 

A mű nagy tartalma miatt kívánatos, h o g y betűrendes név-
és tárgymutatót is kapjon. 

Budapest. Dr. Kiss János. 
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Divald Kornél : Magyar művészettörténet. Szen t István-
Könyvek. 

A m a g y a r művészet történetének rövid foglalatját hiva-
tottabban a l ig írhatta volna meg m á s a magyar közönség 
számára , mint Divald Kornél, aki tudása, tudományos tapasz-
talatai mellett a szépíró készségeivel is meg van áldva. 
Könyve ismertetőjének megvalljuk, szinte kényelmes a hely-
zete, mert az ő munkájával szemben már előre tudja, hogy a 
kririkát elvégezte Divald maga ; tanulmányainak eredményeit 
soha sem teszi közzé, mielőtt azokat sa já t szigorú kritiká-
jának rostáján keresztül nem bocsátotta volna. Örülünk rajta, 
hogy a m a g y a r művészet története ilyen kis hasznos kéziköny-
vet kapott, amely még azoknak is h a s z n o s útmutatásokat ad-
hat, akik a részletkérdésekkel már régebben is bővebben foglal-
koztak; a rekapitulálók üdvösen használhatják ezt a kis könyvet. 

Divald Kornél éles szeme és nagy szorgalma mellett a 
magyar művészet történetére nézve abban a szerencsés hely-
zetben volt, hogy a felvidéknek épen azon a pont ján szüle-
tett, amelynek környékén a barbár pusztításoktól menten a 
legtöbb régi és nagybecsű műemlék maradhatott meg, ingat-
lan és ingó műemlék egyaránt . Ifjúkori kirándulásai mind a 
legszebb régi kultúrai benyomásokkal gazdagították lelkét; 
hatalmas ösztönzői voltak arra, h o g y később rendszeresen 
foglalkozzék művészettörténeti tanulmányokkal. Ha a könyv 
célja és ettől megkötött terjedelme nem gátolta volna, sokkal, 
de sokkal többet birt volna nyújtani g a z d a g tudásának tárházá-
ból. De így is nagy vonásokban teljes képét adja építésze-
tünk, szobrászatunk és festészetünk fejlődésének, amelynek 
annyi sok gyönyörű emléke pusztult el a dúló hadjáratok 
alatt, ma n a g y tömegüket nem is mindig egészet tükröző 
romokban, hanem csak töredékekben, képekben, sőt hellyel-
közzel csak leírásokban birjuk. A könyv értékét s z á m o s ma-
gyarázó kép is emeli. Olvasásá t minden művelt m a g y a r em-
berre nézve feltétlenül szükségességnek merjük állítani. A mű-
emlékek becse és jelentősége iránti érzék nálunk még mindig 
nagyon hiányos, megbecsülésük tekintetében óriási könnyel-
műség, értelmetlen nemtörődömség7uralkodik, még a főváros-
ban is és o lyanok részéről is, akik divatból, de hozzáértés 
nélkül, unos-untalan magaszta lgat ják a mindenesetre szeren-
csésebb körülmények között maradt külföldi emlékeket, (sz/.) 
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a z a q u i n ó i s z . t a m á s - t á r s a s á g b ó l . 
Felolvasó iile's 1929. oklóber 9-én. 

Az elnöklő Dr. Kiss János ügyvezető elelnök sajnálattal 
jelenti, hogy a védő, Dr. Rott N á n d o r püspök urat beteges-
kedése és Dr. Notter Antal elnököt családi körülményei aka -
dályozták a megjelenésben. Közli, hogy ő eszperantó nyel-
ven az emberi ismeretek természetéről, eredetéről és értékéről 
dolgozatot nyújtott be az augusztusban Budapesten megtartott 
eszperantó nyelvű nyári egyetemhez, hol azt Dr. Cseh András 
erdély-egyházmegyei pap, kiváló eszperantista felolvasla. 

Azután az alelnök felkérte Lányi Ede jézustársasági böl-
cseleti-főiskolai igazgatót , hogy mint megválasztott rendes tag 
tartsa meg székfoglalóját. Erre Lányi Ede köszöni tagul való 
megválasztását és kijelenti, hogy Aquinói Sz. T a m á s zászlója 
az ő zászlója is, szelleme, az ő szelleme. Majd megtartja szék-
foglalóját az erkölcsi rend sarkpontjáról' 

Az alelnök köszönetet mond a tartalmas előadásért s 
kijelenti, hogy a felolvasó az Aquinói Sz. T a m á s Tá r sa ságban 
rendes tagsági székét nagy tisztességgel elfoglalta. 

Továbbá az alelnök a felolvasó egy kijelentésére kérdezi : 
vájjon az öntudat nem bizonyítéka-e az emberi akara t szabad-
s á g á n a k ? Lányi E d e erre kifejti á l láspont já t : Tudatunk oko-
sodás nélkül nem mondja meg, hogy szabadok vagyunk. 
Ha a szabadság nem tudati tény, akkor közvetetlenül nincs 
köze a szabadsághoz . Már pedig nem tudati tény. A szabad-
s á g nem cselekvés, hanem képesség és annak sem tevőleges, 
hanem nemleges tula jdonsága. Következőleg a tudat közvetet-
lenül nem is íanuskodhatik. Azonban a tudati adot tságokból 
azok lassú megfigyelése révén kialakul a s z a b a d s á g gondo-
lata. Itt felhasználom az elégséges alap elvét mint bevezető, 
mint discursiv okoskodásban szokás . Ezt minden felnőtt ember 
elvégezte, éspedig- mintegy tudat alatt. 

Bangha Béla Jézus-társasági házfőnök, rendes tag hozzá-
szólása : A tudat nem tanúsítja a szabadságot , mert még az 
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akarási képességet sem tanúsítja. Mert a tudat semmiféle képes-
séget sem tanúsít. Mikor felemelem ezt a könyvet, akkor 
látom, hogy emelek, de az erőt nem látom. Erre csak követ-
keztetek. Mikor gondolkozom, akkor sem látom eszemet. Csak 
azt tudom, hogy én vagyok és gondolkozom. De gondolko-
zási képességemről a tudat közvetetlenül nem mond semmit. 
Erre csak következtetéssel jövök rá. 

Akara tomat sem látom, csak az aka rás tényét. Még azt 
sem játom, hogy akara tom van. Még kevésbbé látom az 
akarat szabadságá t , A „posse" fogalmát a tudat közvetetlenül 
nem fogja meg. Itt van ez a könyv. Tudatom csak annyit 
mond, hbgy kezemben könyv van és én emelem. De azt nem 
mondja, hogy én ezt szabadon teszem. A „hattam volna" nem 
tárgya a tudati megismerésnek. A tudat mindig csak közve-
tetlen tényeket ad. Köznyelven mégis így mondjuk : Nagyon 
jól tudtam, hogy szabadon viszem el. Miért m o n d j u k ? Mert 
itt gondolatrövidí tés van. Mert ugyanakkor , ha reflex-kérdést 
vetek fel : vájjon volt-e kényszerítő ok, hogy elvigyem ? A fele-
let: N e m ! Determinálva v o l t a m ? N e m ! Ebből rögtön előáll a 
következtetés: Minthogy nem voltam determinálva és mégis 
tettem, tehát szabadon tettem. 

Dr. Kiss János: Azzal az állítással szemben, hogy az 
akarat nemleges tulajdonság, hivatkozom Aquinói Sz . Tamásra , 
aki az emberi akaratot választó erőnek (vis electiva) nevezi. 
Továbbá rámutatok azokra, akik Lombroso Cézá r szerint 
született bűnösök (delinquenti naíi) s nem szabadon cseleksze-
nek ; ezek tudatukra hivatkozva erősítették, hogy bizony ők 
szabadon cselekedtek, pedig ez a val lomásuk épen nem szol-
gált javukra. 

Bangha Béla : Félreértés elkerülésére hangsúlyozom, hogy 
én sem tagadom a tudat bizonyságát az emberi akara t szabad-
sága mellett, hanem azt állítom, hogy a tudat b izonysága nem 
közvetetlen, hanem közvetett. 

Ezután Dr. Nánássy László o rvos , rendes tag tartotta 
meg e lőadását az életuntság lélektanáról. Ismertette az élet-
untság és öngy i lkosság különböző okait, s ezek közt mint 
legfőbbeket: az anyagi nyomort, az akarat fegyelmezetlenségét 
s a va l l á sosság gyengeségét vagy épen teljes hiányát . 

Az idő előhaladot tsága miatt az alelnök bezárta az ülést. 
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A Religio megrendelőihez. 
Közlönyöm idei IV. befejező fUzete legközelebb meg fog jelenni s 

abban löbb dolgozatot közlök, melyeknek megjelenésére iróik várnak. 
A lateráni Egyezmény (Concordato) is közlésre jut s fgy be lesz fejezve 
az egész lateráni kiegyezés. Ugyanezt ktllön lenyomatban is közzé fogom 
tenni, hogy az érdeklődők könnyen hozzá juthassanak. Több könyvismer-
telés is nagyon várja a következő fUzetet. 

Nem ludom, mi módon beszélhetek megrendelőimnek szivére, hogy 
a címlikben beálló változást sielve közöljék velem; ennek a kívánságnak 
igen kevesen tesznek elege', pedig ez a folyóirat szállításánál nagyon 
fontos. 

Hát azt mikép érhetném el, hogy megrendelőim tartsanak ki folyó-
iratomnál, se magánosok, se plébániák és intézetek vissza ne lépjenek, s 
hogy mindnyájan pontosan fizessenek ? Mint a jelen évi I. és II. füzetek-
ben közölt „fizetések nyugtatása" mutatja, a jelen év első felében kevesen 
fizettek, miértis a hátralékosokat októberben killön level-kben fel kellelt 
szólítanom, ami sok költséggel jár. De nem is volt meg a kellő eredmé-
nye, legalább eddig, mint a jelen füzet nyugtatása mutatja. Már most igen 
kérem azokat a megrendelőimet, akik a jelen évi díjat mai napig ki nem 
fizették, szíveskedjenek ezt mielőbb megtenni. Nem szabad megengedni, 
hogy a Religio, anyagi erő hiányában, ne tudjon fennmaradni. 

Fizetések nyugtatása. 
1920-tól 25-ig 25 pertu öt küldött: Az Országos Katolikus Szövet-

ség. 1924—28-ig 31 pengőt: Plébánia Hivatal Tót-szentpál. 1925—29-ig 
36 P t. dr. Hász István. 1926-29-ig 31 P-t: dr. Salv Lász'ó. 1927. és 
28 ra 16 P-t: dr. Margitai Antal. 1927—28-29-re26P-t: dr. Szunyogh 
Ferenc, dr. Wéber Pál. Zágor Pál. 27 pengőt : Zitzmann Ferenc. 1928. és 
29-re 20 pengőt-, dr. Schütz Antal, dr. Tihanyi Béla. 1928-ra 10 P-t : 
Plébánia Hivatal Héromfa. 1929-re 19 P-t: Magyary Pál. 16 pengői: dr. 
Faragó János, 40 pengőt Az egri Növendék-Papság 4 tanterme. 10 P-t : 
A budapesti Központi Szeminárium Magyar Egyházirodalmi Iskolája, a 
budapesti Tudomány-Kgyetem Filozófiai Szemináriuma, a győri Hittudo-
mányi Főiskola Szent Imre Köre, a keyyesrend Főnöke Budapest, Angol-
kisasszonyok Tanitónőképző-lntézete Budapest, Apátság Tihany, dr. Balanyi 
György, dr Baranyay József, Bán Frigyes, dr. Bárdos István, Bihari 
Ferenc, Bittermann Janka, Breisach Béla, dr. Breyer István, Csávossy 
Elemér S. J., dr. Csepela Lajos, dr. Csiszárik János, dr. Dőry Ferenc, 
Egri Növendékpapok Irodalmi Társulata, Egyetemi Könyvtár Budapest, 
Eőri János, dr. Erdey Ferenc, Érseki Papnevelőintézet Esztergom, Feren-
ces Hittanha'lgatók Gyöngyös, Ferencet Theológia Szombathely, Fer-
schich János, Br. Forster Gyula, dr. Gere Gábor , Gyulai róm. kath. 
Reálgimnázium, dr. vitéz Haász Aladár, Hajós József, dr. Hamvas Endre, 
Homér Gyula, Ifi Lajos, dr. lvánovich Emil, J_hász Béla, Kármelita Rend-
ház Budapest, Kir. Kath. Tanitóképzőintézet Szeged, dr. Kis György, 
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dr. Kiss Lajos. Kovács Sándor," dr. Kup Gyula, Kuthy István, 'Légár Hugó, 
dr. Lindenberger János, Magdics István, Masson Lipót, Nagyváradi Káp-
talan, dr. Oetter György, dr. Pauler Ákos, Pécsi Kath. Kör, Plébánia Hivatal 
Martonvásár, Püspöki Papnevelőintézet Székesfehérvár, dr Révay Tibor, 
dr. Robitsek Ferenc, Schier Iózsef, Streit Ferenc, dr. Szalay Miklós, 
Szent Ferencrendi-zárda Székesfehérvár, Szent-lstván-Társulat, gr . Szé-
chenyi Aladár, Székely Gyula, dr. Szilvek Lajos, Thym Adolf, dr. Trikál 
Iózsef. dr. Tóth József, dr. Török Zoltán, dr. Töt lössy Miklós, dr. Vass 
József, dr. Vass Károly, Veszprémi Székeskáptalan, dr. Wiederkehr József, 
dr. Wolkenberg Alaios, Zimányi Gyula. <5 pengői; dr. Bodor József, Frid-
rich Sándor, Veszprémi Növ.-papság „Pázmány-Köre", 1930-ra 5 dollárt 
Klenner Hubert, 5 pengőt Dictnly Gyula. — 40 pengőt fizetett. A bude-
pe ti központi papnevelőintézet ; 10 pengőt: Plébánia-hivatal Mosondarnó, 
Zaymus Gyula, Plébánia Szomor, 20 pengőt : Plébánia Attala, 5 pengőt : 
Kulcsár Kálmán. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
fl Weisz-Szabó-féle 22 kötetes remek Világtörténelem még három 

teljes példányban, szép egészvászon-kötésben kaphaló 360 pengőért Dr. 
Kiss Jánosnál Budapest, IX., Köztelck-u. 1. Ugyanő megvételre keresi e mű 
5.ik és 18-ik kötelét akár fűzött, a k á r köiött á l lapotban: ajánla'ot kér. 

Dr. TTUhálvfi Ákos beszédei. I. kötet: Egyházi beszédek. II. kötet: 
Társadalmi beszédek. Budapest, 1929. Kiadja a Sz. István Társulat. Leg-
közelebb ismertetjük. 

Beszédek doctoravatásokon. Elmondta : Dr. Wolkenberg Alajos, a buda-
pesti kir. magy. Pázmány Péter Tudományegyetemnek az 1928/29. tanév-
ben rector magnificusa. 25 képpel. Kézirat gyanánt. Rendkívül tartalmas, 
érdekes, szép egy könyv. 

Dr f^igler Gusztáv, a közegészségtan ny. r. tanára és a közegészség-
tani intézet igazgatója a budapesti kir. magy. Pázmány Péler tudomány-
egyetemen. fí közegészségtan és a járványtan rövid tankönyve. Orvos - és 
gyógyszerészhallgatók, tiszti- és iskolaorvosok, gyógyszerészek és köz-
gazgatási tisztviselők számára. Mindenkinek nagyon tanulságos. Számos 
ábrával és szines táblákkal. III. javított és bővített kiadás. Nagy 8-r. 480 old. 
Budapest. 

Dr. Géfin Gyula theo!, tanar Szombathely. A szombathelyi egyház-
megye története. 1929 I. köt. 446 old. 8 műmelléklettel és 66 szövegképpel, 
a szerzőnél 10 P. IÍ. köt. 525 old. 8 műmelléklettel 76 szövegképpel. 12 P. 

Krompecher László épitész-mérnök, műegyetemi tanársegéd. A pilisi 
cisztercita apátság és a szentkeresztnek szentelt pilisi pálos kolostor építé-
szeti maradványai. Külön lenyomat „A Magyar»Mérnök- és Építészegylet 
Közlönyéből. 1928." 

Rózsafüzér Képes Naptár 1930-ra. A Sz.iDomonkosrendiek kiadása. 
Budaeest, VII., Sz. Domonkos-u. 3. 1. pengő. 

Zóth János plébános Sopron. A magyar szent korona nevében. Kéz-
irat, ár nélkül. A szerző hozzászólást kér. 

A Pécsi Katolikus Tudósító k iadása : Az evangélium és a baptisták. 
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a s z e n t s z é k é s o l a s z o r s z á g k i e g y e -
z é s e 1929. f e b r u á r 11-ikén. 

C) 

Egyezmény a Szentszék és Olaszország közt. 
A TELJES SZENTHÁROMSÁG NEVÉBEN. 

Minekutána a „római kérdés" megoldása végett a Szent-
szék és Olaszország közt folyamatba tett tárgyalások kezdetétől 
fogva maga a Szentszék azt javasolta, hogy a mondott kérdést 
elintéző Szerződéshez, mint szükséges kiegészítést, egy Egyez-
ményt csatoljanak, mely a vallás és az egyház helyzetét Olasz-
országban szabályozza ; 

s miután a „római kérdés" megoldását célzó Szerződés 
mai napon létrejött és aláíratott; 

0 Szentsége XI. Piusz Pápa és 0 Felsége III. Viktor Emánuel 
olasz király elhatározták, hogy Egyezményt kötnek s e végből 
ugyanazokat a Teljeshatalmúakat kiildötték ki, akik a Szerződés 
megállapításával voltak megbízva, nevezetesen Ő Szentsége a 
maga Államtitkárát, Főmagasságú és Főtisztelendő Gasparri Péter 
bíboros urat, 0 Felsége pedig első Miniszterét s a Kormány 
Fejét, Nagyméltóságú Mussolini Benito lovag urat. Ezek, miután 
kölcsönösen jónak és szabályosnak találták egymás teljes meg-
hatalmazását, megállapodtak a következő cikkelyekben : 

1. cikkely. Olaszország, a Szerződés első cikkelye értelmé-
ben, megadja a katholikus egyháznak a lelki hatalom szabad 
gyakorlását, az istenitisztelet szabad és nyilvános végzését, 
nemkülönben az egyházi ügyekben őt megillető joghatóság ér-
vényesítését, a jelen Egyezmény szabályainak megfelelően ; ahol 
szükséges, a maga részéről az egyháziaknak lelki ténykedéseik-
ben védelmet nyújt. 

Tekintettel az örök Városnak, a Római Pápa püspöki szék-
Religio, 1929. 20 
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céljának szent jellegére, az olasz kormány törekedni fog Rómában 
mindent megakadályozni, ami a mondott jelleggel ellenkeznék. 

2. A Szentszék szabadon közlekedik és levelez a Püspökök-
kel, a papsággal és az egész katholikus világgal, az olasz Kor-
mány minden beleavatkozása nélkül. 

Hasonlókép a Püspökök mindenben, ami pásztori tisztsé-
gükhöz tartozik, szabadon közlekednek és leveleznek papságuk-
kal és minden hívükkel. 

Úgy a Szentszék, mint a Püspökök szabadon közzétehet-
nek s istenitiszteletre vagy lelki hivatalukra szánt épületeik 
belsejében és külső kapuin kitehetnek utasításokat, rendeleteket, 
pásztorleveleke', egyházmegyei értesítéseket és más iratokat, 
melyek a hivek lelki kormányzására vonatkoznak s melyeket 
illetékességükhöz tartozóknak Ítélnek. Az ily közlések és hirde-
tések s általában minden ténykedés és okirat, mely a hivek 
lelki vezetésére vonatkozik, minden kincstári illetéktől mentes. 

A mondott közlések, ha a Szentszéktől erednek, bármely 
nyelven lehetnek fogalmazva, ha pedig Püspököktől származnak, 
olasz vagy latin nyelven kell készülniök; azonban az egyházi 
tekintély az olasz szöveghez más nyelvű fordítást is csatolhat. 

Az egyházi hatóságok a világi hatóságok minden beavat-
kozása nélkül gyűjtéseket eszközölhetnek a templomok belsejé-
ben és bejáratánál, nemkülönben a tulajdonukat képező épüle-
tekben. 

3. A hittudományhallgatók, a hittudományi tanulmányokra 
előkészítő utolsó két év tanulói, kik papokká akarnak lenni, 
valamint a szerzetesrendek új növendékei, kérhetik, hogy katonai 
szolgálatukat évről-évre, egész huszonhat éves korukig, elhalaszt-
hassák. 

Azok az egyházi férfiak, kik nagyobb rendeket vettek fel, 
valamint azok a szerzetesek, akik fogadalmat tettek, fel vannak 
mentve a katonáskodás kötelezettsége alól, kivéve az általános 
mozgósítás esetét. Ebben az esetben az áldozópapok az állam 
hadseregében tesznek szolgálatot, de megtartják egyházi ruhá-
jukat, hogy a katonai csapatokban teljesítsék szent szolgálatukat 
a tábori Püspök joghatósága alatt, a 14-ik cikkely értelmében. 
A többi egyháziak és szerzetesek főkép egészségügyi szolgála-
tot teljesítenek. 

Mindazáltal azok a papok, akik lelkipásztori tisztet tölte-
helyének, a katholikus világ középpontjának és zarándokiások 
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nek be, általános mozgósítás esetén sem kötelesek a behívásra 
jelentkezni. Ilyenek a főpásztorok, a plébánosok vagy segéd-
plébánosok, lelkészek s minden oly pap, ki állandó jelleggel 
nyilvános istenitiszteletre szolgáló templomot igazgat. 

4. Az egyháziak és a szerzetesek az esküdtszéki tisztség-
től mentesek. 

5. Egyházi férfiú fel nem vehető olasz állami hivatalba 
vagy az államtól függő nyilvános hatóságok valamely hivatalába 
s ilyenben meg nem maradhat, egyházmegyei főpásztorának 
engedelme nélkül. 

Az engedelem visszavonása következtében az egyházi férfiú 
alkalmatlanná lesz arra, hogy elvállalt kötelességét vagy tiszt-
ségét tovább folytathassa. 

Az állásukat elhagyó vagy egyházi büntetéssel sújtott 
egyháziak semmiesetre sem alkalmazhatók, sem meg nem tart-
hatók oly tanítói állásban, tisztségben vagy munkában, melyben 
a közönséggel közvetetlen érintkezésben kellene lenniök. 

6. A fizetések és más járulékok, melyeket az egyháziak 
hivataluknál fogva élveznek, a lefoglalás terhe alól oly mérték-
ben mentesek, mint az állami alkalmazottak fizetései és járulékai. 

7. Az egyháziak a polgári elüljáróságoktól s más hatósá-
goktól nem hívhatók fel arra, hogy felvilágosítást adjanak sze-
mélyekről vagy ügyekről, amennyiben azokról szent hivatásuk 
révén tájékozódtak. 

8. Ha valamely egyházi férfiú vagy szerzetes bűntény miatt 
büntető hatóság elé kerül, a királyi ügyész azonnal tartozik 
értesíteni annak az egyházmegyének főpásztorát, melyen jog-
hatóságot gyakorol ; szintazonképen haladéktalanul kell ugyan-
azzal közölni a per megindítását, valamint, ha arra kerül a sor, 
a meghozott végítéletet úgy az első. mint a második fokon. 

Letartóztatás esetén az egyházi egyént vagy a szerzetest 
az állásának és egyházi rangjának megfelelő tekintettel kell 
kezelni. 

Egyházi személy vagy szerzetes elítéltetése esetén a ki-
szabott büntetést lehetőleg a világi elítéltekétől különböző he-
lyen kell végrehajtani, kivéve ha az illetékes főpásztor világi 
állapotba helyezte vissza az elítéltet. 

9. Az istenitiszteletre szolgáló épületek az igénybevételtől 
és lefoglalástól mentesek. 

Ha istenitiszteletre szolgáló épületet súlyos nyilvános szük-
20* 
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ségböl meg kell szállni, a megszálló hatóság tartozik erről 
előzetesen megegyezni a Főpásztorral, kivéve azt az esetet, ha 
ezt a feltétlen sürgősség meg nem engedi. Ilyenkor az eljáró 
hatóság tartozik a főpásztort haladéktalanul értesíteni. 

Sürgős szükség eseteit kivéve, a nyilvános hatalom, hiva-
tásának teljesítése végett nem hatolhat be istenitiszteletre szol-
gáló helyiségekbe a nélkül, hogy erről az egyházi hatóságot ne 
értesítette volna. 

10. Istenitiszteletre szolgáló épületeket semmi okból sem; 
szabad lebontani, az illetékes egyházi hatóság előzetes bele-
egyezése néikül. 

11. Az Olasz Állam elismeri az Egyház által elrendelt 
ünnepeket s azok a következők: 

Minden vasárnap ; 
Az év első napja ; 
Vízkereszt (január 6.) ; 
Szent József ünnepe (március 19.); 
Urunk mennybemenetele ; 
Űrnapja; 
Szent Péter és Pál ünnepe (június 29.); 
Nagyboldogasszony (augusztus 15.); 
Mindenszentek napja (november i.); 
Szeplőtelen fogantatás ünnepe (december 8.) ; 
Karácsony napja (december 25.) ; 

12. Vasárnapokon és parancsolt ünnepeken azokban a 
templomokban, melyekben káptalan tart istenitiszteletet, a káp-
talani misét mondó, a szent miseszertartás szabályainak meg-
felelően, imát énekel Olaszország Királyának és az Olasz Állam-
nak jólétéért. 

13. Az olasz Kormány közli a Szentszékkel az Állam hadi 
erejénél lelki szolgálatra beosztott egyházi személyzet szerves 
táblázatát, mihelyt az törvényesen jóváhagyást nyert. 

A Szentszék azoknak az egyháziaknak kiválasztását, kikre 
a lelki ellátás magas vezetését bízni akarja (tábori főpap, he-
lyettes és felügyelők), bizalmasan közli az olasz Kormánnyal. 
Ha azután az olasz Kormánynak kifogása van a történt kiválasz-
tás ellen, ez közli azt a Szentszékkel, mely másnak kijelölésére 
tér át. 

A tábori Főpásztor érseki rangot fog viselni. 
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A tábori lelkészeket az olasz Állam illetékes hatósága 
nevezi ki, a katonai Főpásztor jelölése alapján. 

14. A légi, szárazföldi és tengeri olasz csapatok, vallási 
köte.ezettségek tekintetében, az egyházjog által engedélyezett 
kiváltságokat és felmentéseket élvezik. 

A tábori lelkészek a mondott csapatokra vonatkozólag 
plébánosi jogokkal bírnak. Szent szolgálatukat a tábori Főpásztor 
joghatósága alatt teljesítik, ez meg saját udvara működését veszi 
génybe. 

A tábori Főpap joghatósága a katonai kórházakban működő 
férfi és női szerzetesekre is kiterjed. 

15. A tábori Érsek-főpásztor a római Pantheon-templom 
káptalanának prépostja s ezzel a káptalannal együtt képezi azt 
a papságot, mely a mondott Bazilika vallási szolgálatát ellátja. 

Ez a papság Rómán kívül is fel van hatalmazva mind-
azokra a vallási ténykedésekre melyeket az egyházjog szabályai-
nak megfelelően az Állam vagy a Királyi Ház kíván. 

A Szentszék beleegyezik abba, hogy a Pantheon káptalan-
jának minden kanonokját, ebbeli tisztségének idejére, ad instar 
participantium protonotáriusi rangra emeli. Minden egyes ily 
kanonokot, Ö Felsége az olasz király bemutatására, a római 
Bíboros Helytartó nevez ki, s a bemutatást előzetes bizalmas 
közlés előzi meg. 

A Szentszék fenntartja magának a lehetőséget, hogy a 
Pantheon-bazilika diakon-bíborosi címét más templomra át-
ruházhassa.') 

16. A Magas szerződő Felek egyetértve, vegyes bizottsá-
gok útján, újból állapítják meg az egyházmegyék területét avég-
ből, hogy azok lehetőleg megegyezzenek az állami kerületekkel. 

Megállapítást nyert, hogy a Szentszék Zárá-ban egyház-
megyét állít fel; hogy semmi oly terület, mely az olasz Állam 
fennhatósága alá tartozik, nem függhet oly püspöktől, kinek 
székhelye más állam fennhatósága alatt áll ; viszont az olasz 
Állam egyik püspöksége sem tartalmazhat oly területeket, melyek 
más Állam fennhatósága alá tartoznak. 

1) Az Agrippa konzul által Krisztus Urunk előtt 28-ban emelt 
Pantheont IV. Bonifác pápa a VII. század elején keresztény templommá 
tette ez7el a címmel: Sancta Maria ad Martyres, a Vértanúkról nevezett 
Boldogasszony; jelenleg diakonus-biborosi címtemplom : diaconia. (a fordító.) 
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Ugyanez az elv fog érvényesülni minden plébániára vonat-
kozólag, mely az Állam határainál van vagy fog keletkezni. 

Azokat a módosításokat, melyek az előző megállapodás 
értelmében az egyházmegyék határainak megállapításánál a jövő-
ben szükségeseknek mutatkoznak, a Szentszék az olasz Állam-
mal egyetértve s a fennebb megállapított irányelvek szerint 
fogja megtenni, kivéve kisebb területi módosításokat, melyeket 
a lelkipásztorkodás érdeke megkövetel. 

17. Az egyházmegyék számának csökkenése, mely az előző 
cikkely alkalmazásának folyománya, az illető püspöki székek 
megüresedése alkalmával fog valósulni. 

Megállapodás jött létre, hogy az egyházmegyék számának 
csökkentésével nem jár együtt az egyházmegyék és káptalanok 
címeinek megszűnése, ezek továbbra is megmaradnak, csak 
csoportosulnak az egyházmegyék olvkép, hogy azok székhelyei 
a kerületek székhelyeivel azonosak legyenek. 

A mondott kevesbítések épségben hagyják az egyház-
megyék és az azokban levő összes egyházi intézmények minden 
tényleges anyagi forrását, ide értve az olasz Államtól adott 
hozzájárulásokat is. 

18. Ha az egyházi hatóság ideiglenesen vagy végkép több 
plébániát egyesít akár úgy, hogy azokat egy plébános, egy vagy 
több segédlelkész által kisegítve látja el, akár úgy, h o : y egy 
lelkészkedő testületet több áldozópap képez; az Állam a mon-
dott plébániák eddigi anyagi ellátását változatlanul meghagyja. 

19. Az érsekek és a püspökök kiválasztása a Szentszék joga. 
A Szentszék, mielőtt valakit Érsekké vagy megyés Püspökké 

vagy utódlási joggal biró segédpüspökké kinevezne, a ki-
választott nevét közli az olasz Kormánnyal, hogy bizonyossá 
legyen, mikép a Kormánynak politikai aggodalmai nincsenek 
az illető kinevezése ellen. 

Az ide vonatkozó tárgyalások a lehető legnagyobb gonddal 
és vigyázattal fognak végbemenni úgy, hogy a kiválasztott sze-
mélye titokban maradjon mindaddig, míg csak kinevezése meg 
nem történt. 

20. A Püspökök, mielőtt egyházmegyéjüket elfoglalnák, az 
Állam Fejének kezébe hüségeskiit tesznek, a következő szöveggel : 

„Isten és Szent Evangéliumai előtt esküvel hűséget igérek 
az olasz Államnak, miként egy Püspökhöz illik. Esküszöm és 
igérem, hogy tiszteletben tartom és papságom által tiszteletben 
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tartatom a Királyt és az Állam alkotmányos törvényei értelmé-
ben alakult Kormányt. Azonkívül esküszöm és igérem, hogy 
semmiféle oly szövetkezésben nem veszek részt s nem leszek 
jelen oly tanácskozásnál, mely az olasz Államnak vagy a nyilvá-
nos rendnek ártana, s ilyen részvételeket papságomnak sem 
engedek meg. Az olasz Állam javát és érdekét tartván szem 
előtt, igyekezni fogok elhárítani minden veszélyt, mely azt 
fenyegethetné." 

21. Az egyházi javadalmak betöltésének joga az egyházi 
hatóságot illeti meg. 

A plébániai javadalmakra történt kinevezésekről az illetékes' 
egyházi hatóság bizalmasan értesíti az olasz Kormányt s a ki-
nevezések csak az értesítés után harminc nap elteltével érvé-
nyesíthetők. 

Ez idő alatt az olasz Kormány, ha a kinevezésnek súlyos 
akadályai vannak, ezeket bizalmasan közölheti az egyházi ható-
sággal, mely, ha a nézeteltérés megmarad, az esetet a Szent-
szék elé terjeszti. 

Ha súlyos okok merülnek fel, melyek károssá teszik, hogy 
valamely egyházi férfiú valamely meghatározott plébániai java-
dalom birtokában maradjon, az olasz Kormány ezeket az oko-
kat közölni fogja az illetékes Főpásztorral, mely a Kormánnyal 
egyetértve három hónapon belül megteszi a kellő intézkedéseket. 
Ha a Főpásztor és a Kormány nem egyeznek meg, a Szentszék 
a kérdés megoldását a maga által választott két egyházira 
bízza, akik az olasz Kormány két megbízottjával egyetértve 
végleges döntést hoznak. 

22. Olaszországban levő javadalmakra nem nevezhetők ki 
oly egyháziak, kik nem olasz polgárok. Azon kivül az egyház-
megyék és plébániák birtokosainak tudniok kell olaszul. Szükség 
esetén kisegítőket kell hozzájuk adni, kik az olaszon kívül érte-
nek és beszélnek az illető helyen használatos nyelven is, hogy 
az egyház szabályai értelmében híveiket azok nyelvén részesít-
hessék vallási segedelemben. 

23. A 16., 17., 19., 20., 21. és 22. cikkelyek határozmányai 
Rómára és a Rómával szomszédos (suburbícarius) egyház-
megyékre nem vonatkoznak. 

Abban is megállapodás történt, hogy, ha a Szentszék a 
mondott egyházmegyék újabb rendezését látná jónak, az olasz 
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Állam által akár püspök-asztalokra, akár más egyházi intézmé-
nyekre ma érvényben levő járulékok változatlanul megmarad-
nának. 

24. Az állami végrehajtási engedély (exequatur) és a 
királyi tetszvény (placetum íregium), valamint minden császári 
vagy királyi kinevezés, egyházi javadalmak vagy tisztségek 
ellátása tekintetében, egész Olaszországban megszűnnek, kivéve 
a 29. cikkely g) pontjában megállapított eseteket. 

25. Az olasz Állam a királyi kegyuraság legfőbb kiváltságá-
ról nagyobb és kisebb javadalmak felett lemond. 

Megszűnt a királyi legfőbb jog a nagyobb és kisebb java-
dalmak felett. A nyugdíjra fordítandó egyharmad is megszűnt 
mindkét Szicília volt királyságának tartományaiban. 

Az ezzel kapcsolatos kötelezettségek ezentúl nem képezik 
az Államnak és a tőle függő közigazgatási hatóságoknak terhét. 

26. A nagyobb és kisebb javadalmaknak s az üresedésben 
levő püspöki széket vagy javadalmat ideiglenesen ellátóknak ki-
nevezése érvényre a kinevezés keltével jut, amit a kormánynak 
hivatalosan tudomására kell adni. A jövedelmek kezelése és 
élvezése üresedés alatt az egyházjog szabályai szerint megy végbe. 

Helytelen javadalomkezelésjesetében az olasz Állam, egyet-
értve az egyházi hatósággal, lefoglalja a javadalom vagyonát s 
ez esetben a tiszta jövedelmet a javadalmasnak, vagy ha ilyen 
nincs, a javadalomnak javára fordítja. 

27. A Loretói Sz. Ház, az Assisi Sz. Ferenc és a Páduai 
Sz. Antal bazilikák s a velük kapcsolatos épületek és intézmé-
nyek, a merőben világi jellegűeket kivéve, a Szentszéknek fognak 
átengedtetni s Annak szabad kezelésében lesznek. Hasonlóképen 
az Állam minden beavatkozásától s minden megváltástól men-
tesek lesznek a Szentszék által Olaszországban birtokolt bármi-
nemű más intézmények, valamint a hithirdetést szolgáló intéze-
tek. Mindazáltal minden esetben, amikor az lehetséges, érvé-
nyesüljenek az erkölcsi testületekre vonatkozó birtokszerzési olasz 
törvények. 

Azokra a javakra vonatkozólag, melyek ma a mondott 
Szentélyek birtokában vannak, vegyes bizottság elosztást fog 
végezni, mely figyelemmel lesz harmadik személyek jogaira, 
valamint a mondott merőben világi müveknek szükséges ellátására. 

A többi Szentélynél, ahol jelenleg világi az igazgatás. 
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•ennek helyébe az egyházi hatóság szabad kezelése lép életbe, 
végrehajtva, ahol ennek szüksége fennforog, a javak elosztását, 
az előbbi bekezdés értelmében. 

28. A lelkiismeretek megnyugtatására a Szentszék teljes 
felmentést ad mindazoknak, akik az egyházi javakat elfoglaló 
olasz törvények következményekép egyházi javak birtokában 
vannak. 

E tárgyban a Szentszék megfelelő utasításokat fog adni a 
főpásztoroknak, 

29. Az olasz Állam felül fogja vizsgálni az egyházi dol-
gokra vonatkozó törvényeit avégből, hogy azokat módosítván 
és kiegészítvén, összehangzásba hozza azokkal az irányelvekkel, 
melyek a Szentszékkel kötött Szerződést és a jelen Egyezményt 
irányítják. 

A két Magas megegyező Fél közt már mostantól fogva 
megállapodás van a következőkben: 

a) Érvényben maradván az olasz törvények által eddig el-
ismert egyházi intézmények (a Szentszék, egyházmegyék, kápta-
lanok, papnevelő-intézetek, plébániák stb.), ily személyiség azo-
kat az istenitiszteletre szolgáló nyilvános templomokat is meg 
fogja illetni, melyek azzal eddig nem bírtak, beleértve azokat is, 
melyek eltörölt egyházi intézményekhez tartoztak; az utóbbiak 
megkapják azt a járandóságot, melyet a vallási alap mindegyi-
kükre tényleg kiszab. 

Az előző 27-ik cikkely rendelkezésének épségbentartásával 
a közigazgatási tanácsok, bárhol működjenek és bármikép nevez-
tetnek, akkor is, ha mindnyájan vagy többségükben világiak 
nem avatkozhatnak bele istenitiszteleti ügyekbe s tagjainak ki-
neveztetése az egyházi hatósággal egyetértőleg történik. 

b) Jogi személyiséggel fognak bírni a Szentszék által 
jóváhagyott szerzetes társulatok, akár tesznek a tagok fogadal-
mat, akár nem, ha főszékhelyük az olasz Királyságban van s ott 
jogilag és tényleg olasz állampolgársággal biró s Olaszországban 
lakó személyek által vannak képviselve. Továbbá az olasz Állam 
területén és gyarmatain jogi személyiség fogja megilletni azokat 
az olasz szerzetesi tartományokat is, melyeknek főszékhelye 
külföldön van, ha megvannak az előbb említett feltételek. Szint-
azonképen megilleti a jogi személyiség az egyes rendházakat, 
amikor azoknak az illető rend sajátos szabályai megadják a 
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szerzési és birtoklási jogot. Végül jogi személyiséggel fognak 
bírni a rendfőnökségek és helytartóságok, még a külföldiek is. 
Azok a szerzetes társulatok és rendházak, melyek már birtoká-
ban vannak a jogi személyiségnek, azt ezután is megtar ják. 

Amikor a szerzetes társulatok tulajdonát képező ingatlanok 
a tényleges birlalóktól magukra a társulatokra átruháztatnak, az 
ezzel járó okiratok teljesen illetékmentesek. 

c) A kizárólag vagy főkép istenitisztelettel foglalkozó 
testvérületek céljaik tekintetében további változtatásoknak nin-
csenek alávetve s ténykedésükben és vezetésükben az egyházi 
hatóságtól függnek. 

d) Mindenféle istenitiszteleti alapítványok meg vannak 
engedve, feltéve, hogy megfelelnek a nép vallási igényeinek s 
fennállásukból az Államra semmiféle pénzbeli teher nem szár-
mazik. A már tényleg meglevő alapítványokra is ez az intéz-
kedés alkalmazandó. 

e) Az elkobozó törvények folymányakép előállott egyházi 
vagyonállomány világi kezelésében a kezelő tiszteket félarány-
ban az egyházi hatóság fogja kinevezni. Ugyanez áll az új 
kerületek vallásalapjairól is. 

f ) Amit az egyházi vagy szerzetesi jogalanyok eddigelé 
a polgári törvények figyelembevétele nélkül tettek, elismertetést 
és szabályoztatást nyerhetnek a Főpásztor kérésére, ha ez a 
jelen Egyezmény életbeléptetésétől számítva három év alatt 
megtörténik. 

g) Az olasz Állam egész Olaszországra nézve lemond az 
udvari papság egyházjoghatósági kivett helyzetéről (kivéve a 
Szent Gyolcs-ról nevezett turini templomot1), a Superga tem-
plomot2), a Szent Kendőről nevezett római templomot3) és a 
Fejedelmek és királyi Hercegek megszálló palotáihoz ztóarto 
kápolnákat), miáltal minden javadalom és tisztség ellátása az 
előző fejezetek rendelkezései alá esik. Külön bizottság fog arról 
gondoskodni, hogy minden udvari hazilika vagy egyéb templom 

Chiesa délia Santa Sindone. Az olasz királyi ház tulajdona. A fordító. 
2) A Superga, Turintól 10 km-re, 672 méter magas helyen épült tem-

plom, az olasz királyi ház temetkező helye, melyet II. Viktor Amadeus 
szavojai király 1717-37. építtetett. A fordító. 

3) Chiesa del SS. Sudario, Róma, Via di S. Sudario. Régen a szavojai 
hercegek vatikáni követségének, ma a királyi háznak temploma. A fordító. 
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megfelelő javadalmazásban részesüljön, a szentélyek ellátására 
vonatkozólag a 27-ik szakaszban megadott irányelvek szerint. 

h) Az egyházi intézményeknek az olasz törvények által 
eddig adott adóbeli kedvezmények ezután is megmaradnak s az 
istenitiszteleti vagy vallásos cél, minden adót illető következmé-
nyében, a jótékonyság és az oktatás céljaival egyenlő számí-
tásba jön. 

Megszűnnek a következők: az 1867. augusztus 15-én hozott 
3848. számú törvény 18-ik cikkelye által megállapított 30°/'o-os 
rendkívüli illeték; az 1866. július 7-én hozott 5036. sz. törvény 
31-ik cikkelye és az 1867. augusztus 15-én hozott 3848. sz. törvény 
20-ik cikkelye által megszabott hozzájárulás ; nemkülönben az 
1923. december 30-án kelt 3270. sz. Királyi Rendelet első cikke-
lye az egyházi javadalmak és más egyházi jogi alanyok ellátá-
sát képező javak élvezésének átruházásánál fizetendő járulékról ; 
jövőre nézve pedig az Egyház javait terhelő bármely különös 
adó elrendelése kizártnak tekintendő. Az istenitiszteletet végzők 
papi tisztségük gyakorlásáért nem fizetik az 1923. november 
18-án kelt 2538. sz. Ki: ályi Rendelet által megszabott hivatási 
és engedélyezési illetéket, mely az eltörölt iparengedélyezési és 
átruházási járalék helyébe lépett, sem bármely más ilyféle ille-
téket nem fizetnek. 

i) Az egyházi vagy szerzetesi ruha viselése világiaknak 
vagy olyan egyháziaknak és szerzeteseknek, kiket attól az ille-
tékes egyházi hatóság végérvényes intézkedéssel eltiltott, mely 
esetben ez az olasz Kormánnyal hivatalosan közlendő, tilos és 
oly szentesítéssel és büntetéssel jár, milyennel a katonai hiva-
talos ruha tiltott viselése. 

30. A bármely egyházi intézményhez vagy szerzetesi tár-
sulathoz tartozó javak rendes és rendkívüli kezelése az egyház 
illetékes hatóságainak felügyelete és ellenőrzése alatt megy 
végbe, az olasz Állam minden beavatkozásának kizárásával s az 
ingatlan javak minden megváltásának kötelezettsége nélkül. 

Az olasz Állam elismeri az egyházi intézményeknek és 
szerzetesi társulatoknak vagyonszerzési jogát, az erkölcsi testü-
letek vagyonszerzésére vonatkozó polgári törvények rendelkezé-
seinek épségben tartásával. 

Az olasz Állam, amennyiben másértelmü új megegyezés-
nem jön létre, az egyházi javadalmak jövedelmeinek hiányát 
ezentúl is pótolni fogja és pedig oly mértékben, hogy a j ö v e -
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delmek a tényleg érvényben levő törvények által megállapított 
járandóságokat elérjék. Erre való tekintettel a mondott javadal-
mak igazgatása, amennyiben az egyszerű kezelésen túl menő 
intézkedéseket és szerződéseket tartalmazza, az olasz Állam 
közbejöttével történik s üresedés esetén a javak átadása a Kor-
mány egy képviselőjének jelenlétében jegyzőkönyv felvételével 
megy végbe. 

A mondott közreműködés az állam részéről elmarad a 
Rómával szomszédos (suburbicarius) egyházmegyék püspöki javai-
nál, valamint Róma s a nevezett egyházmegyék káptalani és 
plébániai javadalmainál. A javadalmazás kiegészítésének meg-
állapítása végett a mondott javak és javadalmak jövedelmeit 
évenkint saját felelőssége alatt, megadja az egyházmegyékre 
nézve az illető suburbicarius püspök s Róma városára nézve a 
Biboros-Helytartó. — 

31. Új egyházi intézményeket vagy szerzetesi társulatokat 
az egyházi hatóság fog létesíteni az egyházjog szabályai értel-
mében ; világi eredmények elérése végett szükséges elismerésü-
ket a világi hatóságoktól fogják nyerni. 

32. A jelen Egyezményben és a Szerződésben megállapí-
tott elismerések és felhatalmazások megvalósítására a világi tör-
vények szolgálnak, melyeket összehangzásba kell hozni az 
Egyezmény és a Szerződés intézkedéseivel. 

33. A Róma és Olaszország más részeinek talajában levő 
katakombákról a Szentszék rendelkezik. Ugyanazt terheli azok 
őrzése, karbantartása és fenntartása. 

Ennek következtében, az olasz Állam törvényeinek szem-
meltartásával s harmadik személyek esetleges jogainak ép-
ségbentartásával, a Szentszékhez tartozik, szükségesnek mutat-
kozó új ásatásokról és a szent csontok áthelyezéséről intézkedni. 

34. Az olasz Állam, a házasság intézményének, mely alapja 
a családnak, vissza akarván adni a nép katholikus hagyományai-
nak megfelelő méltóságot, az egyházjog által szabályozott szent-
séges házasságnak megadja a megfelelő polgári következ-
ményeket. 

Az ilyen házasságok kihirdetései a plébániai templomon 
kivül a községházán is megtörténnek. 

A plébános mindjárt a házasság megkötése után meg-
ismerteti a hitvestársakkal a házasság polgári következmé-
nyeit, felolvassa előttük a polgári törvénykönyv cikkelyeit, me-
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lyek a házastársak jogaira és kötelességeire vonatkoznak, el-
könyveli a házasságkötés tényét, a bejegyzés teljes mását öt 
napon belül elküldi a községnek, hogy azt az Állam anyaköny-
vébe bevezessék. 

A házasságot érvénytelenítő okok meghatározása s az 
érvényes, de végre nem hajtott házasságok felmentése az egy-
házi törvényszékek és hatóságok illetékessége alá tartoznak. 

Az ide vonatkozó intézkedések és ítéletek, mikor végle-
gessé váltak, a Signatura nevü legfőbb Bíróság elé terjesztet-
nek; ez azután megállapítja, vájjon megtartattak-e az egyházjog 
szabályai a bíró illetékessége, a megidézés és a felek törvényes 
képviseltetése vagy makacs távolmaradása tekintetében. 

A mondott intézkedések és Ítéletek, a Signatura legfőbb 
Egyházi Bíróság azokra vonatkozó határozatával együtt, az illető 
terület Állami felebbviteli Törvényszékéhez tétetnek át, mely 
tanácsülésében hozott határozattal azok érvényességét polgári 
következményeiben kimondja s elrendeli, hogy az állami polgári 
jegyzékben, a házasságokat jelző rovatban, bevezettessenek. 

A Szentszék beleegyezik abba, hogy az ágy- és asztaltól 
való elválások ügyében a világi bíróságok ítéljenek. 

35. Az egyházi vagy szerzetesi intézmények által fenn-
tartott középiskolák részére érvényben marad az állami vizsgá-
lat, teljes egyenlő feltételekkel a kormány által fenntartott s az 
imént nevezett iskolák jelöltjei részére. 

36. Olaszország a nyilvános oktatás alapjának és koroná-
jának tekinti a keresztény vallás tanítását, a katholikus hagyo-
mány által elfogadott alakban. Azért azt akarja, hogy a nyilvá-
nos elemi iskolákban jelenleg megadott vallási oktatás további 
kifejtést nyerjen a középiskolákban, minek tervezetét a Szent-
szék és az Állam együttesen fogják megállapítani. 

Az ily oktatást az egyházi hatóság által jóváhagyott papi 
és szerzetesi tanítók és tanárok fogják teljesíteni s kisegítéskép 
világi tanítók és tanárok, kik erre az egyházmegyei Főpásztor-
tól képesítő oklevelet nyertek. 

Ha a Főpásztor az oklevelet visszavonja, ezáltal az oktató 
elveszti képességét a vallás tanítására. 

A mondott vallási tanításnál a nyilvános iskolákban kizá-
rólag oly könyvek veheíők használatba, melyeket az egyházi 
hatóság jóváhagyott. 

57. A testnevelést és a katonák előképzését célzó állami 

/ 
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egyesületeknek, valamint az Avangardistáknak és a Balilláknak 
igazgatói, hogy a rájuk bízott ifjúság vallási oktatását és vallásos 
gyakorlatát lehetővé tegyék, órarendjeiket úgy állítsák össze, 
hogy az ifjaknak vasárnapokon és parancsolt ünnepeken vallási 
kötelességeik teljesítését lehetővé tegyék. 

Ép így fognak eljárni a nyilvános iskolák igazgatói, mikor 
növendékeik a mondott ünnepi napokon esetleg összejövetele-
ket tartanak. 

38. A Szent Szívről nevezett Katholikus Egyetem és a hozzá 
tartozó, a Szeplőtelen Éogantatásról nevezett Tanárképző Intézet 
tanárainak kinevezésénél a Szentszéknek tiltó joga van, mely biz-
tosítja azt, hogy erkölcsi és vallási tekintetben aggodalom ne 
lehessen. 

39. A katholikus egyetemek, nagyobb és kisebb papnevelő-
intézetek, legyenek ezek egyházmegyeiek vagy több egyház-
megye részére közösek vagy tartományiak, továbbá a katholikus 
akadémiák, kollégiumok vagy más intézetek, melyek az egyhá-
ziak oktatását és kiművelését célozzák, ezentúl is egyedül a 
Szentszéktől függnek, az Állam iskolai hatóságának minden be-
avatkozása nélkül. 

40. A Szentszék által jóváhagyott tudománykarokban ado-
mányozott hittudománydoktori fokokat az olasz Állam elfogja 
ismerni. 

Hasonlókép elismerés illeti azokat az okleveleket, melyek 
a Vatikán Város könyvtáránál és irattáránál felállított ősnyom-
tatványokat ismertető, irattártani és okirattani iskolákban sze-
reznek. 

41. Olaszország a pápai lovagi kitüntetések viselését a 
királyságban és gyarmataiban megengedi olykép, hogy a kine-
vezést tartalmazó okiratot, ennek bemutatására s az érdekelt ké-
relmére, bejegyzi. 

42. Olaszország a Pápák által 1870 óta adott s jövőben 
adandó nemesi címeket királyi rendelet által el fogja ismerni. 

Meg fognak állapíttatni azok az esetek, melyekben a mon-
dott elismerés Olaszországban nem jár illetékkel. 

43. Az olasz Állam elismeri az Olasz Katholikus Tevékeny-
ségtől (Azione Cattolica Italiana) függő szervezeteket, amennyi-
ben azok, a Szentszék intézkedése értelmében, tevékenységüket 
minden pártpolitikán kivül s az Egyház kormányzatától kőzve-
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tetlen függésben, a katholikus elvek terjesztésére és érvényesí-
tésére fejtik ki. 

A Szentszék a jelen Egyezmény létrejöttét felhasználva 
Olaszország minden egyházi férfiának és szerzetesének újból 
megtiltja, hogy bármely politikai párt zászlaja alá szegődjék s 
ott tevékenységet fejtsen ki. 

44. Ha jövőben a jelen Egyezmény értelmezése körül bár-
mely nehézség támadna, a Szentszék és Olaszország azon lesz-
nek, hogy közös megértéssel barátságos megoldásra jussanak. 

45. A jelen Egyezmény a jóváhagyott iratok kicserélésekor 
fog élettbe lépni, egyidejűleg a Magas Felek által kötött Szerző-
déssel, mely a „római kérdést" megszünteti. 

A jelen Egyezmény életbelépte után Olaszországban 
nem fognak alkalmaztatni a volt olasz államok erejüket vesztett 
egyezményei. Az osztrák törvények, az olasz Állam törvényei, 
szabályai, rendelkezései és rendeletei, melyek ma érvényben 
vannak, amennyiben a jelen Egyezmény megállapításaival ellen-
keznek, annak életbeléptével eltörölteknek tekintendők. 

A jelen Egyezmény végrehajtásának előkészítésére, meg-
erősítése után azonnal, a két Magas Fél által kijelölendő sze-
mélyekből Bizottság fog kiküldetni. 

Róma, ezerkilencszázhuszonkilenc február 11-én. 

P. H. Gasparri Péter bíboros főpap. 
P. H. Mussolini Benito. 

Az Acta Apostolicae Sedis 1929. 
június 7-iki füzetében közölt ere-
deti olasz szövegből fordította : 

Dr. Kiss János. 

D) 

Jegyzőkönyv. 
Az alulírottak, kellő felhatalmazással ellátva, ma össze-

jöttünk, hogy kicseréljük 0 Szentsége a Római Pápa és 0 Felsége 
az Olasz Király jóváhagyásait, a Szentszék és Olaszország közt 
1929. február 11-én történt megállapodásokra : 

a) Szerződés, Trattato, négy melléklettel: 1. A Vatikán 
Város államnak területe. 2. A területenkívüliség kiváltságával 
bíró s kisajátíthatatlan és adómentes ingatlanok. 3. Kisajátítástól 
é s adótól mentes ingatlanok. 4. Pénzügyi megegyezés. 
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b) Egyezmény, Concordato. 
Miután e Jóváhagyások szabatosaknak és megegyezőknek 

találtattak, megtörtént a kicserélés. 
A Magas Felek, amikor a lateráni megegyezések kicseré-

lését végrehajtották, ezzel újra megerősítették azt az akaratukat, 
hogy szó szerint és szellemben hűségesen meg akarják tartani 
nemcsak a Szerződést a legfelső hatalom visszavonhatatlan 
kölcsönös elismerésében és a „római kérdés" végleges meg-
szüntetésében, hanem az Egyezményt is magasztos céljában, 
mely abban áll, hogy a Vallás és az Egyház viszonyait Olasz-
országban rendezze. 

Aminek hiteléül az alulírottak ezt a Jegyzőkönyvet kiállí-
tották s pecsétükkel ellátták. 

Két példányban készült, a Vatikáni Apostoli Palotában, 
ezerkilencszázhuszonkilenc, június 7-én. 

SZILASY JÁNOS ÉS LELKIPÁSZTORSÁGTANA. 

A szombathelyi egyházmegye két évvel ezelőtt ünnepelte 
150 éves fennállását. A törökdulás után ugyanis az építőmun-
kának oly nagyszerű lehetőségei nyiltak a XVIII. század folya-
mán és az egyházi téren oly hihetetlen nagyarányú tevékeny-
ség fejlődött ki, amely példátlan egész történelmünkben. A 
templomok, plébániák ezrei épülnek, Mária Terézia királynő egy-
másután alapítja az ország lakosságának és területviszonyainak 
megfelelő új egyházmegyéket, köztük a bölcs és széles látókörű 
Zichy Ferenc gróf győri püspöknek készséges közreműködésé-
vel a győri egyházmegyéből kiszakított szombathelyi püspöksé-
get. És ha már Zichy püspök meghozta a maga nagy áldozatát, 
csak természetes, hogy egyházmegyéjének legkiválóbb papját, 
Szily János győri kanonokot ültette Szombathely püspöki szé-
kébe, hogy folytassa a munkát, amelyet oldala mellett sajátított 
el. De hogy a szombathelyi székesegyház, püspöki palota, a 
papnevelő intézet, nagypréposti lak, kanonoki épületek oly sok 
nemes ízlésről, bőkezűségről tesznek tanúságot, ez már teljesen 

P. H. 
P. H. 

Gasparri Péter bíboros főpap. 
Mussolini Benito. 

II. 

Szilasy János élete és munkássága. 
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Szily püspöknek egyéni érdeme. Különösen a fölséges székes-
egyház, mely az ő elgondolásában még nagyszerűbb volt, mint 
a hogy azt megvalósítani sikerült. Herzán biboros járt nyomo-
kon haladt, midőn a templom belsejét finom müérzékével éke-
sítette, utóda a szintén győregyházmegyei, szentéletü Somogyi 
Lipót pedig mindkettőjük munkáját dicsőségesen befejezte. 
Ugyanaz az alkotó szellem, a mit a kövek maradandóan és 
láthatóan hirdetnek, élt az egyházmegye megszervezésében is 
Nagyszerű munkatársak jelennek meg Szily püspök oldalán a 
friss alapítás lendületével, mint : Eölbey János egerszegi p a -
post, Ethényi Sándor oldalkanonok, majd egymásután tűnnek 
fel az egyházmegye kiváló fiai Nagy József nagyprépost, Nagy 
Gábor és Vass László pesti egyetemi tanárok, aztán Szaniszló 
Ferenc a későbbi váradi püspök, Kreznerics Ferenc, Szalay Imre, . 
Faludi Ferenc, Nagy János, és végezetül Szilasy János. 

A felsorolt nevek között vannak országszerte ismertebbek, 
mint Szilasy János, de a hittudományi irodalom terén nincs ki-
magaslóbb név az övénél, sem a XVIII. század végén, sem a 
XIX. század elején élt hittudósok sorában. Egyben pedig egé-
szen egyedülálló úttörő ; lelkipásztorságtana volt az első ma-
gyarnyelvű hittudományi tankönyv. 

Szilasy János Bögötén, Vasmegyében s> ületett 1795 január 
5-én, valószínűleg egyszerű iparos családból1). A hosszúperesz-
tegi kereszteltek anyakönyvében feltalálható bejegyzés nem em-
líti atyja foglalkozását, s mivel a családból az anyakönyvben 
hosszú éveken át csak az ő neve fordul elő, valószínű, hogy 
idegenből származtak Bögötére és ott a vidéken nem volt atyafi-
ságuk, ami általában iparos eredetre, de egyúttal régi nemesi 
leszármazásra is mutat. Elemi és középiskolai tanulmányait 
Hosszúperesztegen, Szombathelyen és Sopronban végezte. 1813-
ban a budapesti központi papnevelő intézet növendéke lett. Az 
egyetemen kitűnt értelmével, szorgalmával. Az intézetben buz-
góságáva1. A kápolna gondozását már másodéves korában rá-
bízták, mint negyedéves pedig horvát és tót társainak a magyar 
nyelvet tanította, saját, latinul irott nyelvtana szerint. Kedvelt 
tárgya a Szentírástudomány és a görög nyelv volt, amelyeket 

!) A hosszuperesztegi kereszteltek anyakönyvében ez a bejegyzés 
olvasható : 1795 Die 6 Januarii Joannes Melchior Parentes : Joannes Szi-
lasi et Marianna Kerekes ex Bögöte. Patrini Joannes Horváth. Gatharina 
Szabó. Baptizans Franciscus Horváth, Capellanus loci. 

Religio, 1929. 21 
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Tumpacher József győri egyházmegyei professzor tanított. A 
lelkipásztorságtanból Orgler Józsefet hallgatta, akinek előadásá-
ból bőséges jegyzeteket készített, sőt hivatkozik rá, hogy az 
előadásokra nagyon élénken emlékezik vissza. Ugyancsak mély 
nyomokat hagyott lelkében Fejér György hittani előadása. Vele 
késő öregségéig meghitt viszonyban maradt. Elvégezvén tanul-
mányait 1817 augusztus 29-én hittudományi doktorrá avatták, 
noha korhiány miatt pappá felszentelhető nem volt. így diák-
korabeli nevelősködését folytatta egy ideig felsóbüki Nagy Ist-
ván és Sándor mellett Sopronban, mig 1818 március 23-án püs-
pöke Somogyi Lipót pappá szentelte, és még ugyanazon év 
őszén a szombathelyi papnevelő intézetben tanulmányi felügye-
lővé nevezte ki. Egyúttal a szombathelyi plébánián kápláni íe-

• endőket is kellett végeznie. Tanári működése 1819-ben kezdő-
dik, midőn a papnevelőben felváltva a keresztény erkölcstant és 
neveléstudományt, majd a lelkipásztorságot és egyházi szónok-
lástant, hitoktatástant kellett tanítania, illetve gyakoroltatnia. A 
tantárgyakat saját felfogása szerint maga dolgozta ki latinul. 
Pontos szabatos szerkezete, okos anyagbeosztása, tanúságot tesz 
Szilasy kiváló tanári egyéniségéről. Semmi alanyiságot, pongyo-
laságot bele nem visz előadásába, a meghatározás, felosztás, 
részletezés, ellenvetések cáfolata, összefoglalás szinte gépiesen 
követik egymást, de a stilus tiszta egyszerűsége, a gondolatok 
természetes folyása bizonyára ébren tartották hallgatói figyel-
mét. Kéziratos erkölcstanának első könyve valószínűleg az ál-
talános erkölcsi elvekről szólhatott, de principiis in genere. Ez 
elkallódott. A II. könyv1) első része az Isten, önmagunk és fe-
lebarátainkkal szemben való kötelességeket fejtegeti kilenc feje-
zetben, mig a második rész „ethica Christiana particulars" cím 
alatt a hívőnek egyházhoz, államhoz és kisebb társaságokhoz 
való viszonyát magyarázza. A harmadik rész az aszketika, vagyis 
keresztény jámborságtan. Az első rész feltűnő sajátsága, hogy 
szokatlanul sokat foglalkozik a test gondozásának, fejlesztésének 
szükségességével. Védi a mérsékelt fényűzést és az állapotnak 
megfelelő kényelmesebb életmódot, sőt a testi szépséget is, mint 

!) Theologia Morális, pars II. Deduxit eain e diversis bonae notae 
auctoribus Joannes Szilasy, Dioecesis Sabariensis Presbyter, S. Sedis Con-
sistorialis Assessor St. Theologiae Doctor etc. et in Lyceo Episcopali 
Theologiae Morum et Pastoralis nec non Paedagogiae Professor. Descripsit 
Josephus Varga, qua cooperator Turnischensis, Anno 1833. Terminavit in 
Nyőgér die 23. Decembris 1833. — Varga 1828-ban volt Szilasy hallgatója. 
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istentől kapott és felhasználható előnyös tulajdonságot, ápolni 
valónak itéli. A második részben a fennálló hatóságok, család, 
iskola, műhely főnökeinek tartozó engedelmességet igen nagy 
gonddal ajánlja, de nem felejtkezik meg az elöljárók kötelessé-
géről sem, köztük a lelkipásztorok kötelességéről, a hitoktatást, 
prédikációt, naponkénti szentmise mondást, és a papi zsolozsma 
elvégzését illetőleg. Ezek ugyan inkább a lelkipásztorságtanba 
tartoznak, de Szilasy jónak látta kétszer elmondani, mint elfe-
lejteni. A keresztény jámborságtan a mü legkevésbbé sikerült 
része. T. i. abban az időben senki sem értett a jámborsághoz s 
Szilasy sem tudott korának egyedül az észt becsülő levegőjé-
ből kiemelkedni. Egész erkölcstanában sok az okoskodás, a ter-
mészetes magyarázat: ratio pura, viszont kevés a kenetesség, 
néhány egyházatyán és gyér Szentírásidézésen kívül alig tud 
lélekbe markolót mondani ; a pogány bölcselőknek : Cicerónak, 
Senecának alaposabb ismerője, mint a keresztény ókoré, de ez 
a nekünk már rideg tárgyalásmód az aszketikában, a jámbor-
ságtanban lünik fel leginkább. Alig van valami mondanivalója. 
A szentségekről, a böjtről, imádságról körülbelül elmondja a tud-
nivalókat. Beszél lelkiolvasmányról, elmélkedésről, lelkiismeret-
vizsgálásról, a nagyobb ünnepek előestéjén való gyónásról és a 
rákövetkező szent áldozásról — a hit, remény, szeretet erényei-
nek felindításáról, de mindez oly érzéstelen, hogy az ember 
szomorúan látja a korszellemnek még egy ily kiváló és minden 
nemes iránt annyira fogékony lelken is erőt vevő rossz hatását. 
De ha Szilasy nem felel meg teljesen a mostani kényesebb kö-
vetelményeknek erkölcstanával, az 1827-ben Budán kiadott két-
kötetes „Neveléstudománya" páratlanul értékes és irodalmi ese-
ményszámba menő alkotás volt. A tárgyszeretet és hozzáértés 
nagyszerűen összetalálkoztak Szilasy lelkében. Valami nagy belső 
szükségesség hajtotta a nevelés kérdései felé s mikor az 1822-
iki pozsonyi nemzeti zsinat elhatározta, hogy a neveléstudo-
mányt a papnevelő intézetekben kötelezővé teszi, amely tár-
gyat egyébként Pesten az egyetemen már 1814 óta külön ta-
nár tanított a bölcsészeti karon, a hittudományi karon pedig az 
erkölcstan és lelkipásztorságtan tanárai már jó pár éve szintén 
előadták, mikor végre tudomására jutott, hogy a debreceni refor-
mátus iskolában 1825 szeptembertől kezdve ezt a tárgyat ma-
gyarul adják elő : katholikus magyar papi szíve nagyot dobbant 
és mindenkit megelőzve, sietve jelenttette meg munkáját. Még 

21* 
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mindig nem a sokoldalú és a szakirodalomban teljesen járatos tu-
dós, hanem a saját józan eszének követője. Nevelői és tanári 
tapasztalatainak bölcs mérlegelője, felhasználója. Püspöke sietett 
a fiatal tudóst szentsz .ki bíróvá kinevezni. 1829-ben a pesti hittu-
dományi kar bekebelezett doktorrá választotta meg, 1830 no-
vember 17-én pedig a magyar tudományos akadémia megala-
kulásakor az akadémia bölcseleti osztályának rendes tagjává 
választották. A könyv és szerzője ezt az elismerést valóban 
megérdemelte. Tulajdonképpen az I. kötetet 1825 szeptemberére 
készítette el ; a II. kötetet ugyanígy az iskolaév kezdetére. Te-
hát elsősorban kézi könyvet szánt kispapjainak magyarul. Neki 
magának erre a nyelvi könnyítésre szüksége nem volt. Erkölcs-
tana mutatja, mily feltétlen biztonsággal, a szavaknak és kifeje-
zéseknek előttünk fájdalom, már ismeretlen bőségével kezelte 
a latin nyelvet, de a magyar irodalom nyeresége, a nyelv fej-
lődésének egyik állomása Szilasy Neveléstudománya. Nyelvi 
szempontból ez a legsikerültebb munkája. A dunántuli, köze-
lebbről kemenesaljai nyelvnek kimeríthetetlen zamatos magyar 
sága bőségesen elegendő volt, hogy gondolatai számára játszi 
könnyűséggel találja meg a legalkalmasabb kifejező formákat. 
Tartalomban pedig mindazt nyújtotta, ami kora, tudományának 
legértékesebb kincseit alkotta. „Az én szándékom az volt — 
mondja élőbeszédjében — h o g y tudományos rendszerbe sze-
dett munka által tegyem figyelmetesekké Hazámfiait a nevelés-
nek és tanításnak közhasznú és széles kiterjedésű tárgyaira, — 
és hogy én is részt vegyek azon nemzeti nyelvünket lealázó 
előítéletnek megcáfolásában, mely által tudatlanságból eredett 
igazságtalansággal az állíttatik, hogy nyelvünk alkalmatlan a 
felsőbb tudományok értelmes előadására. Elérem-e szándékom 
első részét, vagyis fognak-e s mennyire fognak Hazámfiai a 
munkámban foglalt s legalább nekem igen fontosnak látszó tár-
gyakra figyelmezni ? — bizonytalan, reménylem mindazáltal, 
hogy legjobb szándékkal közlött tanácsaim nem fognak minden 
haszon nélkül maradni. Példám legalább azoknak szolgálhat ösz-
tönül, kik az én tehetségemet felülmúló erővel bírván jeles mun-
kákat készíthetnek, adhatnak ki a nevelésről. Szándékom máso-
dik részének elérése iránt nagyobb s bizonyosabb reménység 
táplál, mert mind a józan okosságból, mind tulajdon tapasztalá-

!) Szilasy János : A nevelés tudománya. I. kötet Budán a király 
magyar főoskolák betüjivel. 1827. V. 1, 
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somból hozhatok annak megmutatására bizonyságot, hogy igen 
nehéz oly tudományt a Római nyelvhez alkalmaztatni, mely ki-
miveltetését nagyobb részént a Német és Németül író tudósok-
nak köszönheti. Előadhatni ugyan ily tudományt is Római nyel-
ven, de nem nehéz megmutatni, hogy mind annyiszor megsér-
tetik annak eredeti tisztasága, valahányszor valamely új tárgy-
nak előadása vagy valamely új gondolatnak kifejezése végett 
új szó szükséges, egyedül az élő nyelvek bírván azon szabad-
sággal, hogy ha környülállások kívánják, tulajdon természetek 
szerint új szavakkal bővíttethessenek. Ezen nehézséggel kell 
küzködnöm, midőn részént tiszta Magyar, részént Magyarul jól 
értő Hallgatóimnak még most is Deákul köteleztetvén előadni 
a Nevelés Tudományát, gondolataimat helyes Deák szavakkal s 
mondásokkal iparkodom kifejezni." — Bár a mü elsősorban pap-
növendékek használatára készült, tartalma s célja szerint nem 
hittudományi tankönyv. Szilasy minden tudós hazafinak ajánlja, 
a szülőknek, köznevelöknek különösen és „az akármely Vallá-
son lévő Papoknak, mivel a nevelés és tanítás egyenesen őket 
illetvén legnagyobb szükségek vagyon a nevelés és tanítás eránt 
okos észrevételekre és helyes tanácsokra." 

A neveléstudomány előfeltétele a testtan és lélektan lévén, 
Szilasy müvének nagyobb része eme két tárgy körében mozog. 
A nevelésről, nevelőről és a nevelés tudományáról szóló beve-
zetés után munkája első részében: a nevelés közönséges tudo-
mányában, mindenekelőtt ez a kettős felosztás érvényesül. T. i. 
a szerző először a test épentartásáról, tökéletesítéséről, a meg-
vesztegetett testi erők helyrehozásáról értekezik. Aztán a szel-
lemi erőkről, vagyis az ismerő tehetség, az érző és vágyó te-
hetség kifejtéséről. Ez a mü dereka és legterjedelmesebb része. 
A II. rész a nevelés különös tudományát adja elő, az iskolai, 
intézetbeli és házi nevelés szabályait, a nemhez, állapothoz és 
rendeltetéshez alkalmazott nevelés törvényeit. Nem hiába 
mondja, hogy a nevelés tudománya reá nézve nem oly tárgy, 
mellyel kötelességből foglalatoskodik, hanem — „mellyet min-
denkor különös gondal hordoztam szívemen, s ezután sem szű-
nöm meg elkezdett munkámat illő szorgalommal folytatni és 
így nagyobb tökéletességre hozni" — mondja al l . kötet elején. 
Itt a neveléstudományban találjuk magyarázatát a test gondo-
zását hangsúlyozó erkölcsi felfogásának. Nehéz dolog ugyanis 
egy szájjal a gyermek és ifjú testi nevelésének fontosságát és 
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egyben a szervezetet gyengítő szigorú önmegtagadást hirdetni-
Napjainkban is kiegyenlítetlen kérdés a testi nevelés és erkölcsi 
nevelés ellentéte; a torna, sport, játék, üdülés sok oly helyze-
tet teremt, amelyek az erkölcsi nevelés szempontjából aggodal-
mat keltők. Szilasy őszinte, jóhiszeműséggel állott az akkori 
újítók oldalára s nem akart maradi lenni.1) Vájjon ugyanígy 
gondolkodott volna, ha a mai divatot lá t ja? — Szilasy annyira 
részletesen foglalkozik a testnevelés ügyével, hogy a szülőanyák, 
dajkák részére a hasznos egészségügyi tanácsok sorozatát írja 
le. Majd mintegy észbe kapva szerényen megjegyzi : „többire 
ezen tárgyban leghelyesebb az Orvosok tanácsait követni". Azt 
meg kell hagyni, hogy gondolatai, észrevételei messze kitűnnek 
az akkori felfogás kereteiből és legnagyobb részükben ma is 
helytállók. Bizony sokan még ma sem értékelik a levegő, a 
ruha, lakás tisztaságát úgy mint Szilasy. „Az egyszerű könnyű 
emésztetü s mesterség nélkül készített étkek — úgymond — 
hasznosabbak s egészségesebbek a nagy mesterséggel készült 
nehéz emésztetü fűszeres és hevítő eledeleknél". Majd „A test 
tisztaságának, sőt egészségének előmozdítására nehezen vagyon 
alkalmatosabb s hatásosabb eszköz a ferdésnél" (fürdés). Vagy „a 
test mozgás nélkül elgyengül, ellankad: a gyermek szeret szüntelen 
tenni-venni, ha tehát erre természete ösztönzi, ugyanebben nem 
szabad neki akadályt tenni." A testi erő gyakorlására ajánlja a 
gyaloglást a láb erősítésére, a látás fejlesztését, távolság, súly, 
magasság-becslés és rajz, valamint a látottak elmondatása ál-
tal ; a hallás fejlesztésére szerinte a klaviregyeztetés (zongorá-
zás) talán a legalkalmasabb. „A nyelvnek gyakorlásában az le-
gyen a főtörvény, hogy a növendék előtt minden szó tisztán,, 
lassan és világosan mondassék ki, s ő is kényszeríttessék, hogy 
minden szót jól kimondjon : nem kell tehát annak gagyogásávaf 
vagy mutogatásával megelégedni, hanem kisdedségétől fogva 
hozzá kell szoktatni a gondolatoknak helyes kifejezéséhez." A 
testi erők mesterséges gyakorlatai között a testgyakorlás kü-
lönféle nemeit ajánlja, a botonugrás, futás, hajítás, küzdés, mász-
kálás, a középpont megtartása, az úszás mind megfelelő eszkö-

!) A ruházkodásról pl. így ir „Vestitus sit sanitati, honestati, sexui 
et statui cuiusvis consentáneus. Quin imo novum et communem vestiendl 
morém imitari licebit, in quo tarnen hoc respiciendum est: num nova illa 
vestitus forma quacunque utilitate praestet, aut iam in communem adeo> 
usum abierit, ut eam respuens notam difficilis, morosi et alieni a recepto-
more hominis, - • effugere vix queas. Theol. morális II. 88. !.. 
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zök." „A táncot, mint a testnek mesterséges gyakorlását azért 
ajánlhatni, mivel a testnek egyenes állást, és a tagoknak hajlé-
konyságot szerez, a nevendéket pedig gyorssá és magát dísze-
sen mozdítóvá teszi. Azt talán említeni se kell, hogy a nemzeti 
Magyar tánc ezen céloknak elérésére alkalmatosabb, mint az 
annyira elhatalmazott kerengős táncnak különféle nemei". 

Az ismerő tehetség belső míveltetéséről is sok okos taná-
csot olvashatunk Szilasy neveléstudományában. Akkor müvel-
jük belsőkép az elmét, ha képessé tesszük, hogy minden mun-
káját helyesen s jó renddel tegye, hogy a dolgot jól felvegye 
(jól fogja fel), hogy róla helyesen ítéljen. Ezért az elmebeli te-
hetségeket megrontani nem szabad, sem szántszándékkal, sem 
vigyáztalanságból, sem erőltetés, sem rendetlen mívelés által, 
hanem inkább a tehetségeket öntudatra kell hozni és arányo-
san fejleszteni. Az emlékezet gyakorlását fejtegetve így elmél-
kedik: „Még most sem egyeztek meg a nevelésnek és tanítás-
nak Tudósai a jelesebb eszközök számának s alkalmaztatásának 
meghatározásában. Azt azonközben mindnyájan javasolják, hogy 
amely szavakat, képzeteket^ és dolgokat híven és tartósan meg 
akarunk tartani emlékezetünkben, azokat esmeretes jelekkel, ké-
pekkel és helyekkel kapcsoljuk össze, mert ezekre emlékezvén, 
amazok is eszünkbe jutnak."1) Igaza van-e szerzőnek a helyi 
rögzítés ajánlásával, lehet rajta vitatkozni, de fönt közölt nyi-
latkozata mutatja tárgyalása komolyságát és óvatos bölcseségét. 

Az ismerő tehetség külső kiművelése, vagyis a tanítás tu-
dománya — a didaktika — nála nem elvont okoskodás tömke-
lege, hanem gyakorlati tanácsok sorozata. Elsőben is tiltakozik 
Szilasy az elme fölösleges megterhelése ellen. A dajkamesék és 
izgató történetek ellen, a fölösleges dolgok tanítása ellen. A 
hasznos tudományokat négy csoportba osztja : az első csoportba 
tartoznak azok, amelyek mindenkinek szükségesek, ezek a hit 
és erkölcstan, olvasás, írás és számvetés. A második csoport 
azoknak szükséges, akik különbféle mesterségekre vagy elöljá-
rói hivatalokra akarják magukat adni, ide tartozik a nyelvtudo-
mány, az írásmódban gyakorlás, rajzolás, ének, erőmivtudomány, 
építéstudomány, földleírás, hazai történettudomány, a ter-
mészet, a mesterség és gazdaság tudománya, — szóval át-
lag a mostani középiskola anyaga. A tudomány harmadik cso-
portja azok számára való, akik a közönségesebbnél jelesebb 
előmenetelt akarnak tenni, vagy tulajdonkép a tudományokra 

!) A nevelés tudománya I. kötet 150 1. 
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szánták magukat. Ezeknek tökéletesen kell tudni a deák és gc-
rög nyelvet, aztán a bölcselkedés tudományát egész kiterjedé-
sében. Végre a negyedik csoportba tartoznak az állapotbeli tu-
dományok, mások a papnak, mások a törvénytudósnak, mások 
az orvosnak, mások a katonának, földmérőnek, bányásznak, vagy 
a kiművelt gazdának. Megint egy kérdés, amely ma sincs megoldva, 
mit tanuljunk, mit ne tanuljunk? Szilasy legalább próbálja a saját 
esze szerint az akkori állapotokat valamilyen rendszerbe foglalni. 

A tanítás formájának neve alá fogja Szilasy a módszer 
kérdését, a közlés alakját, s meggyőző okokkal fejtegeti, mikor 
kell az összetevő, mikor a szétbontó módszert alkalmazni, mi 
kor kell kérdő, mikor folyamatos tanalakot használni. A tanítás 
különös tudományában pedig egyenkint veszi a tantárgyakat s 
mindegyik tanítására nézve megadja tanácsait, útmutatásait; 
ahogy előbb az ismerő tehetség kifejlesztését, hasonló módon 
tárgyalja most az érző és vágyó tehetséget is. Mindenütt fel-
fel csillan józan, mérsékletes, megértő gondolkozása. A fenyí-
tésről pl. ezeket írja: „ollyasokkal sohase fenyegettessék a ne-
vendék, amiket nem teljesíthetünk vagy teljesíteni nem akarunk, 
mert máskép a legkeményebb fenyegetést is alattomos kaca-
gással fogadja. Innen kitetszik, mit keljen ítélni az agyonütéssel 
és más illyen híjában valóságokkal való fenyegetésről." „Ve-
szedelmes és káros továbbá a nevendéket szükségtelen tilal-
makkal terhelni, hogy ennek természeti szabadsága ok nélkül 
meg ne szoríttassék vagy ama mondás szerént : Nitimur in ve-
titum, épen a tilalom által ingereltetnék a rosszra. Különben is 
az okos nevelő nem örömest szolgáltat alkalmatosságot neve-
lői tekintetének megsértésére, vagy a nevendé < büntetésére. Az 
ok nélkül sokasított tilalmaknak pedig ez szokott rendszerint 
való következése lenni."1) 

Érdekes és ma is izgató feladat a nevelőnek növendéke 
erkölcsi állapotát, vagyis Szilasy kifejezésével „vágyó tehetsé-
gének sajátságait" megismerni. Nincs semmi nehézség akkor, 
ha a növendék bizalmas és szabadon, titkolózás nélkül kitárja 
egész lelkét. De ez ritka eset. Rendesen a tetteiből kell ítéletet 
alkotnunk, miután azokat sokszor megfigyeltük. Ennek a meg-
figyelésnek azonban csak mellékesen, észrevétlenül, a növendék 
tudta nélkül szabad történni, — tanítja Szilasy — és még ak-
kor is jól utána kell kutatni az indító okoknak, kivált pedig 

') Neveléstudomány II. 85. 1. 
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meg kell találni „a főalapot, mellyen a növendékek tettei épülni 
szoktak", — hogy helyes ítéletet alkothassunk. Azután együtt 
kell az egész embert tekintenünk, a test állapotát, az ismerő, 
érző, vágyó tehetséget „bizonyosak lévén abban, hogy az em-
ber tehetségei nincsenek különválva, hanem hogy egyik tehet-
ség a másikkal szorosan össze vagyon kapcsolva."1) Szilasy az 
akarati nevelésben a nagy szabadság embere, gúnyolódva hozza 
fel Milde pedagógiai író közölt esetét, hogy egy nevelőinté-
zetből kikerült fiú napokon át nem mosott kezet, mert senki sem 
parancsolt rá.2) A nevelőintézetekről általában jó véleménnyel 
van. A rendetlen és majdnem egészen elhagyott állapotban lévő 
intézeteket — úgymond — mi sem pártfogolhatjuk, de a helye-
sen elrendelt nevelő házak hasznosak, némelyekre nézve szük-
ségesek". Az intézet helyes elrendezéséhez három szükséges: 
gondos felvigyázás, rendszabások és józan fegyelem. Első he-
lyen természetesen a papnevelő intézetekkel foglalkozik. Idézi 
a Ratio Educationist (128. 1.) a papnevelők elöljáróiról és taní-
tóiról, magától nem akarván semmit hozzátenni. Az intézeti 
rendszabások célját a következőkben jelöli meg: „Azt kell fi-
gyelemre venni, hogy az egyházi hivatalra készülő nevendékek 
testekre nézve olly erőben, s lelki tehetségeikre nézve olly ál-
lapotban legyenek, hogy a jóltevő természet munkálkodásában 
célirányosan segíttetvén néhány esztendők után érett vagy leg-
alább olly állapotra jussanak, melyben nevelőre vagy nevelői 
módon munkálkodó elöljáróra nem leszen szükségük. A neven-
dékek tehát inkább kötelességek eránt viseltető igaz szeretet 
által indíttassanak, mint erőszakos módok által kényszeríttesse-
nek. Az intézeti fenyítékben szelídségnek, atyai kegyességnek, 
egyszóval egyházi léleknek kell uralkodni." Végül nyomatékosan 
sürgeti, hogy a lelkipásztor jövendő életével, körülményeivel 
előre meg kell ismertetni a növendékeket, mintegy előre szok-
tatni, hogy hivatalukba kikerülvén tudják magokat mihez tar-
tani. Nagyon bölcs megjegyzések. 

Nem tartalmat akartunk írni, de Szilasy Neveléstudománya 
megérdemli, hogy néhány gondolatát kiemelve, a figyelmet rá-
tereljük. Mert még'ma sem öregedett el annyira, hogy haszonnal ne 
járna tanulékony átolvasása. Aki idejét rászánja, az teljes mértékben 
megérti a nagy hatást, melyet a nyilvánosságra gyakorolt. 

Neveléstudomány II. 92. 
-) Milde Lehrbuch der allgemeinen Erziehung.skimde 2. 225. 1. 
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Ugyancsak Neveléstudományával párhozamosan dolgozott 
Szilasy a lelkipásztorságtan kézikönyvén is. De ezt már, szoro-
san hittudományi tárgy lévén, nem magyarul, hanem miként er-
kölcstanát is, latinul dolgozta ki, még szombathelyi tanárkodása 
első éveiben. Ugylátszik, Szombathelyen a könyvek írása fog-
lalta le minden idejét a tanári tevékenység mellett, bár a szent-
széki bíróság is adhatott neki elfoglaltságot, mert valószínűleg 
ott is tartották a hagyományt, hogy aki többet bír, arra többet 
raknak. Igen csekély szabad idejét az olasz nyelv tanulásával 
töltötte, németül — ugylátszik — már régebben megtanult 
pár évi soproni tartózkodása alatt. Bécs és Ausztria közelsége 
bizonyára többször vonzotta őt kisebb utazásokra, de na-
gyobb vakációi tanulmányutakra se pénze, se ideje nem volt, 
ilyenkor szokta egy-egy müvét készre dolgozni. Szombathelyi 
tartózkodásáról más nevezetesebb feljegyezni valót nem találunk, 
de ha ennyire el volt foglalva, a város társadalmi életében nem 
is vehetett részt. 

Szalay Imrének, a budapesti Tudományegyetemen a lelki-
pásztorságtan tanárának, 1834-ban veszprémi kanonokká történt 
kineveztetése után a tudományos körök figyelme Szilasy János 
felé fordult. Mivel Szalay is szombathely egyházmegyei pap volt, 
Vass László is, az egyháztörténelem neves professzora, — azért 
a hittudományi karon két hathatós pártfogója akadt s az egyéb-
ként is megérdemelt kitüntetést hamarosan meg is kapta. 1835 
december 11. a királyi leírat kelte, mely Szilasyt a lelkipásztor-
ságtan rendes tanárává nevezi ki. A legfelsőbb iratot a hittu-
dományi kar következő évi február 13-iki ülésen olvasták fel, 
Szilasy pedig Szombathelyen február 10-én búcsúzott el ünne-
pélyesen növendékeitől és a papnevelő intézettől.1) 

') Egyik kispap a szombathelyi papnevelő krónikájában így irja 
le a búcsúzkodást: „1836. febr. 10. Praelectionibus I. semestris mane finis 
impositus est. A. R. ac Cl. Dom. Joannes Szilasy SS. Theologiae Doctor, 
Eruditae Societatis Membrum Ordinarium valedixit nobis ad Regiam Scien-
tiarum Universitaten Pestanam profecturus ac Cathedram Theologiae Pas-
toralis, Eloquentiae Sacrae et Catecheticae occupaturus. Filiales inter 
lacrymas separabamur a dilecto Moderatore non amplius redituro. Sermo-
nem brevem, ast corda penetrantem amoreque paterno purum serva-
vit. Sermo eius hic fűit circiter: Futura septimana érit illud tempus, quo 
Sabaria discedere et cathedram hane, quam t7 annis tenni, deserere de-
beo. Magnó temporum locorumve intervallo separabor a charis auditori-
bus, ast memória eorum vigebit in corde meo. In memóriám 19 exempla-
ria ex opere meo Paedago^ico inter Clerum dividenda sorté dare consti-
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A pesti egyetem hittudományi karán Dercsik János kano-
nok a kar elnöke és igazgatója iktatta be tanszékébe Szilasyt a 
II. félév elején 1836 február 23-án. Ez időtől kezdve Szilasy 
hűséges, de egyúttal legérdemesebb tagja is lett a tanári tes-
tületnek. Az első évben semmi nevezetes ténykedése nem mu-
tatja jelenlétét. Együtt ünnepli az ünneplőkkel június 26-án az 
egyetem fennállásának 200 éves fordulóját. Dercsik a főrendező, 
aki ez évben az egyetemnek is, a papnevelő intézetnek is rek-
tora volt. Annál feltűnőbb, hogy már az 1837—38 tanévre dé-
kánnak választják meg társai, majd másodszor 1842-43-ban, 
harmadszor 1845—46-ban, negyedszer 1847—48-ban, mintha 
minden második évben külön érezték volna, mennyire jobban 
tui. Chari mei auditores ! quos ego semper cum teneritudine dilexi, mei 
retineant memóriám et cum iam ego cinis et pulvis fuero, pro anima mea 
precentur ! Hoc sermone finito Auditoribus in lacrymis solutis Josephus 
Kiss 4-i Anni Theologus Ei vale ultimum dixit sequenti modo : Haeccinne 
sors nostra est, ut erga quem ardentissimum in pectora gestamus amorem, 
ab Eo separemur, divellamur? Eheu ! Spes fallace* mortalis huius vitae! 
ideone Te dilecte Pater! novimus, ut amissum linulentius doleamus ? Or-
bati Duce, privati vitae Magistro im medio saevientium relinquimur pro-
cellarum, inter Scyllam et Charybdim iactabitur ilia navis, cuius hucusque 
vela regebat perita tua manus. Sed quid tristia loquor, ad laetiora mecon-
verto, nam dilectus Moderator ad sublimius Gloriae culmen vocatur tene-
rum Ecclesiae Hungáriáé pubem in Regia Scientiarum Domo educaturus. 
Maesti cessate dolores ! vosque filiales desinite lacrymae ! Abibit quidem 
mox amantissimus Moderator, ast virtus haec sacra coeli Soboles, quam 
cordibus implantare noverat nostris, velut paterna haereditas, perennat no-
biscum — ad tumulum comitabitur, auxiliatrices in durís vitae casibus por-
riget manus, - diraque sortis potentia pressos eriget ! Pro curis et fatigiis 
nostri causa susceptis Dens Optimus Tibi rétribuât, nam nos pro iis grates 
rependere condignas nequimus. Vive din felix, ter quaterque beatus, CoeH-
tum pontenti protectus favore ad gloriam Dei, emolumentum charae 
Patriae, et Ecclesiae Hungáriáé decus nostriqu?, qui Tui immemores 
nullo erimus vitae momento, memineris. J iam venerande Mode-
rator!! conscende cathedram, ad quam vocatus es, poneque sempiternae 
monumenta famae. Vos vero Socii ! una meciim Patri Ducique caro ex-
tremum dicite : Vale! — Hac dictions finita duo scripta in signiun grati 
animi prenne obtulit Ei orator sic intitulata : Örök Emlék, Carmen Sapp-
hicum, quod ipse et Tisztelet Oltára, quod Georgius Kövess 4 i Anni The-
ologus confecit. — Doctus et pius vir, dil^ctissimus Pater Dux, Moderator 
in lacrymas solutus est, quem maesti comitabamur e schola exeunten, nec 
fuit inter 20 Auditores, qui ob tantum Patrem vitaeque Diicem amissum 
sanctas noil fudisset lacrymas. — A meridie longior consueto exitus. 

Sique amisimus Patrem ; non amplius salutaria audivimus verba 
Eius, conticuitque facundum ac pene divinum illud os, quo errantes ad 
viam virtutis reducere, labore, mole fessis calcar addere solitus est. 
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vezette a dékáni hivatalt Szilasy, mint közbeeső elődjei és utód-
jai. 1849-ben pedig a legsúlyosabb időben, mikor jóformán min-
den hónapban dékánváltozás volt, megint csak Szilasynak kel-
lett előlépnie, valamint az 50-es évek elején is. Ha nem meg-
bízatásból, de a valóságban egész kanonokká történt kinevezé-
seig ő volt a dékán, ő volt a hittudományi kar bizalma és 
okos esze, több mint 15 éven keresztül. Igaz, hogy egy ülésen 
sem hiányzott és nem volt ügy, melyhez a többiek után rövi-
den, bölcsen hozzá ne szólt volna. És igaz az is, hogy mindig 
a legmérsékletesebb, leghiggadtabb álláspontot képviselte. Hü 
maradt saját mondásához : „Életemben mindennemű polémiát 
kerültem".1) Tanári egyéniségét zárkózottságából feloldódó, az 
előadói széken megélénkülő komoly és lendületes tanítói mivol-
tát csak írásaiból tudjuk elgondolni. Tankönyvei itt-ott áttörik 
a rendszer természetes kereteit, s szónoki erővel zúdítják a gon-
dolatokat, amelyekben szabatos fogalmazás mellett a színezés 
oly sok eszközével rendelkezik, hogy nemcsak le tudják kötni 
állandóan a figyelmet, hanem a tudományszeretet felkeltésére 
és fejlesztésére is kiválóan alkalmasak. Mégis hallgatóihoz való 
bensőséges viszonyának különösebb melegséget egy rendkívüli 
esemény adot t ; az 1838-iki márc. 15. pesti árvíz, amely alka-
lommal a papnevelő intézetből elmenekült kispapseregnek saját 
lakásában adott heteken keresztül ellátást Szaniszló Ferenc, vá-
radi kanonok egyetemi hitszónokkal együtt.2) 

!) Szilasy levele Cherier Miklós pozsonyi kanonokhoz 1847 január. 
2) Az árvízről a központi papnevelő intézet jegyzőkönyvében a kö-

vetkezőket találjuk : „1838 Martius.In medio huius mensis accidit quoque 
deploranda Civitatis Pestiensis per eluvionem Danubii calamitas, quae quoad 
Seminarium Generale quoque fatalis evasit. Funesti ac exitiales dies, qui-
bus Civitas aflicta exstitit, fuere 13. 14. 15. et 16. dies c. mensis, perrup-
tis quippe aggeribus sub seramnocttm, undae Danubii adsitas plateas op-
pleverunt continuoque excrescentes omnia terrore compleverunt ac de obs-
truendis foribus aditumque ad interiora aedium aquis sollicitos tenuerunt. 
Hae quippe iam ad primam lucem die 14-a in tantum Civitati impulsae 
sunt, ut liberum ex aedibus Seminarii exitum praecluderent. Laudabili 
itaque zelo, animoque promptissimo alumni in muniendis aedibus occupa-
bantur ac suppetias ubi ulli licirit manuum laboribus famulitio perinde 
occupato ferebant. Praelectiones iam hoc die cessarunt, aditu ad aedem 
generatimque communicatione intercepta inter domos Danubio adjacentes. 

Funestissima autem dies 15-a fuit ; intra 2-a>« enim et 3-am noctis 
horam aedes ipsa Seminarii Generalis Vitium in parte Ecclesiae contigua 
seu orientem respiciente accepit, fisso ad formidinem sane periete, asummo 
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Másfél hónapnál tovább tartó szünet után a papnevelő in-
tézet egyidejű tatarozásával az előadások újra megkezdődtek, 
de nem mint eddig, az intézet földszinti helyiségeiben, hanem 
a II. emeleten. A hittudományi karnak ez a vándorlása, jobban 
mondva hajléktalansága érlelte meg a gondolatot Szilasy János 
akkori dékán lelkében, hogy az egyetem központi épületében a 
kar számára méltó elhelyezést kérjen. Mindjárt a tanév végén 
usque deorsum nimisque in anteriore praecipue parte undíque secl maxime 

.in cubilibus Rssmi Dni Rectoris (akkor épen nem volt rektor) habitationi 
ac Studiorum Praefecti Senioris deservientibus, item in pariete interiori per 
medium horologii Solaris observatis. Periculi primo nuncio, Sartore, alum-
natus e somno, quo praedíis laboribus íessus refocillabat, ipso mox noctis 
tempestivae tempore excitatus confestimque in unum collectus instantem 
domus integrae ruinam metuebat crustis undique decidenübus, quum mox 
quidam terrore correpti aedibus excesserunt aliis perinde abitum paranti-
bus. Ast a studiorum Praefectis demum Ecclesiam petere admoniti, quo 
nullum periculum instaret, aliqiio tempore precibus matutinis vacabant, 
inde nihilominus partim ob frigus, partim propter timorem incussum ob 
ruinam totius partis anterioris, ut rumor per quosdam sparsus ferebat, sensim 
discedentes, omni admonitione seria per Superiores Seminarii iniuperhabita 
animoque ad saniora Consilia capienda praecluso omnes e Seminario exces-
serunt duobus demptis Kamenar Joanne, Infirmario et Zelenay Josepho Mu-
saei II. Ductore ambobus 4-' Anni Theologis. Pars sedes légit in Curia Re-
gia, sex alebantur a Rssmo Canonico Franc. Szaniszló, plures adhuc re-
fugium acceperunt apud Dom. Spect. Szilasy, Pastoralis professorem. Redi-
ere quidem plures ad prandium, ast postmeridiem rursus regressi sunt . . . 
Dies Comparationis in diem 23-a m Április defixa est. Alumni Regii Gene-
ralis Seminarií qui in adiacentibus locis perseverabant, mox adfuerunt' 
praelectionibus tamen 27-a initium datum. Ceterum praetereundum hand 
censeo fixum quidem Rssmi Domni neo Rectoris Antonii Karner Canonici 
Jaurinensis propositum fuisse alumnos eoadutiandi, ac p oin Semi-
narium Cleri Junioris conflandi, ast quo loco, quo numero, diu ancipiti 
consilio disceptatum, id pluribus propugnantibus, âedem ipsam, ruinas mi-
nantem habitationi vix deservire posse, praesertim autem ob incommoda 
reparationis Studiis debito modo Clerum ipsum vacare non posse. Hinc 
alii locum in Ludovico, alii in InstitUto Caroleo, alii et quidem ab Excelso 
etiam. Consilio in aedibus Servorum B. V. tempus reliquum anni alum-
norum usui destinabant Vicit demum eorum sententia, qui in Seminario 
ipso cogendam pubem Ecclesiasticam ast pauciori numero asseverarent ; 
factum est ita, ut initio quidem solum 40 evocarentur, subseque tamen ad 
51 numerus eorum, qui aedes repetierunt, ascendit. — Porro Aedes Semi-
narií Cleri junioris ex altissima ordinatione absque mora reperari debuit, 
ac incredibili sane diligentia viriumque impendio intégra fere anterior pars 
inlra duorum mensium decursum restaurata est, sumptibus ipsius Instituti, 
quod magnis impendiis venisse facile assequi licet. Sub tempus restaura-
tio is aedis praelectiones in superiore tractu habitae. 
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terjedelmes föliratot küld az egyetem elnökéhez, Cziráky Antal 
grófhoz e tárgyban, de egyelőre eredmény nélkül. Ugyanezt a 
kérdést ismétli meg a kar Szilasy harmadik dékánsága idején 
1846 április elsején felsorolván, hogy szüksége volna legalább 
5 tanteremre, 1 tanári tanácskozó szobára, amely egyúttal a dé-
kán hivatalos helyisége — és a kari szolga lakására. A kérel-
met július 25-én újólag előadják. De nem hogy a kért helyisé-
geket nem kapták meg, hanem az ipartanodának az egyetem 
épületében történt megnyitásával az 1847—48 tanév elején a 
kar egyetlen tanácskozó helyiségét is lefoglalták. 

Erre vonatkozólag a hittudományi kar 1847 okt. 31. jegy-
zőkönyve így szól: „A hittani kar dékánja (Szilasy) panaszo-
san elősorolja, miszerint az egyetem épületének azon részében, 
hol a hittani karnak tanácskozási terme, levéltára és szolgájá-
nak lakása volt, ipartanodának felsőbb helyről behelyezése el-
rendeltetvén s már a valóságban is megtörténvén, a hittani kar 
az egyetemi épületből teljesen kiszoríttatott, mert azon szeglet-
terem is, melly Conclavénak volt szánva, sem arra nem alkal-
matos, sem pedig az ipartanodák igazgatójának nyilvánítása 
szerint a tervezett használatra által nem fog adatni; ezen szo-
morú helyheztetésében a hittani karnak, kéri igazgató ő Méltó-
ságát, s fölhívja a tanár urakat tanácskozásra és végzésre. A 
tanácskozás folyamán kitűnt, hogy ezen előadás a hittani kar-
nak elhelyezését illető sérelmét kettőzteti, mert eddig csak azt 
volt kénytelen panaszolni, hogy az egyetem épületében auditó-
riumai nincsenek, igen szük szobákban tartja előadásait, hol húsz 
tanuló oktatóikkal együtt alig férnek meg ; de most azzal nö-
vekedett sérelme, hogy azon egyetemnek, mellynek ő első és 
eredetét tekintve nevezetes karát teszi, épületéből teljesen ki-
rekesztetett ; mire nézve határoztatott, hogy az egyetemi ta-
nács megkéressék, miszerint a hittani karnak ezen panaszát egy 
alázatos fölírásban a Nagyméltóságú m. kir. Helytartó Tanács 
elibe terjesztvén kieszközölni törekedjék, hogy a Nagym. Magy. 
Kir. Helytartó Tanács a hittani karnak az egyetem épületében 
Conclávét, hol tanácskozmányait, szoros vizsgálatait, pályázati 
csődületeit tarthassa, levéltárának helyet, hol azt illőleg kezel-
hesse és használhassa s végre szolgájának, aki most az Akadé-
miai tömlöcbe van szorítva, lakást kegyes kegyelmesen elren-
delni, vagy ha ezt a térhiány lehetetlenné tenné, legalább megen-
gedni méltóztassék, hogy a hittani kar az egyetemi pénzalap 
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terhére magának a fentebbiek szerint megkívántató szállást 
fogadhasson. Ugyanezen cél kivitelére a hittani kar kebeléből 
Szilasy János dékán és Körmöczy Imre kanonok és tanár urak 
azon utasítással küldetnek kí, hogy a siker eszközlésére élőszó-
val is hathatósan működjenek." Amint látnivaló, ebben a hatá-
rozatban, pedig ok lett volna rá, semmi erősebb hang nincsen, 
sőt a kívánalmaknak a legcsekélyebbre lefokozása. 

így aztán sikerült engedélyt kapniok, hogy a Szervita atyák 
kolostorában bérelhessenek egy szobát. „Mig az ipartanoda az 
egyetemi nagy épületben létezendik, addig a hittani kar magá-
nak alkalmatos szállást fogadhat a bejelentett bér mellett" — 
így szól a helytartótanácsi leirat, december 24-éről keltezve. 
Szilasy dékánra háramlóit az irattár, könyvtár átszállítása, ren-
dezése. Ezekre szívesen vállalkozott, de annál kevésbbé volt 
kedve a szoba berendezését megvásárolni ; pénz dolgában ugy-
látszik nagyon kényes, finom érzése volt. A Tanácshoz egyéb-
ként a következő előterjesztést küldi 1848 január 18-án: „A 
hittani kar szobája és irománytára az előbbi alkalmatlan hely-
zet és az ismeretes legujabbi hordozkodások miatt olly díszte-
len és zavart állapotban vagyon, hogy mielőbb rendbehozatnék, 
czéljának meg nem felelhet. Én fáradtságot és költséget nem 
kiméivé harmadmagammal dolgozom annak illő rendbehozásán. 
Ha a tisztességes fölbutorozás terhe is engem érne, valóban 
igen kellemetlen lenne reám nézve. Ennek következtében aláza-
tosan kérem a fenttisztelt Akadémiai Tanácsot: méltóztassék 
az •/• alatt idemellékelt alku szerinti elószámolás után 73 for. 
18. kr. p. p. menő bútorok kifizetését kegyesen megrendelni." 
Miután a szobát teljesen rendbe tette Szilasy, a tanácshoz még 
egy jelentést készít: „Alázatosan jelentem, hogy a tisztelendő 
Szerviták zárdájában a hittani kar részére bérelt szobát átvé-
vén, arra a legnagyobb figyelmet fordítottam, miszerint minden 
butor, könyv, iromány s más efféle illő rendbe jöjőn. Három 
almárium lévén fölvigyázásom alatt : és ugyan egyben a pecsé-
tek, legszükségesebb irományok, jegyzőkönyvek és más effélék, 
másikban a különféle könyvek, külföldről küldött kisebb-nagyobb 
munkák, harmadikban az 1722-ik évtől mostanig összvegyült sok-
féle irományok tartatvák, mindezeket úgy rendeztem és lajstromoz-
tam, hogy nemcsak mindent könnyen feltalálhatni, hanem az el-
veszéstől és megromlástól is menthetni". A tanács is, a tantestület 
is — márc. 3-án először ott tartott ülésében — hálásan köszöni 
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Szilasy kéthónapi fáradságos munkáját. De rövid ideig örülhet-
tek még ennek a csekély kis sikernek is. 1849-ben a Szerviták 
egész házát közcélokra foglalták le, így a hittudományi kar he-
lyiségét is, a szekrények a kari szolgához kerültek a „Vengheim 
házba, egy kis szobába, ott ülést tartani nem lehet, az olly 
kicsi, a levéltár pedig ládákban az egyetemi irodában van."1) 
De nemcsak ülésterme, előadó tanterme sem maradt a karnak, 
mert a papnevelő intézetet meg kórháznak foglalták le a csá-
szári seregek. Márkfi Sámuel a következő dékán 1849 október 
3-ára az előadások megkezdésének idejére ki tudta ugyan esz-
közölni a tantermek kiürítését, de a katonák a padokat úgy 
összetörték, rongálták, hogy majdnem mindenüvé ujakat kellett 
csináltatni.2) így nemcsak az előadásoknak, hanem a tanári ülé-
seknek is a papnevelő intézet maradt továbbra is ideiglenes 
helye. 

Ahogy a hittudományi kar tisztességét óhajtotta szol-
gálni Szilasy a saját helyiségek megszerzésében, még inkább buz-
gólkodott a hittudományi irodalom fellendítésében. Különös gon-
doskodása tárgyát képezte Horváth József néhai kalocsai kano-
nok alapítványa, amelynek kamataiból irodalmi becsű hittudo-
mányi müveket kellett jutalmazni. Egyéni önérzetében kitüntetés-
nek vette, hogy másodszori dékánsága utolsó ülésén 1843 aug. 
1-én egyhangúlag az ő lelkipásztorságtanának ítélték meg tanár-
társai a 250 forint jutalmat. De nem fogadta el, hanem pályadíjul 
tűzte ki egy magyar hittudományi műszótár megszerkesztőjének : 
„Ilii qui Hungaricum Lexicon terminorum Theolog. technicorum 
optimum elaboraverit". Tulajdonképen itt Szilasynak egy nagy 
gondolatáról van szó, a hittudományi oktatás magyar nyelvi 
tanításáról és a hittudomány magyar nyelvéről egyáltalán. 

Pázmány óta a magyar nyelv kérdésének felszínre hozása 
nem látszott szükségesnek ; de annál inkább most, a harmincas 
évek nagy nemzeti megújulásában.3) H ;ába bizonykodnak a ré-
giek, hogy a latin nyelv az egész müveit világ nyelve, hogy a 

!) Kari ülés jegyzőkönyve 1849. aug. 28. 
2) Ex parvis, quas actu tenet (facultas) Seminarii cameris scamna 

ob novissimam ad usus niilitis accomodationem exportata et confracta 
sunt, ita ut pleraque nçva fieri debeant. Kari jegyzőkönyv. Jelentés a ta-
nácshoz. 

3) Szilasy mint dékán 1838-ban szigorúan ellenőrizte a horvát és 
tót kispapokat, hogy tanulnak-e magyarul és minő eredménnyel? 
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hittudományi forrásmunkák és a régi korok jelesebbnél jelesebb 
termékei mind deák nyelven írvák, — ezek mind igazak, de a 
magyar nyelv mégis egyre hangosabban követeli jogait feltar-
tóztathatlanul. 

1844 július 24-én a helytartó tanács megengedte, hogy az 
összes karokon az előadások magyarul folyjanak „kivéve a hit-
tani kart, amelyről már külön intézkedés történt". Ez a külön 
intézkedés pedig az volt, hogy a lelkipásztorságtan magyarul 
is tanítható. Mikor pedig 1844 decemberében a helytartó tanács 
minden hivatalos iratnak, kivéve a doktori okleveleknek magyar 
nyelvű szerkesztését megengedte, sőt maga is magyarul kezdett 
levelezni az eddigi latin helyett az alája rendelt hatóságokkal, 
— a hittudományi kar is sietett az első magyar jegyzőkönyvbe 
beiktatni e néhány szót: „miheztartás végett kedves tudomásul 
szolgál". 

Fogarasy Mihály c. püspök hittudománykari igazgató az 
1846 október 31-én tartott kari ülésen próbálta ugyan a latin 
nyelv jogait védeni, de sikertelenül. U. i. Sörös Imre kalocsai 
pap doktori értekezését magyarul írta. Fogarasy nézete az volt, 
hogy csak a lelkipásztorságtan köréből vett értekezés lehet ma-
gyarnyelvű, mert a tárgy maga is magyarul adatik elő. A tanári 
kar Szilasy dékán javaslatára ily határozatot hoz: „kegyes fel-
sőbb rendelet a honi nyelv használatát e részben is megenged-
vén, a hittani kar nem fog vonakodni magyar nyelven szerkesz-
tendő doktori értekezések elfogadásától." 

Igen ám, de ez a magyar nyelv éppen a százados latin 
hatás alatt nem fejlődhetett ki annyira, hogy a hittudomány fi-
nom árnyalatainak kifejezésére alkalmas lehetne. Azért szorgal-
mazta Szilasy a hittani műszótár összeállítását. A kitűzött pá-
lyatételre két dolgozat érkezett be, amelyeket Szilasy lelkiisme-
retes bíráló jelentésével együtt terjeszt a kari ülés elé : „Véle-
mény a beküldött két theologiai műszótár iránt. Alulírt szor-
galmatosan elolvasván eme két műszótárt, nagy örömmel ta-
pasztalá, miszerint az érdemes két pályázó legnagyobb gonddal 
dolgozott elannyira, hogy első tekintetre mind a két munka 
írója jutalomra méltónak ítéltethetnék és nehezen eshetnék an-
nak kimondása: a kettő közöl mellyiket illeti az elsőség. Ugyanis, 
ha az öt kötet írója eltávozván az elébe tűzött föltételekről 
maga gondolt és csinált rendszert, ez által olly munkát hozott 
létre, mellyet bősége, alapossága és hasznavehetősége méltán 

Religio, 1929. 22 
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ajánlhat: az egy kötet írójáról ellenben köteles az alulírt véle-
ményadó nyíltan kimondani, miszerint az, szorosan a jutalom-
tevő kívánsága és föladásához tartván magát, a kitűzött fölté-
teleknek teljesen eleget tett. Ezekhez képest, ha az alulírtnak 
tehetségében állana, mind a két írót böcses munkájának kiadá-
sára kötelezvén mindkettőnek kiadná a kitett 250. pengő forint-
ból álló jutalmat. A jelen körülményekben ez hatalmában nem 
lévén, egyenesen kimondja, hogy az öt kötetes munkát illeti az 
elsőség, hogy következőleg annak íróját kell munkájának min-
nél előbbi kiadására kötelezni s öt kell megjutalmazni. Már fö-
lebb érintetett, hogy ezen munka bősége figyelmet érdemel ; 
valóban bő ez annyira, hogy nincs theologiai tudomány, melly-
nek magyar kidolgozása közben az író annak hasznát nem ve-
hetné ; bő ezen szótár annyira, hogy mindenféle egyházi iromá-
nyok készítésére, mindenféle egyházi ügyek és perek vezetésére, 
a szükséges szavak benne föllelhetők. De alapos is eme munka ; 
mert ebben még az új szavak is helyesen vágynák alkotva, az 
egyértelműeknek látszó szavak pedig nagyobb részént jól meg 
vágynák különböztetve, egyszóval minden úgy vagyon benne 
rendezve, hogy mindennek okát adhatni. Hasznavehetőségét 
végre különösen az ajánlja : miszerint a bizonyos egy dologhoz 
tartozó eszmék és szavak egy helyen fordulnak elő, p. o. meg-
tekinthetni e szavakat : controversia, contumelia, gratia, otium ; 
processus, revelatio, scientia, sensus, sententia, sat. Azon esetre, 
ha e terjedelmes munkát tanácsos volna kisebbre szabni, talán 
ki lehetne belőle hagyni a három függeléket, több helyen a tör-
vénytudományi müszótárból kölcsönözött szava'*at, p. o. a pro-
cessus annyiféle nemét, több helyen azon dolgokat, mellyek in-
kább reál-szótárba valók. Az itt-ott előforduló anyagi, helyes-
írási és lexicographusi hibák (a szavak több helyen hibásan lé-
vén rendezve) az egésznek még egy pár gondos átvizsgálását 
és kiigazítását kívánják. Egyébiránt igen kívánatos lévén, 
hogy ezen nagybecsű és minden órában hasznavehető munka 
minnél előbb napvilágra jöjön, alulírt úgy vélekedik: jól lenne 
a kérdésben forgó munka iránt az íté etet halogatás nélkül ki-
mondani, az írót munkájának kiadására felhatalmazni, sőt sür-
getni, a Horváth-féle alapítványt illető hirdetést pedig, melly 
másként július vagy augusztusban volna kibocsátandó, már jövő 
januáriusban közzétenni, hogy így mind a közönség tudhassa 
az említett alapítvány állapotát, mind a szóbanforgó derék mü-
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szótár írója munkájának kiadása iránt minnél előbb rendelkez-
hessek. Elvégre, ha az egykötetes müszótárnak kiadása is esz-
közölhetőnek találtatnék: annak szerzőjét felszólítandónak ítéli 
a véleményadó, hogy ő is munkáját még egyszer vizsgálja át ; 
s minthogy az ő munkáját egyebek között a fölhozott szavak 
első használóinak idézése teszi böcsessé, e részben legyen pon-
tos és úgyszólván szigorú. Valamint minden másféle hiányokat 
is jó leszen elhárítani. így p. o. alulírtnak munkáját Lelkipász-
torkodás tudományának nevezi, holott ennek címe : a Lelkipász-
torság tudománya; azután azt írja, hogy ez Pesten jelent meg, ho-
lott Budán adatott ki. Továbbá az élőbeszédben azt mondja, hogy 
a t. Egyetem kivánatát tartá szeme előtt munkája készítése köz-
ben, holott az Egyetemnek (Universitasnak) e dologhoz semmi 
köze. Talán az élőbeszédnek még eme kifejezése sem áll egé-
szen: „A mult évben a kir, m. Egyetem hittudományi kara által 
n. t. Szilasy János hittanár úr ajánlatára egy th. m. szótár ké-
szítése pályadíj Ígérete mellett tüzetett ki". Ezeket tehát és 
minden más hasonló fogyatkozásokat kijobbitandóknak gondol 
a véleményadó. Költ Pesten, nov. 12. 1844. Szilasy János s. k. 
pesti professor. 

A jutalmat nyert mű : Híerolexicon Polymathicum Latino 
— Hungaricum, avagy Latin magyar köztanulatos egyházi mű" 
szótár. Irta Nagy Nep. János, szombathelyi istenes tudományok 
tanára. Szombathelyen Reichard Károly és Fia betűivel 1845. 

A negyvenkilencediki szerencsétlen események után a ma-
gyar nyelv megint kiesett szerzett jogaiból. Fogarassy Mihály 
hercegprimási rendeletre hivatkozva 1849 okt. 30-án előterjeszti-
hogy ezentúl minden tantárgyat, a lelkipásztorságtant is latinul 
kell előadni. Rá pár hétre megérkezik a tanácson keresztül a 
rendelet, hogy minden hivatalos levelezésben, érintkezésben a 
német nyelv használtassék az elavult latin helyett. A hittudo-
mányi kar fájlalja a tanács állásfoglalását, megfelelőbbnek tar-
taná a magyar nyelvet, s közvetítőnek a latint, de ha [ már ez 
elavult, akkor inkább mind a két nyelv kerüljön használatba, a 
magyar és a német . . . 

1836-ban mindenki magyarul szónokolt az egyetem 200 
éves jubiléumán. 15 év múlva jönnek a kizárólag német rende-
letek Geringer Ferenc őkegyelmességétől, a császár teljhatalmú 
polgári megbízottjától Virozsil Antal egyetemi kinevezett rek-

22* 
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tor továbbító aláírásával. A îontosabb iratok tudomásul vételét 
mindegyik tanár saját keze aláírásával tartozik igazolni. Láttam, 
Szilasy s. k. írja az egyik, az egyik oldalon; Gesehen, Fischer 
am 24. Október, írja a másik. Ugyanazon egy karból, a másik 
oldalon. A hivatalos levelezés pedig latinul folyt rendületlenül. 
Ez is keserű emléke maradt Szilasynak, s nem látott jobb időket. 

De nemcsak a hittani tanítás magyar nyelve, hanem a hit-
tudományi oktatás szélesbítése és mélyítése céljából is sokat 
fáradozott Szilasy. Szombathelyen az erkölcstant, a neveléstu-
dományt, a hitszónoklattant, a hitelemzéstant, a lelkipásztorság-
tant ő maga adta elő, Pesten már csak az utóbbi három tár-
gyat, de a hitszónoklattan körül az volt a helyzet, hogy más 
tanította a tárgyat és más töltötte be a hitszónoki állást. Egye-
temi hitszónok, exhortator academicus — rendesen az a tanár 
volt, aki a bölcseleti kar kötelékéhez tartozva, a világi hallga-
tók számára kötelező hittant tanította. Ennek a tanszéknek volt 
valamikor tanára a hires Alexovics Vazul. Mikor Szilasy az 
egyetemre került, ezt az állást megyése, Szaniszló Ferenc, a 
későbbi nagyváradi püspök töltötte be, majd Ranolder János 
később pécsi kanonok és veszprémi püspök, 1847 február 11-től 
kezdve pedig Szabó Imre azelőtt csicsói plébános. Ugylátszik, 
Szilasy a hitszónoklattanhoz egyáltalán nem ragaszkodott, de 
az ellen sem volt semmi észrevétele, hogy a szertartástan a 
lelkipásztorságtantól elválva, szintén külön tanszéket kapjon. A 
tárgyalások egymásutánja különben ilyenforma volt : Eötvös Jó-
zsef báró vallás és közoktatásügyi miniszter 1848 júliusában le-
iratot intézett az egyetemhez, hogy a korszerű tanügyi refor-
mok miatt az előadások megkezdése a jövő tanév elején ha-
lasztást fog szenvedni. Ezzel kapcsolatban egy tanácsadó bi-
zottságot hivatott össze az új magyar kormány felterjesztésére 
kinevezett Lonovich József egri érsek elnöklete alatt, melyen az 
egyetem hittudományi karát Fogarassy Mihály igazgató, Szilasy 
János dékán és Márkfi Sámuel tanár képviselték. A hittudományi 
karra nézve az az álláspontjuk, hogy a személyzet egy igazga-
tóból, nyolc rendes, négy rendkívüli tanárból és három „pótlári 
minőségben a kincstártól fizetendett magántanítóból" továbbá 
egy díjas jegyzőből és egy hasonló írnokból álljon. A tanul-
mányi felügyelők helyettesi működése nem látszik nekik megfe-
lelőnek s ez annál is különösebb, mert a karban a tényleges, 
jegyző tisztet ők töltik be s ha nincs is szavazati joguk, az ösz-
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szes kari üléseken megjelennek.1) Mégis az a kari megbízottak 
álláspontja, hogy „a nevezett felügyelők a fegyelem folytonos 
szemmel tartása és egyéb teendőktől el ne vonassanak". A ta-
nári állások betöltésére nézve Szilasy azt a felfogást képvi-
seli, hogy a kar csak egy egyént ajánljon és ha a hercegprí-
más, illetve az őt helyettesítő érseknek a jelölt személye ellen 
egyházi tekintetben kifogása nincsen, a kar igazgatója által a 
tanszékbe vezettesse be. A kar ne csak a megválasztandónak 
tudományáról ítélhessen, mert — úgymond — lehetnek esetek, 
midőn a kar „ha valakinek kiállhatatlan természetét ismerné, 
azt minden széles tudománya daczára tagtársul sohasem ajánlaná". 

A tanácskozás során abban állapodtak meg, hogy „a lel-
kipásztorságtantól külön választatik a liturgika, és ebben más ta-
nár magyarázandja a szertartástannak mindazon oldalait, mellyekre 
a pasztorális ki nem terjed. Ezt honunknak az isteni tisztelet 
iránti hidegsége kívánja. Ugyanezen rendkívüli tanár ügyel az 
elemi tanításmódszer és kivált az ékesszólás bővebb gyakor-
rására, mint amennyire a rendes tanár ideje engedi. E tárgy 
kapcsán azon általános óhajtás nyilváníttatott, .vajha Budapes-
ten mindig szónoki jelességben és lelki hatályosságban kitűnő 
egyházi szónokok alkalmaztatnának." E megjegyzésnek ugylát-
szik semmi személyi éle nem volt, Szilasy sem magát, sem ta-
nártársait nem védi, hanem e helyett „párvonalra helyezvén a 
prostestáns teologiát a mienkkel, kedélyesen kimutatá a nagy 
tartalomkülönbséget." — Egyébiránt megállapították, hogy mi-
után a növendékek a III. éven a nevelés, tanítás és módszer-
tant tanulták, a IV. évben rendes tárgyként heti hat órában a 
lelkipásztorságtant, rendkívüli tárgyként pedig a liturgikát és 
pásztori gyakorlatot vegyék.2) Ezekből a tervezgetésekből nem 
lett semmi. 

A szabadságharc leverése után az osztrák kormányzat az 
Pl. Ülés tartatott Fogarassy Mihály igazgató elnöklésével, Szi-

lasy János dékán, Fischer Bertalan idősb., Márkfi Sámuel alidősb., Kör-
möczy Imre másod alidősb. . . tanárok ülnökösködésével, Novákovics Já-
nos és Kovács Zsigmond helyettes tanárok jelenlétében. 1847. júli 24. 

2) Elhangzott még a tárgytól eltérő azon idítvány is, hogy a pesti 
kathedrák kanonokokkal töltessenek be, vagy legalább három nagyváradi 
kanonokság a hittudományi kar rendelkezésére álljon. Lonovich érsek erre 
megjegyezte, hogy „a kanonia e hivatal viselőinek többször árt, mint 
liasznál." Tény az, hogy többen voltak egyben tanárok és kanonokok, 
tmint Szaniszló Ferenc Vas László és Körmöczy Imre. 



326 DR. SALY LÁSZLÓ. 

egyetemi tanárok jóindulatát a maga számára biztosítani akar-
ván, szintén előállott egynémely reformjavaslatta', illetve álta-
lánosságban kérdezte, megvan-e a tanároknak szaktudományuk 
tekintetében valami kívánságuk; sőt egyénenként is kérhetnek 
a maguk számára bármit. Feleletül hosszas huza-vona után mint 
hivatalviselő, Márkfi Sámuel dékán szerkesztett egy felterjesz-
tést, melybe azt kérte, hogy a liturgiának külön tanára legyen. 
Végre sok biztatásra 1850 július 4-én maga a kar is megmoz-
dult és szintén megtette a maga latinnyelvü fölterjesztését a 
tanácshoz, kérvén, hogy állítsák vissza a patrologia, liturgika és 
a keleti nyelvek tanszékét. „Adcumulatio materiae professoribus 
molesta" . . . „Dignum porro est,ut Universitas Pestinensis tan-
quam in amplo Hungáriáé regno unica et 25 catholicis dioece-
sibus facem praeferens, Theologiam maiori . in plenitudine re-
praesentet, et illas praecipue scientias foveat, quae uti Patrolo-
gia et Liturgica cum Archaelogia Christiana catholici nominis 
fulcrum et glóriám constituunt". Bejelentik azonban a tanács-
nak, hogy illendőbbnek tartották mindezt előzetesen a herceg-
prímásnak megírni „uti ratio rerum theologicarum exigit". Ugyan-
csak kívánatosnak tartják, hogy az egyházjogot és neveléstudo-
mányt a növendékek ne idegen karon, hanem a sajátjukon hall-
gassák, illetve hogy ezeket a tanszékeket a hittudományi kar-
hoz csatolják. Ez a terv sem valósult meg. Mindössze annyi 
történt, hogy a hercegprímás Fogarassy igazgatónak 1851 év 
elején tett felterjesztésére adott válaszában tért ki egynémely 
óhajtásukra. Szcitovszky hercegprímás ugyanis a februári fél-
évi vizsgálatokon személyesen jelen volt és ugylátszik a vizs-
gák alatt érlelődött meg benne a gondolat, hogy a lelkipásztor-
ság elméleti tudása mellett annak gyakorlására, próbálgatására is 
szükség van. Azért meghagyja, hogy különösen a hitelemzés 
begyakorlására elemi iskolás gyermekeket rendeljenek be a pap-
nevelő intézetbe, a papnövendékek tartsanak velük próba hit-
elemzéseket, vagy a tanár felügyelete mellett vagy a tanulmányt 
felügyelő jelenlétében.1) 

1851 április 8. Sua Celsitudo provocat facultatem, quatenus con-
grue cum respectivo Professore conferre velit, ut Alumni Seminarii Cent-
ralis 4-í Anni Theologi ad praxim pastoralis officii practicis quoque for-
mentur excercitationibus atque praeter consueta examina e Theologia Pas-
torali practicum quoque publicum examen cum fine dumtaxat cuiuslibet 
anni Scholastici habeatur; cumque principalem agendorum pastoris anima-
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Szilasy tanári és dékáni működésének egyik érdekes kisérö 
jelensége a hittudománykari igazgatói intézmény. Az alapító ok-
levélben Pázmány az egyetem alkotmányának kiépítésére sza-
bad kezet enged a Jézus társaságának, esztergomi érsekutódaira 
semmi kiváltságot, rendelkező jogot nem akar átruházni, csak any-
nyit, amennyi a püspököt egyházmegyéje területén, mint a hit és 
erkölcsök Iegíőbb őrét megilleti. II. Ferdinánd pártfogásába veszi 
az intézetet bárkivel szemben, biztosítani kívánja jogainak sza-
bad birtoklását, működésének szabad kibontakozását és zavar-
talan menetét. És ha a császár és király megerősítő okirata ki-
emeli, hogy ugyanazon jogokat és kiváltságokat adja meg a 
nagyszombati egyetemnek, mint a kölni, bécsi, mainzi, ingol-
statti, prágai, olmützi és grázi birodalmi egyetemeknek, ez nem 
jelenti azt, hogy ott gyakorolt császári jogait teljes egészükben 
kiterjeszti a nagyszombati egyetemre. Hisz a jezsuiták belső éle-
tébe avatkozott volna bele, ha itt rendelkezni akart volna. Az 
okirat beszél rektorról, kancellárról, dékánokról és tanárokról, de 
ezeket nem a császár rendeli hivatalukba, hanem mint termé-
szetes tényezőket feltételezi s nekik mindenféle kiváltságokat 
enged. Mindenesetre furcsán hangzik, hogy pl. a hittudományi 
kar jelöltjeit a császár és király nevében avassák doktorokká a 
jezsuita tanárok az érseki egyetemen. Ez a helyzet maradt egész 
a jezsuita rend eltörléséig, illetve az egyetemnek Budára átköl-
töztetésééig. 

1777-ben az első Ratio Educationis keretében jelenik meg 
az egyetem főigazgatója s a helytartótanács alá rendelt egye-
temi királyi tanács, amelynek elnökét és 5 ülnökét a király ne-
vezi ki; az ülnökök egyben az illető kar igazgatói az ötödik 
pedig az egyetemi gimnázium igazgatója. Dékánokról nincs szó, 
a kinevezett igazgatók lépnek nagyjában a dékánok örökébe, a 
tanárok által választott rektor és dékánok csak közvetítők a ki-
rályi tanács és egyetem között. Itt ismét előáll az a furcsa hely • 
rum partem catechetica parvulorum institutio constituât, — ordinat Sua 
Celsitudo, ut diebus Mártis 4 ' Anni Theologi in catechisandis pueris e 
Scholis elementaribus ad Seminarium índucendis exerceantur, quas exer-
citationes respectivus Professor aut vice eius functurus studiorum 
Praefectus dirigendas haberet. — Dispositioni gratiosae Suae Celsitu-
dinis conformiter cum fine semestris aestivi practicum examen habebitur, 
et exercitiorum practicorum, item catecheticorum directione.n respectivus 
Professer promptissime spopondit. Ehhez a jegyzőkönyv végén Szilasy 
hozzáírta sajátkezüleg : tanto magis, quod similes exercitationes prius ut-
roque semestri usitatae fuerint. 
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zet, hogy a hittudományi kar felügyeletét egy, a király által ki-
nevezett igazgató látja el. De ez inkább csak szépséghiba, mi-
után az igazgató mindig papi renden levő egyházi férfiú volt, 
1786-tól kezdve pedig 1851-ig majdnem mindig a papnevelő 
intézet rektora. Az már különösebbnek látszik, hogy ugyanez 
az igazgató nemcsak a helytartótanácsnak, hanem a hercegprí-
másnak is bizalmi szerve, és pedig a prímások elgondolásában 
oly szerv, amellyel feltétlenül rendelkeznek s a karnak nem ma-
rad más hátra, mint .teljesíteni az érsek utasításait. 

Az 1839. júl. 16-iki helytartótanácsi rendelet megszünteti 
az összes karokon az igazgatói intézményt, a hittudományi kart 
kivéve, amely világos jele annak, hogyha a kir. hatalom elég-
nek tartotta a dékánok közvetítő szerepét, annál inkább meg-
elégedett volna a hittani kar dékánjával is, de az egyházi ha-
tóság ragaszkodott az igazgatói rendszerhez. A helytartótanács 
ettől kezdve az egyetemmel a tanács útján a dékánokkal érint-
kezett : de a hercegprímás a hittudományi kar elnöke és egy-
ben tanulmányi igazgatója révén. Ez az egyenlőtlenség a hit-
tani karnak bizonyáia nem tetszett, de türniők kellett, hisz mun-
kásságukban teljesen függtek a papnevelő intézettől, s annak 
igazgatója volt az ő főnökük is. De nemcsak a kényszerhelyzet, 
hanem az az egyházias meggondolás is vezette a hittudományi 
kar tagjait, hogy a helyi püspöknek, tehát a hercegprímásnak 
állásánál fogva valamilyen formában a kar fölött felügyeleti 
joga van. Úgy hogy mikor 1849-ben három új egyetemi tanár 
kinevezést nyert és pedig Boros Károly, szombathelyi a hittan I. 
Lopusny Ferenc szepesi a hittan II. és Kovács József az er-
kölcstani tanszékre, — mielőtt Fogarassy Mihály igazgató beik-
tatta volna őket hivatalukba, Szcitovszky hercegprímás írásos 
kánoni engedélyt adott nekik a tanításra. „Qua primas Hungá-
riáé et succrescentis iuventutis auctoritas requisitam pro gerendo 
Professoris in dicta universitate munere missionem et institu-
tionem Tibi in Domino impertiri decrevimus".') A Religio erre 
nézve azt írja, hogy az újonnan kinevezett tanárok „hivataluk 
kánonszerü megkezdésére a hercegprímástól egyházi fölhatal-
mazással is, mi eddig hiányzott, elláttattak." Ez tehát új dolog 
a hittudományi karon, s a venia legendi formájában mai napig 
is fönnáll. A tanári testület mindezt tisztelettel tudomásul vette, 
az ellen sem volt észrevétele, hogy Fogarassy mint igazgató a 

') Pécs 1849. X. 26. 
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király rendeletéből 1847 január 1-töl kezdődőleg évi 500 írt 
külön tiszteletdíjat kapott. Sőt 1850 június 17-iki ülésében a 
kar maga kél védelmére az igazgatói intézménynek, midőn azt 
a császári polgári biztosság megszüntetni akarja S;.er'ales porro 
rationes theologicam propius concernentes faruitatem suadent, 
ut haec porro quoque tuo Directore gaude^í .. e?,1.̂ 1. facul-
tatis relatio ad episcopatuin, in specie afr . primatem, in 
cuius dioecesi sita est universitas, eiusmodi est, ut continuae 
eiusdem inspectioni subesse d e b e a t ^ u m vero civitas Pestien-
sis sede episcopali destituatur, ojganum adsit oportet, medio 

uius reerni pnmas ius suum j t f h a n c facultatem exercere possit. 
H : m história teste tarultas hasc Universitate adhuc Tyrnaviae 

"ovi stente Directcrf ia? • ,, bat1) quem deinceps inter vicissí-
tudines etiam íimiit Sub <ngiore intervallo ab anno 1806 
usque annum 1 >•.-« = qu< hác facultate stalli directoralis com-
pletio intermissa fuerat, natae sunt inter theologiae Professores 
vehementíores illae disceptationes, quae in odia ipsa exarse-
rant, et quarum compositio ad synodum pláne nationalem anno 
1822 celebratam deferri debuit." 

Ez a kari határozat, amely valószínű, Fogarassy Mihály 
erős nyomására történt, élesen megvilágítja a helyzetet. 1837-
ben Dercsik János igazgató még a kormány felszólítására vi-
gyáz a tanárokra, hogy előadásukba felforgató tanítások be ne 
csússzanak, most Fogarassy teljesen úgy tünteti fel magát, mint 
a hercegprímás képviselőjét; mivel pedig ily minőségében aka r 
belső, közigazgatási életébe belenyúlnia sem jogos, sem ildo-
mos nem volt, szembe került a kar közvéleményével s a kor-
mány felfogásával, úgy hogy neki is, de a hercegprímásnak is 
engednie kellett. Majd egy évig tartott az erős harc, Körmöczy 
dékán tüntetőleg távol maradt a kari ülésekről, ahol megint 
Szilasynak kellett helyettes dékánként — decanus surrogatus -
működnie, végül is Fogarassyt fölmentették a kar elnöki tisztjé-
től s csak a studiorum direktor nevet és állást hagyták meg 
neki. 1851 november 5-én Körmöczy dékán diadallal írja alá 
először: praeses facultatis, ugyanig^ Fogarassy is, de aztán 
mindketten visszavonulnak. 

Az egyetemi ifjúság valláserkölcsi nevelésének, gondozá-
sának kérdése is erősen foglalkoztatta Szilasyt. Tudvalevően 

De nem az alapító levél értelmében, sem az egyetem szervezete 
í következményeként. 
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Alexovics Vazul (1792—96) örökébe Szilasy tanárkodása idején 
Szaniszló Ferenc lépett (1831 - 46-ig). A tanszék a bölcsészeti 
karhoz tartozott, de az egész világi tanuló ifjúságnak köteles-
sége volt az egyetemi szent misén, a hitszónoklaton, valamint 
a vallástanárnak előadásain megjelenni. Szaniszló nagy szere-
tettel és buzgósággal viselte tisztét, állásának tekintélyt szer-
zett ugyanny;;a;Tt©gy 1843—1844-tanévben a papnevelő inté-
zetnek is, az egyeteiTíRek is rektora volt s a hittudományi kar 
igazgatója. Midőn azonban 1846 ban a helytartótanács tagjává 
kinevezték, Ranolder JánosMgtt az utódja, aki hamarosan pécsi 
kanonokká kineveztetvén, állásáról lemondott. Utána Szabó Imre 
csicsói plébános jött, ki 1847 feBfpár 11-én foglalta el tanszé-
két.1) Szabó Imre, az egyetemi hits^Óflok, csendes természetű 
ember volt és inkább a maradiakhoz tartozott. 1849 szenterr 
ber 30-án „a visszanyert békéért" — v a g y i s ~ a . szabadságharc 
leveretéseért tartott hivatalos hálaadó istentiszteleten a belvá-
rosi plébánia templomban ő mondott ünnepi beszédet, de azért 
sem Szabót, sem tanszékét nem kímélték. Az egyetemi előadá-
sok november 13-án megkezdődvén Virozsil Antal az egyetem-
nek akkori rossz szelleme s a polgári teljhatalmú biztos által 
kinevezett rektora az egyetemi istentiszteletek megkezdését 
egyáltalán nem hirdette meg azzal az ürüggyel, hogy az egye-
temi templomban se szószék, se orgona nincsen. A mult tavasz-
szal t. i. mindkettőt leszerelték, mikor a Kossulh-kormány ren-
deletére a templomot az országgyűlés tanácskozó helyévé ala-
kították át. 

Mivel az egyetemi istentisztelet tartása lelkileg a hittudo-
mányi karhoz állott legközelebb, azért mindjárt a tanév elején 
nov. 15. fölterjesztést intézett ez ügyben a kar a tanácshoz. „De-
bemus hanc sinceram sensus nostri effusionem cuin muneri nostro 
sacerdotali, quo bono religionis devoti sumus; tum destinationi 
nostrae facultatis, quam religionis jura ad universitatem tueri, 
tanto magis convenit, quod illius tradendae et cultus divini ad-
ministrandi officium ad facultatem philosophicam olim ex ipsius 
gremio dimanavit." Miután így a hittudományi kar jogcímét iga-
zolta, a tárgyi okokat sorakoztatja fel az egyetemi istentiszte-

Ez a Szabó Imre nem azonos a felső iszkázi p lébánossa l később 
szombathelyi püspökké lett Szabó Imrével, aki ezidőtájt szintén Pesten 
tar tózkodott és Dánielik J<inos oldala mellett egymásután írta lendületes 
cikkeit a ma ya r ság ügyében. 
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let védelmére: az ifjúkor hajlandó a tudás terén a szertelen-
ségre ; az ösztönök egyre erősödnek, a nagyváros kísértései is 
jobban ingerlik őket. Viszont a nyilvános istenszolgálat fejleszti 
a tekintélytiszteletet, a szerénységet, felebaráti szeretetet, kö-
telességtudást, sőt magát a tanulást is megkönnyíti. Akármily 
alapos lett volna is a középiskolai hittanítás, az egyetemen 
mégis kívánatos annak a többi tudományszakokhoz mért kimé-
lyítése, és a többi szakokon esetleg hallott káros vélekedések 
ellensúlyozása. A tanács, amelyben a kar két tagja is helyet 
foglalt, a vallástanítás fenntartásába beleegyezett addig, amig 
az egyetem új tanrendje szabályzást nyer. De kívánja, hogy az 
előadások ne közönséges elemi vagy gimnáziumi iskolás fejte-
getések legyenek, hanem tudományosak, amelyek a vallás rend-
szerét a kor és a művelt egyetemi ifjúság igényei szerint tár-
gyalják. Az istentiszteletre nézve azonban azt határozták, hogy 
a tanulás és tanítás szabadságának legfelsőbb helyről történt 
kijelentése után nincs módjukban az ifjúságot a részvételre kény-
szeríteni. De nincs kifogásuk ellene, ha vasár-és ümepnapokon 
a csendes szent mise után váltakozva magyar és német nyelvű 
szent beszédek tartatnak. 

A hittudományi kart ez a határozat természetszerűen nem 
elégítette ki. Sajnálkozásának ad kifejezést, hogy a tanács a 
vallástanítást csak ideiglenesen hajlandó megtűrni, s az új sza-
bályzatban elhagyi. toi ak tar t ja; hogy a tanulás szabadsága a 
többi tantárgy .kat illetőleg sem értelmezhető úgy, hogy az ifjúság-
nak nem kötelessége az előadásokra járni, az egyetemi előadá-
sok elmulasztása most is büntető következményekkel jár; ava l -
iástanra a hallgatókat minden törvényes módon rászorítani a 
világi hatóságoknak is érdeke és kötelessége. A szentbeszéd 
nyelve a hittudományi kar véleménye szerint csak a magyar 
lehet, mert ezt mindenki beszéli, mindenki megérti, s eddig éve-
ken keresztül senkinek ez ellen kifogása, vagy nehézsége nem 
volt. Ha fölváltva volnának magyar, német beszédek a hallga-
tók nagy többsége a német beszéd hallgatása alól kivonná ma-
gát és csak fölösleges kiadás lenne a német hitszónoki állás 
szervezése. — Miután pedig a hittudományi kar látta, hogy sem-
mire sem megy, sőt a rektor olyanformán nyilatkozott, hogy a 
vallástanból csak azok kötelesek vizsgázni, akik a papságra ké-
szülnek, midőn továbbá tudomására jutott a karnak, h o g y a v a l -
lástani órákat alig néhányan hallgatják* — 600 világi egyetemi 
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hallgató közül 8—10 járnak a hivatalos istentiszteletre — Szci-
tovszky érsekhez az újonnan kinevezett hercegprímáshoz fordul-
tak 1850 február elején, kogy az ő tekintélye szerezzen érvényt 
a vallásoktatásnak Pázmány egyetemén. Szcitovszky érsek feb-
ruár 18-án a felséghez intézett felterjesztésében nagyon erélye-
sen lép fel. Ha az egyetemen — úgymond — nem a vallásosság, 
hanem a vallási közömbösség magvát hintik szét, ez az eljárás 
sérti az alapítók szándékát és sérti a magyar katholikus egy-
háznak az alaptörvényben biztosított jogá'. Ha nem kap a her-
cegprímás jogorvoslatot, kénytelen lenne a saját és az egész 
magyar katholikus egyház nevében az alapítványokat, mint a 
melyeket rendeltetésük ellen használnak fel, — az egyháznak 
visszakövetelni. Erre a hercegprímás papíron ugyan kielégítő 
választ kapott, de a valóságban alig történt valami. 

Közben megkezdődtek az egyetemi templom javítási mun-
kálatai. Hogy az ifjúsági istentisztelet szorgalmazásában sok 
része volt Szilasynak, elgondolhatjuk, de még jelentékenyebben 
működött közre a templom rendbehozatalában. 

Az egyetemi templom helyreállításának eszméjét Lipthay 
Endre kanonok és papnevelő intézeti igazgató vetette fel, aki 
1846 október 29-én az egyetemi tanácshoz intézett beadványá-
ban kéri a szükséges kijavítások megtételét s e célból bizottság ki-
küldését. A bizottság elnökévé a tanács Szilasy János hittudományi 
kari dékánt kérte fel, tagokul pedig Péczeli József tanárt, Kancz Lá-
zár papnevelő intézeti aligazgatót, megfelelő szakértőket és Vargay 
Károly tanácsi helyettes-jegyzőt küldte ki. Az így megalakult 
bizottságot Szilasy a helyszínére többször összehívta és az ő 
határozatukból 1846 november 17-én a következő jegyzőköny-
vet küldte fel a tanácshoz: „Előadatott, mily elhagyatott álla-
potban találtatik a magyar királyi tudományegyetemen és Pest 
városában létező legszebb szentegyház, melly az 1838-ik évi 
szomorú emlékezetű árvíz által annyira megrongálva, hogy szé-
pen márványozott falai lepattogva, mesterségesen faragott pad-
jai egészlen elrontva, padolata a legrosszabb állapotban, falai 
és bolthajtásai megrepedezve vágynák, nemkülönben az egye-
temről lecsöpögő eső miatt némely helyeken annyira általázva, 
hogy annak ügyes kezekkel remeken festett képei nem-
csak elromolva, hanem nedves falainak téglái majdnem elválva 
egymástól összedüléssel fenyegetik a jövendőt — miután ezen 
Szentegyház hajdani fény és pompájának csak itt-ott még ép-



SZILASY JÁNOS ÉS LELKIPÁSZTORSÁGTANA. 333 

ségben fenntmaradt némely helyei hirdetik egykori méltóságát, 
és ha csak mostan ezen kijavítás által, mely az ./' a lá rekesz-
tett másolatnál fogva az egyetem alapértékét illeti, az elősorolt 
időnek rongálásai ki nem igazíttatnak, porából többé, legalább 
olly könnyen föl nem fog élledni. Ezek előre bocsájtása után, 
nehogy idővel még nagyobb és költségesebb javításokat, sőt 
majdnem újonnani fölépítést igényeljen, mostani sokkal keve-
sebbre menő és ha végromlástól az egyház megmentetni kíván-
tatik, elkerülhetetlenül szükséges kölcségek utalványozásáért az 
egyetemi tanács hathatós pártfogása megkéretni indítványozta-
tott." Miután a helytartótanács elvben hozzájárult az egyetemi 
templom helyrehozatalához, a kitűzött bizottság további feladata 
volt, a szükséges munkálatokra nézve az illető mesteremberek 
és szakférfiak költségvetését összeállítva a tanácsnak előterjesz-
teni. Erre az 1847. február 28-iki bizottsági ülésen került a sor : 
„Megvizsgálván a kiküldött választmány személyesen az egye-
tem szentegyházát, meggyőződött arról, hogy a mult ülésben 
elősorolt, idő viszontagságaitól okozott károsítások, melyek né-
hány évek előtt be is jelentettek, de nem tudhatni, mily okok-
nál fogva félretétetvén, akkoron sokkal kevesebb kölcséggel ja-
víttathattak volna ki, — csakugyan gyökeres helyrehozást igé-
nyelnek, minek következtében lélekismeretbe vágó dolognak 
tartja ezen választmány a ttes egyetemi tanács erélyes közben-
járását kikérni ezen javítások mentől előbbi elkezdéseért, hacsak 
önkárával az idő hosszúsága által magának az alapnak két, sőt 
három annyi terhes kiadásokat szerezni nem akar. Ezekután be-
mutattattak a .//' csatolt különféle mester emberek munkáinak 
bepecsételt jegyzékei, rajzolt terveikkel együtt összesen 36 da-
rabban, melly kölcségvetések a szokott választás végett a nagy -
mélt. Helytartó Tanácsnak fognak felterjesztetni. Miután pedig 
a Főoltár közepén létező ablak számos okoknál fogva bécsinál-
tatni javasoltatik, mivel ezen oltár nagy kép nélkül vagyon, egy 
Boldogasszony képének festése igényeltetik a helyreállított temp-
lomban, mert főoltárkép nélkül még a legszegényebb templom 
sem létezik." Ennek a képnek megfestésére a bizottság 
1600 frt.-t hozott javaslatba. Az összes költségeket pedig 32 
ezer frt.-ba számitotta, melyből a legnagyobb tétel: kb. 9000 
forint a márványozás és 6000 frt. az aranyozás lenne. A bi-
zottság ezenfelül a kriptát is szeretné rendbehozatni és a sek-
restyés lakásáról gondoskodni. A főoltárképről még egy külön 
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felterjesztés ment a tanácshoz március 4-én, hogy „a Főoltár 
közepén létező ablak bérakatása elkerülhetetlenül szükséges és 
mivel a Főoltár nagyképpel ellátva nincsen, a csinosan helyre-
állított szentegyháza egy csinosan festett Szűz Mária képét, 
mint kinek ezen oltár szentelve vagyon, — igényli. 

A legjobb úton haladt az ügy, midőn váratlan nehézség 
keletkezett. Az egyetem ogyéb épületein eszközölt tatarozások-
nál a helytartótanács által engedélyezett összegnél 500 frt. 
többkiadás merült fel. A helytartó tanács kemény meg-
rovásban részesítette az egyetemet fenyegetőzve, hogy ily 
többkiadást utólag kiutalványozni nem hajlandó. A legszigorúbb 
takarékosságot sürgette és egy bizottságot nevezett ki, hogy az 
a jövőben minden házilag eszközölt kisebb javítási, tisztogatási, 
beszerzési ügyeket előre megvizsgáljon, ellenőrizzen s a tanács-
nak felelőséggel tartozzék. Ebből a bizottságból a hittudományi 
kart kihagyták, de Szilasy a kar tekintélyét nem hagyta annyi-
ban, komoly fellépésének meg is volt az eredménye, hogy pót-
lólag a hittudományi kar is nyert a bizottságban képviseletet. 

A 48-iki események azonban végleg"elterelték a figyelmet 
az egyetemi templom helyreállításának kérdéséről, sőt a forra-
dalmi kormány a szükség kényszere alatt még kissé meg is 
rongálta a templomot, midőn azt országgyűlés céljára átalakít-
tatta. 1849-ben szeptemberében a szabadságharc leveretése után 
midőn Geringer a hittudományi kar jóindulatát meg akarván 
nyerni kívánságaik után tudakozódott, hogy valamit válaszolja-
nak Szilasynak a templom javítás körül tett fáradozásait mél-
tányolva, úgy határoztak, hogy a templom kijavítását fogják a 
teljhatalmú biztos jóindulatába ajánlani.1) így indult meg újra 

!) Márkfi Sámuel dékán a tanácshoz így teszi meg hivatalos jelen-
tését : „Pulcherrimam hanc civitatis Pestiensis ecclesiam nunc temporis in 
statu desolationis vergere. Jam ante funestam anni 1838 eluvíonem in qui-
busdam partibus longi temporis iniurias, usuque detrimenta passa est; no-
minatim in pariete, aedibus Universitatis contiguo, deinde in organo, et 
fronte aedificii, ubi ob defectum reparationis a multis annis, non sine ocu-
lorum offensione, herbae et frutices virescunt. Post praeattactam veroexun-
dationem eadem venerabilis aedes in statum adhuc deteriorem proruit ; 
nam ob imam parietum partem et supellectilem aqua saturatam tam firmi-
tati, quam venustati eiusdem grande vulnus accessit. Cumque rimae hinc 
et inde sensim exortae item lignorum tecti in dies putrescentium vitia 
periculum minarentur: iam tunc in Magistratu Academico de suscipienda 
totali reparatione, quae illo adhuc tempore longe minores expensas pos-
tulasset, tractatum est, sed sine effectu. Post decennium fere ad finem quippe 
anni 1846. negotium hoc iam ita urgens videbatur, ut Magistratus Acad. 
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a már-már megfeneklett ügy Geringer november 12-én kel t ren-
deletével. De valójában csak 1857. júl. 25-én vette kezdetét a 
templom teljes rendbehozatala és 1858 december 28-án fejező-
dött be. Szilasy ezt már élemedett korban Nagyváradon élte meg. 

1852 április 7-én a király ugyanis nagyváradi kanonokká 
nevezte ki, sok évi buzgó tanári működése jutalmául. Ebből az 
alkalomból Szilasy a hittudományi karhoz a következő levelet 
intézte: „Inclyta Facultas Theological Clementissime canonicus 
nominatus descendo ex cathedra, quam 33 annis tenui, amor 
tarnen sincerus, quo dilectissimos meos collegas complexus sum 
semper, non modo exstinqui non potest, sed nec minuetur un-
quam. Utinam ea inesset mihi virium et facultatum mensura, ut 
in posterum quoque in emolumentum fnclytae Facultatis Theo-
logicae aliquid conferre possem. Id certe facturus sum : ut in 
quotidianis meis precibus pro flore sacri huius Instituti et inco-
lumitati Doctorum eiusdem pio corde orem, qui ceteroquin ea 
dulcissima spe teneor, quod aestimatissimi laborum meorum socii 
memóriám mei perinde retenturi sint. Valete Fratres ! Osculor 
Vos in fraterna caritate et sancta pace. 1852. die 23. Április. 

non dubitaverit Exmissionem huic causae serio tractandae deputare. Quae 
ut omni circumspectione uteretur, artis peritos ad explorandum ecclesiae 
statum adhibuit, et cooperationem quoque membrorum aedilis directionis 
ab Excelso dicasterio, quod tune regni negotia dirigebat, exmissorum im-
petravit. Effectus fuit, ut Magistratus Acad. necessitatem reparationis et 
congruae decorationis in sua Repraesentatione ddo 9-ae Mártii 1847 expo-
nendo, loco altiori pronas aures inveniret et ineunte anni labentis vere, 
sub Principe Windischgraetz resolutionem sumptuum, prout viri plena fide 
digni asserebant, iam-iam obtinuisset, nisi ipsam nova rerum civilium con-
vulsio intercepisset. Recentissime saepefata ecclesia ad fines a sacra sua 
destinatione longe alienos iussu seditiosi regiminis transformata fuit, quo 
molimine novas succussiones, novam stragem subivit. Statuae nonullae et 
laterales arae laesae, sacer ambo sublatus, orgánum, alias in tota urbe 
praestantissifnum, dissolutum et tumultuarie in cumulum coniectum, scamna, 
singularis artificii totidem praeconia, manu maie sedula excipiendis audi-
toribus in latere templi adeptatae, tt plura alia. In hoc, quod succincte 
delineavi ecclesiae universitatis status sufficiens, ut puto, motivum conti-
netur, adaequatam eiusdem reparationem loco altiori urgendi, quo non tan-
ium secure frequentari possit, sed etiam ad exemplum recentissimae res-
tauratae ecclesiae academicae Viennensis, Universitatem, Urbemque Pes-
tiensem denuo illustret. Nam secus, in casu imperfectae restauration is, ti-
mendum est, ne haec ob instantem novae reparationis necessitatem in 
cassum recidat, sumptusque et labores in duplum augeat. Pestini die 3. 
Octobris 1849." 



336 DR. SALY LÁSZLÓ. 

Lopusny dékán javaslatára Szilasy érdemeit jegyzőkönyvbe 
iktatták s külön búcsúlevelet is intéztek hozzá. A jegyzőkönyv-
ben ilyenek vannak: „Collegium Professorum viro de litteris 
sacratioribus facultateque theologica optime merito in tesseram 
suae reciprocae adhaesionis scripto significare decernit, eandem 
de discessu eiusdem utpote quem libentissime ultro quoque 
suum dicere mailet, dolere equídem ; dolori tamen huic inde le-
ninien accedere, quod Idem a Clementia Suae Majestatis Sacra-
tissimae tam insigne meritorum suorum tulerit praemium ; — in 
reliquo vero memóriám eiusdem e mente collegarum delendam 
haud fore, cum ipse perenne pridem in cordibus eorum posuit 
monumentum." A hozzá intézett levélben pedig többek között 
így írnak: „Amittit cathedra Doctorem eximinium, discipuliPat-
rem et Moderatorem dulcissimum, qui dum eos coelesti pabulo 
nutriret, liberali simul fractione panis in communi eluvionis 
anni 1838 Calamitate a fame servavit; amittit Collegium nost-
rum Consilium promptum et maturum, manum dextram, soler-
tem non minus ac peritam, singuli denique Collegae amicum 
suavissimum." „Manent tamen parta sudore erudito Rssmae 
Dtionis Vestrae pignora pretiosissima, quae in Conclavibus Fa-
cultatis diu adhuc resonando Eundem repraesentabunt ; singulus 
Archivi nostri fascis, charissimae manus referens vestigia, refri-
cabit memóriám quinquennalis et tristissimis in urbis Orbisque 
adjunctis providi Decani, cuius exemplum successores suos et 
ad sedulitatem parem excitabit et plurimum instruet." — Igazán 
emelkedett hangú hálás megemlékezése a karnak. 

De ki-ki láthatja, hogy immár hozzá kell fogni egy nehéz 
kérdés tárgyalásához. Szilasy Szombathelyen latinul tanította 
1835-ben Pestre kerülve egészen 1849-ig a magyar nyelv leg-
lelkesebb hirdetője volt szóval és írásban. S most mintha sem 
ő, sem tanártársai nem tudnának magyarul, még egymás között 
is „elavult" deák nyelven leveleznek1). Szilasy sorsában az egész 
magyar papság életének egy nagyon méla akkordja csendül 
meg. Ezt a kérdést közelebbről kell szemügyre vennünk. 

A papság általában örült a korszerű eszméknek s a nem-
zeti gondolatnak, de ki találja megbélyegezni valónak, ha a ka-
tholikus egyház a maga helyzetét az 1790-es forradalmi eszmék-
kel szemben megoltalmazni törekedett 1825-ben is, 30-ban is, 

!) Az 1844. márc. 24-én elhunyt Vass Lászlóról tartott emlékbeszé-
dét a kor szokása szerint Szilasy latinul mondotta. 
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32-ben is és 1848-49-ben is. Tulajdonképpen a katholikus 
egyházon annyi súlyos sérelem esett, annyi megaláztatás, ahány 
új vallási törvényt hoztak, s vájjon örüljön neki az egyház, 
hogy arcul ütötték? Mert erről is kell beszélni, az egyenesen 
a katholikus egyház ellen irányított tervszerű támadásokról, 
melyek az alsó tábla heves, legtöbbnyire protestáns szóno-
kaitól indultak ki s egyre sűrűben megismétlődtek. Nincs itt 
helye a katholikus egyházat ért sérelmek felsorolásának, elég 
legyen csak Wurda, Lonovich, Tagen káptalani követeket Sár-
kány főapátot ért ádáz támadásokra hivatkozni, amely támadá-
sokat nem személyükben, hanem egyházi követi minőségükben 
kellett elszenvedniük. Egyesek a római katholikus egyházzal 
szemben a papi nőtlenség eltörléséig, az egyházi vagyon el-
kobzásáig is elmentek volna. 

Talán nem fajultak volna el ennyire az állapotok, ha sze-
rencsétlenségre, a legválságosabb időben meg nem halt volna 
a kath. egyház két legerősebb oszlopa, József nádor 1847. feb-
ruár 9. és Kopácsy József hercegprímás szeptember 16-án. Az 
egyetemi templomban a nádorért mondott ünnepélyes gyászmi-
sén, evangélium után Szilasy János dékán „kenetteljes beszéd-
ben igen élénken jellemzé az elhunyt nádor bölcsességét, szív-
jóságát, akaratszilárdságát," amely erényekkel 50 évig haladt a 
magyar nemzet élén, mint annak általánosan becsült vezére. A 
hercegprímás halálát követő tanévmegnyítón pedig 1847 októ-
ber 3-án Szilasy mint negyedszer megválasztott dékán önmaga 
belső tépelődését tárja ki, midőn „az ember felsőbb művelő-
dése felől tartott ékes és tartalomdus beszédet. Az emberi mű-
veltség tökélypontját a tudományos ismereteknek a keresztény 
hitteli szövetségében s mindkettőt nemzeti érzéssel párosító 
és a köz haza javára fordító összhangzásában keresé" — 
mondja a tudósító. — íme Szilasy sarkalatos elvei : királyhüség, 
keresztény hívő lelkület, tudomány, nemzeti érzés és közjó szol-
gálata. De vájjon hányan voltak, akik eme meggyőzödésüket 
abban az időben összeütközés nélkül megtudták lelkökben őrizni? 

A katholikus egyház hivatalosan nem avatkozott bele a 
kor mozgalmaiba, a püspöki karnak és a papságnak pedig az 
említett ellentétes, zavaros, soha ki nem tisztult gondolatok kö-
zött egyöntetűen állást foglalnia nem volt lehetséges. Eleinte a 
katholikus papság nagyobb része igaz lelkesedéssel és bizalom-
mal fogadta az 1848-iki vértelen forradalom nyomán alakult fe-
Re ig:o, 19-9, 2 3 
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lelös magyar minisztériumot s benne Batthyányi Lajost, Széchény 
Istvánt, Deák Ferencet és Eötvös Józsefet, de gyakran kiábrán-
dult az egyház jogát egyre jobban megnyirbáló kormányzat-
ból. Ahogy voltak attilás, csizmás papok, — voltak térdnadrá-
gosak és lakkcipősek is, voltak Kossuth-rajongók és fekete-sár-
gák, voltak honvédek és császárhű tábori lelkészek, voltak talán 
egyenlő számban bebörtönözött vagy kivégzett vértanúi a ki-
rályhüségnek és a szabadságharcnak. Legjellemzőbb Hám János 
szatmári püspök és a felelős magyar kormány ajánlatára I. Fe-
renc által kinevezett hercegprímás esete. Mint vérbeli magyar 
ember lelkesen köszöntötte az újkor hajnalát, 1848 márciusát, 
áprilisát ; de már 1849 januárjában teljesen kiábrándult Kossuth 
és" kormánya viselkedéséből, a császárhoz sem tud lélekben át-
pártolni, aki le is mondatja magas méltóságáról. Hám úgy érzi, 
hogy mindkét részről keservesen csalódott, az egyik oldalon a 
hitét sértették meg súlyosan, a másikon magyar nemzeti érzé-
sét. És mi hihetünk Hám János viselkedésének őszinteségében, 
mert mind a két oldalon szentként tisztelték őt. Szcitovszky 
János pécsi püspök jött utána a hercegprímási méltóságban, az 
egyetlen „gutgesinnt" — az egész magyar püspöki karban, hogy 
később, a 60-as években lassanként ő is kuruccá változzék át, 
s előkészítse a kiegyezést király és nemzet között. 

Szilasy Jánost csak ebben a a korképben tudjuk megér-
teni,- és azt a sok tépelődést, önmagát marcangoló kétséget, 
amely átjárta lelkét az események gyors rohanása közben. Egész 
világos előttünk, hogy a közéleti szerepléstől a szabadságharc 
leverése után teljesen elveszítette kedvét. Mivel pedig Szaniszló 
József nagyváradi püspök évtizedeken át megyés paptársa és 
kebelbarátja volt, az ő hívására szívesen elfogadta a nagyvá-
radi kanonokságot és ezzel megkezdődött csendes, visszavonult 
élete. 1852 május 23-án iktatták be új állásába, ezen-
túl már csak egyházmegyéje papi nemzédekének belső élete 
és a keresztény jótékonyság művei érdekelték. A váradi 
megye papságának egyre-másra osztogatta Lelkipásztorságtanát 
ajándékképpen, a kispapoknak erszényéből is bőkezűen jutta-
tott. 1858 május elsején 4000 forintot adott földtehermentesítési 
kötvényekben a kisszemináriumra, a következő év augusztus 
elsején ismét 2000 frt.-t készpénzben azzal a rendeltetéssel, hogy 
e hatezer forint kamatait évente két jelesen tanuló és jómaga-
viseletű ifjúnak adományozzák. A nagyváradi irgahnasoknál ágy-
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alapítványt tett. Végrendelete szerint 2000 frt.-ot a nagyváradi, 
2000 írt.-ot a szombathelyi egyházmegyének hagyott , 4000 frt.-ot 
pedig a Magyar Tudományos Akadémiának. Ez volt kb. összes 
vagyona. Meghalt a betegek szentségeit előző napon ájtatosan 
fölvévén, 1859 november 4-én fél 8 órakor. 

(Vége következik.) 
Budapest. Dr. Saly László. 

UJABB HARCOK AZ OKSÁG E L V E KÖRÜL. 
Előadásomnak tárgya az o k s á g elve körül támadt ú jabb 

harcok és pedig a keresztény világnézeti a lapon álló bölcse-
lők között. Ennek az újabb harcnak megindítója a hírneves 
müncheni f i lozófusnak, Geyser Józsefnek, egy könyve, illetve 
könyvének egy fejezete volt, melyet 1925-ban Freiburgban 
bocsátott a tudósvilág elé ezzel a címmel : „A metafizika egyes 
alapvető kérdései különös vonatkozássa l Kant krit ikájára". Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy az újonnan fellángoló harcnak 
csíráját Geyser már 1922-ben kiadott „Ismereteimélet"-ében 
hintette el, ahol amellett foglal állást , hogy az o k s á g elvét nem 
lehet analit ikus úton levezetni és azért ennek az elvnek bebiz-
tosítására egészen új utat jelöl meg, melyet e lső helyen idé-
zett munkájának 7. fejezetében tár elénk egész részletesen, ami-
kor „az o k s á g elvének bizonyításáról a saját okság i tapasz-
talatainkra való reflexiókból" szól. Geyser azért iparkodik az 
o k s á g elvének bizonyításában egy új utat törni, mert szerinte 
az o k s á g elve az e légséges alap elvének csak különleges esete, 
ez utóbbinak bizonyos voltát pedig kétségbe vonja. T. i. Geyser 
véleménye szerint nem biztos, h o g y mindennek, ami van, elég-
séges a lapjának kell lennie. Igaz, hogy még előbb a „Lét és 
természet á l ta lános bö lc se l e t é iben és a „Logika és ismeret-
elmélet alapjai"-ban az oknélküli keletkezést „logika- és gon-
dolkodásel lenes do lognak" nevezte, most azonban elgondol-
hatónak tartja azt, legalább is nem látja vi lágosan annak el-
lenmondással kapcso la tos voltát. 

Geyser megállapításaival s zembe helyezkedett Franzelin 
Bernát S . J., insbrucki egyetemi tanár, aki egy 1924-ben kia-
dott füzetben cáfolni iparkodik Geyse r állításait úgy negatív, 
mint pozitív irányban. Az elégséges alap elvének feltétlen ér-
vényességét a következő érvvel törekszik megvilágítani : „Lét, 
melynek e légséges alapja hiányoznék, ép olyan lét volna, mely-
nél nem volna meg minden, ami hozzá szükséges és megkö-

23* 
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veteltetik. Az elégséges alap u. i. nem egyéb mint az, ami a 
léthez szükséges és elegendő." (Geyser legújabb tana az ok-
ság elvéről 9. o.) — Franzelin- kri t ikájára Kahl—Furthmann 
nő-filozófus állott védőleg Geyser mellé és a „Phi losophisches 
Jahrbuch" 41-ik kötetének 2. füzetében 1928-ban így ír az elég-
séges alap elvének b izonyosságáró l : „Az okság elvének fo-
galmi (analitikus) úton való közvetett bebizonyítására vonat-
kozó kutatásnak magvá t az a kérdés képezi, jogosul t dolog-e 
itt az e légséges alap elvére hivatkozni ? Geyser szerint nem 
feltétlenül biztos, hogy mindennek, ami van, e légséges alap-
jának kell lennie. Szer in te tehát nem jogosult do log az elég-
séges a lap elvére hivatkozni. Franzelin a következőkép törek-
szik Geysert megcáfolni : (itt idézi Franzelinnek általunk fent 
említett szavait.) Erre azt válaszolhatjuk : Az e légséges alap 
minden bizonnyal az, ami a léthez szükséges é s elegendő. 
Azon sem kételkedhetünk, hogy, ha minden szükséges dolog 
megvan, a lét meg van alapozva. Bizonyára az a létezés is, 
melynek nem volna e légséges alapja, olyan létezés volna, mely-
nél nem volna meg minden, ami szükséges , ha ugyanis a lé-
tezés ilyen alapot követel. De honnét tudom, hogy minden léte-
zés minden esetben ilyen alapot követel ? Ép az a kérdés, 
hogy az, ami a léthez szükséges és a létezéshez elegendő, 
minden esetben egy valami és, h o g y az nem lehet egyenlő 
nullával i s ? Hogyha ilyen alap va lóban követelmény, ez a lé-
tezésre is követelmény, azt nem tagadjuk. De vájjon mindig 
és minden esetben szükséges-e ilyen a l a p ? Ezt Franzelin s z a -
vai nem tudták v i l ágossá tenni, ezt ő egyszerűen feltételezi" 
Eddig Kahl—Furthmann. 

Az ő válaszánál sokkal előbb, még 1925-ben, ugyancsak, 
a „Phi losophisches Jahrbuch"-ban (38. k. 1. f.) megszólalt egy 
pelplini bölcselet-doktor, Sawicki , aki folytatólagosan több 
cikkben tárta a tudós világ elé nézetét az e légséges alap el-
vének b izonyosságáró l és a b i zonyosság végső alapjáról. G o n -
dolatait röviden a következőkben foglalhatjuk ö s s z e : „Ez az 
elv az általános, kivételt nem tűrő elismerés követelésével lép 
fel. Felmerül már mos t a döntő kérdés : „Miből veszi az elég-
séges alap elve bizonyosságát? Miként b izonyosodhatunk 
meg kivételt nem tűrő érvényességéről ? Ezt a b izonyosságot 
nem meríthetjük a tapasztalatból . . . Az e légséges alap elve 
oda akar minket vezetni, ahová semmiféle tapasztalat el nem 
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ér. Ez csak akkor lehetséges, ha az értelmi szükségszerűség-
nek kifejezője . . . Ha ez az elv értelmi igazságot fejez ki, az 
a kérdés, mily joggal állítja azt fel az értelem. Képes-e az ér-
telem azt bebizonyítani? Vagy talán közvetlenül világos (evi-
dens )? Nem hiányoznak a kísérletek ez elv igazságának bi-
zonyítására. Az elégséges alap elve úgy áll ott az ontologiá-
ban, mint a létnek második főtörvénye. Első helyen áll az el-
lenmondás elve : „Ami van, ugyanazon szempontból nem le-
hetséges, hogy ne legyen". Meg lehet kísérelni a második tör-
vényt az elsőből való levezetés útján bebizonyítani. Ez több-
ször meg is történt. így p. o. Willems Chr. ekként érvel: Ha 
valami alap nélkül lenne, akkor egyúttal lennie kellene és nem 
lennie, mert „alap nélkül lenni" ugyanaz mint „nem lenni". 
Ez a bizonyítás tarthatatlan . . . A lét fogalma nem tartal-
mazza az alap fogalmát. Az alapnélküli lét fogalma nem rejt 
ellenmondást magában. Az állítás, hogy „alap nélkül lenni" 
ugyanaz mint „nem lenni", már feltételezi, hogy semmi kellő 
alap nélkül nem létezhetik, feltételezi tehát azt, amit bizonyí-
tani akar. Az elégséges alap elve nem következménye az el-
lenmondás elvének, hanem mellette áll mint önálló követel-
ménye az értelemnek. Igen gyakran találkozunk az érvelésnek 
egy másik módjával, amely mintegy indirekt bizonyítás akar 
lenni. Ez az érvelés azt hangsúlyozza, hogy bizonyos értelem-
ben egészen lehetetlen az elégséges alap elvét gondolkodá-
sunkból teljesen kikapcsolni. Nem lehet kétségbe vonni anél-
kül, hogy már ismét fel ne tételeznők . . . Ez az érvelés sem 
vezet célhoz. Igazolása ugyan a kielégítő megokolás logikai 
törvényének, de nem igazolása az elégséges alap ontologiai 
törvényének. Elfogadhatjuk a gondolkodásnak említett törvé-
nyét és mégis kételkedhetünk, vájjon a valóságban is minden 
létnek megvan-e az elégséges alapja. Ez az érvelés csak az által 
ölti magára a jogosultság látszatát, hogy nem eléggé külöm-
bözteti meg a létalapot a megismerési alaptól és Leibniz-zel 
a gondolkodás törvényét a lét törvényével nem megengedhető 
módon egy törvénnyé kapcsolja össze. Ha az elégséges alap 
elvét bizonyítani nem lehet, akkor axiómának kell tekintenünk, 
melyet bizonyítás nélkül felállítunk. Vájjon oly axioma-e, mely 
nem szorul bizonyításra, mivel közvetlenül vi lágos ? Azok, 
akik ezt az elvet elfogadják, rendszerint igenlőleg válaszolnak . . . 
Be kell vallanunk, hogy az elv kategorikus alakjában nem köz-
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vetlenü! bevilágló (evidens.) Nem lehet ezt az elvet, mint az t 
sokan teszik, evidencia tekintetében egyszerűen az el lenmon-
dás elve mellé állítani. H o g y egy do log egy időben legyen is 
meg ne is, az közvetlenül beviláglik. Az ellenkező észellenes, 
elgondolhatat lan, bensőleg lehetetlen. Az alapnélküli lét ellen-
ben, amint már mondottuk, nem rejl magában benső ellen-
mondást . Rejtély az értelem előtt, de mégsem elgondolhatat-
lan és nem egyszerűen lehetetlen. Ezért nem lehet az elégsé-
ges alap elvét az e l lenmondás elvéből levezetni". 

Sawicki véleménye szerint tehát az elégséges alap elvét 
sem bebizonyítani nem lehet, sem közvetlenül evidensnek nem 
lehet mondani . El kell-e tehát ejtenünk és az egész vi lágegye-
temet alapnélkülinek tek in tenünk? — Sawickinek van még egy 
mentő vára, melybe az irrat ionalismussal szemben visszahúzó-
dik. Ez a mentő vár a bizalom a létben felfedezhető észsze-
rűségben. Erről így szól befejezésül fejtegetései után : „Vizs-
gá lódásunk eredménye tehát a következő : Az e légséges alap 
elve sem be nem bizonyítható, sem közvetlenül nem evidens. 
A létben található ésszerűségbe vetett bizalomteljes hitre tá-
maszkodik. Ez a bizalom igazolt voltát önmagában hordja, 
mert a tudománynak s z ü k s é g e s előfeltétele. Ezt a bizalmat 
nem tarthatnók ugyan fenn, ha a tények ellene szólnának. Te-
hát a tényeken kell azt kipróbálnunk. Itt pedig így áll a dolog, 
hogy a tapasztalat sehol sem mond ellen az e légséges alap 
elvének és tág körben igazolja azt. Ahol csak kezdődő létet 
ismerünk fel, létalapot is kimutathatunk". 

Sawickinek ezen bizalomteljes hite ellen, mely nem tudás 
Iianem inKább akarat és erősen emlékeztet a fideismusra, eré-
lyesen felszólalt a „Phi losophisches Jahrbuch" 40. kötetében 
(1927.) Brinkmann „Zur rationalen Begründung der philoso-
phischen Grundgewisshei ten" cím alatt közzétett értekezésében. 

Míg egyrészt elismeri, hogy az e légséges alap elvét nem 
lehet az el lenmondás elvéből levezetni, másrészt határozottan 
állást foglal ennek az. elvnek evidenciája mellett, megkülöm-
böztetvén az evidencia tényét és annak természetét. Előbbit 
minden kétségen felülinek tartja, utóbbira nézve megengedi, 
hogy nehéz azt megmagyarázni . De Brinkmann maga is, né-
zetünk szerint, elég s í k o s talajon mozog, mert evidenciája 
minden erőlködése mellett sem látszik külömbözni a tisz-
tán alanyi (subjektiv) evidenciától. Fejtegetéseiből k i ragadjuk 
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azt, amir az o k s á g elvének az el lenmondás elvéből való leve-
zetése ellen mond, továbbá az általa „autisztikus"-nak neve-
zett evidenciára vonatkozó gondolatait , mellyel az okság elvé-
nek b izonyosságá t akarja minden kétséggel szemben megala-
pozni. Az o k s á g elvének az el lenmondás elvéből való leve-
zetése ellen a következőkép érvel : „Megkísérlik a keletkezés 
fogalmából az esetlegesség (kontingencia) fogalmát és ebből 
az okozottság fogalmát levezetni. Tisztán analit ikus úton egyik 
sem lehetséges . . . A történés vagy keletkezés fogalma, a 
most nem létezőnek és aztán létezőnek fogalma, nem zár ja 
magába a létközörnbösség (nemszükségesség, esetlegesség) fo-
galmát. Igaz ugyan, hogy a keletkezés a léítartam kezdetét 
jelenti, de miért ne lehetne a szükségszerűnek is kezdete, mi-
ért kell örökkévalónak lennie? A szükségszerűség analitikai 
fogalma által a létezés csak az e lmaradhata t lanság értelmében 
van meghatározva, de nincs meghatározva a létezés módja, 
vájjon keletkezett-e vagy nem keletkezett-e. Magyarázatként a 
fátum fogalmára utalok, mely ép annak a fogalma, ami szük-
ségszerűen keletkezik. Az evolucionisztikus monista is felál-
lítja azt a tételt, hogy minden, ami történik, szükségkép törté-
nik. É s nem állította-e oda maga Plátó is azt, a m i t ő „isteni"-
nek nevez, tehát a szükségest, mint az önmagá t mozgató lé-
tezőt ? . . . Mindezek a példák mutatják, hogy a szükséges 
keletkezés nem oly elgondolhatatlan gondolat mint a négy-
szögletes kör. De még ha sikerülne is valakinek a szükség-
szerű keletkezésből „négyszögletes kör"~t csinálni és úgy a 
tételt „minden keletkező dolog esetleges" analitikussá tenni, 
ez mégsem sikerülhet neki ennél a másik tételnél, hogy „min-
den esetleges do log okozott". Ha valaki talán azt mondaná 
hogy minden, ami nem lényegénél fogva létezik és mégis van, 
az szükségkép m á s által van, úgy az illetőt ezzel az egy -
szerű kérdéssel lefegyverezhetjük: Miért egyáltalán „által"?, 
föltéve, hogy csak "az el lenmondás elvének fegyverével van 
felszerelve. Mert ebben az „által"-ban rejlik a teremtett dolog-
nak sa já t azonosságukat meghaladó értelmi tartalmuk. De az 
okozot t ság nem analitikus állítmánya-e a végességnek? Mert 
hiszen végesség szükségkép korlátoltság, ez pedig korlátozó 
okot tételez fel. Felelet : A véges lét definíciójából csak a mel-
léknévjellegű korlátoltság folyik, melynek a szenvedő ige jel-
legű korlátozot tságba való fordulatot csak az okozatot kutató 
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t ranscendáló gondolkodás adhatja meg. Ha nem volna egye-
bünk az ellenmondás elvén kívül, akkor gondolkodásunk a 
végesben megakadna" . 

Brinkmann tehát Sawickivel egy úton halad, mikor azt 
védi, hogy az elégséges alap és az o k s á g elve nem vezethető 
vissza az el lenmondás vagy az a z o n o s s á g elvére. Eltér S a -
wickitől abban, hogy az o k s á g elvét nem valami „bizalom"-
ra támasztja, amellyel sa já t megismerő képességünknek adó-
zunk, hanem evidenciára ; de ez az evidencia szerinte nem a 
tárgyból veszi eredetét, hanem a megismerő képességből ma-
gából, mely mintegy fénylő napként megvilágítja az egyébként 
sötét tárgyat és ennél a fénynél megismeri az okozati kap-
csolatokat, melyeket anali t ikus úton pusztán a tárgyi eviden-
ciára támaszkodva nem volna képes felfedezni. Hogy védeke-
zik már mos t Brinkmann a szubjektivizmus vádja ellen ennél 
az általa „autisztikus"-nak nevezett ev idenciánál? „Azt az el-
lenvetést lehetne felhozni, mondja, hogyha a kauzális gondol-
kodási mód abban tér el az analitikus gondolkodási módtól, 
hogy nem támaszkodik az ősadot t ságra (das Urgegebene), 
tehát tárgyi lag nincs megalapozva, hogyan külömbözik akkor 
a teljesen alanyi gondolkodási szükségességtől a pszihologiz-
mus é r te lmében? — Felelet : Az által, iiogy nem létvak. E g y -
szerűen a kettős tény előtt állunk, h o g y az oki (kauzális) jel-
leget az ősado t t ság definíciójában nem fedezzük fel és mégis 
rendíthetetlen evidenciával tudjuk, hogy benne rejlik. Ezzel az 
„autisztikus", az értelem legvi lágosabb mélységéből előtörő 
b izonyosság ténye előtt állunk, mely szellemi fényével az adott-
ságok külső viszonylatait láthatókká teszi. Kauzális gondol -
kodásunk, ezt akarjuk kiemelni a pszihologizmussal szemben, 
a tárgyban metafizikailag meg van a lapozva és pedig rac ioná-
lis b izonyossággal , melynek evidenciája ugyan, amit minden 
empirisztikus felvilágosító filozófiával 'szemben szintén hangoz-
tatni akarunk, kritikai értelemben tárgyi lag nincs megalapozva, 
vagyis nem „pragmat ikus" . . . Az analizáló gondolkodástól 
a kauzális gondolkodás kritikailag abban tér el, hogy bizo-
nyossága inak nemcsak végső, hanem egyedüli okát az adott-
ságra irányuló érlelemsugárban leli, mely bennünket a kauzá-
lis összefüggések megkövetelésére szólít fel". 

Joggal válaszol erre Sawicki a „Jahrbuch" 41. kötetében 
(447. o.) : „Ennek a kissé titokzatos, a dolog lényegéből ki 
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nem mutatható evidenciának létezése oly állítás, mely mego-
kolásra szorul". Utána pedig saját felfogását újból megerősíti 
a következőkben : „Ha Brinkmann azt állítja, hogy az elég-
séges alap elve, melynek oly nagy hordereje van és oly sok 
problémát vet fel, közvetlenül evidens, akkor ez az állítás oly 
merész, hogy kétlem, vájjon másoknál helyeslésre fog-e ta-
lálni . . . Az én felfogásom szerint ez a feltétel sem nem evi-
dens, sem nem bizonyítható". 

A megelőző fejtegetések és vitatkozások után hármas 
lehetőség előtt ál lunk: vagy meg kell cáfolnunk mindazokat 
az ellenvetéseket, melyeket az elégséges alap elvének az ellen-
m o n d á s elvéből való leszármaztatása ellen felsorakoztatnak, 
é s a levezetés lehetőségét magát pozitív irányban is ki kell 
mutatnunk, vagy az elvnek közvetlen tárgyi evidenciát kell 
tulajdonítanunk, vagy pedig Sawicki „hite" és „bizalma" és 
Brinkmann „autisztikus" evidenciája közöt. kell választanunk. 
Nézetünk szerint sem Brinkmann sem Sawicki megoldását a 
megismerés tárgyi b izonyossága alapjainak veszélyeztetése 
nélkül el nem fogadhat juk. Ső t Sawicki megoldási kísérlete, 
habár akaratlanul is, egyenesen az agnoszt ic izmus útját lát-
szik egyengetni; theologiai szempontból pedig alig látszik meg-
egyeztethetőnek a vatikáni zsinat tanával, mely szerint Isten a 
természetből teljes b izonyossággal felismerhető, és azzal a ka-
tolikus tannal, hogy Isten biztos ismeretére logikai következte-
téssel jutunk el. Mindez ugyanis az elégséges alap elvének 
teljes racionális b izonyosságá t tételezi fel. Nem marad tehát 
m á s hátra, min thogy az e légséges alap elvének tárgyi eviden-
ciáját kimutassuk, vagy pedig, hogy az elvet mégis csak az 
el lenmondás elvére vezessük vissza. 

Véleményünk szerint lehet beszélni a tárgyi evidenciának 
külömböző fajairól. Így p. o. sa já t létezésem tényének eviden-
ciája más jellegű mint az el lenmondás elvének, mint absztrakt 
igazságnak , evidenciája. Elgondolha tó azért, hogy az elégséges 
alap elvének evidenciája is némileg más jellegű, mint az el-
lenmondás elvének evidenciája. Feltétlenül szükségesnek tart-
juk azonban, hogy az evidencia valóban tárgyi v. i. a tárgy-
ban megokolt legyen. Továbbá, mivel az elégséges alapnál is 
elvről van szó, első pillanatra nem látni világosan, hogy két 
elv evidenciája mikép külömbözzék egymástól jellegében és 
természetében. Végre pedig minden evidenciának, aká r elvekre 
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akár tényekre vonatkozzék, olyannak kell lennie, hogy az evi-
dens do log tagadásából el lenmondás kerüljön ki. Ezért az 
elégséges alap elvének kétségbe vonásáva l is vagy t agadásá -
val el lenmondásba kell keverednünk. Ennek kimutatása képezze 
jelenlegi feladalunkat. Ha ez sikerül, akkor biztosítva van az 
elégséges alap elvének tárgyi b izonyossága ; mert ha taga-
dása által nyílt e l lenmondásba sodródunk, akkor vagy az el-
lenmondás elvét is sutba kell dobnunk, vagy pedig az elég-
séges alap elvének feltétlen igazságát el kell fogadnunk. 

Mielőtt érvelésünket megkezdenők, tisztáznunk kell magá-
nak az e légséges a lapnak fogalmát. Azt gondoljuk ugyanis, 
hogy ép ennek a foga lomnek nem kellő t isztázása részben 
oka azoknak a félreértéseknek és nem kielégítő bizonyítások-
nak, melyekkel a jelen tárgy körül forgó vitákban találkozunk. 

Ha az elégséges a lap elvéről szólunk, azr e lőször is egy-
részt mint gondolkodás i elvet tekinthetjük, másrészt pedig mint 
elvet, mely a lét birodalmát kormányozza (princípium cogno-
scendi és princípium essendi, Prinzip des Denkens és Prinzip 
des Seins.) Mint létre vonatkozó elvet ismét kettős értelemben 
foghatjuk fel, formális és kauzális értelemben. 

Az elégséges alap elve mint gondolkodási törvény azt 
mondja ki, hogy minden állításunknak (ítéletünknek) kellő oká-
nak kell lennie. Ez az elv evidens, mert közvetlenül az azo-
nosság és az e l lenmondás elvéből folyik. Minden állítás (íté-
let) ugyanis az állítmányt mint az alannyal valamikép a zonos 
dolgot, mint az a lanyban bennelévőt fejezi ki ; mert az érte-
lem az állítmányt mint az alannyal megegyező dolgot, mint 
az a lanyban bennelévőt látja. Az állí tásnak alapja ép az, hogy 
az értelem az állítmányt mint az alanyban bennelévőt látja. 
Ha tehát az állításnak nem volna elégséges alapja, akkor az 
értelem az állítmányt mint az a lanyban egyszersmind benne-
lévőt és nem bennelévőt látná, ami nyilt e l lenmondást jelentene. 

Ha pedig az e légséges alap elvét mint a lét törvényét 
tekintjük, akkor — mint már említettük — az elvet formális 
és kauzális értelemben vehetjük. E g y példa a dolgot meg fogja 
világítani. Ha fehér billiárdgolyót látok és kérdem : Miért fe-
hér a bill iárdgolyó ?, válaszom kétféle lehet. Vagy azt mon-
dom : Azért fehér, mert nem fekete, mert nem másszínű — és 
akkor a bill iárdgolyó fehér voltának formális okát adtam meg ; 
vagy pedig azt válaszolom : Azért fehér a billiárdgolyó, mert 
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az elefántcsont fizikai természete olyan, hogy az összes fény-
sugaraka t visszaveri , tehát fehér színben tűnteti fel a golyót — 
és ekkor a billiárdgolyó fehér voltának kauzális magyaráza tá t 
adtam. Ugyanezt mondhatom magáról a golyónak létezéséről 
is. Miért létezik a fehér b i l l i á rdgo lyó? Első v á l a s z : Azért, 
mert van léte, mert nem semmi. Ez létezésének formális 
alapja. Második válasz : Azért, mert a csontesztergályos ké-
szítette, mert Isten teremtette. Ez létezésének kauzális alapja, 

Az elégséges alap elve formális értelemben azt mondja 
ki, hogy minden dologban van valami, amiből megértem, hogy 
ez és nem más, hogy ilyen és nem olyan. Ez magának a do-
lognak lényege és természete. Azért az e légséges alap elve 
ebben az értelemben körülbelül egy az a z o n o s s á g elvével. Ta -
gadása közvetlen ellentétbe hozna bennünket magáva l az el-
lenmondás elvéve] ; mert ha nem volna minden dologban va-
lami, ami által az és nem amaz, akkor egyszersmind ez is 
volna és nem is volna ez, ami ellenkezik az e l lenmondás elvével. 

Felmerülhet azonban a kérdés, vájjon ilyen értelemben 
igazán beszélhetünk-e alapról és okról. Beszélhetünk ; mert az 
a valami igazán és va lóságban azzá teszi a dolgot, ami, és 
megkülömbözteti minden más dologtól, velem pedig megérteti, 
hogy a dolog miért ez és nem más. Tehát a „mié r t "? kér-
désre formális irányban választ ad és azért oknak, a lapnak 
nevezhető. Ilyen értelemben tehát minden do lognak megvan 
az elégséges alapja ; ez feltétlenül biztos. Az elégséges alap 
elvének b izonyossága formális értelemben magából az ellen-
mondás elvéből folyik. A létnek ez a törvénye korrelatívuma 
az elégséges alap gondolkodási törvényének, amint maga az 
el lenmondás elve is egyúttal gondolkodási törvény és a lét-
nek is törvénye. Az alany és állítmány a z o n o s s á g a is vég-
elemzésben valami formális azonosságon alapszik, így a gon-
dolkodási törvény csak kifejezője a lét törvényének. 

Egészen más kérdés azonban, vájjon minden dolognak 
oly értelemben ie van-e e légséges alapja, hogy abból megtud-
jam érteni, nem azt, hogy, ha van, miért ilyen vagy amolyan, 
amire a formális ok ad választ, hanem azt, hogy miért van 
egyáltalán vagy miért lett, miért változik, miért szűnik m e g ? 
Ezt az alapot a formális alaptól való megkülömböztetésében 
kauzális alapnak, a dolognak nem alaki, hanem oki magya -
rázatának nevezzük. E körül folyik voltakép a harc. Evidens-e 
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vagy levezethető-e evidenciával az el lenmondás elvéből az 
az elv, mely kimondja, hogy minden dolognak van kauzális 
alapja, oki magyaráza ta ? Ez az elv tisztán ontologiai . Nem 
lehet mondani , hogy az elégséges a lap gondolkodási törvé-
nyéből következik már, hogy a lét vi lágában minden dolog-
nak kauzális a lapjának kell lenni. A gondo lkodás törvényé-
ből csak a lét formális alapjának törvénye következik, de 
nem a kauzál is alap léttörvénye. Ennek az utóbbinak létezé-
séről maga az értelem hivatott dönteni.1) A formális és a kau-
zális értelemben vett e légséges a lapnak összekeverése néze-
tünk szerint oka annak, hogy egyes bizonyítások p. o. Sla-
deczeké is a „Scholas t ik" című folyóiratban, melyek az elégséges 
alap b izonyosságának megalapozásá t célozzák, miért nem lát-
szanak némelyeknek p. o. Sawickinek kielégítőknek. Amit 
ugyanis ezek az érvek bizonyítanak, az a formális értelemben 
vett e légséges alapra vonatkozik, nem pedig a kauzális érte-
lemben vett e légséges alapra, Már Leibniz is egy kalap alá 
vette az e légséges alap gondolkodási törvényét a léítörvénnyel 
és pedig az utóbbinak mindkét értelmében. Ez zavart okozoir 
a bölcselők között. 

Ha tehát a kauzális értelemben vett e légséges alap elvé-
nek b izonyosságá t ki akar juk mutatni, valami módon a for-
mális a lapra kell azt visszavezetnünk, legalább is vi lágossá 
kell tennünk azt, hogy a tagadása formális el lenmondásra ve-
zet. Ezt kíséreljük megtenni a következőkben. Kiindulási pon-
tunk egy disiunctio, melyet minden joggal megtehetünk ma-
gának az el lenmondás törvényének alapján. Ez a disiunctio 
a következő : Minden iét vagy szükségszerű vagy nem szük-
ségszerű. Nem lehet mondani , hogy a szükségszerűség fogal-
mának behozatalával már feltételezzük implicite a kauzális 
értelemben vett e légséges-a lap létezését. Mert egyrészt, mint 
látni fogjuk és láttuk is már, az alapnélküli szükségszerűség 
is vita tárgyát képezi, másrészt pedig, ha a szükségszerűség 
magába zárná is az a lap fogalmát, a szükségszerűség fogal-
mából nem következik még az alap létezése, végre a disiunc-
tio maga teljes és így helyt enged minden feltevésnek, annak 
is, hogy ok és alapnélküli szükségszerűségről vagy lehető-
ségről beszéljünk. A disiunctióból tehát mint biztos alapból 
indulhatunk ki. 

') Geyser, Erkenntnistheorie S. 253 f. Franzelin S. 8. 
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Vegyük már most szemügyre a disiur.ctio mindkét részét. 
Először a szükségszerű létet. Mit értünk szükségszerűség a la t t ? 
Brinkmann azt mondja, hogy a szükségszerűség a dolog el-
maradhata t lanságát fejezi ki. Ezt e lfogadhat juk. Miben áll azon-
ban a do log elmaradhatat lansága ? Vagy abban, hogy a do-
log nemlétezése belső ellenmondást rejt magában ; vagy abban, 
hogy bár nemlétezése belső el lenmondással nem kapcso la tos 
ugyan, de mégis valamely külső ok abszolút szükségszerűség-
gel vagyis elmaradhatatlanul időben vagy öröktől fogva lét-
rehozza ; vagy abban, hogy ok nélkül, de elmaradhatatlanul, 
abszolút szükségszerűséggel , mintegy fátumszerűen jön létre 
időben vagy létezik öröktől fogva. M á s eset nem lehetséges. 
Mert a szükségszerűség vagy oknélküli vagy megokolt . Ha 
oknélküli, akkor a harmadik eset áll fenn. Ha megokolt , ak-
kor az ok vagy a dologban magában, annak lényegében, rej-
lik, vagy másban. Ekkor pedig az első vagy a második eset 
forog fenn. így a fent felsorolt három eset az összes lehető-
ségeket kimeríti. 

Mind a három esetben pedig az e lmaradhata t lanság szük-
ségkép valami és pedig a fizikai rendben. Ez legszembetű-
nőbben kiviláglik akkor, ha az időben szükségszerűleg kelet-
kező lét esetét vesszük szemügyre. Ez az eset v i lágosan mu-
tatja, hogy 1.) az e lmaradhatat lanság nem lehet a do log puszta 
létezése mint ilyen, mert akkor minden lét elmaradhatatlan 
volna ; 2.) hogy az e lmaradhatat lanság a dolog létét megelőző 
valami, mert hiszen az e lmaradhata t lanság már öröktől fogva 
megvolt, mielőtt még a do log va lóságban létrejött v o l n a ; 3.) 
hogy az e lmaradhata t lanság fizikai valami, mert a do-
log létrejötte nem az ideális, hanem magában a fizikai rend-
ben elmaradhatat lan. Ugyanezt mondhatjuk azonban akkor is, 
ha a dolog nem az időben keletkezik, hanem öröktől fogva 
létezik. Ebben az esetben is az e lmaradhatat lanság fizikai va-
lami és legalább is értelem szerint megelőzi a dolog létezését 
magát . Ne mondjuk, hogy ezzel már feltételezzük az e légséges 
alap elvét kauzális értelemben ; mert hiszen csak az e lmarad-
ha ta t lanság mibenlétét írjuk le. Ha azonban az elmaradhatat-
lanság a do log létezését legalább is értelmileg megelőző, a 
fizikai rendbe tartozó valami, akkor ennek az elmaradhatat-
l anságnak valahol a fizikai rendben m e g kell valósulva len-
nie. Ellenkező esetben az e lmaradhata t lanság volna is valami 
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meg nem is volna valami, ami az el lenmondás elvébe ütközik. 
Ez a valami pedig, melynek a fizikai rendben meg kell való-
sulva lennie, szükségszerű kapcsolatban áll a dolog létezésé-
vel ill. keletkezésével, ami annyit jelent, hogy a dolog léte-
zése ill. keletkezése valami módon lőle függ. Ez azonban nem m á s 
mint az e légséges alap fogalma kauzális értelemben. így tehát 
minden szükségkép létező do lognak van elégséges alapja és 
kell, hogy e légséges alapja legyen. 

Kimutathatjuk továbbá, habár ez nem tartozik szükségkép az 
e légséges alap elvének bizonyításához, hogy ez elégséges alap a 
szükségszerű létnél nem lehet m á s mint a do log lényege maga . 
E z f ú g y mutatjuk ki, hogy a szükségszerű létnek imént felsorolt 
három esete közül a két utóbbit kizárjuk v. i. az abszolút ér-
telemben sziikségszerűleg okozott lét és a fátumszerű, ok- és 
alapnélküli szükségképeni lét esetét. A második eset, a fátum-
szerű szükségképeni lét esete, e l lenmondásban áll az előbb 
bebizonyított e légséges alap elvével és azért nem tartozik a 
lehetőségek közé. Az abszolút szükségszerűséggel okozott lét 
pedig azért lehetetlen, mert ennek a szükségszerűségnek vég-
elemzésben nemcsak fizikainak, hanem metafizikainak kellene 
lennie. V. i. a létrehozó ok lényegében kellene rejlenie a kény-
szernek az okozat létrehozatalára. De ezzel az okozat is me-
tafizikai szükségszerűséggel léteznék v. i. az okozat létezése 
metafizikailag szükséges volna. Másrészt pedig nem volna 
metafizikailag szükséges, mert hiszen a feltétel szerint nem 
rejti lényegében a létezést v. i. e l lenmondás nélkül lehetségs 
volna, hogy ne létezzék. Itt tehát egy belső metafizikai eset-
legesség egy külső metafiizikai szükségszerűséggel állana 
szemben. Ez azonban lehetetlen. Mert ha az ok az okoza to t 
metafizikai szükségszerűséggel hozza létre, akkor az ok és az 
okozat közt oly metafizikai kapcsolat van, mely az okoza tnak 
egész lényegét áthatja. Az okozat u. i. metafizikailag az okhoz 
van kötve úgy, hogy csak ettől az októl eredhet, mert ez me-
tafizikai szükségszerűséggel hozza létre az okozatot. Az ok 
azonban nem a lét hanem a lényeg miatt hozza létre szük-
ségszerűleg az okozatot, mert hiszen a lét a lényegnek csak 
állapota és önmagában nem bir tartalommal. Ennélfogva az 
okozat lényege olyan, hogy az ok végett léteznie kell, és így 
már nem közömbös a léttel szemben, hanem azt követeli. 
Ezért az okozat szükségszerűsége már nemcsak külső, hanem 
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belső is, a dolog lényegéből fakadó ; így pedig el lenmondásba 
jutunk feltételünkkel, mely szerint az okozat lényege nem kö-
veteli szükségkép a létet. Azért a szükségszerűleg okozott lét esete 
lehetetlen. Tehát a szükségszerű létnél az e légséges alap nem lehet 
más mint a dolog lényege maga , amely a létet követeli. 

Térjünk most át a második lehetőségre, hogy t. i. a szó-
ban forgó dolog léte nem szükségszerű. Elemezzük itt is el-
sősorban, hogy mit jelent az, hogy valami nem szükségszerű . 
A szügségszerűt előbb mint olyan valamit értelmeztük, mely-
nek léte elmaradhatatlan. Ezzel szemben a nem szükségszerű 
az lesz, melynek léte lehetséges ugyan de el is maradhat v. i. 
meg van rá a fizikai lehetőség, hogy a dolog létrejöjjön vagy 
el is maradjon. Ebben az értelmezésben két eset gondolható 
el. A dolog létrejövetele vagy létrejövetelének e lmaradása le-
hetséges vagy azért, mert a dolognak ez a s a j á t s ága (hogy 
t. i. létrejöhet de el. is maradhat) oly valamitől való függésé-
ben áll, mely nem szükségszerűleg cselekszik, vagy pedig ab-
ban, hogy minden ok nélkül akár öröktől fogva is létezik, de 
úgy, hogy — ismét minden ok nélkül — lehetséges volna, 
hogy ne is létezzék. Újból hangsúlyozzuk, hogyha a szót „azért" 
használjuk, ezt csak formális, nem kauzális értelemben tesszük 
v. i. a dolog létrejövetele vagy annak e lmaradása lehetőségé-
nek csak mibenlétét, nem pedig oki alapját kutatjuk. így nem 
követjük el azt a hibát, hogy az elégséges a lap elvét kauzá-
lis értelemben már feltételezzük és felhasználjuk, mielőtt érvé-
nyességét kimutattuk volna. Hogy azonban kitűzött célunkhoz 
közelebb jussunk, elemezzük magának a lét lehetőségének és 
elmaradható voltának fogalmát. 

A dolog létrejövetelének vagy létrejövetele e lmaradásának 
lehetősége minden bizonnyal reális valami és nem semmi a 
fizikai rendben (ens reale positivum vagy negatívum.) Mert 
ha nem volna valami, akkor nem is volna külömbség a szük-
ségszerű és nem szükségszerű lét között. Továbbá nem is je-
lentene változást a fizikai vi lágban, hogy valami van v a g y 
nincs, keletkezik vagy nem keletkezik, ha ez a lehetőség nem 
volna reális valami. Ennek a lehetőségnek azonban nem csak 
fogalmi (ideális) léte van mint a tisztán eszmei lehetőségek-
nek hanem teljesen konkrét fizikai léte, mert hiszen az a le-
hetőség magának a dolognak létét érinti, afficiálja és válto-
zást jelent magában a fizikai világban. É s hogy még kifeje-



352 CSÁVOSSY ELEMÉR. 

zőbben juttassuk érvényre gondolatunkat , tovább megyünk és 
azt mondjuk, hogy ennek a konkrét lehetőségnek is nemcsak 
fogalmáról van itt szó, hanem magáról a konkrét lehetőség-
ről. A dolog u. i. valóban, a fizikai vi lágban létrejöhet vagy 
e lmaradhat ; tehát léirejövetelének vagy e lmaradásának lehető-
sége magában a fizikai v i lágban valami. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy ezt a konkrét lehetőséget minél élesebben fogjuk 
fel, mert ezen alapszik bizonyításunk ereje. 

Ha ez a konkrét lehetőség fizikai valami (ens reale pos i -
tivum vagy negatívum), akkor a fizikai vi lágban meg kell va-
lósulva lennie valahol vagy valamiben. Mert ha a fizikai vi-
lágban sehol és semmiben sem valósulna meg, nem is volna 
fizikai valami. A semmiben nem valósulhat meg semmi. A 
konkrét fizikai lehetőség tehát vagy a dologban magában van 
megvalósítva, melynek létrejöveteléről vagy e lmaradásáról szó 
van, vagy másban . Mondhatná valaki, hogy ez a lehetőség 
nem más, mint a dolog léte maga, mely , olyan, hogy létez-
hetik is meg nem is. Er re azt válaszoljuk, hogy ez a lehető-
ség nem lehet a dolog léte maga, habár azzal s zo ros össze-
függésben van és azt érinti ; mert ez a lehetőség a dolog lé-
tét megelőző valami. Ugyan i s az a konkrét lehetőség, mely 
szerint a d o l o g létrejön v a g y létrejövetele elmarad, legalább 
is értelem szerint megelőzi a dolog létét vagy nemlétét ma-
gát és megvolna akkor is, ha a dolog sohasem léteznék vagy 
sohasem m a r a d n a el.1) E r r e azt felelhetné valaki, h o g y ez nem 
inás, mint annak öröktől fogva igaz volta, hogy a dolog nem 
szükségszerűleg létezik. De ez nem áll; mert öröktől fogva nem-
csak igaz volt, hogy a do log nem szükségszerűleg létezik, hanem 
fizikai lehetőség is volt rá, hogy a dolog létrejöjjön. Erre ismét azt 
mondhatnák, hogy ez csak akkor van így, ha az o k s á g elvét már 
feltételezzük és okot veszünk fel a dolog létrejöttének magyaráza-
tára; ha ellenben az oknélküli lét lehetőségét nem zárjuk ki, akkor 
a fenti érvelés nem állja m e g helyét, mert ebben az esetben a 
lehetőségnek nem kell megvalósulnia fizikai va lóságban . Vá-
laszunk az, hogy előbbi érvelésünk teljesen független az ok-
s á g t-lvétől és még nem tételezi fel az ok létezésének szük-
séges voltát. Mert abban az esetben is, ha oknélküli létet ve-
szünk fel, öröktől fogva a fízikai rendben valóban lehetséges 
volt, hogy a dolog ok. nélkül létrejöjjön. Tehát ennek a lehe-
tőségnek a fizikai rendben meg kell valósulva lennie. — Erre 

!) V. ö. amit fent az elmaradhatatlanságról mondtunk. 
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azt mondhatják, hogy ez a megvalósulás m a g a a törvény, 
mely szerint oknélküli lét lehetséges. Válaszunk a következő : 
Ez a törvény vagy fizikai vagy tisztán gondolatbeli . Ha gon-
dolatbeli, akkor a fizikai rendet nem érintheti é s nem magya-
ráz meg semmit sem a mi esetünkben ; ha pedig fizikai, ak -
kor valamiben meg kell valósulva lennie, mert a semmiben 
fizikai törvény nem valósulhat meg. Vagy valami az a fizikai 
törvény a fizikai rendben vagy nem. Ha valami, akkor vala-
hol meg kell valósulva lennie; ha nem, akkor semmit sem je-
lent a fizikai rendben és a lehetőség nem is konkrét lehető-
ség. Érvelésünk eredménye tehát az, hogy az e lmaradha-
tóságnak és lehetőségnek a fizikai rendben meg kell valósulva 
lennie. Magában a do log létében pedig nem valósulhat meg, 
mert az e lmaradha tóság és lehetőség természetszerűleg meg-
előzi magá t a létet és a dolog létezésétől független. Ennélfogva az 
e lmaradhatóságnak é s lehetőségnek másban kell megvalósulva 
lennie. É s minthogy ettől a lehetőségtől, hogy a do log létrejöhet 
is, meg el is maradhat, és ha létrejött, ismét meg is szünhetik, a 
dolog léte vagy nemléte valóban függ és enélkül a dolog létre 
sem jöhetne, azért az a fizikai valami, melyben a lehetőség meg-
valósul, nem lehet m á s mint a szóban forgó do log létének oka . 
így az e légséges alap elve a disiunctio második részére is be 
van bizonyítva és pedig tisztán analitikai úton. 

C s a k érinteni akar juk még, h o g y az a fizikai valami, 
melyben a dolog lehetősége vagy e lmaradha tósága megvaló-
sul, végelemzésben nem lehet más, mint egy szabadakara t ta t 
felruházott lény, melynek szabad döntésétől f ü g g a dolog lét-
rejötte vagy annak elmaradása. 

E g é s z gondolatmenetünket összegezve azt mondhatjuk, 
hogy minden dolog szükségszerű vagy nem szükségszerű volta 
megkívánja, hogy az a szükségszerűség vagy lehetőség (nem-
szükségszerűség) valami fizikai dologban meg legyen való-
sulva. A szükségszerűség csak a do log lényegében magában 
valósulhat meg és azért ebben az esetben a lét a dolog lé-
nyegében bírja e légséges alapját. A lehetőség ellenben csak a 
dologtól különálló m á s dologban valósulhat meg ; ez a kü-
lönálló m á s dolog a létező létnek alapja és oka. így az elég-
séges alap és az o k s á g elve egész terjedelmében analit ikus 
úton ki van mutatva. 

Kalocsa. Csávossy Elemér S. J. 
Relígo, 1920. 2 4 
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A SZABADAKARAT 
BÖLCSELETI J O G I ÉS ORVOSI SZEMPONTBÓL 

Az Aquinói Széni Tamás Társaságban az ember halha-
tat lan szellemi lelkéről tar tot t e lőadásaimban részletesen bizo-
nyítottam, hogy az embert nem lehet az anyagi testszervezet 
élettani tevékenységeiből kielégítően megérteni. Előadásaimban 
rámutat tam, hogy oly tevékenységek vannak az emberben, ame-
lyek természete nem felel meg az anyagi működések természe-
tének, hanem azokkal mindenben te l jesen ellenkező tu la jdonsá-
gokat mutatnak, amiket éppen ezért szellemi tevékenységeknek 
neveztünk.* 

Ezek a szellemi tevékenységek a r ra engednek következ-
tetni, hogy ezen tevékenységek hordozó, birtokló alanya, — szin-
tén szellemi természetű; ezen hordozó alanyt neveztük szellemi 
léleknek (substantia spirituális). 

Előadásaimban a bölcselet és az orvostermészettudomány 
világa mellett kimutat tam, hogy ez a szellemi lélek, — az összes 
tenyészeti, érzéki és ér te lmi működéseinknek az a lanya s az em-
ber nem egyéb, mint az anyagi testszervezet és a szellemi lélek 
állagi egysége. 

Előadásaimban kifej te t tem, hogy 3 olyan tevékenysége van 
az embernek, melyeket semmiképen nem lehet az anyagi test-
szervezet élettani együttműködéséből levezetni, mer t e tevé-
kenységek természetüknek megfelelő hordozó alanyt , szellemi 
magánvalót követelnek. 

E három szellemi tevékenység: 
1. Az értelmi tevékenység. 

2. Az érzelmi tevékenység. 
3. Az akarati tevékenység. 

Je len előadásomban a szabad akarati tevékenységgel kívá-
nok foglalkozni, mert ez a szellemi tevékenység a legfontosabb, 
a legcsodálatosabb, de egyúttal a leginkább támadot t s kétségbe-
vont tu la jdonsága az emberi léleknek. 

* L: Dr. Nánássy László Dezső: 1. Az emberi lélek állagi voltáról 
(Magyar Kultura 1928. VII.) 2. Kapcsolat az anyagi test és a szellemi lélek 
között. (Magyar Kultura 1929. II. 5.) 3. Az emberi lélek halhatatlansága 

(Religio 1928. VII.) 4. Az ember halála az orvostudomány világánál. Gyó-
Syászat 1928. 1. Együttesen: Az emberi lélek. 1928. 181 o. A szerző kiadása. 
(Kapható; Szent István Társulat.) 
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Bizonyítani kívánom: az emberi akarat szabadságát, i l lető-
leg szellemi voltát. 

Mielőtt az emberi akarat szabad voltával, illetőleg szel le-
miségével foglalkoznánk, határozzuk meg, hogy mit nevezzünk 
akaratnak, illetőleg mit értünk a szabadság fogalma alatt? 

Az akaral oly szellemi vágyó tehetség, mely öntudatosan 
törekszik egy megismert tárgy, vagy cél elérésére. 

Hogy pedig világosan s tévedésmentesen megérthessük a 
szabadakarat fogalmát, meg kell határoznunk, hogy mit ér tsünk 
szabadság fogalma alat t . 

A szabadság mentesség minden meghatározott, cselek-
vésre kényszerítő körülménytől. 

E meghatározásból világosan következik, hogy a szabad-
ság fogalma kizár ja a vele el lentétes kényszer és szükség fogal-
mát. Ami kényszerített és szükséges — az nem lehet szabad! 

Kényszernek nevezzük azon erőt, amely a cselekvő a l any 
törekvéseit gátolja. A kényszer lehet külső és belső. A kényszer 
akkor külső, ha a cselekvő a lanyon kívül van. P l . ha egy egyén 
erőszakkal gátol meg engem abban, hogy egy bizonyos cseleke-
detet végrehaj tsak. A belső kényszer az, ha a saját énemből 
támad. Pl. belső kényszer a f á j d a l o m stb. 

Szükségesnek azon folyamatokat nevezzük, amelyeket az 
akarat el nem mellőzhet. Szervezetünkben igen sok ilyen fo lya-
mat van, mert azok tel jesen függetlenek az aka ra t hatáskörétől . 
I lyenek a különféle mirigyfolyamatok, anyagforgalmi műkö-
dések stb. 

Kényszerített és szükséges együttvéve a d j a a meghatározott 
(determinatum) fogalmát. Tehát meghatározott az, ami aká r 
kényszerítve van, aká r szükséges. 

A szabadság pedig mentesség minden kényszertől és szük-
ségestől, illetve mindkettőtől . Aquinói Szent Tamás tá rgyát , 
illetőleg módjá t tekintve háromféle szabadságot különböztet 
meg: 

1. Cselekvései szabadság ( l ibertás exertitíi). Ez azt jelenti , 
hogy afölött szabadon dönthetünk, hogy valamely dolgot meg-
tegyünk, vagy ne tegyünk; i lletőleg szabadságunkban áll csele-
kedni, vagy nem cselekedni. Pl . amikor elhatározzuk, hogy egy 
előadáshoz hozzászólunk, vagy nem. 

2. Választási szabadság ( l ibertás specificationis). Ennek 
lényege az, hogy a nekünk megfelelő különböző dolgok közöt t 
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szabadon választhatunk. Pl . amikor választanunk kell, hogy egy 
útat mily rendelkezésünkre álló közlekedési eszközzel tegyünk 
meg. 

3. Ellentétek szabadsága (libertás contrarietatis). Ez azon 
választási szabadságot jelenti, amikor a véghezviendő akarati 
elhatározásainkban az erkölcsi jó, illetőleg az erkölcsi rossz 
között szabadon választhatunk. Pl. hogy valakit gyűlöljünk, 
vagy szeressünk, valakinek a javát, avagy a kárát aka r juk stb. 

Ezekután meghatározhatjuk a szabadakarat fogalmát. 
A szabadakarat ténye azt jelenti, hogy amikor az akarás 

minden szellemi s élettani kelléke megvan, akaratunk nincs 
kényszerítve egy bizonyos cselekmény végrehajtására, hanem 
sajátmaga szabadon döntheti el, hogy cselekedjék, vagy ne cse-
lekedjék s a rendelkezésre álló különböző lehetőségek közül 
válasszon. 

Mit jelent ez a tény? 
A szabadakarat meghatározásából ésszerűen következik, 

hogy a szabadelhatározás lehetőségének elengedhetetlen kel-
lékei: 

1. Élettanilag ép, normális, józan s éber elmeállapot, mely 
alkalmas a lehetőségek ésszerű elbírálására; továbbá az akarás 
élettani mechanizmusára alkalmas idegrendszer, mely az érte-
lem döntését idegileg, a mozgatóidegpálya (pyramis pálya) 
révén megvalósítja. A te l jesen normális testszervezet mentesít 
minden úgynevezett belső kényszertől (íllusio, hallucinatio, 
autosuggestio stb.) 

2. A szabadakarat további kelléke minden külső, anyagi, 
személyi, erkölcsi, jogi, társadalmi kényszertől való teljes men-
tesség. 

3. A szabadakaratkövetelménye, hogy több lehetőség áll-
jon a fontolgató értelem előtt, melyeknek jelentőségét s követel-
ményeit, valamint erkölcsi mivoltát megbírálva, dönteni tudjon s 
döntését az akarat révén megvalósítani. 

4. Fontos s lényeges kelléke a szabadakaratnak, hogy az 
akarás tárgya fizikailag, logikailag, erkölcsileg élet tani szem-
pontokból, valamint a cselekvő egyén képességei szempontjából 
megvalósítható legyen. 

5. Végül igen fontos kellék, hogy az akarat t á rgya ne le-
gyen meghatározott (determinált), vagyis ne legyen olyan, ame-
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lyet az akarat el nem kerülhet , illetőleg, amit a cselekvő alany 
törekvéseivel ellentétes erő akadályoz. 

Mindezt összefoglalva: a szabadakarat feltételei: 
1. Normális elme és idegrendszer. 
2. Külső és belső kényszertől való teljes mentesség. 
3. Több lehetőség a választásra. 
4. Az akarás tárgyának megvalósíthatósága. 
5. A kötött meghatározottságtól való függetlenség. 
Mi következik e tényekből? 
A szabadakarat uralma s kiterjedésének határa nem kor-

látlan! Van egy birodalma a szabadakara tnak, ahol uralkodhatik, 
de e birodalomnak szigorúan kiszabottak a határai. 

Melyek a szabadakarat birodalmának a határai s milyen 
az uralmának módja? 

1. A szabad akaratot korlátozza — az egyéni megismerés 
határa. Amiről az értelemnek nincs tudomása, azt nem aka rha t j a 
a cselekvő alany. („Ignoti nulla cupido"). Aki nem tud írni, azt 
ha felszólí t ják is, nem akarha t azonnal minden tanulás nélkül 
írni. Aki soha nem hallott Afganisztánról , az nem is akarhat 
Afganisztánba utazni. Aki nem t u d j a belátni az erkölcsi tiszta-
ság fogalmát, az nem akarhat erkölcsi tisztaságban élni stb. Te-
hát tel jesen világos és ésszerű azon igazság, ha az értelem hely-
telenül lát s ítél meg valamit, akkor természetesen helytelen 
irányba vezeti az akaratot is., 

2. A szabadakara tnak egy másik kor lá t ja az, hogy amit 
az értelem, mint egyetemes jót, — egyénileg minden szempont-
ból való jót — tüntet fel, — azt nem szabadon, hanem szükség-
képen aka r juk . Lehetetlen nem akarnunk azt, ami az egyéni ér-
telmünk meglátása szerint reánk nézve minden szempontból 
jónak látszik. Itt nagyon előtérbe nyomul az egyéni akarat függő-
sége az egyéni értelmi meglátástól. Nem az a dolog lényege, 
vá j jon tökéletesen jó-e valamely kivánt tárgy, vagy cél, hanem 
az, hogy az értelem — bár esetleg tévesen — ilyenül tünteti-e 
fel. Aki úgy gondolja, hogy a halálban egyénileg te l jesen meg-
semmisülünk, az — ha aggasztó gondjai vannak, vagy ha egyé-
nileg terhes az élete, az maga számára a minden gondtól való 
tel jes mentességet, az önkéntes halált t a r t j a a legfőbb jónak s az 
élet tel való küzdelmet te l jesen feleslegesnek véli. 

Köztudomású, hogy az ember sokszor ösztönszerűen érzi 
meg, hogy mi van a javára s mi van a kárá ra ; ilyen esetekben 
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nem szabadon, hanem ösztönszerűen, szükségképen cselekszik. 
Pé ldáu l : a vízben a fuldokló, minden megfontolás nélkül, ösztön-
szerűen, szükségképen belekapaszkodik abba, ami a kezébe ke-
rül. Aki a tűzhöz érinti kezét, az hirtelen, minden külön meg-
fontolás nélkül, ösztönszerűen, szükségképen e lkapja a kezét. 
I lyen esetekben az egyénnek a legtöbb esetben lehetetlen más-
képen cselekednie, amint cselekszik, mert csak egy dolog jelenik 
meg előtte, mint kivánatos, vagy kerülendő s nincs módja több 
lehetőség között válogatni. I lyen helyzetekben a szabadakaratról 
szó sem lehet, melynek egyik főkelléke a kényszertől, ösztöntől 
való tel jes mentesség s a választási lehetőség. 

3. A szabadakaratról csakis akkor lehet szó, ha az értelmi 
megismerésünk egyszerre több jót állit az akarat elé. Pl. ír jon-e, 
vagy nem, ceruzával, tollal, vagy géppel í r jon, elutazzék-e, vagy 
nem; hajón, vasúton, gépkocsin, .avagy repülőgépen utazzék? stb. 

Ha pedig csak egy dologról lehet szó, akkor az értelem 
megfontol ja az összes mozzanatokat s a megfontolás után, a 
kedvező és kedvezőtlen mozzanatokat megbírálva, szabadon 
dönthet . 

E ténykedésben két összetevőt tudunk megkülönböztetni: 
1. az indítékot, (motívum) vagyis azon jót, amit e lhatá-

rozásunkkal el akarunk érni. (Pl. azért határozzuk el magunkat 
munkára , hogy munkánk révén megkereshessük a mindennapi 
kenyerünket) . 

2. A lelkünk önelhatározó képességét. Vagyis, hogy mi 
magunk is tudjuk , hogy sa já t magunk vagyunk, minden kény-
szertől mentesen elhatározásunk okai. 

E tényekből világosan következik, hogy a szabad választás 
(akarat) lehetőségekor állásfoglalásunkat nem határozza meg 
teljesen az indíték, hanem beleszól egyéni énünk is, amely az 
indítékok között szabadon válogathat s közülük egynek elsőbb-
séget adhat. 

Mindent összefoglalva: vizsgáljuk hogyan történik a sza-
badakarás folyamata? 

1. Az érzéki, majd az értelmi megismerés egy, vagy több 
tá rgya t állít az aka ra t elé, amelyek alkalmasak az akaratot meg-
indítani. 

2. E tárgyakról , célokról önkéntelen értékítéleteket alkot 
az érzéki í télőtehetség és az ész: ezeket követik az érzéki vágyó-
tehetség és az értelmi vágyótehetség (akarat) ugyancsak önkén-
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telen megmozdulásai . Ez az első megmozdulás bármely, még a 
fogyatékos jóval szemben is szükségszerű — nem szabad. 

3. A vágyótehetség első megmozdulásai az ér telem figyel-
mét azokra a tárgyakra irányítják, melyek az a k a r a t r a hatnak. 

4. Az értelem szembeállí t ja e tárgyak kedvező és kedve-
zőtlen mozzanatait , a reánk gyakorolt jó és rossz hatásait s így 
az Ítéleteknek egész sorozatát a lko t ja : egyszóval — mérlegel, fon-
tolgat. E mérlegelés egyénileg s a dolog természete szerint hosz-
szabb, rövidebb ideig el tarthat . 

5. Végül az ér te lem világánál az akarat véget vet a mérle-
geléseknek s dönt. 

6. Ezt követi az eldöntött ténynek tudatos szabad akarása. 
Felmerül az a fontos kérdés: vájjon az akarat teljesen 

közömbös-e az indítóokokkal szemben? 
E kérdést vizsgálva, arra kell rájönnünk, hogy bármit is 

akarunk, ennek mindig valami indítóoka van. A z okság elve az 
akarat i e lhatározásokra vonatkozólag is törvény. Indító ok nélkül 
nincs akarás. Ha a tárgyakban, célokban nem ta lá lunk ilyen in-
dító okot, mivel azok értelmünk előtt egyformán kívánatosak, 
vagy nem kívánatosak, akkor mi viszünk beléje egy ú j szempon-
tot, melynek világánál az egyik kívánatosabb lesz, mint a másik. 
Aki azt mond ja : azért választom ezt a tárgyat, mer t nekem úgy 
tetszik, vagy azért, hogy szabadakaratomat bebizonyítsam, az is 
indítóok a lap ján határoz, csakhogy a sa já t belvilága köréből vett 
indítóok a lapján . 

Azt is meg kell állapítanunk, hogy ezek az indítóokok, 
— akár a tárgyakból eredjenek, akár a sa já t belvilágunkból — 
nem hatnak reánk kényszeritöleg. Hogy egy példával bizonyít-
sunk: két egyforma értékű pénzjegy fekszik előttünk, amelyek 
közül az egyiket más a j ándéka révén elvehetjük. A két egyértékű 
pénzjegy közül úgy választhatunk, hogy egy alanyi mozzanatot 
keresünk, amelynek segélyével felbi l lentjük a tárgyi mozzanatok 
egyensúlyát . Például azt mondjuk, —- azért választom az egyiket, 
mert az nem gyűrött, vagy ehhez hasonló szempont lesz a döntő 
indíték. Öntudatunk azt is bizonyítja, hogy amikor a tárgyi moz-
zanatok egyensúlyát egy alanyi mozzanattal felbil lentjük, nem 
állunk lelki kényszer hatása alatt, hanem minden kényszertől s 
szükségszerűségtől mentesen szabadon akarunk. 

Ha pedig két egyenlőtlen ér tékű tárgy, pl. ké t különböző 
értékű bankjegy között kell választanunk, amit a jándékképen 
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fe la jánlot tak, akkor az akara t az ér te lem megfontolása a lap ján 
ésszerűen cselekszik. H a az értelem az t mondja, hogy megszol-
gált munka nélkül nem fogad el pénzt, akkor a fe la ján lo t t válasz-
tási lehetőség közül a visszautasítás lesz a szabadakara t cselek-
ménye. Egyébként pedig a nagyobbik jót, értéket vá lasz t ja az 
értelem. 

It t felmerül az a fontos kérdés, hogy vá j jon az értelem 
szükségképen követi-e a nagyobb indítóokot? 

Öntudatunk bizonyságára támaszkodva, azt kell monda-
nunk, hogy az akarat, habár tényleg, de mégsem szükségképen 
követi az erösebb indítóokot. Ennek bizonyítéka: 

1. Magától az akara t tó l függ, hogy két egyenlőtlen válasz-
tási lehetőség közül válasszon, avagy ne válasszon. A visszauta-
sítás lehetősége szabaddá teszi a tá rgy választását. 

2. Hogy melyik t á rgy kívánatosabb, illetőleg, hogy melyik 
részen van az erősebb indítóok, az t isztára azon szempont kér-
dése, melyből a választandó tárgyakat s célokat nézzük. Amint 
Szent Tamás azt m o n d j a : ,,A jobbat valami mértékkel mérjük, 
amely cselekvésre indít." (De anima I I I . lect. 16.) H a valamit 
vásárlunk, lehet, hogy értékesebb dolgot választanánk, de anyagi 
viszonyaink szempontjából az olcsóbbat, következőleg az érték-
telenebbet választ juk. H a vendéglőben étkezünk, legtöbbször az 
ételek finomsága helyet t , azok ára a döntő tényező a válasz-
tásban. 

A szempontok megválasztása pedig elvitathatatlanul a mi 
egyéni ténykedésünk s ebből pedig világosan következik, hogy 
a nagyobb indítóok követésében szabadok vagyunk. Tehát , mikor 
az akara t az erősebb indítóoknak enged, nem szükségszerűen, 
hanem szabadon enged. 

Az anyagi test és a szellemi lélek kapcsolatáról* szóló ren-
des tagsági székfoglaló előadásomban kifejtettem, hogy az em-
ber az anyagi testszervezet és a szellemi lélek állagi egysége. Ez 
a tény azt jelenti, hogy a szellemi lélek az összes tenyészi, ér-
telmi s érzéki élet a lanya . E megállapításból világosan követke-
zik, hogy a testszervezet is befolyással van az akaratra, mint 
szellemi folyamatra. A z is kétségtelen, hogy az aka ra t r a befo-
lyást gyakorol az értelem fejlettségi foka is. Tagadhata t lan , hogy 
a műveltebb, csiszoltabb értelmű egyénnek nagyobb a látóköre, 
több szempontból t u d j a megbírálni az e lé je táruló lehetőségeket. 

* L. Magyar Kultura 1929. II. 5. dr. Nánássy: Az emberi lélek 69. oldal. 
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Az akara t ra befolyást gyakorol az egyén testi alkata, (constitutio) 
mindazon élettani tényezők, amelyek az illető egyén szervezetét 
jellemzik. így a vérmérséklet , a belső elválasztású mirigyek élet-
tani összhangja, az öröklött s szerzett tulajdonságok, fa j i , nemi 
s korkülönbségek, a különféle kóros tényezők jelenléte stb. 

A szabadakarat a lkotmányosan uralkodik az emberi szerve-
zeten: mindenben számol a testi-lelki élet követelményeivel. 
Nem parancsolhat az élettani folyamatoknak, a vérkeringésnek, 
mirígyműködéseknek, kiválasztási folyamatoknak, stb. Azonban, 
ha az erkölcsi jó ugy parancsolja, akkor a szabadakarat legyőz-
heti az élettani ingereket is. Pl . mikor az éhező ember inkább 
szenved, de nem lop, hogy élelmet szerezzen. Erkölcsileg fe j le t t 
fokon álló egyén minden erejével legyőzi az alantasabb ösztönö-
ket, a legfőbb jó, az Istenre való tekintetből stb. 

Az nagyon is természetes, hogy az anyagi testszervezetben 
működő fizikai, kémiai s é let tani törvényeket a szabadakara t 
nem módosí that ja : minden ténykedése csak az, hogy a lka lmaz-
kodik az élettani törvényekhez. Bármely ha tás t akarok előidézni 
szervezetemben, azt csakis úgy tehetem, ha a rendelkezésemre 
álló erőket, e lérendő célomhoz képest csoportosítom, de ez az 
igyekezetem is csak a fizikai s élettani erők határa in belül érvé-
nyesül. Az elmeélet részben függ, részben függet len az akara t tó l . 
Az emlékezet, a képzelet, az eszmetársítás, az indulatok, vágyak 
részben engedelmeskednek az akaratnak, részben tel jesen füg-
getlenek. 

A szabadakarat fogalmának, ter jedelmének s tu la jdonsá -
gainak áttekintése u tán — tekintsük át a szabadakarat kétség-
telen bizonyítékait! 

1. A legfontosabb bizonyítékok egyike a szabadakarat ténye 
mellett az öntudat tanúsága. 

Ha megfigyeljük az öntudat mivoltát, a r ra az e redményre 
kell jutnunk, hogy az öntudat , mint belső szemlélet, mindig csak 
tényeket vesz észre s nem puszta lehetőségeket. Egy példa meg-
világítja e ténybeli különbségeket. 

Ha egy fa elég, azt látási érzékszervemmel veszem észre; 
hogy a fa eléghet, azt nem az érzékeimmel veszem észre, hanem 
az értelmemmel ál lapítom meg. Ha egy fa jobbra dől, azt szintén 
az érzékszerveimmel veszem tudomásul, de hogy az a fa más kö-
rülmények között balra is dőlhetne, ezt a gondolkozó ér te lmem 
ismeri meg. Hogyan ismeri meg e tényt az öntudat? Ha én egy 



362 DR. NÁNÁSSY LÁSZLÓ DEZSŐ. 

bizonyos iát el akarok égetni, erről öntudatom tudósít, az öntudat 
ugyanakkor azt is megál lapí t ja , hogy módomban áll, képes va-
gyok elmellőzni a fa elégetését, illetőleg helyet te inkább mást 
elégetni, vagy más egyént fe lkérni azon fa elégetésére, esetleg a 
faégetés helyett mást cselekedni pl. sétálni. Amikor azonban az 
öntudatom megál lapí t ja , hogy én minden más cselekedet helyett , 
azt a bizonyos fá t akarom elégetni, akkor öntudatom azt is hatá-
rozottan tanús í tha t ja , hogy amikor több más cselekedet végzése 
áll módomban, akkor a fa elégetését minden kényszertől mente-
sen, szabadon akar tam. E tényből világosan következik azon lé-
lektani igazság, hogy az öntudat nemcsak az akarat befejezett 
voltát szemléli, hanem az akarás létrejöttét is, amint a mérlegelő 
ész, a rendelkezésre álló lehetőségek közül, egy bizonyos csele-
kedet véghezvitelét elhatározza. Öntudatom szemléli akarásomat , 
amint a lehetőségből (akarhatok) a ténylegességbe (akarok) 
fejlődik. Az ön tuda t t anú ja volt, az ér te lem fontolgatásainak, 
mérlegelésének s döntésének s ezek után az akarat születésének. 
Éppen ezért az öntudat határozottan, biztosan bizonyítja, hogy a 
mérlegelések, fontolgatások alapján az akarat minden kényszer-
től mentesen, szabadon jött létre. 

Az ön tuda t tehát határozot tan bizonyít ja , hogy a cselek-
vési lehetőségek tárgyát, mód já t , idejét, körülményeit , illetőleg 
szabadon választhatunk: az öntudat ezen határozott bizonysá-
gához az élet minden körülményeiben a lkalmazkodunk. Szerző-
déseket, jogügyleteket kötünk, parancsokat adunk, másokat fele-
lősségre vonunk, nehezebb esetekben gondolkodási időt kérünk 
s adunk. Mindezen tények határozottan igazolják az akaratunk 
szabad voltát. 

2. Minthogy pedig minden épelméjű ember öntudata teljesen 
egyformán tanús í t j a e tényt, következőleg a szabadakarat másik 
bizonyítéka az emberiség közmeggyőződése is, mely nem egyéb, 
mint az egyéni öntudat megsokszorosodása. Ez az ál talános s 
megdönthetet len közmeggyőződés a józan ész megnyilvánulása. 

3. A szabadakara to t bizonyítja az erkölcsi rend is. Minden 
ép elméjű emberben határozot tan él azon tudat, hogy bizonyos 
gondolatok, célok, cselekedetek erkölcsileg megengedettek, vagy 
tilosak. Az erkölcsi jó, i l letőleg az erkölcsi rossz megkülönböz-
tetése, ér tékelése az ember eszes természetének rendeltetése. 
Erkölcsileg jó csak az lehet, ami megfelel az ember eszes termé-
szetének, ami összevág az ember eszes természetében megalapo-
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zolt emberi életfeladattal. Ebből világosan következik, hogy az 
embernek megvan a képessége az erkölcsi ér tékeknek megállapí-
tására és megvalósítására. Ebből pedig azon igazság következik, 
hogy az ember minden belső és külső kényszertől mentesen tud 
állást loglalni az erkölcsi érték mellet t , vagy ellen. Ez pedig azt 
jelenti, hogy az ember szabadon tud választani az erkölcsi jó és 
az erkölcsi rossz között. Ha eleget teszünk az erkölcsi törvény-
nek, akkor megelégedettséget é rzünk: — ha megszegjük akkor, 
lelkiismeret furdalást, szégyent, bánatot érzünk. Az erkölcsi jó és 
az erkölcsi rossz közötti szabad választás lehetősége vá l t ja ki be-
lőlünk a kötelesség és a felelősség tuda tá t is. Az erkölcsi kötele-
zettség, mely a fizikai, kémiai s élet tani megkötöttségnek homlok-
egyenest ellentéte, mint követelmény (postulatom), mint anyag-
feletti egyetemes ér ték jelenik meg, s a maga ere jé t , nem miként 
az anyag, — fizikai, vagy élettani kényszerrel érvényesíti, hanem 
mél ta tásra s a mél ta tás a lapján szabad ál lásfoglalásra hívja fel 
a szellemet. 

Ha az embernek minden állásfoglalása, akár külső, akár 
belső kényszertől volna erőszakolt, akkor sem az érdemnek, sem 
az érdemtelenségnek nem volna a l ap ja . Amely ál lásfoglalásnak 
nem ura az egyén, — az nem érdemel erkölcsi elismerést, vagy 
erkölcsi megvetést. Ebből világosan következik, hogy a szabad-
akarat a társadalmi életnek, az erkölcsi s a jogrendnek nélkülöz-
hetelen alapja. 

Ha a szabadakara t ra vonatkozó érvelésünket megfontoljuk, 
akkor meg kell ál lapítanunk, hegy a szabadakarat ténye, nem 
merő élettani tevékenység, hanem a szellemi lélek tevékenysége. 
E tényt bizonyítja: 

1. A cselekvő én, — a r a j t a kívül álló hatóerők ellenére is 
képes az akarati e lhatározást irányítani . 

2. Az egyén a szabadakarat i elhatározásai a l ap j án akarhat 
az anyagtól tel jesen távol álló szellemi javakat is, mint amilyen 
a tudomány, művészet, az erkölcsi tökéletesség, hírnév, népsze-
rűség stb. Az anyagi tevékenység kizárólag az anyagi javakra 
irányul. 

3. Az ember akarhatja a szellemi javakat az anyagiak mel-
lőzésével, sőt azok ellenére is. 

4. Az emberi akara t még az egyén sajá t é lete ellen is tör-
het. E tényt bizonyít ják a hazánkban gyakori öngyilkosságok is, 
kik sa j á t elhatározásaik a lapján igyekeznek sa já t egyéni életüket 
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kioltani.* Ugyanezt bizonyít ják a különféle káros Szenvedélyek 
rabjai, akik önmaguknak a legnagyobb ellenségei. Nemesebb 
értelemben a vértanúk is bizonyítják, hogy meggyőződésükért, 
szabadakara t ta l az é le tüket is fe lá ldozták, A nemes gondolko-
dású orvosok, papok, ápolók, ka tonák is szabadakarat ta l felál-
dozzák magukat mások jólétéért, i l letőleg a haza boldogulásáért . 
Mindezek világosan bizonyít ják a szabadakara t szellemi tevé-
kenység voltát, mely szellemi tevékenység alanya, hordozó, tar-
tamazó birtokosa -— a szellemi lélek (substantia spirituális). 

A keresztény bölcselet á l láspont já t az akara t szabadságá-
ról indeterminizmusnak nevezik. Ennek két vá l l f a j á t különböz-
te t jük meg: 

1. A teljes (absolut) indeterminizmus, mely azt ál l í t ja, hogy 
az akarás teljesen független mindennemű indítéktól és külső s 
belső befolyástól. A keresztény bölcselet ez ál láspontot elutasít ja 
s a valósággal el lenkezőnek nyilvánít ja . 

2. A keresztény bölcselet á l l á spon t ja : a mérsékelt (mode-
ratus) indeterminizmus, mely szerint az indítékok s a különböző 
befolyások hatnak ugyan az akaratra, de nem szükségszerűséggel: 
az e lhatározást az indí ték nem ha tá rozza (determinálja) meg, 
hanem az egyéni én-ünk az indítékok között szabadon válogathat 
s azok közül egynek elsőbbséget adha t . 

Az indeterminizmus, illetőleg a keresztény bölcselet kép-
viselte mérsékelt indeterminizmus á l láspont jával el lentétes a de-
terminizmus felfogása az akarat szabadságáról . A determinizmus 
az akarat szabadságát tagadja: azt t an í t j a , hogy az ember cselek-
véseiben nem az egyén á l lásfoglalása dönt, hanem azt meghatá-
rozza (determinálja) vagy az indíték (pszichológiai determiniz-
mus), vagy a cselekvő egyén jel leme (ethikai determinizmus), 
vagy érzéki természetünknek élet tani sajátossága (fiziologiai 
determinizmus). E felfogások ellenérveivel az eddigiekben is fog-
lalkoztunk. 

A szabadakara t létezése, vagy nem létezése döntő jelen-
tőségű a joggyakorlat terén. Mindennemű jogügyletnek lényeges 
kelléke, hogy szabad elhatározáson alapuljon. Éppen ezért a 
magánjogban is nagy fontosságú az akarat szabad volta. Ezt 
ugyan egyes jogászok kétségbevonják, amikor azt ál l í t ják, hogy 

* L.: Nánássy dr.: Az öngyilkosság és életuntság okai. (Nyitott könyv 
1928.) 

Nánássy dr.: Az életuntság lélektana és therapiája. Az élet útvesztői. 
Magyar Kultura . 1929. XII. 5. és 20. 
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a szabadakarat helyett a jogügyletek a l ap ja a kötelező érvényű 
kijelentés, amely a jogügyletet törvényesen, jogérvényesen létre-
hozza. Ez azonban nem egyéb, mint bölcseleti fogalomzavar, mert 
a kötelező érvényű ki jelentés szavai semmit sem érnek a gondo-
lat, illetőleg a gondolatot megfontoltság a lap ján megvalósító 
akarat nélkül. 

A szabadakarat tényének legnagyobb a jelentősége a bün-
tetőjog terén. 

Ha az akara t szabad, akkor ennek fontos következményei 
vannak, az egyénnek erkölcsi magatartása, valamint a tá rsadalmi 
intézmények szempontjából . H a az akarat nem szabad, — ennek 
ismét nagy jelentőségű következményei vannak az egyén s a tár-
sadalom életére nézve. Az tagadhata t lan tény, hogy a mai bün-
tetőtörvények világszerte az egyéni felelősség tételén a lapulnak: 
miután pedig az egyéni felelősség csakis az akaratszabadság 
tényén épülhet fel, tehát ennek valóságától vannak áthatva. 

Minthogy az egyébként kitűnő jogászok rendszerint nem 
bölcselők, ez a magyaráza ta annak, hogy az akara t szabadságá-
ról különböző a büntetőjogászok felfogása. 

Némely büntetőjogász véleménye szerint a büntetőjogot 
nem is érdekli az akaratszabadságnak a kérdése. Azt á l l í t ják, 
hogy annak akármily irányú eldöntése nem befolyásolhat ja a 
büntetőjogot: ezek az u. n. indifferentizmust képviselik. Ez az 
álláspont azonban tel jesen helytelen, mert : 

1. Lehetetlenné teszi a felelősség fogalmának kiépítését, 
ami pedig a büntetőjog legfontosabb a lapja . 

2. Ha nincs felelősség, akkor nem lehet szó bűnösségről, 
s annál kevésbé a büntetésről. Ezek helyébe a jelzett fe lfogás 
szerint a társadalmi felelősség, a társadalomellenes magatar tás , 
veszélyesség s védelmi kényszereszközök fogalmai lépnek. Ez 
pedig a büntetőjog elve szempontjából te l jesen helytelen s lehe-
tetlen álláspont. 

Más büntetőjogászok felfogása szerint akaratszabadság 
nincs. Minden emberi cselekményt a fizikai okok következményé-
nek tekintenek (fizikai determinizmus), m a j d azt vi tat ják, hogy 
az egyént veleszületett, illetve a külső tényezők kényszerítő ha -
tása révén fej lődött jellem határozza meg (erkölcsi determiniz-
mus). A keresztény bölcselet szempontjából mindkét fe l fogás 
helytelen és téves. 

A. kereszténybölcselet nem tagadja, hogy úgy a külső, min t 
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a belső tényezők befolyást gyakorolnak az elhatározásra, sőt 
ezeknek adott körülmények között az egyénhez viszonyított 
kisebb, nagyobb irányító e r e j é t is elismeri, de a determinista 
jogászok azon tételét, hogy külső ok, illetőleg az egyéni jellem 
ellenállhatatlan erővel váltja ki az egyéni cselekményt, a keresz-
tény bölcselet nem fogadja el, mert ezt határozottan megdönti az 
öntudatunk tanúsága. 

A determinista büntetőjogászok véleménye szerint a bűn-
tet t nem a szabadakara t következménye, hanem egy társadalmi 
betegség s a büntetés nem egyéb, mint a társadalom önvédekezése, 
a társadalom érdekeivel el lentétes egyéni érdekek megtörése. 
Ennek ta r tha ta t lan voltát belá that juk, ha meggondoljuk, hogy e 
felfogás helyessége esetén teljesen felesleges a büntetőjog, mert 
az így összeolvad a közigazgatási joggal. Mer t csakis a közigaz-
gatási jog hivatott a társauálom, illetőleg az ál lam érdekeit meg-
óvni az egyéni törekvésekkel szemben: ez pedig nem büntetőjogi, 
hanem rendőri hatáskör. Az önálló büntetőjogot az igazság esz-
mé je ural ja , tekintet nélkül a következményekre. Régi elve: 
„Fiat justitia — pereat mundus." A büntetőjog önállóságából 
ésszerűen következik, hogy tekintettel van, hogy az elkövetett 
bűntett , mennyiben számítható be a vádlot tnak s nem büntetheti 
meg olyasmiért, amire determinálva volt. Az igazságos büntető 
itélet csak az lehet, ha a bűnös, azért kapja a kiszabott bünteté-
sét, mert bűncselekménye elkövetésénél engedte a külső körül-
ményeket akarata felett uralkodni s mikor módjában állott ellent 
állani. Amit nem tudott elérni a családi nevelés, a vallás, a jog-
érzet, magánjogi kényszereszközök, azt kierőszakolja az önma-
gáról megfeledkezett egyénnél a büntetőjog. 

A deterministák úgy tekintik az egyént, hogy semmi ellent-
állási képessége nincs, s t isztára az índékok vezetik az embert s 
oly lenyűgöző ha tás t gyakorolnak, hogy mentesít i minden egyéni 
felelősség alól. Pedig az az igazság, hogy az indítékok szabad 
mérlegelése állapítja meg az egyéni felelősséget. Ha ez nem így 
volna, akkor hiányozna a tá rsadalmi közbiztonság is. 

A mai jogrend csakis azon alapulhat, hogy minden egyén, 
minden cselekedetéért felelős: felelős a polgár, de felelős a hata-
lom képviselője is. Aki felmenti az egyént a felelősség alól, annak 
fel kell mentenie a hatalom képviselőjét is: ezzel pedig teljesen 
megszűnik a büntetőjog közjogi egyensúlya. 

Érdekes Franck büntetőjogász nyilatkozata: ,,Az akara t -
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szabadságot oly különbözőképen fogják fel, hogy én — arra a 
kérdésre determinista, avagy indeterminista vagyok-e — tisztán 
s világosan nem tudok felelni. Vagyok ez is, vagyok az is, a sze-
rint, amit az akaratszabadság alat t ér tenek." Még jellemzőbb 
Mayer M. E. büntetőjogász á l láspont ja , aki azt mind ja : „Az aka-
ratszabadság kérdése az indeterminizmushoz van determinálva." 

Bár az akaratszabadság jogi jelentősége ezzel még nincs 
kimerítve, nézzük a szabadakarat lehetőségét orvosi szempontból! 

Mindenekelőtt meg kell ál lapítanunk, hogy e kérdés meg-
oldására nem ta r t j a magát il letékesnek az orvostudomány, amely 
csak az akara t mechanizmusát ku t a t j a anatómiai s élet tani szem-
pontból. 

Az orvosi lélektan az akaratot, mint külön szellemi tevé-
kenységei egyszerűen törölte. Az akara t Ziehen szerint nem 
egyéb, mint képzettársítás, melyben nem található egyéb, képze-
tek s az azokhoz csatlakozó érzelmek. Meumann szerint a fej let t 
akara t fo lyamat részei: 1. A cél képzete. 2. A közelebbi szándék 
képzete. 3. A további folyományok s célok képzete. 4. A cselek-
mény sikerének és a következményeknek képzete. 5. A célképzet 
tudatos megfontolása. 6. A tevékenységnek a hozzájárulás révén 
előidézett érzete, valamint azon tudat , hogy az én a cselekedet 
oka. 7. Az indítékok megítélése. 8. A nem tudatos indítékok sze-
replése (világrahozott s szerzett haj lamok, teljes egyéniség). 9. 
A voltaképeni cselekmény vagy belső tartalombeli változás, mint 
az akarás folyománya. 

Ransehburg Pál egyetemi tanár, a híres magyar ideggyó-
gyász véleménye szerint: ,,Az én"-es akarás több és más, mint a 
képzetek kapcsolódása és érzelmek, affectusok cselekedetekben 
való oldódása. Minden a mellett szól, hogy ezeken kívül s felül 
a sajátképeni akarás az „én"-ben re j lő jelen s múltbeli erőkből 
vett energia egyengető vagy gátló beavatkozása a képzetek s az 
azok mozgásait intéző érzelmek dinamikájába" (Ransehburg: 
Az emberi elme II. 132.) 

Az akara t szabad, vagy nem szabad voltát a szellemi lelket 
nem ismerő orvosi lélektan nem tud ja eldönteni. 

A joggyakorlat azonban igen sokszor kér orvosi véleményt 
a törvényszéki orvosszakértőktől, hogy egy-egy vádlot t cselek-
ményét illetőleg beszámítható-e? I lyenkor az orvosszakértőnek 
határozott választ kell adni, hogy a vádlot t : 1. rendelkezik-e meg-
különböztető képességgel (libertás judicii], 2. elhatározó képes-
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séggel (libertás consiliij, 3. rendelkezik-e erkölcsi érzékkel ? Az 
első azt jelenti, hogy a vádlott az elkövetendő cselekményét ké-
pes volt-e jogi s tá rsadalmi szempontból megitélni. A második, 
hogy az illető szabadon tudott-e választani az elkövetés és az 
abbanhagyás között. A harmadik, hogy a cselekménye bűnössé-
gét fe l tud ta -e ismerni. 

Az orvosszakértőknek e kérdések eldöntése előtt figye-
lembe kell venni az egyén összes a lka t i s szellemi fogyatékossá-
gait, öröklött és szerzet t testi ulajdonságai t , kábítószerek túlzott 
élvezetét, illetőleg az azokkal való visszaéléseket, melyek erős 
mértékben befolyásol ják az ér telmi folyamatokat , (alkohol, 
morphium, heroin, cocáin stb. ha tás ) . Mindezeket alaposan meg-
fontolva, kutatni kell a különböző tényezők jelentőségét s az el-
követett cselekményre gyakorolt ha tásá t . 

A büntető per rendtar tás 246. §-a kötelezi a szakértőket, 
hogy ha megfigyelésük alatt a terhel t akara tának szabad e lhatá-
rozását korlátozó körülményeket észlelnek, véleményükben eze-
ket is részletezzék, hogy a vádhatóság az elkövetett cselekményt 
büntetőjogilag minősíteni tud ja . A z elmekórtan (psychiatria) 
mai színvonalán határozot tan á l l í that juk, hogy normális elmeál-
lapot mellett minden embernek megvan az a képessége, hogy ma-
gát bizonyos cselekedetek elkövetésére, illetőleg el nem követé-
sére elhatározhassa, a cselekvésre késztő, vagy az azt akadályozó 
indítékokat és ellenindítékokat a célszerűség és helyesség szem-
pontjából mérlegelhesse és az ösztönélet ingereit bizonyos mérték-
ben elnyomhassa. Az akarat szabad elhatározásait gátló kóros té-
nyezők tárgyalása nem tartozhatik jelen előadásom tárgykörébe. 

Tárgyalásunk folyamán megál lapí that tuk: a bölcselet világa 
mellett be kell látnunk, hogy cselekedeteinknek, ténykedéseink-
nek urai vagyunk: meg van a lehetősége, hogy a különböző indíté-
kokat mérlegelhessük s azok közül minden kényszertől mentesen 
szabadon választhassuk azt, amit a belátásunk szerint helyesnek, 
jónak Ítéltünk. E tényt ál l í t ja a joggyakorlat, amidőn cselekede-
teinkért felelősségre von, illetőleg amikor rámuta t cselekedeteink 
szabad mérlegelési lehetőségeire, a különböző jogügyletek lebo-
nyolí tásánál . A szabad elhatározási képesség létezését bizonyítja 
az orvostudomány, amikor ennek hiányát kórosnak nyilvánít ja. 
Mindezekből logikusan következik az igazság: az ember legna-
gyobb s legszebb adománya — a szabadakarat valósága! 

A nagy természetben mindenhol határozott törvények ura l -
kodnak. Az égi testek a nehézkedés törvényei szerint a l egna-
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gyobb ponossággal keringenek pályáikon: a természet összes 
ismert törvényeit számokkal, képletekkel tudjuk kifejezni. Az 
emberi szervezet is meghatározot t élettani törvények szerint ala-
kul ki s működik rendel tetésének megfelelően. A határozott élet-
tani törvények szerint működő emberi szervezetben a legnagyobb 
csoda: a szabadakarat! 

Az emberi értelem az akarat révén hódította meg az anyag 
és az erő birodalmát; a d iadalmas emberi akarat behatolt a vég-
telen kicsiny (mikrokosmos) és a végtelen nagy (makrokosmos) 
birodalmába. Az emberi akara t bámulatos technikai alkotásai 
Óceánokat összekötő csatornákat ásott, körülhálózta a földet 
vasúti sínekkel, távíró és távbeszélő huzalokkal, A legújabb idők-
ben a diadalmas emberi akara t 36 óra alatt lehetővé tet te a lehe-
tetlent, amikor a XX-ik század remekműve — a gépmadár — át-
repül te az Atlanti Óceánt. Az emberi értelem az aka ra t segítsé-
gével meghódította az atom végtelenül kicsiny területét , hogy 
megszámlál ja benne az elektronok bámulatos tömegét. A XX-ik 
század tudósainak akara ta nem fog nyugodni, míg a levegőég s a 
tengerfenék titkait le nem leplezi, amíg az ásvány-, növény- és 
állatország, a földtan, csillagászattan, vegytan, az embertan, az 
é let tan s lélektan, a kór és gyógytan minden felderí thető s kép-
letbe foglalható törvényét ki nem derí tet te s rendszerbe nem 
foglalta. 

De nem a búvárhajó, nem a repülőgép, nem a gőz és villa-
mos mozdony, vagy a raké taautó s nem a táviró, automatatele-
fon, rádió, a beszélőfilm s a csodálatos, e lkápráztató technikai 
lehetőségek, a modern orvostudomány vívmányai az emberi szel-
lem legnagyszerűbb, legcsodálatosabb alkotásai, hanem az — 
amikor a józan emberi értelem a logika napsugarában a rátörő, 
rosszra csábító indítékok, ösztönök közepette tekintetét a földről 
az égre, a mulandóról az örökkétartóra, a minden bölcsesség, 
igazság, jóság, tökéletesség kúti orrására irányítja s minden kísér-
tés dacára a jói, magáért a jóért szabadon választja! 

A legcsodálatosabb, a legfelségesebb akarat lendülése a 
ha lha ta t lan szellemi léleknek, amikor az önismeret irányító fénye 
mellett , a szabadakarat biztos vésőcsapásaival kialakítja egyéni-
sége durva márványából a legszebb, a legcsodálatosabb, a legfen-
ségesebb művészi alkotást: —az erkölcsi embert — a vég-
telenül tökéletes, bölcs, szerető, igazságos, szent Isten k é p-
m á s á t ! 

Budapest . Dr. Nánássy László. 
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A HIPNOTIZMUS ÉS A SZABADAKARAT. 

Jelen soraimban e kettőnek egymáshoz való viszonyát 
akarom néhány vonással épen csak érinteni, hogy gyakorlati 
fontosságára némikép fölhívjam a figyelmet. Magának az akarat-
nak, mint ilyennek a lélektanára nem terjeszkedem ki, hiszen ez ol-
vasóim előtt ismeretes ; csak megemlítem, ami különben magától 
értődő, hogy a determinizmus és indeterminizmus kontradicto-
rius álláspontja közül az utóbbit, tehát az indeterminizmust vallom. 

Természetesen magam is a relativ, viszonylagos indetermi-
nizmus álláspontján vagyok. Mert abszolút szabad csak a min-
den tekintetben és minden szempontból tökéletes és semmi más 
tényezőtől nem függő Isten lehet. Az emberi akarat nem abszo-
lút szabad s független ; nem fizikailag, fiziológiailag és psychologi-
ailag, mert már megismerő képessége is szomatologiai alapon 
és bizonyos testi kifejlödési foktól függően történik, melynek 
tartalma és terjedelme is külső s belső viszonyoktól függ, minő 
a természetes hajlam, a nevelés, az életkörülmények. De nem 
abszolút az emberi akarat erkölcsileg sem, mert alá van vetve 
egy felsőbb erkölcsi törvényhozónak. Sőt az Istentől való füg-
gés keretén belül sem abszolút szabad az ember akarata, mert 
még a vallás is azt tanítja, hogy „különös isteni kegyelem nél-
kül" az ember nem tudja elkerülni a kisebb bűnöket ; úgyhogy 
e tekintetben csak a Boldogságos Szüzet és néhány nagyon 
kevés szentet tekinthetünk boldog kivételnek. Épen vallásunk 
tanítja az eredeti bűnnek az emberi természetre gyakorolt gyön-
gítő hatását, úgyhogy akaratunk a roszra lett hajlamos. Vegyük 
ezekhez az ösztönök hatalmas impulsusait, melyeket Aqu. sz. 
Tamás motus primoprimi néven emlit. Vallásunk is épen az aka-
ratra tóduló sok hatás ellenhatásaként ajánlja a természetfeletti 
eszközöket, az imát és a szentségeket. Az ember akaratát be-
folyásolja még az átöröklés, a terheltség s i. t. 

A keresztény értelemben vett indeterminizmus tehát nem 
abszolút indeter.ninizmust jelent, vagyis abszolút inditferentizmust, 
hanem csak annyit, hogy a bármely, bármily oldalról, bármily 
súllyal az akaratra nehezedő befolyások csak akkor jutnak túl-
súlyra, ha az akarat önként megereszti a gyeplőt. A behatások 
és motívumok tömkelegében a választás, a döntés akaratomtól 
függ. Amint a hajó irányát is befolyásolja a szél, az ár, a hul-
lám, az mégis azt az irányt fogja követni, amelyet a hajós akar, 
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ameddig a kormányrudat a kezében tartja, ép így ha ezerfajta 
motívumok hatnak is a lélekre, az akaratnak módjában és tehet-
ségében áll, e motívumok hullámcsapásai között is a maga 
választotta irányban haladni. 

Amit itt elméletben mondottam, azt talpraesetten, sokkal 
egyszerűbb nyelven adta értésére egyik orvos a patiensének. 
Egy alkohol-orrú ember családi örömnek nézett elé. Nagy 
aggodalma támadván, elment az orvoshoz és megkérdezte, hogy 
vájjon születendő gyermeke is örökölni fogja-e nagy, bibir-
csékes, vörös orrát. Az orvos emígy válaszol t : „Az orrt nem, 
csak a szomjúságot !" 

Kérdés, hogy az akaratnak ez a szabadsága fönnmarad-e 
az esetben is, ha az alanyát hipnotizáljuk. 

Előre kell bocsátanom, hogy a hipnózisnak vagyis 
a hipnotikus állapotnak sokféle foka van. Itt csak a hipnózisnak 
legmélyebb fokát fogjuk állandóan szem előtt tartani, vagy ami 
ezzel lélektani szempontból azonosnak vehető, az olyan médium 
hipnotikus állapotát, akit igézője már többször sikerrel hipnoti-
zált. T. i. rendkívül fokban kitágul az igéző hatásának határa 
az olyan médiummal szemben, akit ismételten hipnotizált. A 
következőkben csak ennek az állapotnak a szabadakarathoz való 
viszonyát fogjuk vizsgálni. 

Sajnos, hogy a lélektan e rendkívül fontos, a büntetőjogba, 
a pedagógiába, az orvos-praxisba, az erkölcstanba és a gyakor-
lati életbe-vágó és amellett magában is rendkívül érdekes tárgy-
gyal alig foglalkozott. Bár introspektiv módon nem, de extro-
spektiv úton-módon annyi adat és tény áll rendelkezésünkre, 
hogy szinte bün számba megy a psychognózisnak ezt a terü-
letét parlagon hevertetni. 

De térjünk már tárgyunkra. Tudjuk és az imént is hallot-
tuk, hogy a szabad akaratnak lényege, specificuma a szuverén 
választás két vagy több jó között, döntés két-vagy többféle állás-
pont között. De ahhoz, hogy lelkünknek ez a királyi, vagy ha úgy 
tetszik, törvényhozói, vagy birói aktusa megtörténhessék, szük-
séges egy nagyon összetett és bonyolult psychofizikai s psycho-
fiziológiai aktus-halmaz, mely megadja az akaratnak a döntés-
hez szükséges anyagot és egyben a döntési lehetőséget. 

Kezdjük mindjárt az érzeten. Helyesebben hozzá vehetjük 
a képzetet is, mert tárgyunkra nézve mindegy, hogy jelenlevő 
tárgy hatása alatt létrejövő érzet vagy a fölidézett képzet ha-
tása alatt állunk-e. 25* 
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Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a hipnózisban a médium 
nem szorul tárgyilagos fizikai ingerekre, hogy az általuk fölidé-
zett fiaiológiai ingereken át megteremtse benne az érzetet, a 
szemléletet illetve később a képzetet. Hanem a hipnotizált egyén-
ben közvetlenül fölidézhetem az érzetet, még pedig tetszésem 
szerint akármelyiket. így fölidézhetem a látás, a hallás, a szeg-
lás, az ízlés, a nyomás, a hideg, a meleg, a fájdalom, a viszke-
tegség érzetét, az erő-, helyzet- és mozgásérzetet. Mindezt a 
nélkül, hogy a médium érzékszerveire a külső világ fizikai fo-
lyamatai hatnának, kivéve persze a hipnotizőr verbál-suggesti-
óját, tehát szavát, vagy suttogását, minden más, külső, fizikai 
inger nélkül. Ép így meg is tudom szüntetni az érzetet vagy 
képzetet, tekintet nélkül arra, hogy az valóságos inger által jött 
létre vagy pedig sugalat útján. 

Lássunk néhány példát : 
A médium épen a legjobb, hozzá még kedvelt ételét fogyaszt-

ja. Sugalmazom neki, hogy az étel túlságosan sós. A médium 
a már szájába vett legjobb falatot is azonnal kiveti szájából. 

E mellett az az érdekes, hogy a médiumnak arckifejezése, 
sőt egész szervezete az elhitetett érzéshez alkalmazkodik. így a 
paprikásnak szuggerált ételre köszörüli a torkát, az elhitetett 
tormafogyasztásra könnyezik s i. t. 

Ha a médiumnak szuggerálom, hogy ruhája tele van bol-; 
hákkal, az igézett azonnal nagy viszketegséget érez egész tes-
tében és rendületlenül vakaródzik. 

Hideg vassal közelítek a bőréhez, melyről elhitetem, hogy 
tiizes. A médiumon nemcsak az égési seb okozta fájdalom tük-
röződik vissza, hanem — ami a legcsodálatosabb — az érintett 
helyen néha valóban égési sebhez hasonló elváltozás észlelhető 
(mint hólyag, veresség s hasonlók.) 

Söt a hipnotizmus hatása oly erős, hogy még az életösztönt 
is vissza tudja szorítani. 1919. májusában valami Nemes Géza nevü 
31 éves vörös őrt halálra ítélt a forradalmi törvényszék. Dr. 
Schmidt Lajos, fővárosi orvos, hogy utolsó óráit megenyhítse, 
szuggerálta neki, hogy majd ha a vesztőhelyre ér, minden fé-
lelem nélkül maga vezényelje agyon-lövetését. így is történt. 
Mikor Nemes az Országház térre ért. félrelökte az őröket, maga 
mérte ki a 20 lépést, maga kötötte be a szemét s magasan 
tartva bal karját, kiáltotta : — Ide! — A többit elnyelte a sortűz. 

De még érdekesebb az, hogy a hipnózis az előbbi példák-
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kai ellentétesen, a külső, tehát a tényleges fizikai ingereket ha-
tástalanítani tudja, vagyis: azok nem keltik a médiumban azt 
az érzetet, melyet a fizika törvényei szerint keltenie kellene. 

Például augusztus közepén, 30 fok hőségben, a szabad 
nap heve alatt szuggerálom a médiumnak, hogy rémséges hideg 
van. A médium azonnal fázni, dideregni kezd, összehúzza ma-
gát, kezeit dörzsöli, esetleg még a lábát is emelgeti. Fordítva, 
télen a fűtetlen szobában vagy a szabadban elhitetem az igé-
zetemmel, hogy tűrhetetlen a hőség. A médium azonnal érzi a 
nap szúró tüzét, kigombolkozik, homlokát törli, sőt kiüt rajta az 
izzadtság. A nő-médium ilyenkor kezével vagy zsebkendőjével 
legyezi magát. Sőt fordítva, meg tudom akadályozni, hogy a 
külső tényleges ingerek a médiumban érzelmet, szemléletet kelt-
senek. így eltudok tüntetni egy valóban jelen lévő személyt a 
médium képzeletében, úgyhogy a médium a jelenlévő személyt 
egyáltalán nem veszi észre, még akkor sem, ha ez lármát csap, 
kiabál, a médiumot meglöki, megszólítja, vagy vele kezet fog. 

Ha az elszuggerált személy meglöki vagy vele kezet fog, 
a médium persze hogy megérzi a lökést vagy kézszorítást, de 
nem tudja, nem jön rá, hogy ki lökte vagy szorította meg. 

E példákkal voltakép már is tovább mentem a kelleténél, 
mert ezek a példák nemcsak azt igazolják, hogy külső fizikai inger 
nélkül létesíteni tudok érzeteket és képzeteket, hanem hogy egy-
úttal a hipnózis révén megindítója tudok lenni annak a| pszicho-
fizikai és pszichofiziológiai, rendkívül bonyolult folyamatnak, 
mely minden érzet és képzet következménye gyanánt — mint-
egy készenléti, vagy ha úgy tetszik, mozgósítási állapotba he-
lyezi idegeinket és izmainkat. Minden érzet és képzet szerve-
zetünket nemcsak a megvalósulás lehetőségébe és várakozási 
állapotába, "hanem annak gravitaciójába helyezi, mely a megva-
lósulást erősen kívánja, sürgeti, hajszolja, forszírozza. Ugyanezt 
eszközli a hipnózis is. 

Az érzetek, szemléletek és képzeteink, szóval tárgyilagos 
élményeink visszahatásaként jelentkeznek bennünk az érzelmek, 
melyek újabb ráhatások a képzet megvalósulása és kifelé való 
realizálása érdekében. A törekvések és vágyak kiszínesítik, be-
hálózzák a képzetet. Az appetitus sensitivus, mint neve is mu-
tatja, igazi étvágyat, éhséget és szomjúságot kelt a lélekben, a 
képzet realizálására. 

Érdekes és csodaszerú, hogy a hipnózis ezt az appetitus 
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sensitivust, az érzéki vágyat, valamint minden fajta törekvést 
és vágyat nemcsak létesíteni tudja a lélekben, hanem azt hirte-
len erősíteni, vagy gyengíteni is képes, sőt mi több, azt pilla-
natok alatt meg tudja változtatni, annak más vagy ellenkező 
irányt tud adni. 

A következő jelenetnek voltam tanúja : dr. Weiss bécsi 
orvos, hivatásos hipnotizőr, a volt traiskircheni tüzér-akadémi-
ában (ahol annakidején tanár voltam) előadást tartott a hipno-
tizmusról. Ezen fölhasználta médiumul a nevezett intézet kantin-
jának pincérnőjét. Dr. Weiss szuggerálta a pincérnőnek, hogy 
szereti dr. Bauesenwein tüzérszázadost. A leány arca megéde-
sült és szerető, bájos, vonzó tekintettel csüngött a századoson. 
Dr. Weiss tovább szuggerálta: „Ön forrón, az elkeseredésig sze-
reti dr. Bauesenweint 1" 

A leány arca kitüzesedett, majd hirtelen elhalványult; tes-
tében reszketett. Lelkének forró epedését egy Phydias sem tudta 
volna jobban szemléltetni. 

„De nézze — volt az utolsó sugallat — dr. Bausenwein 
nem méltó a maga szeretetére. Ö hűtlen lett magához és aljas 
módon megcsalta. Ne szeresse többé, sőt mutassa iránta való 
megvetését" ! 

És a leány egy színésznőt megszégyenítő tökéletes arcki-
fejezéssel mutatta sértett női méltóságának főlényes megvetését. 

De még mindig nem vagyunk a szabad akaratnál. Míg en-
nek a suverén döntése elé kerül a kérdés, hogy a képzet reáli-
zálódjék-e, előbb még egy logikai, mondhatnám metafizikai fo-
lyamat történik, mely mintegy koncentrikus és objektív megvi-
lágításba helyezi az érzetet vagy képzetet. A képzetből meg-
alakul a fogalom, mely a konkrét érzeten, szemléleten, illetve 
képzeten túl az élménynek objektiv erkölcsi oldalát is felfedi, 
illetve a reálizálandó élménynek erkölcsi értékét is feltünteti és 
az akarati döntés mindkét oldali lehetőségének következménye-
ire is rávilágít. 

A lelki működésnek e z a momentuma, a szabadakarat 
döntésének ez a preambulánsa, fölsorakoztatja a pro- és contra 
motívumokat, illetve azok egész sorozatát. 

A két vagy több motívum-csoportnak az akarat elé állítá-
sával eljutottunk a lélek legmagasabb aktusához, az akarat 
döntéséhez, ítéletéhez. 

Már most a hipnózis az akaratnak a döntését vagy 



TOWER VILMOS. 375 

közvetlenül, vagy közvetve determinálhatja. Közvetve az által, 
hogy becsempész vagy eltüntet motívumokat, illetve motívum-
csoportokat és csakis az egyik oldal motívumait engedi érvé-
nyesülni, észrevétetni ; vagy pedig ezek méreteit hatalmasan 
megnagyítja, úgy hogy a „szabad" akarat immár nem egymás-
sal ellentétes vagy ellentmondó, szóval heterogén motivum-cso-
portokat lát, hanem csakis egyoldalú, homogen motívumokat. 
Ilyenkor tehát nincs is szüksége „választásra", „döntésre", ha-
nem természetszerűen az egyedül jelentkező motivum-csoportra 
reagál. Épúgy, mint ahogy az édesanya rég nem látott, de ha-
zaérkezett fiát megöleli és megcsókolja. Bár itt is az akarat az, 
amely a megölelést eszközölteti, de itt a „szabadságnak" vajmi 
kevés szerep jutott, mert a természetszerüséggel és az érzelmi 
vonzással szemben más motívumok nem mutatkoznak, vagyis 
itt akarat csak egyirányú hatásra reagál. 

Föltéve tehát, hogy az akarat a hipnózisban teljes szabad-
ságot élvezne is, a döntésben még se volna cselekvésre indító 
aktusa szabadnak mondható, mert elzártuk előle a mérlegelés 
és döntés lehetőségét nyújtó motívumok meglátását, megszem-
lélését, ingerét és hatását. 

Épúgy mint ahogy a bíró sem mondható szabadnak, kihez 
csak az egyik fél, akár a vádlott, akár a vádló járulhat, de a 
másik félnek előtte való megjelenését lehetetlenné tesszük. Ilyen 
esetben meg volna a médiumban a subjektiv szabadság, de nincs 
meg e szabadságnak objektív feltétele; más szóval a szabadsá-
got meghagyom ugyan, de azt teljesen illuzórissá teszem. 

Közvetve még azáltal is meg tudom bénítani az aka-
rat szabadságát, hogy külső erőszaknak érzett és fölfogott belső 
kényszert idézek elő a médiumban, úgyhogy a médiumnak a 
megszállottokhoz hasonlóan szinte két lelke van, mely közül az 
egyik, t. i. a médiumé, fölfüggesztve, mintegy sarokba szorí tva 
gunnyaszt és tehetetlenül szemléli, amint a másik, a behatol t 
idegen lélek, revorvert szegző betörőként, kénye-kedve s sze-
szélye ízerint rendelkezik, játszik vagy kísérletezik vele. 

Lássunk egy megtörtént példát. Egy osztrák orvostanár 
Sebenicóban 1924. január 10-én nyilvános hipnotikus előadást 
tartott és megkérte a szolgálatot teljesítő rendőrök egyikét, hogy 
lépjen az emelvényre. A rendőr előbb vonakodott, majd a kö-
zönség biztatására engedett a felszólításnak. A tanár pár perc 
alatt hipnotizálta, majd egy fadarabot nyomott a kezébe és 
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szuggerálta a rendőrnek, hogy támadók törtek reá s megparan-
csolta neki, hogy lőjjön reájuk. A rendőr felkapta a fadarabot, 
de nyomban el is dobta s aztán villámgyorsan kirántotta az 
oldalán függő táskából revolverét és a benne levő öt golyót 
kilőtte. A közönség rémülten menekült s a teremben csak 3 ha-
lott és 4 sebesült maradt vérében fetrengve, segítségért kiáltva. 
A szerencsétlen kísérlet bebizonyította ugyan, hogy az ösztön 
erősebb lehet a szuggesztiónál, mert hiszen a rendőr nyomban 
észrevette, hogy nem a revolverét tartja a kezében; azonban más-
részt azt is, hogy a hipnotizőrnek sikerült a rendőr előtt tette kö-
vetkezményeinek minden más oldalát eltüntetni és csakis a tá-
madóval szemben való védekezés, vagyis jogos önvédelem mo-
tívumait érvényre juttatni. 

Eljutottam rövid fejtegetésem legfontosabb és talán legér-
dekesebb pontjához. 

T. i. a hipnózisban a médiumnak akaratszabadságát nem 
csak — mint előbb hallottuk — közvetve determinálhatom, ha-
nem közvetlenül is. 

Ennél a pontnál azonban érdekes megkülönböztetést kell 
tennünk, mely úgy lélektani, mint erkölcsi szempontpól rendkí-
vül tanulságos és figyelemre méltó. 

T. i. ha az akarat szabadságát közvetlenül akarom meg-
bénítani, vagyis oly dolgot akarok a médiummal végeztetni, 
amelyről egész biztosan tudom, hogy éber állapotban meggyő-
ződésénél, jelleménél, vallási és erkölcsi világnézeténél fogva 
semmi esetre sem tenne meg, különbséget kell tennem aszerint, 
hogy az illető szándékolt cselekmény kisebb fokban érinti-e a 
médium erkölcsi, vallási s illem-álláspontját, vagy pediglen nagy, 
igen erős fokban. 

Előbbi esetben, pl. ha egy emberrel valami sértést vagy 
igazságtalanságot akarok elkövettetni jó viszonyban lévő barát-
jával vagy hozzátartozójával szemben, a szuggesztió direkte 
bénítja meg a szabad akaratot : a médium minden habozás, vo-
nakodás ellenkezés nélkül elköveti a magában véve logikátlan 
és indokolatlan sértést vagy igazságtalanságot. 

Ámde — és itt jön a legérdekesebbje — ha a médiumnak 
oly gondolatokat, érzelmeket, vagy tet teket szuggerálok, melyek 
mélységes erkölcsi felfogásával, világnézetével s meggyőződésé-
vel ellenkeznek, a médium arcán, külsején azonnal észrevesszük 
a húzodozást, a kellemetlen, a bántó közérzést, arca eltorzul, 
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teste megremeg, elveszti előbbi biztonságát, egész viselkedése 
elárulja a belső nagy küzdelmet, a szuggerált parancs és a vele 
ellentétes erkölcsi meggyőződés között. Ha pedig a hipnotikus 
parancs az erkölcsi törvények súlyos áthágására, az erkölcsi 
meggyőződésnek vakmerő megsértésére irányul, a médium vagy 
megtagadja az engedelmességet, vagy a nagy erkölcsi rázkód-
tatástól fölébred. Vagyis, hogyha olyan parancsot szuggerálok 
a médiumnak mely lelke legmélyebb, tehát nagyfokú meggyő-
ződésével, mélységes (tehát nem fölületes ! ) vallási és erkölcsi 
meggyőződésével ellenkezik, a szuggesztióm csődöt mond. 

De hát akkor az a kérdés, hogy ilyen esetben is nem tu-
dom-e szuggesztiómat relizáltatni a médiummal ? 

De igenis, csakhogy nem ' egyenes irányú szuggesztióval, 
hanem kerülő úton, fortéllyal, ravaszsággal. 

Sajnos, hogy ez úton-módon sikerülhet a médiummal még 
oly cselekedeteket is végrehajtatni, amelyek legeslegmélyebb 
meggyőződésével, vallási érzésével, finom lelkületével ellenkez-
nek, vagy amelyek kirívóan és a legsúlyossabban sértik az ille-
met és szegik meg a törvényt; nem is szólva arról, hogy az 
emberi erkölcsi érzetnek az említett csodálatosan finom és erős 
ellenállását már a nagyon gyakori igézés is megingatja, vagy 
meggyengiti. 

De lássuk ezt az elméletben talán kissé nehezebben érthető 
megállapításunkat valósággal megtörtént példákkal megvilágítva. 

1920. novemberben nagy port vert fel egy bécsi leánynak, 
Dostal Micinek pisztoly merénylete Wagner Jauregg bécsi egye-
temi orvostanár, udvari tanácsos ellen. Mindkettő ma is él. A 
leányt még abban az évben s hónapban fel kellett menteni és 
szabadon bocsátani, mert a vizsgálat kétségen kívül kiderítette 
hogy őt egy Grundmann Ágost nevü bécsi nyomdász hipnoti-
zálta. T. i. hipnózissal elhitette a leánnyal, hogy vőlegénye a 
harctérről betegen került Wagner-Jauregg klinikájára, ahol az 
orvostanár elpusztította vőlegényét. Grundmann ezek után maga 
nyomta a leány kezébe a pisztolyt azzal a parancscsal, hogy 
az orvostanáron álljon bosszút vőlegényéért és lőjje le. A le-
ány csakugyan november 14-én elkövette a merényletet. 

De még az sem szükséges, hogy a médiummal egy olyan 
személy ellen követtessek el merényletet, akit maga előtt lát. 
Sokkal könnyebb a szuggesztióm eredménye, hogyha a merény-
let áldozatát egyszerűen látatlanná teszem. Krafft-Ebing volt 
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bécsi egyetemi tanárnak volt egy híres magyar médiuma Sán-
dor Ilonának hívták. Szuggerálták a leánynak, hogy ébredése 
után nem fogja észrevenni kezelőorvosát, dr. Hellviget. Hellvig 
ezután meglátogatta a leányt, de ez nem vette észre az orvost. 
Ellenben elképedve, fölijedve, majd megrémülve veszi észre, hogy 
szobája ajtaja magától nyílik, és záródik, a szobában lépéseket 
hall, látja, hogy egy láthatatlan kéz könyvet lapoz. Másnap Hell-
vig égő szivarral lép az ébrenlévő leány szobájába. Ez rémül-
dözve látja az égő szivar közeledését, a friss szivarfüst bodo-
rozását, segítségért kiált s úgy érzi, hogy meg kell bolondulnia, 
ha még tovább tartanak ezek a „szellemjárások". Egy más al-
kalommal az orvos fejére cilinder-kalapot tettek. A médium ije-
dezve nézett a levegőben lógó és mozgó kalapra, melyet vilá-
gosan és határozottan látott, de viselőjét nem vette észre. 

Már most tessék elképzelni, hogy szuggesztióval milyen 
könnyen célba vetethetek és lövethetek valakivel pl. abba az 
irányba, ahol a kiszemelt áldozat áll, akit azonban a médium 
egyáltalán sem nem lát, sem észre nem vesz. 

Velem magammal történt meg Traiskirchenben : Kaltner 
nevú sekrestyésemet — amint azt a Magyar Kultura egyik ré-
gebbi számában részletesen elbeszéltem — elaltatva, szuggerál-
tam neki, hogy feleségét, (kiről tudtam, hogy rendkívül szereti) 
szidja meg; nem tette meg. De midőn megadtam az okát, hogy 
miért érdemli meg a felesége a szidást, mert a gyermekét igaz-
ságtalanul éheztette (holott ez nem volt igaz) a médium rögtön 
engedelmeskedett a sugallatnak és dühbe gurulva kezdte szidni 
feleségét. 

Ily módon történnek a hipnotikus erkölcsi merényletek is. 
Itt is érvényben van a fönti megkülönböztetés. 

Gyenge erkölcsű személyt direkte szuggesztióval is bűnre 
lehet csábítani. 

Ellenben pl. egy egész valójában tisztalelkü, romlatlan, 
magas erkölcsű személyt egyenes irányú szuggesztióval nem 
lehet bűnre vezetni. A médium attól a hatalmas lelki összeüt-
közéstől, mely a lelke mélyén gyökerező erény és a ráparan-
csolt bűn között létesül : fölébred. 

Ámde itt is könnyű dolga van a gyakorlott hipnotizőrnek 
fondorlatos oldal-hipnózis, vagyis kerülő út révén. Pl. Egy tiszta 
erkölcsű nőnek a gonoszlelkü hipnotizőr ezt szuggerálja, hogy 
előtte nem férfi, hanem nő, pl. a saját anyja, nővére, vagy nő-
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orvos ismerőse van. Vagy más, itt nem részletezhető de magá-
ban véve teljesen erkölcsös aktusokat szuggerál a médiumnak ; 
úgyhogy ily fondorlatos kerülő úton mégis elérheti a célját, mert 
hiszen a médium a szuggesztió következtében a saját lelkiisme-
rete előtt csupa megengedett, közömbös, sőt erkölcsös dolgot 
cselekszik. Egy ilyen esetet Forel zürichi egyetemi tanár klini-
nikailag is bebizonyított. 

Innen magyarázható az a sok szomorú eset, melyben az 
igézők teljesen kifogást 'lan jellemű médiumokkal visszaéltek. 

A bíróságok előtt a következő ügyek szerepeltek, melye-
ket a jólelkű médiumokkal követtettek el: gyermekölés, hamis 
tanúvallomás, hivatalos személyek megrágalmazása, hamis eskü. 
gyújtogatás, lopás, csalás. Megtörtént, hogy valaki szuggerálta 
barátjának, hogy javára írjon alá váltót. Más eseiben a lakó 
szuggerálta háziurának, hogy a lakbért már megfizette s i. t. 
(Lásd részletesebben : Tower Vilmos : A hipnotizmus, elméleti, 
gyakorlati, p dagógiai, orvosi és büntetőjogi szempontból. 1927. 
48—63 old.) 

A hipnózisnál jelentkező erkölcsi ellenállás az u. n. post-
hipnotikus parancsoknál is hasonló módon, sőt fokozottabb mér-
tékben megnyilatkozik. 

Tárgyunkat illetően fontos kérdés, hogy a médium a post-
hipnotikus parancs teljesítése idején éber vagy alvó lelki álla-
potban van-e, mert utóbbi esetben az ak srat szabadságról ter-
mészetesen egyáltalán nem lehet szó, míg előbbi esetben csak 
az akaratnak rendkívül erős megterheléséről beszélhetünk. 

Válaszadás előtt ismét különböztetnünk kell. Ha a post-
hipnotikus parancs egyáltalán nem szokatlan és nem feltűnő, a 
médium azt teljesen éber állapotban teljesíti. így ha igézés köz-
ben meghagyom a médiumnak, hogy ébredése után pohár vizet 
kérjen, teljes öntudattal fogja kérni a vizet. Az igézett állapot-
nak egyetlen tünetét sem fogom rajta észrevenni, kivéve persze 
magának a parancsnak teljesítését. 

Ha ellenben a posthipnotikus parancs teljesítése fonák v a g y 
szokatlan helyzetet kiván, a médium a parancs teljesítésekor 
magától (automatice) hipnózisba esik, melyből a parancs telje-
sítése után vagy magától felébred, vagy újabb felébresztésre 
szorul. Például meghagyom az igézettnek, hogy a fölébredést 
követő napon kifordított kabáttal menjen szomszédékhoz. Abban 
a pillanatban, amikor az illető a kabátot magára akarja ölteni, 
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meghökken a tudatába ütődő gondolat furcsaságától és ettől a 
megütődéstől és meghökkenéstől többé-kevésbé hipnózisba esik. 
Ilyen állapotban aztán kifordítva veszi magára a kabátot, föl-
keresi a szomszédot és csak kabátja Ievetésekor ébred föl. Hogy 
közben csakugyan igezés állapotába merült, ezt onnan tudhat-
juk, hogy ez idő alatt az igézés többi tünete is mutatkozott rajta. 

A posthipnotikus parancsok teljesítésekor néha rövid vagy 
hosszabb ideig viaskodik egymással a józan ész és a suggallat 
szította fonák kényszereszme, míg az egyik vagy a másik győz. 
Ha számon kérik a médiumtól a furcsa vagy bizzar tett okát, 
müveitgégének és képzelőtehetségének mértéke szerint külön-
böző választ nyerünk. Rendesen a következő magyarázatokkal 
állnak e lő: „Magam sem tudom, miért tettem, de úgy éreztem, 
meg kellett tennem, valami hajtott rá" v a g y : „Magam sem akar-
tam, de belső kényszert éreztem", — „Állomszerű állapotban 
tettem." — „Gondolatomban annyira elmélyedtem, hogy nem 
tudtam, mit cselekszem." — „Azt hittem, hogy álmodom és 
álomban cselekedtem" — „Nagyon szórakozott vol tam" s i. t. 
Néha szégyenkezve bocsánatunkat s elnézésünket kérik. De leg-
többször — t. i. ha a médium a parancs teljesítésekor hipnó-
zisba esett — egyáltalán nem emlékezik cselekedetére. A na-
gyobb fokú posthipnotikus érzékcsalódások rendesen csak per-
cekig, órákig, ritkán napokig tartanak. Idővel a posthipnotikus 
hatás magától gyengül és végre teljesen megszűnik. 

Fejtegetéseinket kiterjeszthetnök tnég a hipnotizmusnak az 
erkölcsi beszámításhoz való viszonyára is (úgy in foro interno, 
mint in foro externo), de a mondottakból már az olvasó maga 
is le tudja vonni a következtetést. Gyakorlati és valóban meg-
történt példák tömegét pedig megtalálhatja az olvasó, fönnt 
említett müvemben. 

E rövid, futólagos fejtegetésből is elléggé láthattuk, hogy 
a hipnotikus álomba való ejtés, ellenkezik az emberi méltóság-
gal, mert merénylet az akaratszabadság ellen. Hiszen a médium 
a hipnózis idejére, sőt posthipnotikus parancs esetén, továbbra 
is, lemond az önrendelkezés jogáról és személyes szabadságát 
teljesen, fönntartás nélkül átadja az igézőnek, akinek hatal-
mába kerül, akaratával az rendelkezik, cselekedeteit kénye-kedve 
szerint igazgatja egészen a nevetségességig, egészen a hóbortig, 
sőt egészen a legsötétebb bűnig. 

Székesfehérvár. Tower Vilmos 
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traités et quest ions de la S o m m e theologique. Traduction et 
note* de M. Benoil-Lavaud, O. P., Pa r i s 1928. André Blot 
editeur. 

Aquinói sz. Tamásról nevezett János kétségtelenül egyike 
sz. Tamás legkiválóbb ismerőinek. Nagynevű művét, a Cur -
sus theologicust három rövid bevezető e lőadás előzi meg. Az 
elsőben kifejti Petrus Lombardusnak a Sententiákról irt négy 
könyve rendjét, láncolatát, majd ös szhangzásba hozza Sz . 
T a m á s S u m m á j á n a k kérdéseivel és artikulusaival. A harmcdik 
rész Sz . Tamásró l irt hitvédelem, amelyben a hires szerző 
kimutatja azon jóváhágyások, dicséreteknek sorozatát , amely-
ben Sz. Tamásnak része volt századok folyamán az egyház 
részéről. 

Végül a harmadik bevezető e lőadás a jelen mű, az Isa-
goge ad theologiam D. Thomae című latin műnek francia for-
dítása. Sz . T a m á s ma olyan helyet foglal el a hittudósok kö-
rében, hogy munkája ma valóban bevezetésül szolgál a the-
ologiába. Ma mindenki az ő szellemében igyekszik meghatá-
rozni a theologiát, mint tudományt, ennek anyagi és alaki 
tárgyát, tulajdonságait , methodusát, forrásait , viszonyát a 
többi tudományhoz stb. Mindazonáltal az Isagoge nem ez, 
hanem, amint a szerző mondja, „ordo et connexio totius S u m -
máé íheologicae". Az Isagoge nem tárgyalja a szt. tudomány 
természetét, sajátságai t , nem, ezt sz. Tamásról nevezett János 
a Summa első kérdésében dönti el. 

Felmerül a kérdés, egyálralában szükség volt-e a mai 
modern S u m m á h o z írt bevezetéseken kívül, egy régi, talán 
már elcsépeltnek látszó mű lefordítására ? A válasz egysze-
rűen igenlő. Grabmann műve (Einführung in die Summa Theol. 
des hl. Thomas) értékes tanításokat tartalmaz a Summa ere-
detére, szellemére, alakjára vonatkozólag. Legendre idevágó 
munkája (La S o m m e theol. de s. T h o m a s d' Aquin) tanulmány 
tárgyává teszi a Summának a Szentírásból és hagyományból 
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merített érveit, viszonyát a hithez és az észhez slb. Ámde 
azért mindkettő a S u m m á n kívül hagy bennünket vagy leg-
alább is csak nagyon ál talános képeket kelt fel bennünk. 

Viszont a szerző az Isagogéban nem szól semmit sem 
a S u m m a eredetéről, irodalmi ériékérői, a felhasznált forrá-
sokról, de ezzel szemben bevezet a Summa belsejébe. Azt 
mondják, hogy a S u m m a egy katedrál is s ezen katedrálisba 
vezeti be az olvasót a szerző a hajón át egészen a szenté-
lyig, megmutatja a mellékhajókat, a kápolnákat, megmagya-
rázza minden egyes rész szépségéi, fontosságát . Az Isagoget 
nem pólolják a S u m m á h o z írt újabb művek, ezek még 
nem mentenek fel az I sagoge o lvasása , tanulmányozása alól. 
A szerző minden egyes részt, a kérdések és articulusok mi-
kéntjét, összefüggését , egymásba va ló belekapcsolását meg-
magyarázza , okát adja. Miérl is nem elegendő az I sagoge 
egyszeri o lvasása , ezt tanulmányozni kell mindazoknak, akik 
arra hivatott emberektől nem tanulták meg a S u m m a művé-
szies felépítését, k idolgozását . A szerző művészi lélekkel fejti 
ki a három fő rész alapelveit, a részek organikus össze füg-
gését, az egyes alosztályok felosztását, a kérdések és articu-
lusok csodála tos és logikus kapcsolatát . 

A skolaszt ikus munkáknak élő nyelvre való fordítása 
mindig nehéz dolog volt. De aki ismeri a fenti szerző tömör 
és nehézkes stílusát, az még inkább dicsérettel fog adózni a 
fordítónak. A fordítás mindvégig hű, vi lágos és egyszerű. 
Apró kis jegyzetek a könyv alján, m é g inkább érthetővé te-
szik az itt-ott nehéznek látszó fordítást. A kiadó, illetve for-
dító nagy szolgálatot tett a tudományos világnak nemcsak 
az által, hogy a nehezen hozzáférhető Isagogét kiadta, hanem 
még inkább azáltal, hogy könnyű francia stílusban a nagy 
olvasó közönség és a tudományos világ számára élő nyel-
ven hozzáférhetővé tette. Akik a S u m m á t tanulmányozni akar -
ják, akik a S u m m a örök szépségébe be akarnak hatolni, azok 
számára a fenti mű nélkülözhetetlen. 

Temesvár . Dr. Faragó János. 
Dr. Lipták Lambert : Az intuíció Szent Ágostonnál. 

Különlenyomat a „Religio" 1927-íki és 1928-iki évfolyamából. 
Budapest, 1928. 80 oldal. 

Szent Ágoston egy ike azoknak a keresztény gondolko-
dóknak, akik iránt a nem egyházi tudományos világ is egyre 
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nagyobb érdeklődést tanusit. Jellemző, hogy Seifert a „Hand-
buch der Philosophie" sorozatban megjelent „Metaphysik der 
Seele" c., az egész bölcseleítörténetre visszatekintő összefog-
lalásának egyötöd részét Szent Ágoston rendszerének ismer-
tetésére szánja, akiben a modern pszichológia csak legújab-
ban ismeri fel a tudatéletnek Descartest több mint ezer esz-
tendővel megelőző rendkívül finom elemzőjét. A jubileumi 
esztendő kétségtelenül sok értékes művel fog hozzájárulni a 
nagy egyházatya végtelen gazdag gondolatvilága sok elrejtett 
kincsének a feltárásához. Időszerűsége miatt tehát már magát 
a vállalkozást is dicséret illeti, mely Szent Ágoston műveiből 
korunk egyik legtöbbet vitatott kérdésének, az intuiciós elmé-
letnek a vizsgálatát tűzi ki feladatul, különösen, ha az egy 
teológus részéről történik, ki ebben a kérdésben a téves né-
zetekkel, főleg az ontologizmussal szemben Szent Ágoston 
álláspontját oly helyesen tudja megvilágítani, mint azt Lipták 
teszi. Nem szándékozom ismertetni a „Religió"-ban folytató-
lagosan közölt s azért ismeretesnek feltételezett tanulmány 
tartalmát, mely eléggé részletesen s gondos kutatás alapján 
foglalkozik a kérdéssel, csak néhány kritikai megállapításra 
vonatkozólag óhajtok megjegyzést tenni. 

Szerző hosszasabban foglalkozik azzal a már meglehe-
tősen tisztázott kérdéssel, hogy vájjon Szent Ágosíon a böl-
cselet terén Aristotelest, vagy Platónt követi-e s az utóbbi 
álláspontra helyezkedik. Ez azonban még nem mondható 
eléggé szabatos megállapításnak, különösen amióta a régebbi 
véleménnyel szemben az újabb (Grandgeorge, Boyer, Alfaric 
által végzett) kutatások eléggé nyilvánvalóvá teszik azt a né-
zetet, hogy a bölcselő Szent Ágostonhoz Plotinos sokkal kö-
zelebb állott, mint Platon. Lelki fejlődését nyomon követve, 
kétségtelen, hogy a manicheusok materializmusától a keresz-
tény lelkiség gondolatvilága felé fordulásánál a neoplatonikus 
iratok szolgáltatják a hit bölcseleti megalapozását. Ettől 
kezdve (amint az már a dialógusokban kimutatható,) a neo-
platonizmus szellemi fegyverzetével védi a keresztény igazsá-
got, melynek lángoló szeretete megóvja a neoplatonizmus túl-
zásaitól, illetve visszatartja a végső következtetések levonásá-
tól. A szerző által főleg a későbbi ágostoni művekből hozott 
bőséges idézetekben megnyilvánuló számmetafizika, az isteni 
megvilágosítás szükségességének hangsúlyozása a megisme-
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réshez, a fokokon keresztül történő tisztulási folyamat : eléggé 
bizonyítják, hogy Szent Ágoston bölcseletére a neoplatoniz-
mus oly mély hatást gyakorolt , melytől végleg sohasem tu-
dott szabadulni. 

Szent T a m á s nem vádolható a helyes kritikai érzés hi-
ányával Szent Ágoston magyarázatánál , ki Aristoteles és 
Szent Ágoston tanainak összhangbahozásáná l nagyon is tisz-
tán látta a platonikus és az arisztotelikus ismeretelmélet el-
lentétét. Ha ezt Szent Ágoston magyarázatánál aem élezte kü-
lönösen ki, úgy erre a nagy egyházatya iránti tisztelete kész-
tette, kinél a teologiai és filozófiai nézőpontok folytonosan ösz -
szefolynak. Szent T a m á s kegyeletes eljárása a miszt ikus lelkű 
Ágostonnal szemben nagyon is finom és helyes kritikai ér-
zékre vall. Egyébként a Szent Ágoston és Szent T a m á s közti 
ellentét túlságos hansúlyozása annyiban is szükségtelen, mi-
után az ismeret végső metafizikai előfeltételeit illetőleg meg-
egyeznek egymással , amint azt Grabmann egyik — a szerző 
által, sajnos, nem használt — a lapos dolgozatában kimutatja 
(Der göttliche Grund menschlicher Wahrheitserkenntnis nach 
Augustinus und T h o m a s von Aquin. Münste-, i. W. 1924.) 

Azonban megjegyzéseimmel nem akarom kisebbíteni a 
szerző lelkiismeretes kutató munkájának az értékél. Csupán 
arra óhajtottam rámutatni, hogy Szent Ágoston intuiciós el-
mélete kialakulásának s az ő nézetének a szkolaszt ikusoknál , 
különösen Szent Tamásnál megállapítható ha tásának behatóbb 
tanulmányozásával megnyíló l ágabb látókörben a nagy szor-
galommal gyűjtött anyagot még előnyösebben értékesíthette 
volna. 

Budapest. Dr. Kecskés Pál. 

Pauler Ákos: Logika. Budapest, 1925. Ákos von Pauler: 
Logik. Übersetzt von dr. Josepf Somogyi. Berlin, Verlag Wal-
ter de Gray ter, 1929. 

Logikai problémákról többször írt már Pauler. Bírálták is 
részint logikáját, részint egész bölcseleti rendszerét. Kimerítő 
tanulmányban foglalkozott vele Kornis a Minerva című folyó-
iratban (Budapest, 1922. 29—89 1.). De ez a munkája, melyet is-
mertetni fogunk, már Kornis bírálata után jelent meg és — ha 
nem csalódunk — figyelemmel is van Kornis tanulmányára (1. 
Minerva 47 és Logika 207—210 a reductio mibenlétét illetőleg). 
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Azér t a Logika úgy tekinthető, mint Pauler közel húsz esz tendős 
enemű munkálkodásának legkiforrottabb leszűrődése. 

Pauler Logikájának eredetisége abban van, hogy a hagyo-
mányos logika három alapelve (princípium ídentitatis, contradic-
t ions , exclusi medíi) helyébe más három alapelvet állít. A z első 
az azonosság elve, mely a régi logika három alapelvét egybefog-
la l ja és így hangzik: minden dolog csak önmagával azonos. A 
második az összefüggés elve (princ. cohaerentiae) , melyet ekként 
fogalmaz meg: minden dolog minden más dologgal valamiképen 
összefügg. A harmadikat az osztályozás elvének nevezi (princ. 
classificationis) s így formulázza: minden dolog valamely osz-
tá lyba tartozik, vagyis minden dologhoz valami egyetemesség 
tartozik (23—32 1.), Minden igazságnak ez a három az alapelve, 
végső formai előfeltevése. Tehá t a tiszta logika, mely nem más, 
mint az igazság formális egyetemes határozmányairól szóló tudo-
mány (2 1.), ezen a három alapelven nyugszik. Mert három alap-
elv van, ép azért : 

1) az igazságtárgyak tagozódása h á r m a s : létezők, relat iók, 
osztályok (22 1.); 

2) az igazság hármas irányú (10 1.): pozitív (amely a tá r -
gyat a maga mivoltában jelöli meg, pl. most nappal van), negativ 
(azt a járulékos mozzanatot fe jezi ki, ami a tárgyban hiányzik, 
pl. az ember nem csalhatatlan) és límitativ (a tárgyat más ala-
nyoktól ha tá ro l ja el, pl. az ember nem Isten) ; 

3) az igazság három a lakban mutatkozhat ik: logisma (igaz-
ságelem) tétel és syilogismus, amelyeknek a három gondolat i 
művelet felel meg: fogalom, ítélet és következtetés (211.); 

4) a logismák viszonya hármas : identitás, coordinatio, subor-
d i n a t e (56 1.) ; 

5) három té te l fa j van (77—79 1.): analyt ikus (melyben az 
ál l í tmány az a lany alkotórésze, pl. a té rnek dimensiói vannak) , 
synthetikus (amely csak az a lany és á l l í tmány között fenná l ló 
bizonyos viszonyt fejez ki, pl. Angliában az 1908. év e l e j én az 
üzlet erősen pangott) és autothetikus (melyben az ál l í tmány az 
alany érvényének előfeltétele, pl. ami gondolkodik, az létezik) ; 

6) a tételek viszonya is hármas: kielégítő, összeférő- össze-
nemférő, osztályozott tételek (86 1.); 

7) syllogismus-figura csak három van, amint Aristoteles is 
taní tot ta (120 I.) ; 

8) három syllogismus-rendszer van (110—113 1.). A régiek 

Religio, 1920. 26 
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csak eggyel, a sorites-sel foglalkoztak, melynek a lapja a princí-
pium classificationis, Pauler k imuta t ja , hogy a prínc. cohaerent iae 
a l ap j án vannak homolog syllogismusok (melyekben különböző 
praemissákból ugyanazon zárótétel következik) és a princ. 
identitatisnak megfelelően vannak kiegészítő syllogismusok 
(ezeknél a zárótétel ugyanaz, míg a praemissák valamelyike az 
egyik syllogismusban pozitív, a másodikban negatív, a ha rmadik -
ban limitativ.) 

így a há rom alapelv a t iszta logikában mindenütt érvénye-
sül. Tiszta logikának nevezzük a logikát mint igazságtant, mely 
tehát nem az emberi gondolkodással, hanem a gondolkodás tár-
gyának, az igazságnak formai határozmányaival foglalkozik. (2 1.) 
Ezzel szemben alkalmazott logikának nevezzük azon szabályok 
összeségét, amelyeket követnünk kell, hogy helyesen gondolkod-
hassunk. Pauler kimutat ja , hogy az alkalmazot t logika is a három 
alapelven nyugszik. 

A három alapelvnek megfelelően: 
1) az Ítélet alkotásnak há rmas szabálya van: az Ítélet felel-

jen meg tárgyának; ne m o n d j o n ellen más ítéletnek; legyen soroz-
ha tó önmagánál egyetemesebb ítélet alá (137 1.); 

2) a fogalomalkotás szabályai : a világosság, szabatosság és 
helyesség (144—5 1.); 

3. tudományág három van: valósá^tudomány, matemat ika, 
és filozófia (171 1.) ; 

4) három tudományos módszer van: a valóságtudomány 
módszere az inductio, a matemat ikáé a deductio, a filozófiáé 
pedig a u. n. reductio. Pauler a reductiot t a r t j a ugyan a bölcselet 
főmódszerének, de elismeri annak szerepét a másik két tudo-
mányágban is; viszont a bölcseletből nem z á r j a ki te l jesen sem 
az inductiót, sem a deductiót. A reductíóról az újabb bölcselők 
is szóltak (Fries, Apelt, Sigwart) , de azt mintha összeolvasztot-
ták volna az inductióval. Pau le r a két módszer közötti különbsé-
get nagyon helyesen abban l á t j a , hogy az inductio a valóság sík-
jában mozog és okokat derít ki, míg a reductio az igazságok r end-
szerének s ík jában halad és ratiókat iparkodik megállapítani. Az 
első ontologiai, a második logikai összefüggéseket nyomoz (186, 
208—210, 207 1.). 

Pauler elismeri, hogy a fent i hármas alapelvet a Schola va-
lamiképen ismerte, mert a pr ínc. cohaerentiae nyoma megtalá l -
ha tó az „elégséges alap" elvében, a prínc classificationis pedig a 
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skolasztikus „dictum de omni et nullo" elv végső fundamentuma. 
De másrészt tagadhatat lan, hogy a három alapelv mélységes ki-
fej tése és precíz megfogalmazása a régieknél nincs meg. Azt 
hiszem azért, mert ők inkább az alkalmazott logikát, a helyes 
gondolkodás tanát fej teget ték s a tiszta logikát csak az előbbi 
miatt. Ök is tudták, hogy a logismák sorozatot alkotnak, hiszen 
ők ra jzol ták meg az ,,arbor Porphyr iana"- t . A metafizikában pe-
dik a princ. cohaerentiae tűnik elő, amikor azt mondják, hogy 
minden dolognak vagy önmagában vagy másban van meg az elég-
séges a lap ja . De a régiek a logika egységes épületét nem emelték 
föl. Igaza van Paulernek, hogy ,,a hagyományos logika minden 
látszólagos rendszeressége el lenére voltaképen jólleplezett anar-
chiát t akar" (Előszó). Igen nagy érdeme Paulernak, hogy ő a 
régi logika különböző, sokszor szétszórt tanait szisztematikus 
egységbe fűzi. Mindent visszavezet a három alapelvre. Azonfelül 
az alapelvek heurisztikai szereppel is birnak; általuk jut Pau le r 
olyan igazságokra is, melyeket a régi logikában nem ta lá lunk. 
Kornis e l fogadja Pauler alapelveit illetőleg, hogy azok kétségte-
lenül bizonyosak: de úgy véli, hogy a II. és I I I . alapelv nem kü-
lönbözik egymástól. Nem osztom ezt a felfogást. Igaz — Pauler 
sem t agad ja — hogy a III . a lapelv feltételezi a II.-at, de azért 
ad hozzá valami novumot is; aminthogy a II . elv is feltételezi az 
elsőt, de annál többet tar ta lmaz. Az már más kérdés, hogy — 
mint Kornis mondja — az első elven kívül ,,az utóbbi elveket 
végső, önálló elveknek tek in the t jük-e?" Erről lehet vitatkozni, 
De mégha csak az azonosság elvét neveznők is végső a lapelvnek, 
akkor is igaz marad, hogy u tána a másik ket tő következik. Azér t 
jogosnak tartom alapelvnek nevezni mind a hármat. Anná l is 
inkább, mert e háromra, mint a lapra, az egész logika felépíthető. 

Nemcsak abban van Pau le r érdeme, hogy a logikának egy-
séges s t rukturát adott. Örvendetes jelenség az is, hogy bölcseleti 
nézetei fa logikában!) jórészt megegysznek a Schola taní tásával . 
Nagyra értékeli a syllogismusokat (98—100 1.); a bizonyosság 
végső kri tériuma gyanánt a tudás terén az evidentiát f o g a d j a el 
(169 1.); kellő értékére szál l í t ja le az intuitiv ismeretet (141 és 
150 1.); a nominalistákkal és realistákkal szemben helyesen értel-
mezi az ál talános fogalmakat (52 és 140 1.) ; és — ami legfonto-
sabb — határozottan elítéli a psychologismust, mely az igazságot 
az ember ismeretaktusaitól teszi függővé s az igazság relat ivi tását 
val l ja (7—8, 15—17, 39—40, 83, 219 1.). Pauler szerint az igazság 

26* 
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sohasem relatív. Az ő bölcseletében a fogalmak objektív értékűek, 
a conceptus subíectivus különbözik az obiectivustól. Nem mi hoz-
zuk létre a logismákat, azok függetlenek tő lünk: időtlen és válto-
za t lan subsistentiájuk nem más, mint az érvényesség (64 1.). A 
létezők világán kívül s attól függetlenül van az örök igazságok 
és ideák mozdula t lan világa, mint már P la ton tanította. A létező 
világ minden mozzanatának és történésének megfelel az érvé-
nyesség világában valamely igazság, így tehá t a létező világ mint-
egy visszatükrözi az igazságok világát (18 1.). 

Nem nehéz észrevenni, hogy Pauler platonizmusa össze-
egyeztethető a Scholának a possibilia — és az essentiae univer-
?alesról szóló tanával . A végtelen sok possibile épúgy független a 
létező világtól, mint Pauler logismái. Az essentiae universales-
ból levonható végtelen sok igazság pedig az érvényesség szem-
pont jából szintén független a mi elgondolásunktól. Végül a Schola 
szerint is előbb vannak a possibilék, mint a teremtett dolgok s ez 
utóbbiak az ideae divinae visszatükröződései. De valami különb-
ség mégis van Pau le r és mi közöttünk. Szerinte még az olyan idő-
beli eseményekre vonatkozó igazságoknál is, amilyen pl. „Sokra-
tes sétál", függet len az igazság érvényessége a létezőtől. Pauler 
szerint e tétel nem azért igaz, mert Sokrates valóban sétál, hanem 
mer t azon igazságokból következik, „melyek S. sétálását meg-
előző élményeire vonatkoznak . . . pl., hogy S. kifáradt a mun-
kában. . . vagy S.-nek orvosi rendeletre kell sétálnia stb 
Nyilvánvaló tehá t — bármily paradoxonnak is hangzik — de e 
tétel ,,S. sétá l" nem azért igaz, mert S. a valóságban sétál, de 
mert e tétel egyik conclusiója ama nagy syllogismusnak, m e l y e t a 
S. életére vonatkozó igazságok alkotnak" (18 1.). E felfogást a 
maga egészében, nem fogadjuk el. Jól t ud juk , mit akar Pauler 
mondani. Hangsúlyozni akar ja , hogy az igazságok logikai világa 
független a létezők fizikai világától: az utóbbi nem oka, nem létre-
hozója az előbbinek. De valamit figyelmen kívül hagy. Azt, hogy 
sokszor a létező az oka annak, hogy épen ez az igazság tényleges 
igazság és nem az ellenkezője. így pl. a Sokrates életére vonat-
kozó logikai igazságokból csak az következik, hogy S. sétálhat. 
Hogy tényleg sétál , azt a possibilék világából levezetni nem lehet, 
mer t az időbeli eseményektől elvonatkoztatva, azaz pusztán logi-
kai szempontból bármelyik lehet igazság; az is, hogy S. sétál, az 
is hogy S. nem sétál . Épen azér t az igazságok possibilis örök vi-
lágában mindkét igazság helyet foglal, de csak mint lehetséges 
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conclusiója a S. életére vonatkozó szintén csak lehetséges syllogis-
musnak. Fontosnak tar tot tuk erre a magában tán jelentéktelen 
dologra rámutatni . Ebből is kitűnik, ogy logikai spekulációkból 
nem lehet mindent levezetni a létezők világára vonatkozólag. 

Helyesen mond ja Pauler, hogy minden tapasztalás lehe-
tetlen volna, ha nem ál lana fenn szükségképi kapcsolat a lényeg 
és annak megnyilvánulása, a tu la jdonság között s hogy a lényeg 
nem más, mint az ál landó és jellegzetes tulajdonságok forrása 
(142—4 L). De másrészt azt is ál l í t ja, hogy az inductio ered-
ménye csak valószínűséggel bírhat s hogy azért a csodát tudomá-
nyosan sem tagadni, sem igazolni nem lehet (191 és 209 1.). Ez a 
két áll í tás szerintünk leront ja egymást. Hiszen az inductio épen 
azon az elven alapszik, hogy a lényeg és az ál landó tu la jdonság 
között szükségképi kapcsolat van. Ha ezt Pauler e l fogadja , ak-
kor logikusan vallania kell azt is, hogy az inductio eredménye 
biztos is lehet, nemcsak valószínű; következőleg az is megállapít-
ható, hogy valamely esemény az induktiv módon megállapított 
törvényszerűség ellenére történt-e, hogy tehát csoda-e. Hogy 
Pauler a fenti praemissák után is más eredményre jut, mint mi, 
annak okát így a d j a meg: ,,a valóság oly határ talanul gazdag és 
bonyolult hogy annak legkisebb részét sem ismerhetjük meg tel-
jesen s így abból a neki megfelelő totali tást (folyamatot, osztályt, 
törvényt) is csak kisebb nagyobb valószínűséggel következtethet-
jük . . . Ezért az inductiv ál talánosítás csak approximativ lehet" 
(209 1.). Nem gondolnók, hogy Pauler érvelése helyes volna. 
Nem t u d j u k belátni, miért kellene pl. az ember testének minden 
csont já t és idegét ismernünk, hogy kimondhassuk az induktiv 
ál talánosítást : aki meghalt, az természetes erő hatása a la t t nem 
támad föl. Miért volna szükséges a tárgyak és azok egymásközti 
relatíóínak komprehenziv ismerete az inductióhoz? Hiszen az 
inductio a tárgynak csak egyik-másik tu la jdonságára vonatkozik 
és azt mond ja ki, hogy a tárgy lényege és az illető tu la jdonság 
között -szükségképeni kapcsolat áll fenn. Ezt az állandó kapcsola-
tot a tapasztalás és az elégséges alap principiuma bizonyítja, 
Erről tudomást szerezhetünk anélkül, hogy a tárgy lényegét és 
annak összes tulajdonságai t tökéletesen ismernők. 

Ta lán nem csalódunk, ha Pauler inductio-tanát azzal ma-
gyarázzuk, hogy ő a tudás terén csak egy bizonyosságot fogad el, 
az abszolút bizonyosságot, a cert i tudo metaphysicát. Á l l í t j a u. i. 
hogy minden téves ítéletben az áll í tmány ellentmond az alany-
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nak. Ámde ezt csak ritka esetben tudjuk felismerni. Ha pl. empi-
r ikus tárgyakról áll í tunk valamit, ami nem igaz, az őnellenmon-
dás t csak akkor t u d j u k megállapítani, ha az alanyt oly mértékben 
i smer jük (azaz: ha az alanyt jelentő fogalmunk annyira tel jes) , 
hogy ez el lenmondás szembeszökő. Az esetek túlnyomó többségé-
ben azonban az alanyfogalom nem ennyire kidolgozott. Nem lá-
tunk pl. önellenmondást abban az ítéletben, hogy ,,az arany bizo-
nyos körülmények között nem nyúj tha tó" , . . . mert az arany . . . 
mibenlétét nem ismerjük eléggé arra, hogy k izár juk ama lehető-
séget, mely szerint bizonyos körülmények között (melyek eddig 
megfigyeléseink körében nem merül tek fel) az arany nyúj tha tó-
sága megszűnik . . . Ily esetekben azt kell mondanunk, hogy íté-
le tünk csak assertorikus, de nem apodiktikus jellegű, mert ellen-
kező ítéletnek az érvényét nem t u d j a föltétlenül kizárni. Mind-
ezt akként is k i fe jezhet jük, hogy csak azon ítéleteink képviselnek 
valódi megismerést, amelyek apodiktikus jellegűek, azaz, ame-
lyekben az állítmányról felismerjük, hogy az szükségképen kap-
csolatos az alannyal". (150—1 1.) Máshol pedig azt mondja , hogy 
csak a reductio vezet teljes bizonyosságú tudás ra (209 1.). Ezek 
u t án világos, hogy Pauler csak valószínűséget jut tathat az induc-
t iónak. Hiszen az inductio csak annyit állapít meg, hogy a tárgy 
lényege és a tu la jdonság között fizikai szükségszerűségü kapcso-
lat áll fenn; de azt nem mondja , hogy az ellenkező állítás, tehát 
a lényeg és a tu la jdonság között levő kapcsolat tagadása, önellen-
mondús volna. Ez t nem is mondha t j a . Valóban, ha az ellenkező 
ál l í tás önellenmondás, akkor minden csoda a priori lehetetlen'. 
Mer t ami önellenmondás, azaz metafizikai lehetetlenség, az tu la j -
donkép semmi, real i tás- tagadás, tehát nem is lehet az isteni min-
denhatóság tárgya. Ez világos. Csak ott téved Pauler, hogy te l jes 
bizonyosságnak csak a metafizikait fogadja el. Pedig nemcsak 
akkor bizonyos valamely tétel, ha az alany fogalma szükségképen 
tar ta lmazza az á l l í tmány fogalmát; hanem akkor is, ha a fizikai 
világban az alany szükségképen kapcsolódik az állítmánnyal. 
S az inductio épen azt bizonyít ja, hogy az alany és ál l í tmány 
szükségszerűleg összetartoznak. Nem a két fogalom, hanem a két 
fizikai valóság. Ép azért a kettő között nem metafizikai, hanem 
fizikai szükségszerűség áll fenn, melynek fo lyamánya a tudás te-
rén. a fizikai bizonyosság. Ez is valódi bizonyosság, csak nem 
metafizikai. Azér t Isten vál toztathat az alany és áll í tmány ezen 
szükségszerű kapcsolatán és épen ez az isteni beavatkozás a 
csoda . 
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Nem a logikába tartozik, hanem a metafizikába, a létezés 
fogalma. Pauler is ott foglalkozik vele bőven. De említi sokszor 
Logikájában is (8, 49, 169, 217 1.). Szerinte evidens dolog, hogy 
létezni annyi, mint hatást kifejteni. E fogalomból kiindulva vezeti 
le a metafizikában, hogy minden substantia öntevékeny tényező, 
élő és tudatos anyagtalan lény. Kornis cáfolata u t án (i. m. 73—77 
1.) nem szükséges kitérnünk e substantia fogalom helytelenségé-
nek kimutatására. Annál kevésbbé, mert mi csak Pauler logiká-
jával foglalkozunk. De szükségesnek tar tot tuk felemlíteni a dolgot, 
hogy rámutathassunk Pauler rendszerének úgyszólván egyetlen 
hibájára . Ez a hiba abban van, hegy Pauler túlságosan a priori 
bölcselkedik és a létező világot nem méltatja elég figyelemre. 

Részemről én szívesen elfogadom, hogy — ha vannak reál is 
létező dolgok — azokra is érvényes a Pauler-féle hármas alapelv 
és annak minden logikus konklúziója. De egyúttal azt is vallom, 
hogy a logikai érvényességek ismerete nem elég a létezők megis-
meréséhez. Hiszen még ha az összes possibiléket, azok összes 
—még szabadakarati — aktusaikat is, továbbá az összes essentiae 
universales-t is meg tudnám ismerni a priori: még akkor sem tud-
nám megmondani, hogy tényleg mi létezik. Csak azt tudnám 
pontosan, mi létezhetik. Possibile mindig több van, mint létező. 
Tehát a possibilék tudása egymagában nem o ld j a meg a real i tá-
sok megismerésének problémáját . Sőt tovább megyek. Ki garan-
tá l ja nekem, hogy az érvényességek világáról helyes az ismere-
tem? A legfőbb alapelveknél s azok közvetlen folyományainál 
még könnyű elkerülni a tévedést. De a távolabbi konklúzióknál 
milyen, nehéz megítélni, hogy vá j jon egészen biztos, vagy csak 
valószínű eredményre jutottam-e. Pau le r pl. evidensnek gondolja 
a létezést és hatáskiej tés megegyezését és mindazon konklúziókat, 
melyeket a létezés fogalmából a metafizikában levon. Nekem 
ugyanezek épenséggel nem evidensek. Ilyen és hasonló esetekben 
nem volna-e helyesebb a posteriori úton ellenőrizni a spekulációt? 
Ha mint negyedik, vagy ha úgy tetszik legelső a lapelvnek elfogad-
juk megismerő tehetségeink megbízhatóságát, logikusan arra az 
eredményre jutunk, hogy a fizikai tárgyaknak valóságos k i ter jedé-
sük van. Ez az a posteriori úton nyert igazság megóv bennünket 
attól, hogy a priori okoskodással a subjectiv jelenségek közé so-
rol juk a ki ter jedést . 

Pauler logikájának utolsó mondatá t idézzük: „A nagy görög 
gondolatok objektivismusára kell visszatérnünk, hogy meggyó-
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gyítsuk a renaissance korának subjectivismusától még mindig be-
teg emberi lelket". Ebbe a munkába áll í totta bele Pauler hatalmas 
tiszteletet parancsoló eruditióját. Elveti Kant relativismusát, 
hangsúlyozza a logismáknak és a tételeknek az elgondoltságtól 
független subsistentiáját, következőleg az érzékfölötti metnphy-
sika lehetőségét és jogosultságát. Logikája mestermű három bá-
zisra fölépített, egységes, összefüggő. Még csak azt szeretnők, 
hogy hasonló alapossággal vizsgálja a létezők világát is. Akkor a 
fönt említett kifogásaink egész biztosan elmaradnak. A logicum 
és a reale nem ellenségekként állanak szemben egymással, hiszen 
— mint Pauler maga is mondja — csak az létezik, ami logikus. 
Azért a logikai érvényességek utolsó konklúzióit a létezők világá-
nak megfigyelésével lehet és kell ellenőrizni. 

Pécs. Dr. Döry László. 

Driesch : Philosophie des Organischen. IV. kiadás . Leip-
zig 1928. — 402 lap, á ra 12 márka. 

Az új vitaiizmus kiváló előharcosa, Driesch János tanár : 
1908-ban adta ki e világhírű mű első kiadását, mely — mint 
a Szerző kiemeli — nem az elméleti élettan tankönyve, hanem 
rendszeres tárgyalása a m a z élettani tanoknak, melyek az igazi 
természetbölcseletben fontosak . A húsz év múlva megjelent 
negyedik kiadásban S z e r z ő a biológia legújabb kérdéseit is 
tárgyalia, nagyon áttekinthető csoportosí tással . 

A nagy mű első részébsn Sze rző az elemző élettan leg-
fontosabb eredményeit ismerteti. Leírja az elemi alaktant (sejt, 
pete, összehasonlí tó embriológia), a kísérleti- és elméleti fizio-
lógiát (alakképződés, sej toszlás , restitució) ; ismerteti az alkal-
mazkodás és átöröklés tényeit és elméletét. Meggyőzően bi-
zonyítja, h o g y a fiziko- kémiai és gépelvi életmagyarázat elég-
telen és tarthatatlan az életjelenségek mivoltának és okának 
megfejtéséhez. 

Driesch szerint, az élőszervezet három főtulajdonsága : a 
sa já tos alak, az anyacse re és a mozgás . A modern fizika é s 
a kémia sem ad életet. A mai kolloidfizika az é le tmagyarázat -
hoz ép oly elégtelen, mint a régi hő-, vi l lamosság- és osmo-
tikus n y o m á s által megkísérelt magyarázat . A szervezet ön-
restiíuciójának nagy titka, valamint az alakképzés mivoltának 
ismeretlensége sürgeti az élet autonómiájának elismerését. Az 
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elet különös valóság, „eine S a c h e für sick", az élettan pedig 
független alaptudomány. 

Az élőszervezetet valami t i tokzatos „autonom faktor" ele-
veníti, melyet Driesch az elméleti élettan megalapítója : Aris-
toteles iránti tiszteletből entelechia-nak nevez ; megjegyzi azon-
ban, hogy e néven mást ért, mint a nagy bölcs, aki a „célt 
önmagában hordozó" anyagfeletti életelvet jelölte e néven. (126.1.) 

A neovitalisták vezére Driesch nagy művében többször 
is kiemeli, hogy az előszervezetek „elemi éltető természetté-
nyezője" (elementarer vitaler Naturfactor) az entelechia : nem 
energim, nem erő, nem intezitás, sem fizikai állandó (Konstans) 
hanem — entelechia ! célirányosan működő természetes tényező 
(510. 1.) „ein Naturagens eigener Art," (516. 1.) ein Agens, ein 
Faktor der Natur (321. 1.); elrendező ható, de nem mennyiségi ; 
az entelechiatan a vegyi eleven á l lag" feltételezésével össze 
nem egyeztethető. (339. I.)" Driesch szerint az entelechia ez-
ideig c sak a negációk rendszere, mivoltát képszerűen sehogy-
sem gondolhatjuk el. Driesch megjegyzi, hogy az entelechiá-
nak semmi köze valami pszihikai-, abszolút-, vagy metafizi-
kai valóhoz. (348. 1.). Az entelechia természeti ható, mely nem 
térbeli, nem kiterjedt, nincs s z i k h e l y e a térben, de a térbe bele 
hat. Az entelechia állag. (348. I.) 

Mint a neovítalista biológusok általában, úgy Driesch is 
tú lságosan elzárkózik a lélek metafizikai és skolaszt ikus érte-
lemben vett használata elől. Ez talán elfogultság, de legalább 
is következetlenség. Imponáló felkészültséggel és megdönthe-
tetlen bizonyítékokkal igazolja a vitaiizmust és az anyagelvi 
életmagyarázat tar thatat lanságát , de túlságosan hangsúlyozza 
az életev „Naturfactor" természetét, pedig az életelv olyan ens 
siu generis, mely a gondolkodót a metafizikai vi lágba utalja. 
Van növényi életelv, állati lélek és emberi szellem. Ezeknek 
elismerése nincs a te rmészet tudományos gondo lkodás kárára, 
de letagadásuk logikátlanság. 

A modern biológia igazolta Uxkiill régi mondását , mely 
szer int : a fidsiszigeti vadember világnézete még sokkal iga-
zabb, mint a gépelvi életmagyarázat , melynek tar thatat lanságát 
mesterien bebizonyította Driesch s ezzel beirta nevét az élet-
bölcselők halhatatlanjainak névsorába . 

Sze rző könyvének második részében az „autonom Na-
,turfactor"-nak, az entelechiának : az energia m e g m a r a d á s á n a k 
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elvéhez, a mechanikához, az á l laghoz való viszonyát tárgyalja. 
Végül az élettannak a lélektanhoz való vonatkozásá t ismerteti 
a m a g a módja szer in t : tú l ságos zárkózot tsággal , hogy ne 
mondjuk : metafizikától való félelemmel. Driesch szerint az 
elevenítő valami psychoid-nak nevezhető, vagyis oly valami-
nek, mely nem lélek, de csak lélektani analógiákkal közelít-
hető meg a megértése. 

Driesch az élet eredetéről é s a halálról nagyon kételke-
dően vélekedik. Szer in te : az entelechiának az anyag alap-
elemeihez való viszonyáról mit sem tudunk. — Mély gondol-
k o d á s virága Driesch e szép mondata : „A halál lénye nélkül 
talán egyáltalán nem volna tudomány és nem volna bölcselet!" 

Aki látni akar ja , hogy a vitalista életbölcselet miként 
dönti romba az anyagelviség homokvárai t , az olvassa figye-
lemmel az illusztris szerző nagy müvét. 

Martonvásár . Hajós ózsef. 

Az életelv a legújabb kutatások világánál. Irta Hajós 
József. Különlenyomat a Religio 1927. és 1928. évfolyamából. 
Budapest , 1928. 

A természetbölcselet terén ismert nevű kiváló szerzőnek 
ez az újabb összefog la ló értekezése is bizonyítéka annak, 
hogy a természeti jelenségek kellő ismerete és értékelése a 
nagy természetbölcseleti kérdések megértésénél nélkülözhetet-
len követelmény. 

Meglepő az az irodalmi tájékozottság, amelyről érteke-
zése tanúságot tesz és amely szerzőnek, mint lheologusnak 
nem eléggé méltányolható érdeme, annál is inkább, mert 
amint ő maga is emliti, a tá jékozat lanság a theologusok ré-
széről a természettudományok terén sokszor kellemetlenül 
érezteti hatását, igaz ugyan, hogy újabb időben a hiányt több 
egyetemen már pótolták. Viszont az igazság kedvéért meg 
kell jegyeznünk, h o g y a természettudósok és orvosok nagy 
része nem kevésbbé tájékozatlan a keresztény bölcselet és 
theologia legfontosabb kérdései iránt, ami természetesen csak 
a materialisták és agnost ikusok táborát növeli. Kiválóan fon-
tos, h o g y a papok és orvosok között olyan egyének is sze-
repeljenek, akik a szomszédos tudományszakokban vagyis az 
u. n. határkérdések területén kellő já r tassággal birnak. Ilyen 
tudós a theologusok részéről Ha jó s József is, akinek szavát 
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ezeken a területeken eddig is mérvadónak tekintettük. 
A dolgok lényegét tárja fel előttünk, amidőn hangsú-

lyozza, hogy az éllettani kutatások középpontjában a plas-
matica áll. A microbiologia legújabb eredményeinek felsora-
koztatásával bizonyítja, hogy az anyagelviségét egyetlen tu-
domány sem ingatta meg alapjában úgy, mint a modern bio-
logia. A skolasztikusok régi tanát ott, ahol az a biologiai 
kutatások legújabb eredményével össze nem egyeztethető (pl. 
a magképződés módja) nem fogadja el, hanem ahelyett meg-
felelő magyarázattal szolgál. Ezzel kapcsolatosan a modern 
élettannak megfelelően, ugyancsak ellentétben a régi felfogás-
sal a spermának és petesejtnek élő voltát is hangsúlyozza.. 
Az életelv létezését igazoló regeneratio és transplantatio ér-
dekes tényeit szintén megemlíti. Mint igazi keresztény böl-
cselő azonban nem mulasztja el rámutatni az emberi tudás 
korlátaira sem, amelyek bizonyos dolgokba, mint pl. az élet-
elv mivoltába való bepillantást meggátolják ugyan, de viszont 
joggal állapítja meg, hogy sok esetben az érzéki tapasztala-
tokon túl épen a logikai okoskodásnak jut fontos szerep a 
megismerés terén. A régi vitalismus tarthatatlanságának ki-
mutatása után ismerteti az új vitalismust és az életelv isme-
retlen mivoltát igyekszik elméletekkel megsejttetni. A növé-
nyi és állati életelv haláluláni létezését valamilyen formában 
— az anyag és energia megmaradásának alaptétele szerint — 
valószínűbbnek tartja, mint a megsemmisülést. Nagyon he-
lyesen rámutat arra is, hogy az ember állati származásának 
tanát ne a két, vagy négykezűség stb. primitív bizonyítékai-
val cáfoljuk, hanem az emberi szervezet alapegységeinek: a 
sejtek sajátosan emberi mivoltának tényével. Végül az élet-
elvnek az anyaggal való egyesülési módját, a legnehezebb 
bölcseleti kérdések egyikét is érinti. 

Szerző éles elmével vezeti végig az olvasót a természet-
bölcselet egyik legnehezebb, de talán legérdekesebb és leg-
fontosabb területén. Akik természettudománnyal hivatásszerűen 
foglalkoznak, örömmel és megelégedéssel olvashatják ezt a 
kitűnő értekezést, mert épen az őket legközelebb érdeklő ter-
mészettudományi tényekből merít szerző döntő bizonyítéko-
kat az életelv létezéséhez. De tanulságos és fontos a legújabb 
természettudományi kutatások eredményének ismerete a theo-
logusoknak is, mert az apologetika fegyvertárából kétségte-
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lenül a természettudományi érvek birnak a legnagyobb súly-
lyal, legalább is a természettudósok és o rvosok előtt- Az az 
óhajunk, hogy szerző értékes kutatásait továbbra is fo lytassa 
Egyházunk javára és a még elég nagy számban távol ál ló 
természettudósoknak a katholikus világnézethez való csat la-
kozása érdekében. 

Budapest. Or. Bochkor Ádám. 

Király János. Fejezetek Sz. István törvényhozása kö-
réből. — Egy állegenda magyar alkotmány és jogtörténeti 
vonatkozásai. (Grill Károly könyvkiadó vállalata). 

Néhai Király János, a Pázmány Péter tudomány-egyetem 
alkotmány- és jogtörténeti tanára, aki a magyar jogtörénetet m á r 
több értékes munkával gyarapí tot ta , nyugalomba vonulása előtt 
két rendkívül érdekes, minden történetművelőnek vagy kedve-
lőnek is, sőt a másodikban az irodalomtörténet művelői szá -
mára is becses munkát juttatott nyi lvánosságra . A m a g y a r 
tragédia ránehezedett ezekre a munkákra is, mert mint beve-
zetésében elpanaszolja, készen voltak már előbb is, de az 
összeomlás t követő sanyarúságban , amely annyi gátat vetett 
a tudományos munkák megjelenhetése elé, félre kellett tennie, 
míg végre, a jobb jövő remélt hajnalán még i s kiadásra kerül-
hetett. 

A Szent Istán törvényhozása köréből vett tanulmány-
ban elsősorban a házassági vagyonjoggal foglalkozik, feldol-
gozva összehasonl í tással más európai házasság i jogi s z o k á -
sokra és törvényekre vonatkozó irodalmat. Az összehasonl í -
tás értékes ereje különben Király János egy korábbi a lkot -
mánytörténeti munkájának is ; mind a tudományos kutató, 
mind az egyszerű olvasó csak elismeréssel fogadhatja ezt, 
mert különösen a nem kutató o lvasó nem is tudná a bonyo-
lult szálakat kibontani s ezért mindenesetre h iányos lenne az 
érdeklődését lekötött tárgyról való ismerete. Ilyen jogtörténeti 
tanulmány nem csupán a jogászoknak van hasznára , hanem 
kellene, hogy hasznukra fordí tsák a politikusok és publicisták, 
a törvényalkotás és előkészítésének minden esetre fontos té-
nyezői. Ső t a jánla tosak ál talában minden szélesebbkörű mű-
veltségre számottar tó értelmiségűek számára is ; mert nemcsak 
az irodalomban, hanem a közélet, a tá rsas élet s zámos vi-
szonylatában van, vagy jobban mondva, volna szükségünk 
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alapos magya r jogtörténeti ismeretekre. Alkotmánylörténeti 
vona tkozásokban különösen sok hiányos ismeretet s ebből 
folyó zava ros következtetéseket és meddő szó-harcokat kell 
tapasztalnunk, amelyeknek ezután, s ez a káros , nem egyszer 
befolyásuk van a törvények megalkotására is. Történelmi nem-
zetnek szeretjük nevezni magunkat , és sa jnosan kell látnunk, 
hogy történetünk ismeretében mennyi tá jékozat lanság és hiá-
nyosság uralkodik a közéletet vezető körökben is, de a pub-
licistákéban is. 

Király János behatóan vázolja és ismerteti Szent István 
törvénykönyvének házasság jog i szakaszai t . Rámutat ő is arra , 
hogy egy részének forrása a bajor népjog ; de annak nem 
minden rendekezését vették át ; a mi törvényünk a bajor tör-
vényhez képest csak kereteket mutat. Részletezése bő, v i lágos , 
megokolt előadása nemcsak adataival meggyőző és érdekes, 
hanem olvasni is élvezetes. 

Szent István törvénye után Szent Lászlónak b izonyos 
tekintetekben módosító törvényét ismerteti a szerző jogtörté-
neti szempontokból s összehasonlí tást tesz a szomszéd or-
szágok házasságjogi törvényszabályaival . Nagyon sok kap-
csolatban az egyházjogászt is érdeklik megállapításai. Külö ' 
nősen becses az özvegy jogi helyzetének és a lakulásának a 
rajza, hogy még a félig patr iarchális rendszerben miképen 
szabadult nemcsak a férj, hanem a férj atyjának jogi hatalma 
alól. Nem ismeretlen ugyan, de a mai társadalmi ál lapotok 
közt mindenesetre érdekes magyaráza t a nőrablás, illetőleg 
nővétel megvilágítása, ma, amikor a legtöbb esetben megfor -
ditottjának gyakorlata foly a tá rsadalomban. 

Azonban egybefügg a házasság i tanulmánnyal, az ál-
legenda, egy 14. századbeli cseh kódex Sz . Albán személyé-
hez fűzött, voltaképen Oedipust traverzáló legendája, amely-
nek szerzője, aki a kitett Albánt Magyarországon találtatja 
meg s a magyar király által fogadtat ja fiának, általában na-
gyon jól ismerhette a XIII. századbeli trónutódlás kérdését, 
tehát összeköttetésben kellett állania a királyi udvarral. A ma-
gyar alkotmányjogi kérdéseknek tárgyalását ismét felhasz-
nálja Király János, hogy értékes összehasonlí tással dombo-
rítsa ki a magyar a lkotmányjognak az idegen országokkal 
való közös, vagy eltérő önnállóan fejlett mozzanatait . 

Budapest. Dr. Sziklay János. 



AZ AQUINÓI SZ. TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Felolvasó ülés 1929. november 27-én. 

Az elnöklő Dr. Kiss J ános ügyvezető alelnök elmondotia, 
hogy Dr. Rott Nándor veszprémi püspök, védő, Dr. Notter 
Antal egyetemi tanár, elnök, továbbá Dr. Artner Edgár egyetemi 
m. tanár, titkár, akadályozva vannak a megjelenésben. Üdvözli 
a nagyszámú előkelő közönséget , ezek sorában a magyar apos -
toli követség ügyhallgatóját Dr Kaldewey Umbertót, Kollányi 
Ferenc és Brém Lőrinc nagyvárad i kanonokokat , Dr. Mészáros 
Károly és Dr. Rottenbiller Fülöp államtitkárokat, Dr. Pataky 
Arnold és Dr. Kecskés Pál egyetemi tanárokat , Dr. Sa ly László 
apáturat . 

Az ülés e lső előadója Dr. Bognár Cecil egyetemi m. 
tanár volt, aki a lélektan ú j abb kérdéseiről szóló székfoglaló 
e lőadásában megállapította, hogy a lélektannal szemben újab-
ban kemény bírálatok hangzanak el. E bírálatok fő oka az, 
h o g y az igen fejlett természettudományt összehasonlí t ják a lé-
lektannal. Ez az összehasonl í tás tényleg a lélektan hátrányára 
üt ki. A természet tudományok mellett a lélektan valóban mesz-
sze elmaradt. Ezzel szemben az is tény, hogy a természet-
tudományok is teljesen kezdetleges formából jutottak el a fej-
lődés mai fokára . A lélektan kezdetleges állapotáról szólván, 
ismertette az e lőadó a középko r metafizikus pszihologiáját, 
Herbart képzetmechanikáját é s utalt arra, hogy amikor már 
sokan kétségbevonták azt, h o g y a lélektan egyáltalában tudo-
mánnyá válhatik, a lélektan s o h a nem tapasztalt nagy fejlődésen 
ment keresztül. Ezt bizonyítja az is, hogy a legújabb korban 
egyre nagyobb a jelentősége a lélektani elemzésnek, a fejlődés, 
a gyermek, a val lás és a lelki betegségek lélektanának. Az 
e lőadó arra az eredményre jutott, hogy ma is nagy vá l ság 
van a lélektani tudományban, de minden jel arrá mutat, hogy 
ez a válság egy hatalmas e lőrehaladásnak a bevezetése. 

A következő előadó Dr. Kiss János „A legutóbbi fél-
század a keresztény bölcselet történetében" c. e lőadásában 
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méltatta Aquinói Szent Tamás bölcselete felújításának jubileu-
mát. Ötven éve annak, hogy XIII. Leo pápa kiadta Aeterni 
Patris kezdetű, korszakos jelentőségű körlevelét, melyben Aquinói 
Szent Tamás bölcseletének felújítását és ál ta lános érvényesü-
lését ajánlotta és követelte. Ezt ünnepli az immár 36 éves 
Aquinói Szent Tamás Társaság, amely Leo pápa szándékai-
nak megvalósí tására eddig közel 400 felolvasással lépett a 
bölcselet iránt érdeklődő közönség elé. Az előadó ismertette 
a bölcseleti állapotot, melyben az Aeterni Patris körlevél nap-
világot látott, majd XIII. Leo egyéb intézkedéseit, melyek Szent 
Tamás bölcseletének újabb érvényesülését célozták, nemkülön-
ben azt a nagyszerű eredményt, melyet a nagy pápa kezde-
ményezése elért, a Szent Tamásról nevezett egyesületeket, az 
e célra felállított tanári székeket, alapított folyóiratokat, meg-
jelent műveket és tartott kongresszusokat . A bölcseleti világ 
arculata 50 év alatt nagyban megváltozott, egészségesebbé 
és derűsebbé lett. Különös hévvel mondta el az előadó azt, 
ami ebben az ügyben Magyarországon tör tént : a tanári székek 
létesítését, az általa alapított, 21 éven át szerkesztett és kiadott 
Bölcseleti Folyóirat, a szintén általa alapított, 24 éven át 
szerkesztett és kiadott Hittudományi Folyóiratot, és a 16 év 
óta bölcselet- és hittudományi Jjellegü Peligio-1. Méltatta az 
Aquinói Társaság működését, elsorolta a keresztény szellem-
ben újabban megírt magyar bölcseleti műveket és örömmel 
állapíttotta meg, hogy Aquinói Szent Tamás bölcselete hazánk-
ban is mindjobban terjed s nemcsak elméletileg, hanem a 
gyakorlati élet számára is megnyeri az elméket. 

Felolvasó ülés 1929. december 18-án. 

Elnököl : Dr. Kiss János. 
Az előkelő közönség zsúfolásig megtölti a termet, ami-

vel nagy érdeklődését mutatja a kitűzött tárgyak iránt. 
Dr. Vértesi Frigyes pécsi theologiai tanár a túlzó kétel-

kedő bölcselet egyik főokáról értekezik, melyet ő aut ismusnak 
nevez. Abban áll ez, hogy a gondolkodó túlságosan m a g á b a 
zárkózik, a külső világtól és az emberi társaságtól félrevonul 
és eltekint, minek következtében gondolatai nélkülözik a tapasz-
talat szilárd alapját és ellenőrző hatását , valamint az ember-
társak jól ha tó bírálatát. Mivel ez az el járás ellenkezik az em-
ber érzéki és társas természetével, kárhoza tos és veszedelmes 
s kik ennek rabjai, a rendestől eltérő természetűek s nem meg-
bízhatók. 
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Dr. Kiss János jónak látja Aristotcles-szcl hangoztatni a 
túlzó kételkedés másik nagy okát, mely abban áll, hogy a 
kételkedő nem különbözteti meg a tényt és mikéntet s mert 
a mikéntet nem tudja mindig és eléggé megismerni, e miatt a 
tényt is tagadja . 

A második előadó Dr. Kiss János, a sötét világnézet, 
Pessimismus keleti fő alakjai t : a Bráma-vallást és Budha 
tanát ismertette és bírálta. Ezeket kellett előbb megismertetnie 
és komoly, részletekre menő birálat alá vennie, hogy azután 
egy következő ülésen a Nyugat nagy kételkedőit, kivált 
Schopenhauer t és Hartmannt méltassa. 

1929-re 10 pengőt fizettek : Dr. Bayer Krucsay Dezső, Bilkei Fe-
renc, Domonkos rendház Bpesl, Sopron, Esztergomi Egyházirodalmi Iskola 
dr. Felber Gyula, Herger Nándor, Horváth Lajos, dr. tbrányi Ferenc, dr.-
Kecskés Pál, dr. Lipták Lambert, dr. Margitai Antal, Pázmány-egyesület 
Vác, Plébánia Csákvár, Perkáta, Szegedi Kath. Kör, dr. Szekfü Ignác 
Székesfehérvár, dr. Tóth Kálmán, Trunkhahn Leopold. 1927-28—29-re 
26 pengőt: Geosits Lajos, dr. Boér Géza. 

Nagyérdemű megrendelőim szíveskedjenek az 1930-ra szóló 
10 pengőt a mostani füzethez csatolt postai befizetési lapon 
beküldeni, míg a befizetési lap szem előtt van. 

Akik 1929. végéig hátralékban vannak, azokhoz egy hónap 
előtt felkérő levelet írtam, postai befizetési lapot mellékelve. 
Szíveskedjenek ezt elővenni s tartozásukat megfizetni. Ha azután 
nem lesz már hátralék, az évi 10 pengőt nem lesz nehéz megfizetni. 

Nagyon kérem az összes megrendelőket, ne tessék vissza-
lépni ; nagyon kevesen vannak, mint azt a füzeteimben olvas-
ható nyugtatások mutatják; bizony azok nagyon kevés nevet 
tartalmaznak. Ne lépjen tehát senki vissza, hanem ellenkezőleg, 
nyerjen meg másokat s jelentsen be plébániákat, intézeteket és 
könyvtárakat. Egyetlen katholikus hit- és bölcselettudományi 
folyóiratunknak nem szabad megszűnnie. 

Most is sok érdekes dolgozat vár közlésre és sok tudós, 
iró kivan teret termékeinek elhelyezésére. 

A magyar hit- és bölcselettudománynak virágoznia kell.. 

Fizetések nyugtatása. 

A Religio megrendelőihez. 



HIRDETÉSI ROVAT. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
A Szentszék és Olaszország kiegyezése. Olasz eredetiből fordította 

dr. Kiss János. Megjelent a „Religio" ezidei 5. és 4-ik füzetében, meg 
külön füzetben is. A külön füzet kapha tó a fordítónál és könyvkereske-
désekben, belföldön 1 P 50, külföldön 1 P 80 fillérért. 

Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének 100-ik évfordulójára . 
P o m p á s és nagyon tanu lságos mű, sok műmelléklettel és autotypiával. 
50 pengős és 15 pengős kötött példányok. 

Dr. Dien s Valéria. Bergson filozófiájának alapgondolatai. Külön 
lenyomat a „Religio"-ból. Kapható a szerző tanárnőnél Budapest , 1., 
Csaba -u . 7 b. és könyvkereskedésekben . 

Dr. Jámbor György. G lossa r ium. Közhasználatú görög szavak ma-
gyarázó szótára Kiadja a Sz. István-Társulat 1 P 50 fill. Igen gyakor l a -
tias, sőt szükséges könyecske. 

Dr. Mester János főiskolai t anár Szegeden. P ier re J ane t és Frend 
lélektani eredményei. 

Ugyanaz. A Collegium Germanicum — Hungaricum és Vass Józse f . 
4 P. Kiadja a Sz. István-Társulat . 

Le Bulletin des Missions. Publication binestrielle. Redaction et-
administration Abbaye de St. André par Lophem — lez — B r u g e s 
(Belgique). 25-ik évfolyam. 1929. július-október Ára külföldre 60 frank. 
Finom krélapapir, s z ámos szép képpel. 

Dr. Juhász Kálmán p lébános Nagyszentpéter, Sanpetru Mare, To-
rontál m. Csanádi egyházmegye. Hajdani monostorok a csanádi egyház-
megyében. 

Ugyanez nagyobb terjedelemben és szebb, képes , német k iadásban , 
Dr. th. und phil. Koloman Juhász. Die Stifte der Tschanader Diözese in 
Mittelalter. Münster in Westfalen, Aschendorff. 

Széphalom-könyvtár Szeged. Megrendelhető dr. Zolnai Béla egy. tanár-
nál. 1. sz. dr. Zolnai Béla. Modern irodalmunk és az i rodalomtudomány. 
2. sz. Marót Károly. Lényeg éa gondolat . Részlet a szellemiség kialaku-
lasának történeléből. — 4. sz. Bárány Gerö. Filozofiai mozaik. — 5 . sz 
Kolozsváry Bálint. Az arckép é s a jog. — 15. sz. Szerb Antal. Az ihletet 
költő. — Dr. Zolnai Béla. Neokonzervalivizmus, avagy mire megvénü-
lünk. Különnyomat a Széphalom 1929. III. évf. 7—8. számából. 
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