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A T U D O M Á N Y IMMANENS KORLÁTJAI. 

SAJÁTOS tünete a szellemi világnak az a körülmény, hogy a 
materialisták s akik mpst a divatot vezetik, a szociológok, 

amennyiben marxisták s empiristák, egyrészt lefokozzák az értelmi 
ismeretet; másrészt meg az égbe emelik, mikor ugyanennek az 
ismeretnek végtelen perspektívákat nyitnak s meghódoltatnak 
neki mindent. A «tudományos» szociológia az észt s abban első-
sorban önmagát a természet szuverén urának tartja, aki már 
«leigázta a természet erőit». Nézete szerint a tudomány ter-
mészettudományos alapon már is föléje került a történésnek s 
hivatást érez magában, hogy saját tervei szerint alakítsa azt, ami 
eddig ismeretlen hatók eredményeképen adódott. Oly dikcióval él, 
mikor a tudományról beszél, mely azt látszik hinni s elhitetni, 
hogy rejtélyek s megfejthetetlen problémák most már alig vannak 
s amelyek még föl-föltünedeznek, azok olyanok mint a márciusi 
hó, mely észrevétlenül elfogy. Az ilyen nézetekkel ugyancsak 
kiemelni látszik a tudományt; másrészt azonban ugyanez a 
szociológia materialista lévén, kereken tagadja a fogalmi ismeretnek 
metafizikai mivoltát, — tagadja a fogalmi ismeretnek az érzékléstől 
különálló tartalmát, — tagadja nevezetesen azt az egységet, azt 
az azonos s lényegszerű adatot, mely a fogalomban benn van s 
az érzéklésben hiányzik s mely ennélfogva a fogalmat az érzék-
léstől megkülönbözteti. / 

Impozáns, hogy úgy mondjam, tiszteletet parancsoló e szer-
telenségek közt a keresztény filozófiának a magatartása, mely se 
nem fokozza le, se nem emeli ki mértéktelenül az ismeretet. 
Mi biztosítjuk az ismeret részére a mélységet, de ugyanakkor 
nem ignoráljuk korlátait. A fogalmi ismeret mélysége abban áll, 
hogy a dolgokban nem a ténylegest, hanem a közös lényeg-
szerüt fogja meg, azt a valamit, ami elvonatkozik az egyesfői s a 
tényleges tapasztalattól ; azt a valamit, aminél fogva a dolgokat 
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2 DR. PROHÂSZKA OTTOKÁR 

mélyebben, mondjuk, bensejükben fogjuk meg. Ez a fogalmi 
tartalom a metafizikának immanens, visszavezethetetlen adata. 
Ezért van metafizika, ezért van philosophia, sőt ezért van 
egyáltalában tudomány, mert a fogalom a lényegszerűnek ismerete. 
A fogalom új ismereti érték, mondhatom, új, még pedig egyetlen 
eszköz a világ sokadalmának csoportosítására s rendszerbe hozá-
sára. E rendszerezés s csoportosítás által foglalhatjuk össze a 
világot s ez alapon van tudományunk s van filozófiánk is. Aki a 
fogalmi ismeretet mint új, metafizikai adatot tagadja, az a tudo-
mányt lehetetlené teszi. Csak az általános fogalmak mellett lehet-
séges a tudomány. íme, ez az a mélység s mélységben egyszer-
smind az a méltóság s az a különállás, melyet a ker. íilozófia a 
fogalmi ismeretnek követel s melyet a materialista filozófia 
megtagad tőle; hogy annál nagyobbakat mondjon világgyőzel-
méről, világhódításáról s páratlan hatalmáról. 

Ezt az ideális, frázisos divatot a tudomány korlátlanságának 
magasztalásáról a racionalizmus hozta magával s ez a láz a mult 
század második felében az egyetemi katedrákat is megülő libera-
lizmusban s darvinizmusban a szellemi világ hevenyfertőzésévé 
fokozódott. Mikor aztán a liberalizmust fölváltotta, vagyis inkább 
háttérbe szorította az ő legfrissebb csemetéje, a szociáldemokrácia 
s tudománya, a szociológia, akkor a tudományos készültség 
ugyan alakot cserélt, de az ismeretelméleti álláspont ugyanaz 
maradt. E részben u. i. hogy a fogalom nem új ismeret, hanem 
csak kitágított s kombinált képzet, a materializmus nem változott. 
Lelket s metafizikát tagadó jellegére nézve a materializmus 
ugyanaz, akár történeti legyen, akár nem. Itt is elmondhatjuk: 
«los mesmos canes, los altros collares». A szociáldemokrata 
szociológia most tehát tovább zengi a tudománynak, pláne az 
«egyedüli igaz tudománynak», a természettudománynak korlát-
talanságát s a végtelenbe terjedő* s minden létet felölelő térfog-
lalási képességét s azért időszerű e fölületes s szinte léha nagy-
képűsködést egy-két reflexióval ha nem is kellő szerénységre, — 
ez náluk nem erény — hát legalább bizonyos röstelkedésre — 
ez náluk is kényszerűség — birni. 

«Végtelenséget», «határtalanságot», «föltétlenséget» emle-
getni s ugyanakkor emberi tudományról beszélni s azokat a 
nagy jelzőket ennek vindikálni, igazán a fölületességnek s köny-
nyelműségnek netovábbja. Még pedig épen természettudományos 
szempontból első tekintetre csak szélhámosságnak minősíthető. 
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Az ember is a lét egy funkciója, úgy értve ezt, hogy bele van 
állítva a világba s számtalan lét- s életföltételekhez van kötve 
boldogulása. Az értés is s a tudás is az életnek s az emberlétnek 
egy szerve; szolgálatában áll ennek az egész titokzatos, csodálatos s 
őseredeti szisztémának, amit embernek s emberi életnek hivunk. 
Amilyen organuma az életnek a csáp, a szárny, a gyomor, a 
szem, a kéz, olyan organuma az ész is. Amije a gyökér, a levél, 
a virág a növénynek, az a vegetativ, szenzitív s értelmi élet 
különféle organuma az embernek. Szervek ezek s erőrendszerek, 
melyek arra valók, hogy az ember győzze az életet s hogy a 
neki való szolgálatba hajtsa a természetet. Minden alak u. i., 
legyen az bogár vagy ember, rászorul a világra s hogy ezt meg-
fogja, hogy abból annyit, mennyi jó neki, fölszivjon, erre valók 
a szervek, akár csápok s gyomrok, akár kezek s eszek legyenek. 

Ebben az organikus beállításban megkapjuk a helyes fogal-
mat az értelemnek s aztán a tudománynak kapacitásáról s ren-
deltetéséről. Ebben a beállításban megtudjuk, hogy az értelem s 
az ismeret s a tudomány nem valami abszolút s szuverén világ, 
nem is öncél, hanem eszköze s szerve az életnek, funkciója 
annak a titokzatos s érthetetlen energiának, amit életnek hivnak ; 
de az értelem sehol sem emelkedik ki — s nem is teheti — 
az emberi vonatkozásokból s a maga funkcionális rendelteté-
sétől. Tudom én, hogy ez a rendeltetés síron inneni és síron 
túli, — azt is tudom, hogy nem minden tudás s tudomány való 
arra, hogy az élet materiális szintáját emelje, hanem arra is, 
hogy kitágítsa s kiépítse a szellemi világot; de azért, amint 
máskép nem is lehetséges, a tudás mindig funkciója marad az 
embernek s az emberi kéznek — mondjuk — észnek lenyomata 
van minden porcikáján. «Est in usum delphini», — a világ dau-
finje az ember, annak szolgálatára való! 

Tehát amilyen sajátos alak az ember s ahogyan fölszerelt-
ségében is épen így s nem máskép meghatározott és kimért erő-
rendszer, olyan jellegű az ismerete is. Funkció lévén maga s 
ezerféle föltétnek szövevényében lévén beállítva maga, szó sem 
lehet arról, hogy hivatva legyen a valóságot mindenestől értelmi 
kifejezésre hozni s azt kimeríteni. Honnan is venné magát ez az 
igénye? Az volna az igazi racionalista s intellektuális nagyké-
püsködés s ugyanakkor a teljes félreértése a helyzetnek. Aki ter-
mészettudományos alapon akar állani, az mikor tudományról 
van szó, ne frázisokat eregessen a végtelen haladásról, hanem 

l* 
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mélyedjen bele a természetbe, ez esetben az észnek, az értelem-
nek természetébe s onnan vegye ídatait s ezekkel határozza meg 
az emberi tudás jellegét. Ez a jelleg pedig az, hogy az emberi 
tudás lényegszerüen a végesség s korlátoltság veretét tünteti föl 
magán. 

Ennek megvilágítására rámutatok a fogalmi ismeretnek 
leglényegesebb jellegére, a fogalom absztrakt voltára s ami 
azzal összefügg, a konkrét valóságnak irracionális vagyis az ész 
által megközelíthetlen voltára. 

Az érzékek konkrét meghatározottságban adják a dolgokat ; 
míg ellenben az ész csak elvont fogalmakat alkot s alakít a 
valóságról. A mi értelmi ismeretünk csupa általános jelleg, álta-
lános nóció és meghatározás, csupa elvont értelmi elem; de a 
konkrét valóság, bármennyire iparkodom behatolni mélységeibe, 
reám nézve megközelíthetlen. Eszerint ez az engem környező 
természet a maga egyedi, konkrét valóságában voltaképen látha-
tatlan világ, melybe bepillantás nincs s nem lesz soha, mert nem 
lehet. Joggal lehet tehát elmondani, hogy amint a tárgyak a szemnek 
színesek, a fülnek hangosak, a nyelvnek ízesek, úgy az észnek 
értelmesek, de csak egy irányban; amennyiben nem értelmesek 
konkrét valóságukban, hanem csak a létnek általános jellegei s 
a lét összefüggéseit jellemző, általános értelmi elemei szerint. 

Mily óriási, áthatolhatlan sötétség környékezi tehát az 
értelmi ismeretet s épen a természettudományt, melynek az egész 
természet a maga konkrét valóságában teljesen irracionális világ. 
Mily felületesség azt hinni s azt hirdetni, hogy a természet tit-
kairól a végső leplek is lehullóban vannak s általános fény-
özönben áll majd a tudománytól ittas lélek előtt az egész 
valóság. A megrendítő igazság pedig az, amit Aristoteles mond, 
hogy amint a bagoly s a denevér szeme viszonylik a napfényhez : 
úgy az ember értelme a valósághoz. Az igazság az, hogy értel-
münk konstrukciója olyan, hogy csak valamit ért, olyan, hogy 
csak egy-két fénysugárt foghat föl, mint ahogy a bagoly s 
denevér éjszakai élete szemének konstrukciójával van adva. Mit 
szólnánk ahhoz, ha a baglyok s denevérek, egy szép júniusi 
éjszakán, mikor sok egeret s bogarat fogtak s jóllaktak, azt 
rikácsolnák s sziszegnék bele az éjszakába, hogy most már övék 
a világ ? Nemkülönb a materialista tudomány magatartása, mikor 
azt hirdeti, hogy mindent megértett s mindent kezében tart s 
hogy most már tőle függ a világ sorsának intézése ! 
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Milyen más azoknak a tudósoknak értelmi arculata, kik a 
«megadás szelid nyomán járó», igaz tudományukkal figyelmez-
tetik a világot a természeti létnek s a róla való törvényeknek 
relativitására; akik ezeket a törvényeket is, még a gravitációt is, 
az anyagnak épen csak a mi fizikánkban konkretizált állapotáról 
értik s más állapotban való magatartásáról nem Ítélnek. Mennyi 
imponáló igazságszeretet s értelmi fölény nyilatkozik meg azok-
ban a véleményekben, melyek általánosan elfogadott rendszereket 
pl. az atomrendszert is, csak ideiglenes állványoknak jelentenek ki. 
Ezek a segédképzetek egy bizonyos korszakban alkalmas képét 
nyújtják a természetről való felfogásunknak, de semmi garanciát 
nem adnak arra nézve, hogy a dolog esetleg másképen legyen. 
Sőt meg vagyok győződve, hogy azok az ellentmondások, melyek 
rendszereinkben jelentkeznek, onnan származnak, hogy mivel 
általános fogalmakkal s ezek képére s hasonlatosságára teremtett 
szimbólumokkal, amilyen pl. maga az atom, dolgozunk, azért 
ütközünk bele érthetetlen s megoldhatatlan nehézségekbe s azért 
alakítjuk s módosítjuk pl. ezt a szimbolumot, az atomot is oly 
költői licenciával, melynek szabad kalandozási tere Epikur atom-
fogalmától, mondjuk, Leibnitz monadjáig terjed. Ez pedig ugyan-
csak nagy távolság, melybe sok mindenféle képzet s alakítás s 
tudományos szisztéma fér el, melyek közül azonban csak egy 
lehet az igaz, sőt lehetséges az is, hogy egyik sem az. 

Ezekkel a reflexiókkal egy percig sem akarom lehűteni a 
tudásvágyat, sem pedig a reményeket, melyek minket a termé-
szet általánosabb s mélyebb ismeretére s a természeti erők jobb 
kihasználására ingerelnek s jogosítanak ; de ez egészen más 
érzület s más állásfoglalás, mely ellen senkinek sem lehet kifo-
gása. Sőt ez a tudomány igazi szeretete, mely meg akarja azt 
óvni sarlatánok visszaéléseitől s azoktól az elhamarkodott követ-
keztetésektől, melyeket az úgynevezett «tudomány» nevében 
levonnak, de melyekért a félelősséget nem az igazság, hanem 
a csinált rendszer viseli. 

Ilyen pl. hogy csak egyet említsek a szabadakarat kérdése, 
mellyel a céhbeli materializmus nagy fölényesen végez; mert 
szerintük szellem s lélek nincs, tehát más milyen determináció, 
mint a fizikai, nem is lehetséges. Hát ez bizony nem természet-
tudományos eljárás. A természettudományos eljárás az lenne, hogy 
az adatokat nagy lelkiismeretességgel konstatáljuk, akár beférnek 
rendszerünkbe, akár nem. Mert ha valamin kell változtatni, akkor 
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azt nem az adatokon, hanem a csinált rendszeren kell tennünk. 
Hegelről, aki rendszerében csak hét bolygónak adott helyet, azt 
beszélik, hogy mikor szerencsétlenségére a nyolcadik bolygót 
felfedezték, interpelláló tanítványainak, hogy eszerint a tapasz-
talati tények ellentmondanak az elméletnek, — «die Tatsachen 
wiedersprechen der Theorie» — azt felelte volna: «desto schlim-
mer für die Tatsachen». Ez természetesen csak adomaszámba 
jöhet. Az igazi tudomány ellen senkinek sem lehet sz^va, leg-
kevésbbé a valóságnak ; de a rendszerek ellen igenis volt szavuk, 
már sokszor épen a tényeknek. Az igazi tudományos állásfogla-
lásnak az a meggyőződése s a kötelessége, aminek Freycinet 
francia természettudós ad találó kifejezést, mikor mondja : 
«Valamely antinómia, még ha megoldhatatlan is, nézetem szerint, 
nem szolgálhat elégséges okul arra, hogy az összebékíthetetle-
neknek látszó tételeknek egyikét elvessük. Az ellenkező eljárás 
mellett bizonyos tudományos iskolák oda jutnak, hogy tagadják 
például az emberi szabadságot, mert nem egyeztethető össze az 
isteni előrelátással vagy megfordítva. Ha két eszme vagy két tény 
külön-külön jól meg van állapítva, nem okosabb-e elfogadni 
mindakettőt, még ha együttlétezésük nincs is megmagyarázva? 
Az az ellentmondás, melyről azt hisszük, hogy közöttük fennáll, 
talán inkább a mi ismeretünk hiányossága, mely onnan ered, 
hogy értelmünk nem tud fölemelkedni ahhoz a magasabb igaz-
sághoz, mely azt a kettőt magában foglalja és egyesíti». (A termé-
szettudományi megismerés alapjai. 194.) Érdekes, hogy Freycinet 
a «kibékithetleneknek» látszó megállapítások példájául a sza-
badságot s az isteni előrelátást, tehát egy theologiai problémát 
hoz föl; sokkal közelebb állt volna hozzá a szabadság s a ma-
terialista okoskodás esete. Erre az utóbbira nagyon is rá illik az 
ő intelme. Mily oktalanság, ha valaki természettudományi alapon 
állva akarja tagadni a metafizikát s hogy mást ne mondjak, nem 
veszi észre, hogy maga ez a természettudományos alap tisztára 
fizikai alap, vagyis olyan, mely az anyagnak mostani konstruk-
cióját veszi föl s nézi s melynek törvényei az anyagnak más 
lehetséges állapotaiban esetleg már nem lesznek érvényesek. 
Hasonlóképen ez a valaki nem fontolja meg, hogy minden ter-
mészettudományi rendszer már azáltal is, hogy ismeret és rend-
szer, tele van metafizikával, tehát a többi közt- az anyag, állag, 
erő, tér, idő s mozgás fogalmaival, melyek nem fizika, hanem 
metafizika. 
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Van tehát nagyon sok okunk, hogy szerények s alázatosak, 
mondjuk, hogy igazán emberek legyünk. Emberek, kik mikor a 
tudományt is lelkesen művelik s amit elérhetnek, s megismer-
hetnek, azt hálásan hasznukra fordítani is kívánják; ugyanakkor 
azonban tudják azt is, hogy a valóságnak mindig csak kis része 
lesz az, mely az emberi szellem számára hozzáférhető lesz; — 
míg ellenben a nagyobbik feléhez azzal a két kulccsal, mely 
rendelkezésére áll, az absztrakt fagaimi ismerettel s a tapasz-
talattal egyáltalában hozzá nem férkőzhetik. 

Székesfehérvár. Dr. Prohászka Ottokár. 

« 



A N T I S Z E M I T I Z M U S É S Ó S Z Ö V E T S É G . 

NÉHÁNY esztendő óta főleg a német irodalomban oly irány-
zattal találkozunk, mely az antiszemitizmust az ószövetségi 

Szentírásra is ki akarja terjeszteni. Mióta H. St. Chamberlain 
«Die Grundlage des XIX. Jahrhunderts» című, első kiadásában 
1899-ben megjelent hires munkájában az ária és sémi typusok 
között levő ellentétet annyira kiélezte, a német irodalomban 
egyre-másra jelentek meg oly könyvek, melyek kiadták a jelszót : 
a kereszténységet teljesen függetleníteni az ószövetségtől. Fritsch 
Theodornak tudományos mezbe öltöztetett, de valójában pamflet-
szerű két munkája: «Mein Beweismaterial gegen Jahve» (1911.), 
és «Der falsche Gott. Beweismaterial gegen Jahve» (1916.), 
Dinter Arthurnak először 1917-ben, de azóta három év alatt 
tizenkét kiadásban megjelent regénye: «Die Sünde wider das 
Blut» — ezt a célt szolgálják. Legújabban Delitzsch Frigyes 
«Die grosse Täuschung» címen kiadott munkájában teljesen a 
legszélsőbb radikális, kritika álláspontjára helyezkedik, sőt ezen 
is jóval túlmegy, midőn az egész ószövetséget a zsidó írók cél-
tudatos csalásának mondja, melyben semmi isteni, magasábbrendű 
vonás nincs. Delitzschnek ezt a munkáját magyar lapok is ismerr 
tették. A magyar irodalomban hasonló irányt képvisel Szépvizi 
Bálás Béla ismeretes regénye: «Kánaán pusztulása», mely egyéb-
ként elrettentő példája annak, hogyan lehet a Szentírással visz-
szaélni. 

Mintha ez az irányzat fel akarná újítani az első keresztény 
századok gnosztikusainak, főleg Marcionnak tévedéseit, akik szin-
tén különbséget tettek a keresztények és a zsidók Istene között 
s az utóbbit a demiurgosszal, a világot alkotó rossz szellemmel 
azonosították. 

Ennek a kérdésnek : mit tartsunk az ószövetségről ? — óriási 
fontossága és hordereje szembeszökő. A kereszténység történe-
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tének kezdete elválaszthatatlanul kapcsolódik az ószövetséghez, 
az egyház tanítása és liturgiája egyaránt merít az ó- és újszövet-
ségből, sőt már az iskolába járó gyermek is egyaránt hallja az 
ó- és újszövetségi bibliai történeteket. Ha tehát megrendülne az 
ószövetségi alap, ezt a rázkódtatást megérezné az újszövetség 
épülete is. 

Az egyház hivatalos tanító tekintélye voltaképen már két 
évezred óta eldöntötte a kérdést, hogy a hivő kereszténynek 
miként kell vélekednie az ószövetségről. Az Úr Jézus saját szava 
szerint «nem jött a törvényt megszüntetni, hanem tökéletessé 
tenni.»1 Szent Pál leveleiben folytonosan hivatkozik az ószövetség 
irataira, ezekből meríti érveit és ezeket «istenileg sugalmazottak»-
nak mondja.2 Hasonlót állít szent Péter is: a szent szerzők a 
Szentlélek sugalmazása folytán beszéltek.3 Az egyházatyák az 
ó- és újszövetség könyvei közt isteni tekintély dolgában semmi-
féle különbséget nem tesznek, sőt mi több: a III. század előtt 
élő szentatyák alig beszélnek arról, hogy az újszövetség könyvei 
sugalmazottak, — ezeknél inkább az apostoli eredetet emelik 
ki, — míg az ószövetségnek sugalmàzott voltát lépten-nyomon 
hangoztatják. A trienti4 és a vatikáni5 zsinat pedig világosan 
kimondja, hogy az ó- és újszövetség könyveinek ugyanaz az egy 
Isten a szerzője és ezek egyaránt a sugalmazó Szentléleknek 
művei. ' 

Eszerint az egyház isteni Alapítójától és az apostoloktól 
kezdve állandóan hangsúlyozta és hangsúlyozza az ószövetség-
nek isteni eredetét, valamint azt, hogy az ó- és újszövetség üdvös-
ségének rendje egymástól el nem választható. 

Az ószövetség szerepét és fontosságát csakis akkor értjük 
meg teljesen, ha nem tévesztjük szem elől, hogy az ószövetség 
az előkészítés ideje volt a t idők teljességére, az Úr Jézus eljö-
vetelére és az ószövetségi bibliai történet nem annyira a zsidó 
népnek, mint inkább az ószövetségi isteni kinyilatkoztatásnak 
története, melynek nemcsak subjectiv, de objectiv fejlődése is 
van. Ismeretes dolog, hogy a biblia mily részletesen tárgyalja a 
kinyilatkoztatás szempontjából fontos korszakokat, míg más ese-

1 Mát. 5, 17. 
2 Tim. II. 3, 16. 
3 Pét. II. 1, 21. 
4 Sess. IV. Decr. de can. Script. 
5 Sess. IV. Decr. de f ^ » 0 
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tekben egész évszázadokról hallgat. Az ó- és újszövetség között 
fennálló szoros viszonyt még a rationalista rendszerek is elisme-
rik; a kérdés csak az lehet, hogyan fejtjük meg ezt az össze-
függést. Strausz Dávid és a mythikus rendszer felfogása szerint 
az újszövetség mythos, melynek mintája az ószövetség. De Strausz 
Dávid rendszerének megadja a halálos döfést az evangéliumok 
történelmi hitelessége, mely ma még a komoly rationalista körök-
ben is vitán felül áll. Nem marad tehát más hátra, mint az ószö-
vetségben jövendölést, próféciát látni, mely az újszövetség isteni 
Szerzőjében és intézményeiben valósult meg. Mindkét szövetség 
ugyanazon isteni üdvösség intézményének két része, melyek közt 
célszerűségi harmónia áll fenn; az isteni vezetés az egész ószö-
vetséget már előre az újszövetség eseményeihez irányította. 
Ezt az igazságot szent Máté evangéliuma és a zsidókhoz írt levél 
szerzője lépten-nyomon hangoztatja és ezt az igazságot nekünk 
is hangsúlyoznunk kell a hitoktatásban. Az újszövetség a teljes 
isteni kinyilatkoztatást tartalmazza, de az ószövetség az embere-
ket előkészítette a teljes isteni kinyilatkoztatás megértésére és 
elfogadására. Az Isten örök terveiben létező végső cél természe-
tesen az újszövetségi tökéletes kinyilatkoztatás megadása volt; 
de ezt a célt az ószövetségi kinyilatkoztatás nélkül elérni nem 
lehetett volna. Mivel az a dolog tökéletes, mely céljának meg-
felel, az ószövetségi kinyilatkoztatást is tökéletesnek kell mon-
danunk; ez is a természetfölötti rendhez tartozik és csak foko-
zatilag volt kevésbbé tökéletes az újszövetségnél. A dolog ter-
mészetéből, ebből az előkészítő jellegből következik, hogy az 
ószövetség legnagyobb része ma már inkább csak történeti, mint 
gyakorlati értékkel bir. Az ószövetség jövendölései legnagyobb-
részt már beteljesedtek, áldozatait, szertartásait felváltották az 
újszövetség áldozata és szertartásai, de az ószövetségi hit- és 
erkölcstan, különösen ennek rövid összefoglalása: a tízparancso-
lat, — örök érvényű. De épen azért, mert az újszövetség betető-
zése az ógzövetségi kinyilatkoztatásnak, világos az is, hogy az 
ószövetség Isten-országa az újszövetség egyházában nyeri foly-
tatását; mi keresztények képezzük az Isten választott népét. 

Az utóbbi szavakkal egy igen fontos gondolatot érintet-
tünk, melyet az ószövetségről szólva sohasem szabad figyelmen 
kívül hagynunk. Különbséget kell tennünk egyrészt az ószövet-
ségi kinyilatkoztatás és az ekörül felburjánzott emberi magya-
rázatok közt, — másrészt az ószövetségi választott nép és azon 



Ht ANTISZEMITIZMUS ÉS ÓSZÖVETSÉG 11 

zsidóság között, mely «Nincs királyunk a császáron kívül»1 kiál-
tásával és a saját fejére mondott szörnyű átkával: «Az ő vére 
rajtunk és fiainkon»2 — önként lemondott arról a méltóságáról, 
hogy Istennek választott népe legyen. 

Minden theologus tudja, hogy a babyloni fogság óta egyre 
több és több idegen — babylon, perzsa, görög — eszme hatolt 
a zsidó nép gondolatvilágába. A fogságból való visszatérés után 
a próféták működése hova-tova megszűnt, és helyüket elfoglal-
ták az «írástudók». A mózesi törvény és a többi szentkönyvek 
mellett lassankint új törvények és tanok fejlődtek ki — a halakhâ 
és a haggadâ — melyek eleinte csak a törvény és a bibliai tör-
ténet magyarázatai akartak lenni, de nemsokára — legalább a 
gyakorlati életben — a halakhâ új é6 magánál a mózesi törvény-
nél fontosabb törvénykönyvvé lett. Az új tanokat és törvényeket 
az ószövetség apokryph könyveiben, majd a Kr. u. II. század 
vége óta a Talmudban és ennek magyarázatában, a rabbinikus 
midras-irodalom termékeiben foglalták össze. A Krisztus-korabeli 
apokryph könyvek legfőbb tanítása az apokalyptika, a messiási 
eszme, mely szerint a Messiás hatalmas földi uralkodó lesz, aki 
a zsidó népet megszabadítja az elnyomó római uralom alól, őket 
a világ uraivá teszi és a pogányokat vagy megsemmisíti, vagy 
a zsidóknak veti alá. Az apokryphok szerzői a próféták jelképes 
beszédeit szószerint vették, és azt, amit ezek Isten szellemi orszá-
gáról mondtak, a zsidó nép földi sorsáról értelmezték. A Bar-
Kochbâ-féle lázadás leverése óta (Kr. u. 135.) a zsidó apokryph-
irodalom elvesztette gyakorlati jelentőségét, de ez a ferde irányba 
terelődött messiási eszme, mely már Jézus Krisztus korában is 
rettenetes erőt képviselt, tovább élt a Talmudban és az ezzel 
rokon irodalomban, sőt több-kevesebb öntudatossággal tovább 
él ma is a zsidó népben^A mai kor zsidóságának eszmevilágát 
nem lehet helyesen megérteni, ha a zsidó apokalyptikának fent 
jelzett alapgondolatát nem ismerjük. 

Eszerint, ha zsidó vallásról beszélünk, sohasem szabad 
elfelejtenünk, hogy a mai zsidóság, sőt már a Krisztus-korabeli 
zsidóságnak is nagy része nem állt a tiszta, Istentől kinyilatkoz-
tatott ószövetségi alapon, hanem erre az alapra igen sok — hit-
beli szempontból értéktelen — anyagot hordott össze, mint arról 
az evangéliumok is számos esetben tanúskodnak. A zsidó nép 

1 Ján. 19, 15. 2 Mát. 27, 25. 
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az ószövetségben Istennek kiválasztott népe volt, melynek világ-
történelmi hivatása volt, hogy a pogány népek tengerében fen-
tartsa az egyistenség tanát, és a világot előkészítse a Megváltó 
eljövetelére. Ugyancsak a zsidó népnek lett volna elsősorban 
joga belépni a messiási országba, hiszen az Úr Jézus egész nyil-
vános működésének és az apostolok tanításának is szinte egy 
évtizeden keresztül kizárólagos tere Palesztina volt. A zsidóság 
azonban — fájdalom! — nem értette meg hivatását. A messiási 
eszmének ferde fölfogása lehetetlenné tette, hogy a szelid, alá-
zatos názárethi Mesterben felismerje a világ várva-várt Mes-
siását ; a zsidó nép vezetőinek határtalan kevélységét sértették 
a nagyon is megérdemelt korholások; az ellentétek szükségsze-
rűen a Golgotha tragédiájához vezettek. 

A hitoktatásnak tehát fontos feladatát képezi, hogy rámu-
tasson a tényre: az ószövetségi Isten-országa a keresztény egy-
házban folytatódik és az Istennek választott népe, a szellemi Izrael, 
mi keresztények vagyunk. 

Mit szóljunk arra az ellenvetésre, hogy az ószövetségi Isten-
eszme lényegesen különbözik az újszövetség Isten-fogalmától, 
sőt ahhoz méltatlan? 

Bizonyos, hogy az ószövetség Isten-eszméjében sokkal in-
kább megnyilvánul az Úr félelmetessége, mint jósága. De ennek 
magyarázata nem nehéz. A nagyon is földiesen gondolkodó 
zsidóságot elsősorban a természetfölötti szeretet indító okaival 
vezetni elhibázott dolog lett volna. Ott elsősorban földi indító 
okokra, földi jutalomra és büntetésre volt szükség és természet-
szerűleg jobban kellett hangsúlyozni Isten igazságosságát, mint 
szeretetét. De hogy az utóbbi gondolat sem hiányzott az ószö-
vetségből, eléggé mutatja a zsoltárirodalom, melyben lépten-
nyomon megnyilvánul a bizalom, a remény, a szeretet Isten iránt. 

Igaz, hogy a zsidók Isten-eszméjébe már a Kr. e. századok-
ban, de főleg a Kr. u. korban több téves fogalom csúszott : egy-
részt Istent annyira a világ fölött álló — transcendens — lény-
nek tartották, hogy Isten a világgal közvetlenül nem is érint-
kezik, hanem az érintkezést különböző középlények (Metatron, 
Sekhinâ, Ma'lakh Jahve, Memrâ stb.) által tartja fenn, Istennek 
még nevét (Jahve) sem mondták ki, másrészt a Talmud korában 
az Isten fogalmát egészen elzsidósították. De ne feledjük, hogy 
ez a két túlzás nem az ószövetségi bibliai kinyilatkoztatásnak 
tévedése, hanem ezen kívül keletkezett. 
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Az ószövetségi kinyilatkoztatás Isten-tana istenhez minden 
tekintetben méltó; egyes nehézségek a biblia helytelen értelme-
zéséből erednek. Az ószövetség egyik-másik helye mintha Istent 
mondaná az erkölcsi rossz okának, pl. Móz. II. 9, 12. és az 
egyptomi csapások történetének több helyén, melyek szerint 
«Isten keményítette meg a fáraó szívét.» De nem szabad figyel-
men kívül hagynunk az ószövetségi népies szólásmódot (usus 
loquendi), mely Isten közvetlen műveinek mond olyan dolgokat 
is, amelyeket az Úr az ember szabad akarata folytán csak nem 
akadályoz meg. Komolyabb nehézségnek látszanak az olyan 
helyek, melyek a kánaáni népek kiirtását parancsolják. De ne 
hagyjuk figyelmen kívül, hogy Isten az élet és halál korlátlan 
Ura, a kánaáni népek bálványozásukkal és erkölcstelenségükkel 
erre a büntetésre rászolgáltak (Bölcs. 16—19. fej.) és a bálvá-
nyozásra úgyis annyira hajlandó zsidó nép egyisten-hitére a po-
gányokkal való barátságos érintkezés a babyloni fogság előtt, 
sőt részben azután is, állandó veszedelmet jelentett. Tegyük 
hozzá, hogy a szentírásnak sugalmazott volta nem semmisíti 
meg az emberi szerzők tevékenységét, akik ezeket a parancsokat 
a saját szavaikkal megfogalmazva írták be a szentkönyvekbe. 

Hogy azonban a kérdést positiv oldaláról is megvilágít-
suk: mily fölségesen nyilvánul meg az ószövetségi Isten-eszme, 
Isten végtelen hatalma, bölcsesége, jósága a teremtés történeté-
ben, — igazságossága, szentsége, félelmetessége, de egyszersmind 
irgalma is a vízözön leírásában ! Hasonlítsuk össze ezekkel a 
babylon teremtés-mondát (Marduk-Tiamat mythos), a babylon 
vízözön-mondát (a Gilgames éposz XI. táblája) és rögtön sze-
münkbe ötlik a különbség, hogyan írt és gondolkodott Istenről 
egy sémi ember a sugalmazás hatása alatt és anélkül! 

Az ószövetség Istene a zsidó népnek szövetséges Istene, 
de egyszersmind az egész világnak Ura, aki minden népnek 
gondviselője, mint már a legrégibb, írással is foglalkozó próféta, 
Ámosz tanította (9, 7.). És tegyük hozzá: míg a pogány szemi-
ták fogalmai szerint az egyes népek istenei jóban-rosszban párt-
fogói népeiknek, az ószövetség mást tanít Jahveról: ha a zsidó 
nép nem tartja meg Istenének parancsait, Isten a népet elveti, 
ellenségeinek szolgáltatja ki, hiába áll fenn a jeruzsálemi temp-
lom, és hiába mutatnak ott be áldozatokat (Jer. 7; Ezech. 8.). 
Az ószövetségi Isten-eszmében tehát semmiféle vonás nincs, mely 
a keresztények Istenéhez méltatlan volna. 
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Gyakran hallunk kifogásokat az ószövetségi átok-zsoltárok 
(Vulg. 34. 51. 53. 54. 57. 58. 136. és főleg 108.) ellen, mint 
amelyek a sugalmazáshoz és keresztény ember szájába méltat-
lanok volnának. De ezeket megmagyarázza az ószövetségi kinyi-
latkoztatásnak az újszövetséginél tökéletlenebb foka. Az ószövet-
ség erkölcstana tökéletlenebb az újszövetségnél, és még nem 
ismerte az ellenségszeretetnek és a szívből jövő tökéletes meg-
bocsátásnak nagyszerű parancsát. Ha az ószövetség hit- és er-
kölcstana mindenben felérte volna az újszövetség tökéletességét, 
nem is lett volna szükség újszövetségi kinyilatkoztatásra. Az 
átok-zsoltárok egyes kifejezéseit nem kell szószerint vennünk; 
mint a babylon átokszövegekkel való összehasonlítás mutatja, a 
legtöbb kifejezés közhely volt, mely általában csak a megsértett 
jogrend helyreállítását és a bűnös megbüntetését kívánta. Az 
átkok egyes esetekben nem magánszemélyek, hanem ellenséges 
nemzetek ellen szólnak, mint pl. a 136. zsoltár Babylonia és 
Edom ellen, melyeknek bukása nemcsak a zsidó népnek, hanem 
az egész ószövetségi üdvösségi * rendnek is diadalát jelentette. 
Egyes átkozódó kifejezések szorosan vett jövendölések is lehet-
nek, avagy a szerző a metaschematizmusnak nevezett stilisztikai 
alakzattal él és közvetlenül Isten nevében beszél. Néha a kon-
krét személy ellen felhangzó átkolc magának a bűnnek szólnak. 
A hevesvérű keleti ember ezen a téren is könnyen hajlandó 
hyperbolákra. 

Ami pedig azt illeti, hogy egyes zsoltárok szövege nehe-
zen érthető, a fordítás nem szabatos, ez a dolog az antiszemitiz-
must egyáltalában nem érinti. Szent Jeromos zsoltárfordítása soha 
sem került nyilvános használatba, ma is a régi Psalterium Galli-
canumot használjuk, melyet Jeromos csak némileg javíthatott át, 
gyökeresebb átjavítását túlzó conservativ kortársai megakadá-
lyozták. 

Az ószövetség elvetése nemcsak dogmatikai szempontból 
volna súlyos tévedés, hanem paedagogiai szempontból is igen 
nagy hiba volna. Ne lássuk az ószövetségben csupán az árnyé-
kot ; lássuk meg az erények ragyogó példáit is, melyek az ószö-
vetség szentjeiben a mi okulásunkra is tündökölnek. Fölségesen 
nyilvánul meg Isten végtelen igazságossága a vízözön történe-
tében, midőn a bűnös világ pusztulása közepette is az Úr nem 
engedi elveszni az igaz Noét és családját. Mily pompásan lehet 
bemutatni a hősies hitnek, az Istenbe vetett sziklaszilárd biza-
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lomnak, az Istenért minden áldozatra kész szeretetnek példáját 
• Ábrahámban! Mily szép példája Izsák az Isten akaratán való 

alázatos megnyugvásnak ! Kell-e külön kiemelnem az isteni gond-
viselés nagyszerű vezetését az egyptomi József történetében, 
annak a gondviselésnek, mely a legnagyobb rosszat is a legna-
gyobb jóra tudja fordítani? Mózes jellemében mily sok ragyogó 
vonás van! Dávid ellenségszeretete, buzgósága Isten szolgálatá-
ban, mélységes bűnbánata, egy Jeremiásnak gyönyörű jelleme, 
a Makkabeusoknak, az ősz Eleazarnak, a hét Makkabeus testvér-
nek és anyjuknak hősiessége, hogy csak találomra említsek né-
hány ószövetségi példát, ma sem vesztették el nevelő értéküket. 
Elég elolvasni Jézus Sirák fia könyvének 44—50. fejezeteit, az 
«Atyák dicséretét», az egész bibliai történetnek első rendszeres, 
bár rövidre szabott feldolgozását, vagy a 77. 104. 105. 134.135. 
zsoltárokat (a Vulgata számozása szerint), melyek mindmegany-
nyian mutatják, hogy a bibliai történetnek nagy nevelő hatását 
már az ószövetségi zsidóság is felismerte és felhasználta. 

Dolgozatomnak végére érve azt látom, hogy voltaképen 
csak az ószövetségi szentírásról beszéltem, nem pedig az anti-
szemitizmusról. De azt hiszem, feladatomat éppen azzal oldhat-
tam meg legjobban, hogy rámutattam arra a nagy jelentőségre, 
mely az ószövetséget a keresztény hitrendszerben és ezzel kap-
csolatban a hitoktatásban is megilleti. Az antiszemitizmus magá-
ban véve csak negativ dolog, nekünk pedig positiv dolog kell: 
öntudatos keresztény katholikus jellemek, kiknek élő hite egy-
szersmind «rationabile obsequium» is legyen. Ennek kifejleszté-
sére kell igénybe vennünk a hitoktatásban az ószövetséget is. 
Rá kell mutatnunk arra, hogy az ószövetségi biblia is isteni 
eredetű, épp úgy mint az újszövetségi, hogy a kettő között az 
a viszony, amely a fának virága és gyümölcse közt van, hogy 
nem a mai zsidóság, hanem mi keresztények vagyunk az ószö-
vetségi üdvösség-rendnek jogos örökösei és utódai, hogy a zsi-
dók bűneit az ószövetségi biblia nemcsak nem mentegeti, hanem 
keményen ostorozza. Az embereket zsidógyülöletre nevelni nem 
keresztény elv, és a legszentebb cél sem szentesítheti a hely-
telen eszközt. Tanítsuk meg az embereket arra, hogy tegyenek 
különbséget a tévedés és a tévelygő, a gonoszság és a bűnös 
ember között. Arra minden esetre rá szabad, sőt rá is kell mu-
tatnunk, hogy a felebaráti szeretet nem áll a gyöngeségben, és 
az önvédelem jogunk, sőt kötelességünk; de ez az önvédelem 
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is az isteni törvény parancsai szerint történjék. Mutassunk rá 
arra is, hogy a zsidóság fennmaradása állandó bizonysága a ke-
resztény hit isteni eredetének, hogy szent Pál tanítása szerint 
(Róm. 11, 25 skk.) Isten a zsidóságnak is meg fogja egykor adni 
az igaz hit világosságát, a megtérés kegyelmét, végleg le fogja 
dönteni a válaszfalat zsidó és pogány között (Efez. 2. 14.), és 
akkor Zakariás próféta szava szerint (12, 10.) az Úr Jézus egy-
kori ellenségei is «videbunt, in quem transfixerunt»,1 a megtérő 
lélek szeretetével fognak rátekinteni Arra, akit egykor a keresz-
ten általvertek. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

1 Ján. 19, 37. 

( 



A HÁZASSÁGI B O N T Ó AKADÁLYOK AZ ÚJ 
EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV SZERINT. 

Az új EGYHÁZI törvénykönyvbe vetett legelső pillantástól kezdve 
. tisztában lehetett azzal akárki, hogy az összes változtatások 

és módosítások, pótlások és kiegészítések, eddigi vitás kérdések 
eldöntései nem fognak mindjárt az első áttanulmányozásnál fel-
tűnni, sem az első ismertetésekben napfényre kerülni. A dolog 
természete hozta magával, hogy az új jog ismertetései eleinte a 
legszembetűnőbb s leglényegesebb változtatások és újítások be-
mutatására szorítkoztak. A kánonokba való mélyebb belemerü-
léssel aztán mind több és több újítás kerül felszínre és sokak-
nak hosszú, kitartó munkája lesz ahhoz szükséges, hogy élesen 
és határozottan lássuk az új jogot. 

Az alábbiakban a házassági bontó akadályok körül életbe-
lépett változtatásokra akarunk rámutatni, még mindig anélkül, 
hogy teljességre mernénk számot tartani. 

A legelső, habár csak formai változtatás, mely szemünkbe 
ötlik, az, hogy a beleegyezés és forma hiányosságait más össze-
függésben tárgyalja a kódex, nem az akadályok közt. Akadályok-
nak csakis a házasságkötésre való személyi képesség hiányait 
tekinti. Ezt a terminológiát követték már eddig is D'Annibale,1 

Scherer,2 Gasparri.3 Más í rók 4 különbséget téve ugyan a sze-
mélyi képesség, beleegyezés és forma hiányosságaiból származó 
akadályok közt, de valamennyit egyformán akadálynak mondták 
s együttesen tárgyalták. A Gasparri vezetése mellett készült 
kódex — könnyen érthető — Gasparri rendszerét követi. Egyéb-
ként is rá lehet ismerni a házasságjogban Gasparri kezére. 

Ezzel összefüggő változtatása a kódexnek az, hogy egyrészt 
1 Suramula etc. P. III. §. 429. 
2 Handbuch d. Kirchenrechts II. 263. 
3 Tractatus canonicus de matrimonio 3 nr. 256. 
4 Pl. Wernz, Jus decretalium IV 2 216 nota 14. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1922. 2 
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most kisebb az akadályok száma, másrészt pontosan megállapí-
tott; míg eddig az akadály tágabb fogalmából folyóiag nagyobb 
volt és az egymástól eltérő felosztások és beosztások miatt vál-
tozó. Leitner 1 pl. 19 akadályt számlál, Aichner 17-et stb. A kódex 
13 bontó akadályt ismer. 

1. Sorrendben első a korhiány. Változás itt az, hogy : a) az 
érvényes házasságkötéshez szükséges kort két évvel felemelte a 
kódex: férfiaknál betöltött 16, nőknél 14 év (eddig 14 és 12) 
kell; b) a betöltött 16., illetve 14. év úgy értendő, hogy az utolsó 
napnak is betöltöttnek kell lenni a 34. kánon 3. §. 3. pontja sze-
rint, míg eddig valószínűleg betöltöttnek volt vehető az emlí-
tett kor a megkezdett nappal;2 c) eddig a korhiány feltételes 
akadály volt, vagyis abban a feltevésben akadályozta a házassá-
got, hogy az előírt kor előtt nincs meg a házasságkötéshez szük-
séges testi és szellemi fejlettség. Ha azonban tényleg megvolt, 
akkor a korhiány esetén kötött házasság érvényes volt (csak a 
megengedettséghez volt szükséges, hogy a püspök előzőleg kije-
lentse a megkívánt érettség fenforgását). Most azonban abszolút 
akadály, azaz nem szűnik meg akkor sem, ha malitia supplet 
aetatem; d) eddig sem tartotta kívánatosnak az egyház, hogy 
a törvényes kor beálltával azonnal megköttessék a házasság. 
A törvényes serdültséggel nem jár együtt mindenütt a föld-
kerekségen a természetes serdültség. Azonkívül egyáltalában nem 
kívánatos és sem a házasfeleknek, sem az utódoknak nem szol-
gál javukra, ha a házasságok mindjárt a természetes serdültség 
kezdetén köttetnek. Most magában a törvénykönyvben jut kifeje-
zésre az egyháznak ezen óhaja a lelkipásztorokhoz intézett ama 
felszólítás alakjában, hogy törekedjenek az ifjúságot rávenni, hogy 
ne kössön házasságot azon kor előtt, melyben az illető vidék 
általános szokása szerint a házasságok köttetnek (1067. §. 2.). 

2. Minthogy az impotentia természetjogi akadály, érthető, hogy 
semmiben sem változott meg. Sőt még az ujabban sokat vitatott 
ama kérdésnek eldöntésétől is tartózkodik a kódex, hogy az 
exstispatio ovariorum et uteri, általában a postvaginale orgánu-
mok hiánya impotentia vagy sterilitas-e ? Valaminthogy azt a. 
vitás kérdést is érintetlenül hagyta, hogy mesterséges megter-
mékenyítés vagy a depositio seminis ad orificium vaginae esetén 

1 Lehrbuch des kath. Eherechts 2 94—5. lap. 
2 Wernz, i. m. nr. 321 n. 53, nr. 314. 
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is fennforog-e még az impotentia ? Legfeljebb az volna újításnak, 
de csakis alaki újításnak mondható, hogy amit eddig is biztosnak 
mondott a doktrína, de tételes szabály nem volt rá, azt most a 
kódex törvényszövegben mondja ki, hogy kétes impotentia esetén, 
(akár jogi, akár ténybeli kétség forog fenn), nem kell megaka-
dályozni a házasságot (1068. §. 2.). 

3. A ligámén is a természetjogon alapuló akadály lévén, 
nem ment és nem mehetett át változáson. A bigamia büntetései 
is ugyanazok, mint a kódex előtt. 

4. A valláskülönbség akadályánál az az újítás, hogy a) ke-
reszteletlennel csak olyan személy nem köthet házasságot, aki a 
kath. egyházban kereszteltetett meg vagy pedig eretnekségből 
avagy szakadárságból abba tért meg (akkor is, ha a kath. módon 
keresztelt utóbb eretnekké vagy szakadárrá lett vagy a kath. 
egyházba tért eretnek avagy szakadár később megint elpártolt), 
míg eddig fennforgott az akadály, valahányszor kereszteletlen 
megkeresztelttel akart házasságra lépni (akármilyen felekezetben), 
csak érvényesen történt legyen a keresztség kiszolgáltatása. 
b) Eddig többen azt vallották, hogy a kétes keresztséggel kötött 
házasság kezdettől fogva érvényes és akkor is az marad, ha 
később bizonyossá lesz, hogy a keresztség érvénytelen. És ezt 
úgy magyarázták, hogy a szokás, mely ezt az akadályt meg-
teremtette, ilyen kétes esetekre nem terjesztette ki az akadályt. 
Wernz1 azonban már a kódex előtt azt az álláspontot foglalta 
el, hogy az ilyen házasságok érvényessége csak vélelmezett, s 
ha utóbb kiderül, hogy a keresztség érvénytelen (vagyis hogy 
az egyik fél bizonyosan megkeresztelt, a másik meg bizonyosan 
meg nem keresztelt), a házasság kezdettől fogva semmis volt. 
A kódex most egész határozottan ezt a nézetet emeli törvény-
erőre, megszüntetve ekképen minden kétséget és vitát, mikor ki-
mondja, hogy ha a házasság megkötésekor egyik fél keresztsége 
kétséges volt, a házasság érvényesnek tekintendő, valamint akkor 
is, ha a házasság megkötésekor általában megkereszteltnek tar-
tották az illetőt, de ha utóbb bizonyossá válik, hogy az egyik 
megkeresztelt,2 a másik nem, érvénytelen a házasság. (1070. §. 2.) 
Azt a vitás kérdést, hogy misszió-területeken, ahol nagyon kevés 
a keresztény és nem lehet a valláskülönbség akadálya alól fel-

1 I. m. IV. nr. 507. n. 28., nr. 508. n. 32. 
s Természetesen az előző § értelmében vett megkeresztelt. 

2* 
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mentést kérni, önmagától megszünik-e az, nem döntötte el a 
kódex. Különben Wernz i nagyon határozottan állást foglal a 
megszűnés ellen. 

5. Egyházi rend. a) Eddig a házasságot kötő kisebbrendű 
klerikusok klerikusok maradhattak2 (a klerikális privilégiumok meg-
tartásával), ha egyházi ruhát viseltek s egyházi szolgálatot teljesí-
tetteké Most eo ipso kiesnek az egyházi rendből (132. §. 2.). 
b) Eddig házasember felszenteléséhez csak a feleség beleegye-
zése kellett, ma pápai dispenzáció szükséges és ha anélkül vette 
fel az ilyen a nagyobb rendeket, el van tiltva azok gyakorlásától 
(132. §. 3 ) .c) A nagyobb renddel biró egyházinak özvegye fel-
szentelt férje halála után az eddigi általánosabb, bár alig meg-
indokolható vélemény szerint nem léphetett érvényes házasságra, 
és pedig akkor sem, ha férje felszentelésekor nem tett valamely 
rendben ünnepélyes fogadalmat.4 A kódex után ilyenféle aka-
dályról már nem lehet beszélni s azért az özvegy érvényesen 
és — hacsak a Szentszék férje felszentelésekor egyszerű foga-
dalmat nem követelt tőle — megengedett módon léphet új 
házasságra, d) Eddig is azt vallotta a jogi doktrina, hogy az erős 
félelem hatása alatt felszentelt — bár érvényes a felszentelés — 
celibatusra nincs kötelezve s az egyházirend akadálya nem 
érinti. De eddig nem volt rá biztos törvény s voltak is, akik 
tagadták. Most a 214. kánon 1. §-a világosan kimondja, hogy az 
erős félelem hatása alatt felszentelt, ha a kényszerítést és az 
utólagos jóváhagyás hiányát bebizonyítja, birói Ítélettel a világiak 
sorába helyezendő a breviárium és celibátus kötelezettsége nélkül. 
Birói Ítélet előtt kötött házassága csak meg nem engedett, de 
érvényes volna, e) Az akadály ellenére házasságkötést meg-
kísérlő nagyobbrendű (s a vele házasságra lépő nő) a 
pápának egyszerűen fenntartott kiközösítésbe esik (eddig az 
ordinariusnak volt fenntartva), bűntényből eredő szabálytalanságot 
von magára (985. nr. 3.), ami eddig meglehetősen bizonytalan volt5 s 
ipso iure elveszti hivatalát vagy javadalmát (eddig csak a kisebb-
rendű klerikus vesztette el így, a nagyobbrendű birói Ítélettel volt 
megfosztandó) 188. nr. 5. 

I 
1 Im. IV. nr. 510. n. 37. 
2 Csak a beneficiumot veszítették el. 
3 És ha cum unica et cum virgine kötöttek házasságot, (c. un. VI. 3,2. ; 

Trid. XXIII. c. 6. iunct. cum c. 17. de ref.) 
* Wernz, nr. 395. 5 Leitner 193, Wernz., II. pag. 161. 
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Hogy a celibatus kötelezettsége egyházi törvényen vagy 
vótumon alapszik-e, a kódex sem döntötte el, de amikor a kódex 
életbeléptével hatályukat veszítették a felszenteléssel kapcsolatos 
fogadalomról szóló régi törvények, egyik fő erősségét veszítette 
el a fogadalmat valló nézet. 

6. Ünnepélyes fogadalom. Szent Tamásnak és szent Alfonz-
nak azt a véleményét, hogy az ünnepélyes fogadalom isteni 
jogon bontó akadály, eddig sem vallották a tudósok, ezután 
még kevésbbé fogják, mert nyilvánvaló, hogy csupán az egy-
ház intézkedéséből van az ünnepélyes fogadalomnak a vele 
ellenkező cselekvényekre nézve hatálytalanító ereje. — Ha az 
ünnepélyes fogadalmas halála után hátramaradt özvegye há-
zasságra lép (föltéve, hogy nem lépett ez is ünnepélyes 
fogadalommal bíró rendbe), ma ez a házasság kétségenkívül 
érvényes. Eddig sokan érvénytelennek mondották. Maga XIV-
Benedek is kételkedett érvényességében.1 — Az ünnepélyes 
fogadalom ellenére házasságkötést megkísérlő büntetése (épúgy, 
mint föntebb 5. e) alatt a pápának (nem ordinariusnak !) egy-
szerűen fenntartott kiközösítés, ha férfi az illető: irregularitas ex 
delicto, továbbá úgy tekintendő, mint a rendből törvényszerűen 
elbocsájtott a dimissio minden jogi következményével. (646.) 

7. Nőrablás. a) Ezentúl nemcsak az erőszakos elvezetés, 
hanem a letartóztatás is nőrablás. b) A saját jegyesének akarata 
ellen való elrablása is kétségtelenül nőrablás ma. Eddig többen 
tagadták.2 e) Bizonyos az is, hogy csakis nőnek elrablása okozza 
ezen akadályt, nem férfié. Eddig némelyek az ellenkező véle-
ményen voltak.3 f ) Valaminthogy az is bizonyos, hogy vala-
mely nőnek nem házasságkötés céljából való elrablása nem okoz 
akadályt, g) Ha az elvezetés nem házasságkötés céljából történt, 
de utóbb ezen célból tartja a nőrabló a nőt fogva, most már 
biztosan akadály, mert a letartóztatás egyenlő az elvezetéssel és 
az ilyen kombinált cselekvénynél elég, ha a szándék a letartóz-
tatásnál vonatkozik a házasság megkötésére, míg eddig maga a 
detentio nem okozta az akadályt s azért a házasságkötési szán-
déknak az abductiónál kellett meglennie, h) Kiskorú nőnek, még 
ha nem is jegyese a raptornak, szülői vagy gyámja tudta és 

1 De synod, dioec. 1. XIII. c. 12. nr. 16. - L. Wernz/nr. 380. 
2 L. Wernznél, nr. 28032. 
3 L. Gasparrinál. nr. 621. 
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beleegyezése nélkül történt elrablása ma már bizonyosan nem aka-
dály, feltéve, hogy a nő az elrablásba es házasságba adta beleegye-
zését. i) A nőrabló büntetése ma: ipso iure ki van zárva az egy-
házi cselekvényekből, azonkívül megfelelő büntetésekkel sújtandó. 
Serdületlenek elrablásáért a laikus elveszít még ipso facto minden 
hivatalt is, melyet az egyházban bírt, klerikus pedig a depositióig 
terjedhető büntetéssel sújtandó. (Eddig excomm. nemini reservata, 
infamia, incapacitas ad dignitates, klerikusokra azonfelül depositio.) 
2353. és 2354. 

8. Bűntett, a) Ma kétségtelen, hogy nem-tudása nem men-
tesíti ez akadály alól. (16.) b) Hogy az adulterium qualificatum 
esetén milyen fokú nem-tudása a jogaiban megsértett házasság-
nak mentesít az akadály alól, nem dönti el a kódex. Nyilt kérdés 
marad tovább is. c) Ellenben bizonyos, hogy az adulterium cum 
promissione matrimonii beálltához kölcsönös ígéret, promissio 
és repromissio kell és semmikép sem elég az egyik részről tett 
igéret s a másik részről az elfogadás, annál kevésbbé a hallgatás.2 

d) Végérvényesen eldöntötte a kódex, hogy a tisztán polgári 
házasság is attentatio matrimonii, mely adulteriummal kapcso-
latban a bűntett akadályát okozza.3 e) Hogy az adulterium cum 
coniugicidio uno machinante akadálynál szükséges-e az akadály 
beálltához az, hogy a hitves-gyilkos bűntettét a leendő házasság-
kötés szándékával kövesse el, vagy hogy a házasságtörésben 
bűntársával e szándékát közölje, a kódex nem említi. Valószínű-
nek tartjuk, hogy az új jogban egyáltalában nem szükséges a 
szándék, f ) Azt sem mondja a kódex, hogy a coniugicidium 
utroque machinante esetén mindkét félben meg kell-e lennie a 
házasságkötés szándékának, vagy elég, ha csak az egyikben van 
meg, (eddig általában az utóbbit tanították),4 vagy hogy talán 
egyáltalában nem szükséges az akadály beálltához a tett elköve-
tésénél a házasságkötés szándéka. Ez a legvalószínűbb. 

9. Vérrokonság. a) Most már kétségtelen, hogy iure cano-
nico az egyenesági rokonság a végtelenségig akadály. Eddig 
voltak, akik csak a negyedik fokig mondták akadálynak. (Azt a 
kérdést azonban, hogy az egyenes ágnak fokai az elsőn túl 
természetjogi akadályok-e vagy sem, nem érinti a kódex.) 
b) Az oldalági vérrokonság az eddigi 4. fok helyett most csak 

1 L. Wernznél, nr. 5223". 3 L. Leitner, i. m. 2612. 
2 Wernz nr. 52 438. Gasparri 737. 4 Wernz, nr. 528=5. 
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a 3-ig terjed. (Arra szintén nem terjeszkedik ki a kódex, hogy 
az oldalági elsőfokú vérrokonság természetjogi akadály-e.) 
3. Ezentúl nem sokszorozódik a vérrokonság akadálya, ha 
ugyanazon közös törzs többszörös úton érhető el. Azelőtt igen. 
A régi jog szerint tehát pl. két unokatestvér közt, kiknek szülői 
is unokatestvérek voltak, oldalági másodfokú és kétszeres negyed-
fokú vérrokonság volt. Ez az utóbbi ma csak egyszeres volna, 
de mert a negyedfok már nem akadály, egyáltalában nem veendő 
figyelembe. 4. A felmentés nélkül házasságra lépő vérrokonok 
az incestus bűntettét követik el, melynek egyéb, ferendae sen-
tentiae büntetéseken kívül infamia iuris is a büntetése. Eddig 
ez utóbbi nem állt be. 

10. Sógorság. a) Ennél az akadálynál legfontosabb újítás 
az, hogy ezentúl alapja az érvényesen megkötött, akár elhált, 
akár el nem hált házasság, nem pedig, mint eddig, a kopula. 
b) Épen ezért nincs többé törvénytelen sógorság, c) és nincs 
házasság utáni (affinitas supervenicus), mely eddig az egyik há-
zastársnak a másik házastárs első- vagy másodfokú vérrokonával 
elkövetett házasságtöréséből származott s azzal a büntetéssel 
járt — hacsak mentő körülmények nem forogtak fenn — hogy 
a vétkes fél az ártatlantól a házassági kötelesség teljesítését nem 
követelhette, d) Az új jog értelmezői közt vitás az, hogy a ke-
reszteletlenek házasságából is származik-e sógorság, mely persze 
addig, míg kereszteletlenek maradnak, nem lesz akadállyá, de 
mihelyt az egyik megkeresztelkedik, beáll az akadály. Mi azt 
hisszük, hogy igenis, a kereszteletlenek házasságából is származik 
sógorság, úgy hogy a keresztség felvétele után érvénytelen volna 
az újonnan kereszteltnek házassága olyan személlyel, akinek vér-
rokonával a keresztség előtt házasságban élt. e) Bizonyos most, 
hogy az egyenesági sógorság a végtelenségig, nem pedig — 
mint némelyek eddig gondolták — a 4. fokig, f ) Az oldalági 
sógorság a második fokig akadály (eddig a törvényes sógorság 
a 4., a törvénytelen a 2. fokig volt akadály, g) Eddig voltak, 
akik a törvényes egyenesági elsőfokú sógorságot természetjogi 
akadálynak mondották.i Az 1043. kánon után semmi alapja nincs 
már e véleménynek, aminthogy egyébként több régebbi dekla-
racióval is ellenkezett, h) Tekintettel arra, hogy nem a kopula 
immár a sógorság alapja, a belőle származó akadály sokszoro-

1 Wernz , 430« . 
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zódása is megváltozott. Eddig sokszorozódott az akadály, ha a 
másik fél több rokonával, vagy olyannal, aki többszörösen volt 
rokona, követtetett el a kopula, ha mindkét fél végzett kopulát 
a másik rokonával s végül némelyek szerint ha ugyanazon sze-
méllyel előbb törvénytelen, később törvényes kopula követtetett 
el. Most akkor, ha többszörös a vérrokonság akadálya, melyből 
származik, és ha valaki meghalt hitvestársa több rokonával lép 
egymás után házasságra, i) Mivel nem a kopula immár a sógor-
ság alapja, elesnek mindazok a kontroverziák, melyek a kopula 
tökéletes elvégzettsége kérdésével voltak kapcsolatban. 

11. Köztisztesség, a) Alapja eddig az eljegyzésből s az el 
nem hált érvényes házasságból beálló lelki egyesülés volt, mint 
a sógorságé- a testi egyesülés. Most a sógorságé az érvényes 
házasság, a köztisztesség akadályáé pedig a házassághoz hasonló 
érvénytelen (akár elhált, akár el nem hált) és törvénytelen össze-
köttetés (matrimonium invalidum et publicus vei notorius con-
cubinatus.) b) Érvényes eljegyzésből nem származik többé köz-
tisztességi akadály, c) El nem hált érvényes házasságból sem, 
(hanem származik ebből sógorsági akadály), d) Érvénytelen el 
nem hált házasságból, ha a beleegyezés hiánya miatt volt ér-
vénytelen, nem származott köztisztességi akadály. (Az vitás volt, 
hogy vájjon akkor van-e akadály, ha a beleegyezésnek nem a 
természetjog, hanem egyházjog követelte kelléke hiányzott.) i 
Most akkor is fenforog a köztisztesség akadálya, ha a beleegye-
zés hiánya miatt érvénytelen a házasság, e) Ma ez az akadály 
csak az egyeneság első és második fokára terjed ki. Eddig az 
eljegyzésből származó akadály az egyenes- és oldalági első, az 
el nem hált érvényes vagy érvénytelen házasságból egyenes ágon 
végig, oldalágon a negyedik fokig terjedt ki. f ) A tisztán pol-
gári házasságból nem származott eddig köztisztességi akadály; 
ma igen, akár érvénytelen házasságnak, akár konkubinatusnak 
tekintsük. 

12. Lelkirokonság. a) A bérmálásból származó lelkirokon-
ság nem akadály többé, b) A keresztelésből lelkirokonság és 
akadály csak a keresztelő és megkeresztelt, valamint a kereszt-
szülő és megkeresztelt közt származik. Elesik tehát az eddigi 

1 Még vitásabb volt, hogy az előírt forma nélkül megkötött házasságból 
származott-e ez az akadály. A tisztán polgári házasságból biztosan nem szár-
mazott. (S. C. C. márc. 13. 1879.) 
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compaternitas spirituális a keresztelő és keresztszülő meg a meg-
keresztelt szülei között, c) Eddig vitás volt, most bizonyos, hogy 
a magánkeresztelésből is lelki rokonság származik, d) A kétsé-
gesen érvényes keresztelésnél szerepelt keresztszülő nem esik 
lelkirokonságba,1 valamint a feltételesen ismételt keresztelésnél 
szereplő sem (kivéve, ha mindkét esetben ugyanaz szerepelt 
volna), akkor sem, ha utóbb kiderül, hogy vagy az első volt 
bizonyosan érvényes, vagy à második. Eddig vitás kérdés volt 
ez. e) Szabatosan s az eddigi jogtól nem egy pontban eltérőleg 
állapítja meg a kódex, ki lehet érvényesen keresztszülő, f ) Eddig 
házasság utáni lelki rokonságról is beszéltek, mely beállt a hit-
vestársak közt, ha gyermeküket valamelyikük megkeresztelte vagy 
keresztvízre tartotta s az a hatása volt némelyek szerint,2 hogy 
amennyiben szükség nélkül történt, a vétkes hitvestársat meg-
fosztotta a házastársi kötelesség követelésére vonatkozó jogától. 
Ma erről már nem lehet beszélni, mert a lelkirokonság legfel-
jebb a keresztelő szülő és gyermeke, nem pedig közte s a másik 
hitvestárs közt állna be; ha pedig keresztszülő lett volna az 
egyik házastárs, abból semmiféle lelki rokonság nem áll be, mert 
a szülők most saját gyermekük keresztszülője érvényesen nem 
lehetnek, g) Eddig több okból sokszorozódhatott a lelkirokon-
ság akadálya. Ma, mivel a bérmálásból nem származik akadály 
s a kompaternitás megszűnt, legfeljebb akkor többszöröződik a 
lelkirokonság akadálya, ha valaki ugyanazon személynek ke-
resztelője és keresztszülője. 

13. Törvényes rokonság. Eddig ezen akadályt illetőleg a 
római joghoz alkalmazkodott az egyház s annak az adoptióból 
következtetett házassági tilalmait teljesen elfogadta. Utóbb az 
egyes országokban a római jog elveszítette hatályát s saját tör-
vényeikkel szabályozták az örökbefogadást. Az egyház azonban 
továbbra is a római jog mellett maradt s a modern törvény-
könyvekre csak annyiban volt tekintettel, hogy vájjon azok is-
merik-e az örökbefogadás intézményét s lényegében a római 
joggal megegyezőleg szabályozzák-e. Ha igen, akkor abban az 
országban fennállott a törvényes rokonság akadálya, és pedig a 
régi, a római jog szerint kialakult terjedelmében, tekintet nélkül 
arra, hogy az illető ország törvényei szerint származott-e az 

1 A keresztelőre nézve ugyanezt nem mondja ki a kódex. 
2 L. Qasparri, no. 843. 
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örökbefogadásból polgári házassági akadály vagy sem. A kódex 
most, amint régebben a római jog kanonizáltatott e pontban, 
minden egyes ország törvényeit kanonizálja, mikor kimondja, 
hogy épen olyan módon akadály a törvényes rokonság az egyházi 
fórumban, ahogyan akadálya az a polgári házasságnak. Tiltó, 
bontó, vagy semmilyen. Csak a törvényes atyaság akadály, nem 
pedig a sógorság és testvérség, ha így van a világi törvények 
szerint. Beáll két örökbefogadott közt is, ha a világi törvények 
így szólnak. Megszűnik egyenes ágon is, ha az örökbefogadási 
viszony megszűntével megszűnik az akadály a világi fórum előtt. 

Pécs. Dr. Sipos István. 



A SZELLEMISÉGRŐL A MŰVÉSZETBEN. 

Az ESZMÉLŐ természetbúvárnak egyik legvonzóbb szakmunká-
L ját képezi a létfokozatok éles megfigyelése. Szépek az ásvá-

nyok, elragadóan szépek a drágakövek, de kétszeresen érdekesek 
a természetben a határszéli megfigyelések. Azok a megkapó 
rajztünetek az ásványvilágban, melyek már egy magasabb lét-
fokra emlékeztetnek, p. o. a csillogó jégvirágok befagyott abla-
kainkon, midőn a napsugárban ezer színjátékkal pompáznak, 
még nem nyúlnak át a szerves növényvilágba, de oda már út-
mutatóul szolgálnak, s annak beköszöntésére figyelmünket elő-
készítik. Szintúgy a solenhofeni mészpalalapokon sokszor észlel-
hető finom növényrajzok, a dendriták, nem átmeneti fokozatok 
a növényországba, hanem pusztán csodálatos, meg nem fejtett 
lerakódásai a szénenysavas páráknak, melyek épúgy, mint a 
jégvirágok, a szervetlen elemeknek egy magasb létvilágot sej-
tető játéküzelmei gyanánt szerepelnek. 

Hasonló határszéli tünetek mutatkoznak a növényeknél is, 
melyek már az érző, mozgó, húsevő állatvilágra figyelmeztetnek, 
de lényegükben a nedvesség- és hőokozta mechanikus hatásokra 
vezethetők vissza.1 így a napraforgó ismeretes fordulatai, az 
érzőkevirág (mimosa pudica) legkisebb érintésre beálló össze-
zsugorodásai, a légyfogóvirág (dionaea muscipula) csalafintos 
zsákmánylásai még nem érzést, vele összefüggő étvágyat és 
mozgást jelentenek. De azokat már némiképen előképezik. 

Még meglepőbbek azok a tünetek, melyek az állatország 
határszélein lejátszódnak. Való igaz, hogy sok állat finomulf 
érzéke az emberéit jóval túlhaladja. A sas messzelátása, a kutya 
szaglása, a ló bámulatos sejtő ösztöne, sőt a hangyák lelemé-

1 V. ö. Damián János S. J. «Éreznek-e a növények ?» című értekezését a 
Bölcseleti Folyóirat 1900-iki folyamában. 
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nyessége, mint azt a híres P. Gredner Vince, botzeni ferenc-
rendi tanár megfigyeléseiben közzétette, az emberi magasb, 
értelmi képességeknek már az állatoknál fel-felvillanó jelképe-
zései s bizonyára a Teremtőtől céltudatosan rendezett előjátékai. 

Végül az ember, a látható világteremtés koronája, részben 
még a minket környező külső természet, részben már a felsőbb 
szellemi lét országába tartozik. Erő, hatalom rejlik benne a földi 
dolgok fölött, de egyúttal egy beléje oltott, ki nem oltható sej-
telem még magasabb, szellemibb létvilágokról, amely gyakran 
valóságos, öntudatos látássá alakul. A lélek legmélyebb bense-
jében honol egy tisztább szellemi életnek megérzése a síron túl, 
erős vágyakozás, magasabb szeretet, nemesebb javak után, mint 
amelyeket a világ nyújthat. S azért, ha földünk virányairól, a 
tengerek mélységeiből, a levegő magasságaiból oly csodásan 
szervezett, rendezett élet tárul felénk; ha eszmélő, vágyódó gon-
dolatunkkal még feljebb emelkedünk s a szellemiség megmér-
hetetlen magaslataira átjárókat keresünk: az a mély hit és meg-
győződés vesz rajtunk erőt, hogy az emberrel a csodálatos lán-
colat, mellyel Isten a látható teremtést magához fűzte, még meg 
nem szakad, s hogy vele az eszes teremtmények sora meg lett 
ugyan kezdve, de lezárva épen nem; hogy az ember maga is 
csak határszéli figyelmeztető magasabb létfokozatokra. Nem zár-
kózhatunk el azon hit elől, hogy a mindenható és mindentudó 
a szellem birodalmát is lényekkel, magas exisztenciákkal töltötte 
be, melyek mind magasabb megismeréssel, mind ragyogóbb 
értelemmel, mind szentebb akaraterővel lettek felruházva, és 
hogy a teremtés a földön túl szellemektől-szellemekig mind 
magasabb rangokkal és rendekkel tovább emelkedik fel, fel — 
egy határig, melynek csak Isten a megmondhatója, a végtelen 
Isten, aki minden dolgoknak nemcsak kezdete, hanem egyúttal 
végcélja is. 

A szellemiség skálájának legalsó fokán áll az ember; rólunk 
mondja az írás : Voluntarie nos genuit verbo veritatis, ut simus 
initium aliquod creaturae ejus. (Jac. 1. v. 18.) Szabad elhatáro-
zással hívott minket létre igazságának szavával, hogy teremtmé-
nyeinek valamelyes kezdetei legyünk. Valamelyes kezdetet hang-
súlyoz itt az Apostol, mert hisz az embernél a szellem még nem 
tiszta lét, hanem a tőle informált anyaggal egy állaggá olvad 
össze, s szellemi működésének kifejtésében az érzékek közremű-
ködésére van utalva. 
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Találós, hatásos érveléssel következteti azután Aquinói Sz. 
Tamás, miután az emberről szóló tanait kifejtette, hogy Isten, a 
végtelen tiszta szellem — és a test szerint anyagi ember közt 
kell még pusztán szellemi teremtményeknek is létezniök. A Summa 
Theol. I. könyvének 50 ik kérdésében, az első cikkben ezt a 
következtetést vonja le : Miután a világegyetemnek szükségképen 
hasonlóvá kell válnia az Istenhez — Cum necessarium sit Uni-
versum assimilari Deo —, ahhoz az Istenhez, aki értelem- és 
akaraterejével alkot és működik, a teremtmények sorában kell 
azért, hogy találkozzunk olyanokkal is, amelyek tisztán értelmi 
és testnélküli létben Ieledzenek. 

Miután a Doctor Angelicus az angyalok létét így pusztán 
bölcseleti okból mint világharmóniai követelményt elismerte s 
elénk állította: szellemének sasszárnyalásával az angyalok biro-
dalmában mind magasabbra emelkedik. Ugyanazon helyen a 
3-ik cikkben tételeit tovább szövi s kimondja, hogy miután az 
Angyalok sokkal tökéletesebbek, mint a testbe alkotott teremt-
mények, azért számuk minden anyagi sokaságot túlhalad s való-
ban a legeslegnagyobb szellemi birodalmat képezik. A negyedik 
cikkben még magasabbra tör, még meglepőbbet merészel, s 
kimondja, hogy miután az összes szellemi állagok anyagból és 
létformából össze nem tevődnek, eszerint egy és ugyanazon faj-
hoz nem tartoznak 1 Megjegyzendő azonban, hogy Suarez és 
utána többen a tomistáknak ezen utóbbi fejtegetését, bár komoly-
nak vallják, de döntőnek el nem ismerik. 

Ha tehát a világegyetem összességét kontempláljuk, a 
teremtményeknek mily végtelen létfokozatai tárulnak fel előt-
tünk! A milliárd és milliárd anyagi világok, a csillagok boly-
góikkal mint pusztán anyagi exisztenciák, rajtok a növények és 
állatok ezerféle fajokba osztályozva; fölöttük már az eszes, de 
még az anyaghoz kötött magasabb létfokok, az emberek, akik-
nek összessége azonban csak egy fajt képez. Ezek fölött emelked-
nek fel, fel végtelen sorozatban az angyalok karai, és pedig úgy, 
hogy minden egyes angyal újabb speciest, tehát magasabb lét-
fokot képez. Az Istent persze el nem érik, de meg sem közelí-
tik, mert Isten, a végtelen, és angyal, a véges lény között, dacára 
az utóbbi kérubimvoltának, megmérhetetlen a távolság, végtelen 
a különbség. Az összes megteremtett világuniversum fölött leled-
zik azután örök majesztásában Isten, mint teremtő, fenntartó és 
boldogító végtelen létforrás, akiben élünk, mozgunk és leledzünk. 
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Ha ezután a világrendet s a teremtményeknek mind maga-
sabbra emelkedő sorozatát szóbavettük s az embert mint a 
szellemi skála legalsó fokán álló lényt felismertük, letűzzük, hogy 
ez az összehasonlítás és értékelés pusztán a természeti rend, a 
filozófia nézőpontjáról történt, s itt kétséget sem szenved, hogy 
a legutolsó angyal, a legalsó fokon álló tiszta szellem messze 
túlszárnyalja a legtehetségesebb, legkiműveltebb embert. Más 
képet nyerünk azonban, mihelyt a kérdést a természetfölötti 
theologia, a dogmatika álláspontjáról mérlegeljük. Bizonyos, 
hogy a megváltás útján az ember számára kieszközölt isteni 
kegyelem, a megszentelő malaszt az embert bizonyos való érte-
lemben divinizálja. Általa már a természeti rendből a magasabb 
régiókba, a természetfölötti rendbe lépünk, amely a megváltás 
terve szerint az embernek istenkitűzte végcélja. Leszögezzük 
tehát világosság kedveért a tényállást, hogy a nagy Isten az ő 
szolgateremtményét, az embert, pusztán isteni jóságának túlára-
dásából szolgai rangjából kiemelte, a megszentelő malaszt 
mennyei rendjelével feldíszítette, ez úton gyermekévé, családtag-
jává adoptálta s örökösévé felavatta, eszerint bizonyos értelem-
ben divinizálta. Azért idézi az Apostol Krisztus szavait: Non 
jam dico vos servos, dixi amicos. (Ján. XV. 15) és más helyen: 
Videte, qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nomine-
mur et simus. (I. Ján. 3 f. 1 v.) Szent Tamás pedig az itt mon-
dottakat így formulázza: Gratia est participatio divinae naturae. 
<1. Jac. q. 110. 3. 4. c.) Az előbb mondottakat tehát így kell 
kiegészítenünk, hogy ha az ember természete szerint a legkisebb, 
legutolsó angyal alatt áll is, az isteni malasztnak birtokában 
azonban a legmagasabb angyalt is, ha ezt pusztán természeti 
szempontból, a malaszttól elvontan tekintjük, rangban — mint 
Isten gyermeke a szolgateremtményt — messze túlszárnyalja. 

* * * 

Az itt röviden ecsetelt világrend a nagy Universum összes 
lényeit rangfokozataik szerint emelkedő sorban, objektiv beállí-
tással osztályozta. Az igaz művészetnek feladata nem lehet más, 
mint a nagy harmóniákat, melyeket a külső világrendben szem-
lélünk, a lehetőleg leghűbben visszatükröztetni. Minél magasab-
ban bir azután a művész az ihletés perceiben a létfokozatokon 
fölemelkedni, minél inkább képes emberi gyarló voltával az 
Istent magát megközelíteni, annál értékesebb, annál valóbb, 
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annál emelőbb lesz műalkotása is. Äm olyan a mi gyarló meg-
ismerőtehetségünk, hogy ahelyett, hogy az anyagi világ bilin-
cseiből kibontakozva a szellemi lények ranglétráján fel tudnánk 
emelkedni, inkább azokat a tiszta szellemi exisztenciákat húzzuk 
le magunkhoz, hogy őket fantáziánknak itt lenn készült mezébe, 
képeibe bujtatva, őket — az angyalok végtelen sorát, sőt magát 
a nagy Istent is — halandó szemünk szűk látószögében idomít-
hassuk. 

Sőt ha értelmünk járásmódját a köznapi, gyakorlati életben 
megfigyeljük, hamar nyomára jutunk, hogy magának a szellemi-
ségnek természetkiszabta határait is hamiskásan eltoljuk, s már 
az anyagi világnak, a külső természetnek némely tárgyait, tüne-
ményeit, amelyek a szellemnek már némi sejtelmét, valamelyes 
vonatkozásait mutatják, a szellemiség jelzőjével illetjük. 

Tudjuk, hogy a szellem nem más, mint anyagtalan, vagy 
testnélküli állag. Már pedig a közszokás «szellemi» vagy «átszel-
lemült» jelzővel illeti meg ezen tárgyakat is, melyek az anyag-
nak nagyon finomult, nagyon vékony kiadásával ötlenek sze-
münkbe. A köznép az esteli lámpánál alig hallhatólag röpködő 
kis pillét, a Pterophorus pentadactylust öttollas szárnyacskáival 
«Qeistchen», «szellemecske» névvel szokta üdvözölni. A műker-
tészek, ha az ünnepi nagy, nehéz virágcsokrot megkönnyíteni, 
lebegtetni, vagy, mint mondják: szellemíteni akarják, a legfino-
mabb, majdnem tömjénfüst módjára lebegő növényfajokkal, az 
árvalányhajjal (Stipa pennata), a Poa és főleg az Asparagus plu-
mosus és Asparagus Sprengeri dísznövényekkel szeretik kikörí-
teni. De még a nagysúlyú ásványvilág termékeiből is azokat 
szokták a szellemsajátságok jelzésére alkalmazni, melyek az 
angyali fényjeleneteket némikép visszatükrözik. így a finom 
aranyhártyákat, köznéven aranyfüstöt, amely játszi lebegésével 
felfelé törni látszik, a karácsonyfa díszítésére, a művészetben 
pedig a festett képeknél már a byzanci kor óta háttér gyanánt 
az örök élet tündöklő virányainak szimbolizálására tartották 
alkalmasnak. 

Végül a minket környező teremtésben mint a legfinomul-
tabb anyagot, mint az imponderabiliák főképviselőjét találjuk az 
éthert, azt a csodálatos, a levegőnél könnyebb, meg nem fog-
ható valamit, de bizonyosan létező fluidumot, mely a világtes-
tek között a világűrt kitölti s közöttük a szükséges kapcsot 
képezi; hármas rezgésével pedig a fényt, hőt és a villamosságot 
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szállítja a napból földünkre. Testünk, természetünk úgy van 
alkotva, hogy a fény és a meleg után annyira vágyódunk, hogy 
nélkülök nem létezhetünk, sőt egészségi érzetünket is hozzájuk 
kapcsoltnak, tőlük függőnek tapasztaljuk. A teremtésnek pedig 
az anyagi világ fölött kiemelkedő, szellemi karait, az angyalo-
kat, sőt magát az Istent is mint étheri, fényteli alakokat képzel-
jük magunknak. Magában az anyagi világban pedig ép azon 
természetnyujtotta adományokat tudjuk leginkább élvezni, melyek 
fényükkel, szinteli ragyogásukkal bűvölik el szemünket; példa 
gyanánt tekintsük csak az aranyat, a drágaköveket; a szerves 
világból a forró égövnek szemet kápráztató lepkéit, szint szik-
rázó kolibri madarait. 

Épúgy a művészetben is szelleminek, átszellemültnek mond-
ják már a technikailag nagyon finomult s ép azért súlyban is 
minimális alkotásokat. így az oltárokon lengő lebegő csipkéket 
a jó nép mindenkoron nagyon kedvelte. De kedvelték azokat a 
szellemvilágban legmagasabban járó férfiak is. Ismert dolog, 
hogy a nagyemlékű XIII. Leó pápa fáradt óráiban dús csipke-
gyűjteményének szemlélésében kereste a szükséges felüdülést. 
Igaz ugyan, hogy a csipke már önmagán viseli és juttatja kife-
jezésre az emberi szellemnek s velejáró ügyességnek csodála-
tosan könnyű, játszi műgyakorlatait, de eltekintve ezen causalis 
nexustól, ezen okozatos kapocstól, a csipke önmagában tekintve 
is, bár a szellemi tér skálájától messze áll, épen étheri könnyű-
ségénél fogva képes képzeletünket ki a durva, anyagi világból 
a magasabb létértékek felé irányítani. 

Vannak azonkívül a holt anyagban, eltekintve a nagyon 
finomra redukált mennyiségtől, egyéb kvalitások is, melyek fan-
táziánkat hamarosan a szellem világába terelik. Lépjünk csak a 
kassai vagy a kölni dómba! Dacára az óriási kőtömböknek, 
melyek itt csak egy pillérben is összekötődtek, az egésznek az 
égbe emelkedő, az égbe késztető alkotmányánál fogva hamar 
átérezhetni, hogy itt a Sursum Cordá-nak legpregnánsabb, min-
den szónál, éneknél hatályosabb kifejezése előtt állunk. A gót 
stílust ép azért a tektonikában a magasba törő lendületénél fogva 
az átszelleműlés formulájának, életet lehelő egységes szerkesz-
tésénél fogva pedig organikus stílusnak nevezik. 

* * * 

Ha szemleutunkon a csak képletes szellemtárgyaktól a már 
valóságos szellemhordozó egyedekhez, az emberekhez térünk, itt 
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találjuk meg a művészet legsajátosabb, legtermékenyebb alkotá-
sait. De persze csak fokozatos haladással, élesen megkülönböz-
tethető szellemvisszatükrözésekkel. A szellemképeknek természeti 
álláspontra valló, de máris sokszor nagyfejlettségű stádiumát 
az antik művészet nyújtja. Náluk a művészeti hangsúlyt a testi 
formákra, a külső szépség kifejezésére helyezték. Phidios és 
Praxiteles alkotásai a testi alakításoknak netovábbját képezik, s 
az emberi testet a maga egészében nézve, mint a szellemnek 
hordozóját, hüvelyét mutatják be. De kiemeljük, hogy ők nem 
annyira az arcból kisugárzó szellemiségben, mint inkább az egész 
test helyes arányításában, tehát a szebb és magasbrangú megjele-
nésben keresték a szellemi tipust. Ismert istenszobraikon ne keres-
sük a psyche mélységét ; ők maguk, bár tán csak homályos tudattal, 
érezték, hogy ezek a Hermes-, Hera-, Athene- stb. isteni alakok 
inkább csak fikciók, szurragátformulák, melyekkel magasabb sej-
telmeiket az istenségről tőlük kitelhetőleg méltó modellálással 
öntötték formába. Innét származik az antik szobrokon az a mo-
gorva arctipus, mely majdnem stereotip utánzatokban a fátum 
bélyegét süti az istenek s egyéb magasabb formációk homlokára. 

Legmegkapóbbak bizonyára azok a híres görög szobrok, 
melyekkel a fikciók világából a riasztó valóságba léptek át s a 
pogány világ lelki nyomorát, a megváltás utáni vágyukat tudták 
mesterileg megörökíteni. Csak az ismert mellszobrokat, a nápolyi 
Homerost és a római Senecát mutatom be ez alkalommal, ame-
lyek pszichológiai mélységes jellemzésre nézve felülmúlhatatla-
nok; az előbbit tartja Burckhardt messze elterjedt Cicerone 
könyvében az antik görög művészet legkimagaslóbb alkotásának. 
Strzygvorski viszont a Phidias-féle «Theseus» vagy «Dionysos» 
nevezetű fekvőszobornak a Parthenon keleti oromfalán, mint az 
elmélyedt gondolkodás prototyponjának nyújtja a pálmát. 

Szellemiség szempontjából messze túlszárnyalja az antik 
művészetet a későbbi keresztény korszak műalkotása. Hogyisne! 
Hisz az antik vallások a mythoszoknak, a vallásregéknek ala-
csony színvonalán túl nem emelkedtek s annyi tévelyt, sőt 
aljas momentumot foglaltak magukban, hogy a gondolkodó 
főket — pedig a görögök és rómaiak, olyanok voltak — ki nem 
elégítették, sőt visszataszították. S ha mégis helyenként vonzó 
elemek nyilatkoznak meg bennök, mint p. o. Athéné szűzi szár-
mazása Zeus fejéből, azt mint az ős kinyilatkoztatás maradvá-
nyait a hagyomány útján kell tekintenünk. 

Rel ig io , hittud. és bölcs, folyóirat. 1922. 3 
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A keresztény hitélet ellenben nem mythoszon, hanem 
Krisztus, az istenember történeti alakján, a megváltás nagy aktu-
sán, szóval az Egyház természetfölötti, de egyúttal történeti kiala-
kulásán sarkallik. S ez a lényeges különbség a bukott termé-
szeti rendszer s a megváltott természetfölötti világ közt a művé-
szetben is kategorikus, meggyőző erővel ötlik szemünkbe. 

Az antik kor képes volt erős, heves indulatokat, szenvedé-
lyeket műképein kifejezni ; tekintsük csak Laokoon, Niobe, Dirce 
(a farnézi bika) stb. ismert alakjait; mennyi szenvedés, remény-
telen fájdalom, kétségbeesés tükröződik ott vissza! Ám az antik 
kor a keresztény belső, megtisztult erénynek még csak sejtel-
mére sem jutott. Azokról a nagy lelki kincsekről, amiket isten-
szeretet, bizalom, alázatosság, szűztisztaéág, engedelmesség, ön-
megadás stb. néven keresztény erényeknek ismerünk és vallunk, 
a régieknek fogalmuk sem volt, sőt e szavakat szótáraikban 
hiába is keressük, mind e magas égi adományok Krisztus szent 
sebeiből a keresztfán áradtak le mireánk. A Mater Dolorosa 
megható képe, a Szentek életének ezernyi virágai a Golgothá-
ról származtak szét a föld kerekségén. Ez az első lényeges 
különbség eszerint a két művészet más és másrendű természe-
téből, belső tartalmából ered. A második különbséget az alakí-
tásban, a külső formában kell keresnünk. Mint már jeleztük, az 
antik művészet az isteneket érzéki szép formában ábrázolta, mint 
épséges szépséges embereket tüntette elő; az istenek látása az 
antik világban nem annyira erkölcsi emelkedést, lelki meghódo-
lást, mint inkább esztétikai élvezetet volt hivatva nyújtani ; a 
forma tehát, a gyönyörű jelenség itt elsőrangú, mondjuk fősze-
repet játszott. 

Hogy mily örvényekbe jutott azonban a formának ilynemű 
túlzott hangsúlyozása, a testi szépségnek a morális érték fölé 
való emelése, azt itt ecsetelnünk nem szükség. A meztelen ala-
kításokat, melyeknél az erkölcsi momentum háttérbe szorult, 
mint az ép és egészséges művészet sorvasztó betegségét kell 
elitélnünk. Látásuk már a pogány világban nem hogy emelte 
volna a népet, sőt Plinius tanúsága szerint (Hist. Nat. XXXVI. 
cap. V. 10.) állattá alacsonyította. 

A keresztény hitélet az emberben valami magasabbat is 
lát a testnél, a halhatatlan lelket, melyet Krisztus, az Istenember, 
saját vérén váltott meg. A test tehát a keresztény szemében 
csak másodrangú tényező, mely hivatva van a lelket örök céljai 
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elérésében segíteni és szolgálni. Eszerint a művészetben is a 
test szépségeinek előtüntetése csak annyiban célirányos, ameny-
nyiben a lélek magasabb érdekeivel nem ellenkezik s azokat 
kifejezésre juttatja. Ám a Krisztus-ihlette művészet ismeri a 
bukott ember rosszrahajló ösztöneit s azért tiltja a meznélküli 
alakításokat. S ime! épen a testnek szemérmes elfödése a néző 
figyelmét elsősorban az arcra irányítja, amelyen a szellem, a lelki 
magasabb élet visszatükröződik; másrészt pedig a testi szépség 
a kellő művészi ruházat és redőzet által annál hatályosabban 
érvényesül. J * * * 

Igaz, való igaz mégis, hogy minél magasabb rángúak és 
tartalmúak a tárgyi alakítások a keresztény művészetben, minél 
magasabb a théma, melyet a keresztény művész vésője vagy 
ecsetje megörökíteni törekszik, annál nehezebbé válik annak 
kellő kivitele. Az egyik, tán legnagyobb akadály épen a mi 
emberi megismerésünk természetében rejlik. Bármit is gondo-
lunk, bármit is alakítunk, azt előbb a fantazmák, a földi képek 
mezébe kell öltöztetnünk. Innét van, hogy az angyalokat, az 
Istent, a Szent Háromságot csak átvitt, metaforás képekben bír-
juk a művészetben előtüntetni. De van egy másik gyengéje is 
főleg a modern művészetnek, melyet ezúttal, mint messze elhara-
pódzott betegséget, csak szelíden, kíméletesen kívánunk érinteni. 

Nem mondhatjuk, hogy a mai művészeti oktatás a keresz-
tény hitélet bázisán állana. Aki a művészek táborában csak 
némileg is benfentes és otthonos, szánakozással tapasztalhatja, 
hogy épen a kiválóbb művészek között mily kevesen kapták 
meg fiatal korukban azt a dózis ker. felfogást és ker. érzést, ame-
lyek az igaz keresztény ihletű műnek megalkotására okvetetlenül 
szükségesek. E tekintetben épen napjaink művészete — tisztelet, 
becsület a kivételeknek — a mult fényes korszakok istenihlette 
művészetétől messze lehanyatlott. Innét az a majdnem feltűnő 
tartózkodás az Egyháznagyok részéről, ha ikonográfiái újabb 
alkotások, újabban kivésendő templomi szobrok vagy megfes-
tendő képek kerülnek szóba. Ám ki csodálkozik azon, ha a 
kemény, súlyos felelősségről, amely az egyháziakra a megtévedt 
tanítás, templomképfestés stb. miatt várakozik, csak egyszer is 
komolyan gondolkozott? 

Ne mondjuk, hogy a mai keresztény világnak a kellő mű-
vészet iránt nincs érzéke. Nézzük csak a szomszéd, főleg német 

3* 
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könyv- és képpiacokat: hány száz és száz műirodalmi és ikono-
gráfiái vállalkozás kamatozik busásan ép a lefolyt évtizedek 
alatt! A nép hamar felérti, mi kell, mi kívánatos a családi tűz-
helyeken a vallásosság felélesztésére. A Führichek, az Itten-
bachok, a Stimlék és Overbeckek most, ötven évvel haláluk után, 
rajzaikkal, képeikkel oly apostolságot fejtenek ki a világpiacon, 
amelyről életükben tán sejtelmük sem volt. 

Pedig nálunk a magyar hazában sem hiányzanak az igaz 
keresztény felfogás képviselői a művészek között. Szoldatics 
Ferenc nagyon szétszórt művei már rég megérdemelték volna, 
hogy összegyűjtve fénynyomatú mappákban világot lássanak. 
Benczúr, Munkácsy, 'Feszty, Than, Lötz, Székely, Roskovich s 
még több neves honi művész kiszemelt vallásos képei, úgy 
reméljük, jobb idők beálltával kellőn reprodukálva nagyot fog-
nak lendíteni egy újabb egyházi, vallásos művészet felélesztésén. 

Ám döntő sikert e téren is nem annyira a külső, szeren-
csésen összejátszó tényezőktől, mint inkább azon belső, lelki 
restaurációtól várunk, amely a történet tanúsága szerint nagy 
szenvedések és megpróbáltatások után Isten jóvoltából szokott 
beállani. A szellemiség térfoglalása a művészetben pedig min-
dig lépést tartott a vallásosság terjedésével és megszilárdulásá-
val a művészek melegihletű sorai között. 

Kalksburg. Vélics László S. / . 



AZ É R Z E T E K SZÉKHELYÉRŐL. 

A KÜLSŐ világ és lelki életünk jelenségei közt a kapcsot, a 

hidat az érzékek képezik. «Semmi sincs az értelemben, ami 
valamiképen nem volt az érzetben» axióma megjelöli ezen össze-
kötő hidnak, kapocsnak fontosságát belső, lelki életünkre nézve. 
S jóllehet minden ismeretünk az érzékek útján keletkezik, mégis 
ezen tehetségünknek szerkezete, működése és lényege a legna-
gyobb elmék pontos kutatása ellenére is a mai napig sok titkot, 
rejtélyt tartogat még a kíváncsi vizsgálódók számára. Gondolom 
nem végeztem haszontalan munkát, amidőn egy olyan kérdést 
bolygattam meg, amely jelenleg is nagyon leköti és foglalkoz-
tatja a tudósokat, mégis, mert a kérdés még nincsen végképen 
tisztázva és egyesek véleménye szerint más egyéb igen nagy 
fontosságú lélektani biztos igazsággal kapcsolódik egybe, arról 
a legnagyobb vigyázattal és mérséklettel kell írnunk. Tárgyalásom 
folyamán mellőzöm az egyes szerzőket, forrásmunkákat -tüzete-
sebben felemlíteni. Célom: röviden, áttekinthetően összefoglalni 
az erre a kérdésre vonatkozó érveket, ellenvetéseket s végül meg-
állapítani, vájjon melyik elmélet vagy vélemény bir nagyobb való-
színűséggel. 

De mi is az az érzet? Az érzet szóval egyazon jelentésűek 
a következő szavak: Érzés, érzéklet, érzéklés. Ezek közt csak 
árnyalati különbség van, amely azonban olyan finom, hogy itt 
figyelemben sem jöhet. Mi rendesen az érzet szót használjuk, 
amely talán a legjobban kifejezésre juttatja azon fogalmat, 
amely elménkben forog, ha az érzetről beszélünk. 

Az érzetet tekinthetjük 
a) anyagilag (materialiter) tekintve nem más, mint maga 

a fizikai behatás, a külső inger, izgalom, amelyet az egyes érzék-
szervek felfognak és az idegeken át az agyhoz továbbítanak; 

b) alakilag (formaliter), vagyis tulajdonképeni értelemben 
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véve az érzet a legelső elemi lelki tény öntudatunkban, amely 
mindnyájunknak saját belső tapasztalásunkból ismeretes; 

c) alanyilag (subjective) alanyiságunknak kisebb-nagyobb 
elváltozását értjük; 

d) tárgyilag (objective), amennyiben valamely érzékelhető 
tárgyat tesz szemlélhetővé, érzékelhetővé. 

Jelen dolgozatunkban az érzetet tárgyi értelemben alakilag 
tekintjük, vagyis lelki életünk azon legelső, legelemibb tényét, 
amely valamely érzékelhető tárgyat tár elénk. 

Félreértések elkerülése végett meg kell jegyeznem, hogy 
itt eltekintünk az összetett érzetektől, vagyis külön nem tárgya-
lunk az érzeteknek külső tárgyakra vonatkoztatott azon csopor-
tosulásáról, amely előttünk a szemlélet fogalma alatt ismeretes, 
hanem csakis az érzéki megismerés legelemibb és legegyszerűbb 
alakjával, az érzettel foglalkozunk, amely valamely érzékelhető 
tárgy egyes tulajdonságait fogja fel. A szemléletről csak egyes 
vonatkozásokban fog szó esni, jóllehet az érzetek külön szét-
választva ritkán fordulnak elő, hanem bizonyos érzetcsoportba 
verődve rendszerint mint valamely tárgynak érzéki képe mint 
szemlélet merülnek fel öntudatunkban. 

Az érzet természetéről, mibenlétéről igen különböző véle-
ményre akadunk, nemcsak a modern, hanem a régi és új keresz-
tény bölcselet képviselőinél is. Annál kevésbbé szabad akkor cso-
dálkoznunk, hogyha az érzetek székhelyéről sem egyeznek meg 
a vélemények. Az anyagelvíiség képviselői : Hobbes, Hooke, La-
mettrie, Feuerbach, Haeckel és a modern energizmus kép-
viselői az érzeteket azonosítják a puszta élettelen anyag kémiai, 
fizikai stb. elváltozásaival. Vagy ha az érzetek és a külső világ 
kémiai és fizikai tüneményei közt fel is állítanak lényeges 
különbséget, az érzeteket az idegváltozásokkal, idegingerületekkel 
azonosítják, ami végső elemzésben ismét az anyagelvűségre vezet. 
Descartes viszont az ellenkező elemzésben ment a végsőkig. 
Szerinte az érzetet egyedül a lélek hozza létre s az agyban 
székelő lélek érez egyedül. Ugyancsak Bergson az érzékszerveket 
csak eszközöknek tekinti, amelyekkel lelkünk érez. Az újabbkori 
bölcselők, akik a durva anyagelvűséget elvetik, az érzeteket mint 
kiterjedéstelen lelki tényeket tekintik és egyesegyedül a léleknek 
tulajdonítják, úgy azonban, hogy azok létrejötte az idegrend-
szerhez van csatolva. Sőt szerintük idegrendszer nélkül semmiféle 
lelki jelenség sem keletkezhetik. A lélek halhatatlanságát ezen 
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elmélet alapján tartani nem lehet. Mindazonáltal, ha a lélek 
egyedüli működését nem vonjuk kétségbe, semmi sincs annak 
útjában, hogy az érzetet mint lelki jelenséget kiterjedéstelennek, 
egyszerűnek tekintsük. Hiszen a nagyhírű Palmieri az érzetet 
mint benható életjelenséget kiterjedéstelennek, egyszerűnek vélte, 
de nem kötötte le az összes lelki jelenségeket az idegek elvál-
tozásaihoz. Bármint is legyen a dolog, mi jelenleg az érzeteket 
kiterjedteknek vesszük, amelyekben két fő elemet különböztetünk 
meg, fiziologiai és lelki (psychikai) folyamatot. 

Egészen világos, hogy az ilyen értelemben vett érzetnek 
létrehozó oka nem lehet egyedül a lélek, hanem valamely szerves, 
kiterjedt tehetség hozza azt létre mint közelebbi ok. Az érzéki 
szerves tehetségeken kívül (jelenleg eltekintve, hogy azok kerü-
letiek-e vagy központiak) mint távolabbi okot a lényeges egy-
séget alkotó testet és lelket, az emberi természetet jelölhetjük 
meg (compositum humánum). Ha pedig az érzet mint bennható 
életjelenség kiterjedt, akkor annak meghatározott helyen kell 
lennie, a kiterjedt érzéki tehetségben, annak egy bizonyos helyén 
kell létrejönnie. Mert ha kiterjedéstelen és egyszerű, akkor mint 
maga a lélek vagy az egész testben és annak minden egyes 
részében kell, hogy jelen legyen, vagy pedig csakis egy meg-
határozott pontban. Hogy az érzet kiterjedt, annak bizonyítását 
elhagyom és mint a lélektan bebizonyított alaptételeinek egyikét 
tekintem. 

Már a mondottakból következtethetünk az érzetek szék-
helyének mibenlétére. De vizsgáljuk meg pontosabban és kör-
vonalazzuk meg határozottan ezen fogalmat. Midőn az érzetek 
helyéről beszélünk (és utána kutatunk), azt keressük, hogy az 
idegrendszer melyik részén keletkezik, jön létre azon psycho-
fizikai folyamat, a lélek által informált tehetségnek azOn elvál-
tozása, amely bennünk a különféle érzést, érzetet, látást, hallást, 
izlést stb. kelti. Azaz az idegrendszernek melyik részén lesz az 
idegműködés, idegizgalom psychofizikai működéssé, amidőn az 
érzéki megismerés, mint a lényeges egységet alkotó testnek és 
léleknek benső életműködése érzet alakjában lelkünkben felmerül. 
Hogy álláspontomat még jobban kifejtsem és megértessem, ki 
kell zárnom mindazt, ami azt nem fedi. 

Nem azt állítjuk, hogy a fiziológiai folyamat, az ideginge-
rület, amely az öntudati folyamatokkal párhuzamosan halad, van 
az idegrendszer valamely meghatározott helyén, hanem maga 
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az érzet mint psychofizikai tény, mint szerves oknak, tehetségnek 
okozata, mint az érzékelő szerves tehetségnek benható működése, 
életténykedése az idegrendszernek valamely meghatározott helyén, 
egy bizonyos részén jön létre és ott van székhelye. Egészen ter-
mészetes és világos, hogy az érzetnek, amennyiben mint meg-
ismerést, kiterjedéstelen lelki képet tekintjük, nincsen székhelye, 
nincs az idegrendszer egy bizonyos részében, mert mint ilyen 
csak az ismeretek, az eszmék országában létezik. Mindazonáltal 
az érzet csak amennyiben ismeret, amennyiben mozgásnélküli 
lelki kép jön tudomásunkra, mert az idegingerületet, a szerves 
tehetségnek psychofizikai tevékenységét nem tapasztaljuk, hanem 
annak a lelki működésnek a tartalmát. Nem osztom tehát az 
újabbkori bölcselők azon véleményét, hogy az érzések tulajdon-
képen a megfelelő agyrészben lefolyó változásokat ismertetik 
meg velünk. Ismereteink egyenesen a tárgyra vonatkoznak; tehát 
sohasem az érzést, mint alanyi elváltozást, mint benső lelki tényt, 
hanem annak tartalmában vagy tartalmával (signum, quo vagy 
in quo) a külső tárgyat ismerem meg. Igen világosan ír erről 
Fröbes József. Minden egyes érzetben négy tulajdonságot külön-
böztet meg, mint avval szorosan összefüggő ismertető jeleket, a 
minőséget, erőfokot, időbeli tartamot és térbeli kiterjedést. 
«Az érzet nem atom, nem mozgási állapot, hanem olyan 
lelki állapot, amely mint kettőstermészetű megismerés egyedül 
áll és hozzáfogható nincs. Ezen tulajdonságokat mind a belső 
tárgyról kell értenünk, nem a lelki tényről mint ilyenről... ; nem 
a megismerő lelki tény zöld vagy középerős, hanem nekünk van 
érzetünk a zöldről, a négyszögű testről s tb . . . Az érzet tartama 
alatt sem a lelki ténynek valóságos tartamát értjük, hanem a 
tárgynak megismert tartamát, amely pillanatig tartó megisme-
résben is áttekinthető».1 Mivel pedig az axióma szerint: «cognitio 
supponit pro re», azért az érzetnél nem a szervre történt benyo-

1 J. Frôbes S. J., Lehrbuch d. exp. Psychologie I. 1. 27. Das Sinneszen-
trum. Die Empfindung ist kein Atom, kein Bewegungszustand, sondern ein 
psychischer Zustand mit der einzigartigen, ohne Analogie dastehenden Dop-
pelnatur der Erkenntnis. Die Eigenschaften d. Empfindung sind sämtlich vom 
(inneren) Objekte zu verstehen, nicht vom Akt als so lchem. . . ; nicht der 
Erkenntnisakt ist grün oder mittelstark oder viereckig, sondern wir haben 
eine Empfindung des Orünen, des Ausgedehnten uzw. . . Auch mit der Dauer 
der Empfindung ist nicht die wirkliche Dauer des Aktes gemeint, sondern die 
erkannte Dauer des Objektes, die auch in einem momentanen Augenblick über-
blickt werden kann. Freiburg 1914. 
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mást, hanem az érzéki képben egyenesen a tárgyat vesszük észre. 
S így az érzet tartalmából következtetünk az érzetre mint lelki 
tényre (psychikai aktusra). Jelen esetben pedig épen azt keres-
sük, hogy milyen ezen psychikai aktus, az idegrendszernek melyik 
helyén jön létre. S mivel ezt csak közvetve ismerem meg a 
megismert tárgy, az érzékelhető dolog révén, azért van azon lelki 
folyamat, amelyhez az érzéki kép társul öntudatunkban, olyan 
nagy homályba burkolva. Az érzetek székhelyére nézve a bölcse-
letben két fő véleményre bukkanunk : Az első, a régebbi vélemény 
szerint az érzetek mind a külső érzékszervekben jönnek létre, ott, 
ahol a körzeti szervekre az inger, az izgalom a külső világtól 
ered. A másik, az újabb vélemény szerint az érzetek a közép-
ponti idegben, az agyban, annak meghatározott részein jönnek létre. 

Mint az eddig mondottakból kiviláglik, az ú. n. lokali-
zációtól, az érzet elhelyezésétől az érzetek székhelyének kérdése 
merőben különbözik. Épen e kettőnek azonosítása szülte azon 
félreértéseket, amelyek a két ellentétes vélemény követői közt 
fennállnak. Ezen két különböző dolognak azonosításán alapul és 
nyugszik a régebbi vélemény érveinek jó része, amelyek az 
alap megdőltével szintén összeomolnak. Vagy ha az elnevezés 
miatt mindkettőt lokalizációnak, elhelyezésnek akarjuk hívni, akkor 
meg kell különböztetnünk az érzet belső, alanyi elhelyezését 
(localisatio subjectiva) és annak külső tárgyi elhelyezését (1. objec-
tiva). Ezen utóbbi a tulaj donképe ni lokalizáció, elhelyezés, amelyet 
bizonyos hasonlatosság folytán a belső elhelyezésre is átvihetünk, 
amely belső elhelyezést mi az érzetek székhelyének nevezzük. 
Vagy mondhatjuk, hogy az érzet belső elhelyezése ugyanaz, 
mint annak a belső eredő helye, külső elhelyezése pedig annak 
külső eredőhelye. Az érzetnek külső elhelyezését, eredőhelyét 
egészen természetesen az érzetnek a tárgyra való visszavezeté-
sének, visszavonatkoztatásának, tárgyiasításának, kihelyezésének is 
nevezhetjük. Jóllehet ezen fogalmak alakilag nem egyeznek meg 
teljesen, mégis tárgyilag teljesen összeesnek és egyszerre for-
dulnak elő. Elválasztásuk csak fogalmi és az elvonás eredménye. 

Az érzet székhelye tehát mindig benső dolog, míg annak 
külső elhelyezése, lokalizálása lehet saját testükön kívül álló dolog, 
így p. o. a látás érzetének külső elhelyezése. 

Nézzük és vizsgáljuk meg, hogy a lélekbúvárok hányféle 
véleményen vannak az érzet belső elhelyezésére nézve. Ehelyütt 
csupán az öt külső érzéket tekintjük, mert az egész vita leg-



42 SZARVAS MIKLÓS S. J. 

nagyobbrészt ezeknek érzetei körül forog, míg az érzéki érzel-
mek, a benső érzetek elhelyezése körül csaknem teljes az egyet-
értés. " Úgyszintén eltekintünk a tapintásérzék körül folytatott 
vitáktól és ezen érzéket mint szorosan vett tapintásérzéket 
tekintjük. 

Az érzetek székhelyének kérdése nem újabb keletű. Csak a 
fiziológia fellendülése, a kísérleti lélektannak minden lelki fényre 
kiterjeszkedő pontos, a legkisebb részletekig menő kutatása, 
vizsgálódása elevenítették fel ismét s mindenáron dűlőre akarják 
vinni. Már az angyali mesternél, Aquinói Szent Tamásnál talá-
lunk erre vonatkozó részeket. Felfogása az akkori természettudo-
mányok álláspontjának felel meg. «Az érzéklési erő az öt érzék-
szervbe valamely közös gyökérből árad szét, amelytől minden 
érző erő eredetét veszi, amelyre az egyes érzékszervek elvál-
tozásai vonatkoznak.»1 Szent Tamás szerint tehát az öt érzék-
szerv működése egy központban egyesül, ahonnan eredetét is 
vette. És pedig az összes érzékszerv működése a szívtől függött 
szerinte mint távolabbi októl, mint közelebbi októl a látás, a 
hallás és a szaglás az agytól függött, amelybe az erő a szívből 
először ment át. Már szent Tamás és az összes későbbi keresz-
tény bölcselők felvettek egy közös központi érzéket, ahol az 
összes érzetek egybegyűltek és öntudatosakká váltak. Ezen maga-
sabb és általánosabb érzék székhelyéül az agyat jelölik meg a böl-
cselők. De ez még nem födi a mi álláspontunkat. Nem elég-
szünk meg azon állítással, hogy az agy az idegrendszer műkö-
désében a központi érzékszerv s hogy minden ingerületnek itt 
kell összejönnie, hogy tudatos lelki ténnyé váljék, hanem azt 
állítjuk, hogy az érzetek az agyban jönnek létre. 

Suarez felemlít egy-két korabeli bölcselőt, akik már ezen a 
véleményen voltak. A régiek általában és a közelmúlt bölcselői 
legnagyobbrészt azt tartották, hogy az érzéklés a kerületi ideg-
rendszerben, magában a szervben történik. Ujabban már mind 
többen azt állítják, hogy az agynak nemcsupán az érzet tuda-
tossá tétele a feladata, hanem tényleg okozatilag is befolyik az 
érzet létrehozásába és pedig mint főbb ok. így vélekedik p. o. 
Pesch Tillmann S. J. (Inst, psych. II. 72.) Az Ú. n. neoscholasti-

1 III. De anima 1. 3. Vis sentiendi diffunditur per Organa quinque sen-
suum ab aliqua una radice communi, a qua procedit vis sentiendi in omnia 
Organa, ad quam terminantur omnes immutationes singulorum organorum. 
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kusok általánosságban a régiek véleményét osztják, hogy az 
egyes érzetek a megfelelő külső érzékszervben történnek, úgyhogy 
teljes joggal mondhatjuk: szemünkkel látunk, fülünkkel hallunk 
és az aggyal való összeköttetés csak okvetlen szükséges feltétel 
(conditio, sine qua non). A legújabb véleménynek bizony kemény 
harcot kellett kiállnia a régi felfogással. A régi vélemény olyan 
hatalmas érvekkel dolgozott, hogy az újabb elméletnek csak 
akkor szabad volt nyilvánosságra jutnia, midőn a modern kísér-
leti lélektan és fiziológia még hatalmasabb ellenérveket kovácsolt 
ellene. S mit állítanak ezen újabb vélemény követői? Mint biz-
tosat állítjuk, hogy a külső érzet létrejöttéhez okvetlen szükség 
van e három tényező, a külső érzékszerv, az ideg és az agyvelő 
közreműködésére. Ezen három tényező közreműködése nélkül is 
lehetnek a külső érzetekkel egyenlő természetű érzeteink, de a 
külvilággal az érzetek révén- csakis e három tényező közremű-
ködésével érintkezhetünk. Egészen más kérdés, milyen ezen 
közreműködés. Az egyes tényezők, tehetségek másként működ-
hetnek közre egyazon eredmény, okozat létrehozásában. Jelen 
esetben természetesen nem pusztán kémiai és fizikai erőforrá-
sokkal és energiákkal felszerelt idegrendszerről van szó, hanem 
a lélek által informált tehetségről, amelyben tehát magasabb erő 
is működik. 

Mint igen valószinű véleményt állítom s ezt a véleményt a 
modern kísérleti lélektan és fiziológia legjelesebb képviselői is 
osztják, hogy a külső érzékelés az agynak meghatározott részében 
megy végbe. A külső érzékszerv szenvedőlegesen befogadja a 
külső behatásokat, azokat átalakítja faji ingerekké, amelyek az 
idegszálakon a nagy agyvelőnek megfelelő részébe jutnak, ahol 
azután az érzet létrejön. A külső érzékszervek azonban nemcsak 
szenvedőlegesen viselkednek, hanem cselekvőleg (active) is közre-
működnek. Ezen cselekvőleges közreműködés abban áll, hogy a 
kapott ingereket fajlagos ingerekké változtatják át. A külső érzé-
kek ezen ténykedése mellett érvelhetünk az ingereknek minősé-
géből. A külső ingereket felosztják adaequat, sajátságos vagy 
fajlagos és inadaequat, általános vagy fajilag egyféle ingerekre. 
Már most ezek a szervek épen a különböző természetű inge-
rek kényelmes és alkalmas befogadása miatt különböző szer-
kezetűek, hogy azokat annál könnyebben alakíthassák át az 
érzékszerv természetének megfelelő ingerekké. De megvan érzék-
szerveinknek azon erejük is, hogy az egyféle ingereket is fel-
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fogják és megfelelő fajlagos ingerületekké változtassák át. így az 
elektromos áram az érzékszervek különfélesége szerint a tapintás 
érzékében fájdalmat, a nyelvben ízt, a szemben fény- és szinhatást 
stb. hoz létre. Szóval a külső érzékszervek ezen feltevés szerint 
nem hozzák létre az egyes érzeteket, azoknak nem szülőokai, 
hanem csak fajlagos, az érzékszervnek megfelelő ingerekké dol-
gozzák át, amely ingerek mint tárgyi ok (causa objectiva) az 
alanyi okkal társulva befolynak az érzet létrejöttébe. A külső 
idegszervek mint távolabbi ok cselekvőleg befolyásolják az érzetek 
minőségét Állításunk nem ellenkezik azon ténnyel, hogy az 
összekötő ideg ingerlése ugyanolyan érzetet vált ki, mintha a 
külső behatás magára a területi szervre történt volna. Miért 
nem ? Mert a külső érzékszerv az idegtől, belső szerkezetét tekintve, 
nem különbözik és-annak csupán meghosszabbítása olyan felsze-
reléssel, hogy az ingereket felfogja. Hallás érzékszerve nélkül a 
legfinomabb összekötő idegszál sem képes felfogni a hanghullá-
mokat, egyetlen szemideg sem veszi észre a fényforrásokat a 
külső érzékszerv nélkül. 

Véleményünk tehát nincsen ellentétben a Müller-féle faj-
lagos érzéki energiákkal. Ezen energia nem jelent valami külön 
erőt, amely az egyes szervekben talán fel van halmozva, hanem 
azt jelenti, hogy az illető érzékszerv mindenfajta, fajilag is külön-
böző külső ingerbehatásokra fajilag nem, csak mennyiségileg 
különböző érzet létrehozásában működik közre. Vagy jobban 
mondva csak mennyiségileg, de nem minőségileg különböző 
lelki folyamatokkal felelhet. 

Ezen kérdés tehát nem ütközik össze ezen általánosan elis-
mert elmélettel s nem okvetlenül szükséges ezen sajátos energia 
(specifica energia) székhelyéül az agyvelőt megjelölnünk, jóllehet 
ennek is megvan ugyanezen képessége és az érzetek székhelyét 
odahelyezzük. Helmholtz úgy tekintette az egyes érzékszervekkel 
kapcsolatos idegeket, mint táviródrótokat, amelyeken minőségileg 
egyforma villamos áram szalad tova az agyhoz s csak az agynak 
megfelelő tájaiban, a végállomás különböző szerkezetének meg-
felelően különböző, minőségileg elütő hatást kelt. Eszerint tehát 
a külső érzékszerv sajátságos szerkezetével csak arra való, hogy 
a különböző ingereket könnyen felfoghassa, de cselekvő szerepe 
nincsen. A cartezianusok hasonlóképen vélekednek bizonyos tekin-
tetben, akik felfogása szerint az érzéklés a testben, illetve az agy-
ban székelő léleknek a gondolatja. Csupán a lélek hozza létre az 
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érzetet, a külső és belső érzékszerv pedig egészen szenvedőle-
gesen viselkedik. (Cogitatio animae in corpore residentis.) Des-
cartes szerint a lélek a glans spinealisban, a tobozmirigyben 
lakozik és onnan gyakorolja erejét s képességeit. Tételemet, hogy 
az érzetek az agyvelőben létesülnek és hogy az érzéklésnek ott 
van a székhelye a következő pozitív érvekkel akarom valószí-
nűvé tenni: 

/. Az érzékszervnek az agyvelővel való összeköttetése okvetlen 
szükséges az érzet létrejövéséhez. 

A tapasztalat szerint külső érzet soha sem jöhet létre, ha 
az illető érzékszervtől az agyhoz vezető ideg megszakad, az 
összeköttetés meglazul vagy meg van bármi módon akadályozva. 
Úgyszintén, ha az agynak bizonyos része hiányzik, akár pedig 
meg van sérülve. 

Ámde ezen tapasztalati tényeket legalább is valószínűen 
csakis az újabb, az imént kifejtett vélemény tudja megfejteni, míg 
az ellenkező feltevések és magyarázatok igen valószínűtlenek és 
elégtelenek. 

Tehát az érzetek a legnagyobb valószínűség szerint az 
agyban jönnek létre. 

A főtétel nem szorul sok bizonyítgatásra, hisz az orvosi 
tudomány minduntalan alkalmazza ezen tényt műtéteinél. Ugyan-
ezt tapasztalhatja bárki is tagjainak elzsibbadása alkalmával, midőn 
az illető tag érzéketlen marad mindaddig, míg az összeköttetés 
helyre nem áll. Hogy pedig az agyvelőnek meghatározott részei 
mennyire szükségesek bizonyos külső érzetek felkeltéséhez, sajnos, 
a világháború agysérültjei, bénái, némái, világtalanjai eléggé 
bizonyítják. Az agysérüléseken alapulnak azon lelki betegségek, 
amelyek az érzéki világgal vonatkozásokban vannak. így a sen-
sorikus aphasia, midőn a szavakhoz nem találja a beteg a meg-
felelő jelentést, nem tudja az értelmet hozzácsatolni. Ezen esetben 
a Wernick-féle tekervény van megsérülve. A külső érzékek mind-
egyikének van egy megfelelő agyrész, amelytől azon érzéknek 
működései függnek. Ide tartozik az u. n. lelki vakság, midőn a 
beteg nem tudja, hogy a kezében levő dolog mire való. P. o. 
kezemben van a toll, a kulcs, a kés, de nem tudom mire hasz-
nálják azokat. A fiziologusok szerint a homlokagy megbetegedése 
rossz vicceket von maga után. 

Altételemet a következőképen bizonyítom: Elméletemmel 
ezen benső függést minden nehézség nélkül megfejthetem és 
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ezen alapon, ezen szempontból a megfejtés igen egyszerű és 
semmi bonyadalomra nem vezet. Ezen részről tehát megvan a 
valószínűség. Csak a logika szabályai szerint meg kell még 
vizsgálnunk, vájjon a régiek véleménye is ugyanilyen vagy leg-
alább is kielégítő módon megfejti-e a felhozott tényeket. Ettől 
függ álláspontunknak valószínűsége. 

Az ellenkező tábor egy része azt állítja, hogy az aggyal 
való összeköttetés csak benső feltétel, t. i. hogy az agyvelő nem 
hozza semmikép sem létre az érzeteket. Az agyvelőnek az érzék-
szervekre való befolyását csupán mint okvetlen szükséges fel-
tételt állítják, amely feltétel alatt az érzékszervek egyedül hozzák 
létre a megfelelő érzeteket. Ezen magyarázatban a kérdést olyan 
feltevéssel iparkodnak megfejteni, amely épenűgy bizonyításra 
és magyarázatra szorul. Ezen feltevésben meg kellene első-
sorban azt magyarázni, hogy miben áll akkor a szoros és benső 
függés az agy és az érzékszerv között, ha az agy nem működik 
közre az érzetek létrehozásában. Másodszor miért olyan szükséges 
ezen összeköttetés, ha az agy semmikép sem hozza létre az érze-
teket. Hiszen a lélek az érzékszerveket az összeköttetés megsza-
kítása vagy meglazítása után is épp úgy informálja, mint előtte. 
S így mindkét esetben egyenlőképen alkalmasnak kellene lennie 
az érzetek létrehozására. Harmadszor nem fejti meg, hogy miért 
hozza létre a külső érzékszerv csupán a reflexmozgásokat. 

Azok sem adnak kielégítő feleletet, akik az agyvelővel való 
összeköttetést az érzetek tudatossá tétele miatt tartják okvetlen 
szükségesnek. Miért ? Mert ezen magyarázat szerint az érzet már 
magában a külső érzékszervben létrejött s így nehezen érthető, 
miért kell az érzetnek, illetőleg a fiziológiai folyamatnak az agy-
velőhöz vándorolnia, midőn a lélek a külső érzékekben éppen úgy 
jelen van, mint az agyban és így semmi sem áll az érzet tuda-
tossá tételének útjában. Még kevésbbé magyarázzák meg a dolgot 
azok, akik szerint az érzet az ingerületnek az agyvelőtől az érzék-
szervbe való visszaérkezése után lesz tudatossá. Sőt Lahousse 
szerint háromszoros folyamat van. A fiziológiai inger a külső 
érzékből az agyhoz, innen visszatér a külső érzékbe és csak a 
második visszatérése után az agyba lesz tudatossá. 

Mindezen magyarázat már túlságos bonyolultsága és mes-
terkéltsége miatt is valószinűtlen. Azonkívül úgy lélektani, mint 
fiziologiai szempontból is tekintve, kevés valószínűséggel bir. 
Nemcsak a régi axióma: «Entia non sunt multiplicanda» 
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(sine ratione sufficieníe) áll ennek a magyarázatnak az útjában, 
hanem a tünet fiziológiai megfejtése is. Igen nehezen érthető, miként 
lehetséges, hogy a legkülönbözőbb ingerek ide-oda útjukban 
ugyanazon és ellenkező irányban haladva soha sem zavarják 
egymást. Mert hiszen, ha az inger mint érzet vándorol az agy-
hoz, akár tudatos, akár tudattalan állapotban, a legkisebb zavart 
is észrevennék; Az pedig igen valószínűtlen, hogy a gyors egy-
másutánban egymást követő érzéki benyomások folytán, amelyek-
nek egész nap ki vagyunk téve, semmiféle zavar ne keletkezzék, 
midőn az ingerületnek tovaterjedése rendkívül lassú. A lélek-
tannak szemszögéből nézve a dolgot, a megoldás ilyen alakja 
szintén igen valószínűtlen. Lélektani oldaláról nézve ezen magya-
rázatot, feltűnnek a tudattalan érzetek. Ilyen tudattalan érzeteket 
okvetlen fel kell venni, ha ezen az alapon magyarázom a ténye-
ket. A külső érzék létrehozza ugyan az érzeteket, de azok még 
nem merültek fel tudatunkban. Ilyen tudattalan érzéklés pedig 
a lélektan szempontjából felesleges és minden alapot nélkülöz. 
Ha pedig a fiziológiai folyamatokat, amelyek a külső ingerek 
folytán érzékeinkben keletkeznek, hijják érzeteknek, akkor nyíltan 
bevallják elméletük elégtelenségét s legalább annyit meg kell 
engedniök, hogy az érzékszerv egyedül érzetet nem képes létre-
hozni a külső inger befogadása után s így az agy a fő létre-
hozó oka. Ha pedig már ezt megengedik, akkor épp olyan joggal 
engedhetik meg a felsorolt tényekre támaszkodva azt, hogy az 
érzetek tulajdonképen az agyban létesülnek. Vagy ha mindkettőt 
elvetik, akkor be kell látniok, hogy a kérdést szem elől tévesztik, 
mert nem a fiziológiai folyamatokról, nem az ingerületek, izgal-
mak helyéről, hanem az érzetek helyéről van szó. Fiziológiai 
folyamat, ingerület pedig még nem érzet. 

Kalocsa. Szarvas Miklós S. J. 
(Vége következik.) 
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ANAGY XIII. Leó pápa, ki 1879-ben elrendelte szent Tamás böl-
cseletének felújítását s kinek ebbeli rendelkezése folytán 

létesült a mi Társaságunk is, az akaratát hirdető «Aeterni Pa-
tris» kezdetű apostoli körlevélben ebből a felújításból a társaság-
tudományra, a szociológiára s magukra az emberi társaságokra 
rendkívül sok jót remélt, mint ezt következő szavai tartalmazzák: 
«A családi és a polgári élet, mely a vészes tanok által megmé-
telyezve, köztudomás szerint nagy veszélyben forog, kétségtele-
nül sokkal békésebb és biztosabb állapotnak örvendene, ha a 
felső iskolákon józanabb s az egyház tanával megegyezőbb téte-
lek adatnának elő, olyanok például, mint szent Tamás tanai. Mert 
amit szent Tamás tanít a mostanában már szabadossággá vált sza-
badság valódi mivoltáról, a tekintély eredetéről, a törvényekről 
s azok kötelező erejéről, a római pápák atyai és méltányos ural-
kodásáról, a felsőbbség iránt tanúsítandó engedelmességről, az 
általános kölcsönös szeretetről s más hasonló természetű dol-
gokról, azok igen nagy, sőt ellenállhatatlan erővel birnak annak 
az új jognak megdöntésére, melynek elvei a közrendet és köz-
állapotokat veszélyeztetik». Szent Tamás elveinek világánái tárgya-
lom az állam és az államhatalom eredetét. 

A legnagyobb ókori görög és római bölcsekkel, Plátóval, 
Aristotelesszel és Ciceróval, valamint a keresztény ókor leg-
nagyobbjával, szent Ágostonnal azt tanítja szent Tamás, hogy az 
ember természeténél fogva ((<puaet) társas lény (çwov uoXraxov), 
azaz természeténél fogva embertársára van utalva s csak többek-
kel egyesülten érheti el az emberi célokat. Ámde ezek a nagy 
gondolkodók azt is mondhatták volna s kivált a tudomány mai 
világánál azt kell mondanunk, hogy a világon minden lény tár-
sas lény, mert egyetlen egy sem elégséges önmagának, mind-
egyik csak másokkal egyesülve érheti el célját, rendeltetését. 



M I N D E N H A T A L O M I S T E N T O L V A N 49 

Vájjon egy élettelen paránynak van-e értelme önmagában ? 
Semmi. Több paránynak tömeccsé, több tömecsnek tömeggé, 
tömegeknek égitestekké s ezeknek ismét világrendszerekké kell 
egyesülniök. Még nagyobb mértékben áll ez az élőkről, melyek 
mindegyike sok-sok részből álló egész s az egyes élő ismét 
elégtelen önmagának s más hasonló és nemhasonló előlények 
segítségére van utalva. Mivel pedig az ember a látható világ-
nak legtökéletesebb alakulása, mely csak terjedelmére nézve 
kis világ a nagy világban, de tulajdonképen a látható minden-
ségben a legnagyobb, legértékesebb alakulás, azért a társas 
tulajdonság is legnagyobb mértékben őt illeti meg, egy emberi 
egyén önmagában elégtelen az ember tökéletességeinek kifej-
lesztésére, elégtelen arra, pedig ez a hivatása, hogy a nála töké-
letlenebb természeten uralkodjék, s elégtelen arra, hogy, mint 
illik, a maga képére és hasonlatosságára alakítsa át a föld színét, 
s főkép elégtelen arra, hogy boldoguljon. Vannak az emberre 
nézve szükséges társaságok, melyekben okvetetlenül, a természet 
parancsoló szavánál fogva kell egyesülnie s ezek a család, az 
állam és az egész emberiség. Nyilvánvalóan szükséges és legelső 
társaság a család, a kétnemű ember kölcsönös kiegészítésére s 
az emberi nem derekas szaporítására, ezt követi a családok és 
magánosok nagyobb sokaságának egyesülése államban nagyobb 
boldogulás céljából, végül az is természetbeli szükség, hogy az 
összes emberek megértsék egymást s egymásnak ne kárára, hanem 
egyetértő működéssel egymásnak javára legyenek. Ez az utóbbi 
természetkövetelte társaság mind mai napig nincs kiépítve ; az 
elsőről, a családról ezúttal nem szólok, hanem a középsőt: az 
államot tárgyalom. Erről állítom, hogy az állam, több családnak 
és családon kívül álló egyénnek szándékos és állandó együvé-
tartozása, természettől fogva szükséges alkotás. Lehet az állam 
kisebb vagy nagyobb, sok-sok körülménytől függ az, vájjon 
kevesebben vagy többen egyesülnek-e egy államban, de túl-
kicsiny nem lesz elég az állam céljának elérésére s szertelen 
nagy sokaság nehezen lesz erre elvezethető. A mondott három 
szükséges társaságon kívül mint nagy, sőt szintén szükséges tár-
sasággal találkozunk az egyházzal, ez azonban nem természet-
követelte, hanem természetfölötti társaság, mely Isten rendkívüli 
akaratának és intézkedésének eredménye, ez a jelen bölcseleti 
elmélkedésen egészen kívül esik. 

Az államról azt állítom, hogy természettől fogva szükséges 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1922. 4 
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emberi társulás. Ugyanis az egyes emberek, sőt az egyes csalá-
dok sem elégségesek arra, hogy tökéletességeiket nagyobb mér-
tékben kifejthessék, hogy magukat az élő és az élettelen termé-
szet támadásai ellen megvédhessék, hogy a természetet jelentő-
sen hatalmukba keríthessék s maguk javára kihasználhassák, hogy 
magukat mindazzal, ami a természet erőinek igénybevételével 
lehetséges, elláthassák, hogy esetleg ellenséges egyes emberek 
vagy emberi társaságok ellen védekezhessenek, szóval: hogy 
éljenek, biztonságban legyenek és boldoguljanak. Ezért a termé-
szet megköveteli, hogy családok és családon kívül élő magáno-
sok szándékosan és maradandóan egyesüljenek s egymást erőik 
összeadásával biztos életre és jólétre segítsék. Arisztotelész sze-
rint, hogy valaki ne legyen államot kivánó lény, az embernél 
rosszabbnak kellene lennie, ki nem tűrne társat, vagy jobbnak, 
aki önmagának elég s másra nem szorul. És mert ez így van, 
azért az emberek, amint egy családból többre szaporodtak, 
azonnal nagyobb társaságokban tömörültek, ezt bizonyítja a 
történelem, mely magában élő és kóborló egyesekről és csalá-
dokról csak rendkívüli, szerencsétlenség okozta esetekben érte-
sít. De nem is lehet az emberiség oly állapotát feltételeznünk, 
melyben államban nem egyesült volna. A 17-ik századbeli angol 
Hobbes Tamás társaságot megelőző állapota, a mindenek harca 
mindenek ellen, sohasem volt, nem is lehetett, mert természet-
ellenes; épígy a képzelet önkényes alkotása a 18-ik századbeli 
francia Rousseau Jakab társaságot megelőző kellemes állapota. 
Az állami alakulatot megelőző akár kellemes, akár kellemetlen 
állapot történetileg nem bizonyítható s az emberi természettel 
ellenkezik. Az embereknek, amint megsokasodtak, államban kel-
lett egyesülniök. Ez az egyesülés a legkülönbözőbb módon tör-
tént. Majd egy család elszaporodott s a származottak mind egy 
társaságban maradtak, majd több állam szabad megegyezéssel 
eggyé vált, majd egyik leigázta a másikat, majd egy állam ketté-
vagy többre szakadt, majd némelyek új. állam alakításában kife-
jezetten megegyeztek, szerződtek. Ez az úgynevezett társadalmi 
szerződés vagy jobban mondva állami szerződés lehetséges módja 
az állam létesülésének, egyes ritka esetben tudunk is róla, de 
tévedés azt hinni, hogy ez az állam keletkezésének általános és 
szükséges módja. Ez a felfogás Hobbes Tamás, Qrotius Hugó, 
Puffendorf Sámuel és Rousseau Jakab után igen-igen el van 
terjedve, sőt csaknem általánosan elfogadottnak mondható, XIII. 
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Leó pápa mégsem habozik ezt az elméletet «Diuturnum illud» 
kezdetű körlevelében, melyet 1881-ben az államhatalomról ki-
adott, «önkényes és oktalan koholmánynak» mondani. Valóban 
ilyen ez a tan, mert a történelem nem tanúsítja, a természet 
pedig azt követeli, hogy az emberek állami kötelékbe tömörül-
jenek, még mielőtt a műveltség oly magas fokára jutnának, hogy 
kifejezett és ünnepies szerződés megkötésére képesek volnának. 
A szerződési elmélet hívei a szerződésben három alkotó mozza-
natot különböztetnek meg: megegyezést az állami egyesülésben 
(pactum unionis), megegyezést az állami formában (decretum 
regiminis) s megegyezést egy vagy több kormányzó személy 
elfogadásában (pactum subiectionis). Már pedig ilyen hármas 
szerződés nagy műveltségi fokot tételez fel, az államalakulás 
szükséglete pedig ezt be nem várja. Különben is, ha csak ilyen 
szerződésnek kellene tulajdonítani az állami köteléket, nem birna 
az elég szilárd alappal, mert az ily megegyezés nem kötelezné 
a bele nem egyezőket, még kevésbbé az utódokat. Ellenben van, 
ami kötelezze őket s ez a természet követelménye. Mert az 
állami együttlét az emberekre nézve természettől szükséges, a 
szokásos tényezők által és szokásos folyamat útján létesült állami 
kötelék természetjogilag kötelező mindazokra, akik az illető 
állam területén vannak, nemkülönben az utódokra, akik ugyanott 
maradnak. 

Ez az, amit az állam isteni eredetének mondunk. Az állam 
isteni eredetű, mert az Isten által alkotott természet követel-
ménye. Valamint isteni mű, mert természeti alkotás a család, 
úgy isteni mű az állam is, és sem azt, sem ezt lerombolni vagy 
lazítani és célja elérésében akadályozni nem szabad. 

Ebből az is következik, hogy mindazt szentül, sérthetetle-
nül meg kell tartani, ami az állam célja, a közjó, az általános 
boldogulás elérésére szükséges. Ezt célozza az állami tekintély 
vagy más szóval állami hatalom, azaz egy vagy több személy, 
mely hivatva van arra, hogy az államban egyesült polgárokat, 
családokat és egyeseket a közjóra, boldogulásra vezesse. Tekin-
télynek nevezzük, mert némi elsőbbség illeti meg az állam többi 
polgáraival szemben, s hatalomnak azért, mert joga van azoknak 
az eszközöknek alkalmazására, melyek a polgárokat jólétre veze-
tik. Az államhatalom époly szükséges, mint maga az állam, 
mert ahol valamely sokaság közös célra tör, ott mindenhol 
szükség van egységes vezetésre s vezetőre, különben a sokaság 

4* 
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tagjai maguktól, ahányan vannak, annyifelé mennének s épen 
csak a közös célhoz nem jutnának el. Például hivatkozni szok-
tak a családra, ahol kell főnek lennie, a hajóra, melyet valakinek 
kormányoznia kell, a karavánra, melyben szintén kell vezetőnek 
lennie, de példát nyújt minden, de minden állati és emberi 
szükséges vagy szabad társaság is, mert minden természettől 
alkotott állati társaságban ösztönszerűleg van vezető, ha pedig 
ember állít össze embertársaságot, vezetőt is állít élére, s ahol 
az emberek nem természeti szükségből, hanem egészen szaba-
don társulnak, pl. kisebb egyesületekben, vezetőt mindenütt 
választanak. így egy vagy több vezetőnek az államban is kell 
lennie. Azért, amint isteni, mert természeti intézmény az állam, 
úgy isteni, mert természeti intézmény az állami tekintély és 
hatalom is. 

Ennek a tekintélynek és hatalomnak jogkörét és kötelessé-
gét is maga a természet határozza meg. Ez a tekintély és hata-
lom azért van, hogy az államban egyesülteket boldogítsa, tehát 
célja teljesen azonos az állam céljával; amint az államban azért 
tömörülnek az emberek, hogy boldoguljanak, úgy az állami hata-
lom azért van, hogy az állampolgárokat s azok minden osztá-
lyát és rendjét boldoguláshoz segítse; az államnak és az állam-
hatalomnak célja a közjó, vagyis a polgárok azért egyesülnek, 
hogy a közjót minél tökéletesebben elérjék s az államhatalom-
nak oly intézkedéseket kell tennie, melyek a polgárok köz-
jólétét lehetőleg biztosítsák. Ennek az állami tekintélynek és 
állami hatalomnak minősége és terjedelme természettől meg van 
határozva s azért egyes emberek által meg nem változtatható. 
Ugyanis az állami társaság egészen sajátos alakulás, minden más 
társaságtól különbözik, egészen sajátos eszközökkel kell célját 
elérnie, azért az államhatalom jogi természete is különleges. Az 
egyes emberek, állami köteléktől elvonatkozva, a kölcsönös igaz-
ságosság (iustitia commutativa) kötelességével tartoznak egymás-
nak, azaz mindenki köteles embertársának jogát tiszteletben tar-
tani, megadni mindenkinek a magáét. Ez a magánjog területe. 
Amint azonban az emberek állami kötelékbe lépnek, az igazsá-
gosság két új rendje létesül, az osztó igazságosság (iustitia 
distributiva) és a törvényszerű igazságosság (iustitia legális) 
rendje; az osztó igazság abban áll, hogy az állampolgárok 
egyenlően akarnak részesülni minden jóban, mely az állami 
egyesülésből származik, védelemben, valamint anyagi és szellemi 
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javakban, és ez egészen természetes valami. A törvényszerű igaz-
ságosság pedig azt kívánja, hogy az állampolgárok egykép járul-
janak az állami cél, a közjó eléréséhez; ha ugyanis a polgárok 
nem teszik meg a tőlük telhetőt az állam megvédésére s anyagi 
és szellemi javak szerzésére, mindez honnan jöjjön? Sehonnan 
sem jöhetne, azért szigorú kötelességük a polgároknak az állam 
céljának eléréséhez vagyonukkal, munkájukkal, bátorságuk kifej-
tésével, sőt ha kell, életük kockáztatásával is hozzájárulni. Mivel 
pedig mindez vezetés nélkül nem lehetséges, azért az állami 
tekintélynek és hatalomnak joga és kötelessége nemcsak a köl-
csönös igazságosságot (iustitia commutativa) megvédeni, hanem 
az osztó igazságosságot (iustitia distributiva) kiszolgáltatni s a 
törvényszerű igazságosságot (iustitia legális) megkövetelni. íme, az 
állam keletkezésével új jogrend, a közjog rendje létesül, ez ter-
mészettől meg van határozva, ebből elvenni vagy ehhez hozzáadni 
semmit sem lehet. Azért valamint természeti és isteni intézmény az 
állam, úgy természeti és isteni intézmény az állami tekintély és 
hatalom is, minden egyes mozzanatával: a közjó munkálásával s 
a kölcsönös, osztó és törvényszerű igazságosság kiszolgáltatásával. 

Az államhatalom a hármas igazságosság kiszolgáltatását 
szintén természettől meghatározott eszközökkel éri el s ezek: a 
törvényhozás, a végrehajtás és a bíráskodás. Szükséges a törvény-
hozás, mert meg kell állapítani a polgárok életemódját, teendőit, 
kötelességeit és jogait, és pedig az igazságosság mind a három 
rendjében, hogy mindegyik tudja, mik a jogai és kötelességei s 
mindenki lássa, hogy az igazságosság egyik rendjében sem sérül 
meg senki, hanem mindenki tudja, hogy a kölcsönös igazságos-
ságot, azaz a magánjogokat megsérteni nem szabad, hogy minden 
polgár egykép részesül az állami egyesülés hasznában s az állam-
hatalom kedvezésében, s mindenki egyenlően köteles viselni az 
állami élet, az állami védelem és állami igyekvés vagyoni és 
bármely terheit. Szükséges a végrehajtás, a közigazgatás, hogy a 
törvények igazán érvényrejussanak. Végül szükséges a bírásko-
dás, a polgárok közt felmerülő jogi kétségek eldöntése (polgári 
bíráskodás), sőt ami a legnagyobb: szükséges az elkövetett s a 
közjót veszélyeztető bűnök megtorlása és büntetése (büntető 
bíráskodás). íme, ez az állami tekintély és hatalom természet-
szerű ügyköre, melyen változtatni nem lehet, mely épúgy isteni 
intézmény, mint az állam maga, miértis az államhatalom isteni 
eredetű, isteni intézkedés, miként a családban az apai hatalom. 
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Ez az értelme a keresztény bölcselet abbeli tanításának, 
hogy minden hatalom Istentől van. Őtőle van az apai hatalom, 
mert a család és az apaság természeti, tehát isteni intézmény s 
emellett minőségére és terjedelmére szorosan meg van határozva, 
helyesen csak egykép, és pedig Isten akarata szerint gyakorlandó. 
Istentől van az állami hatalom, mert az állam is, meg az állam-
hatalom is természeti, tehát isteni intézmény s emellett minősé-
gére és terjedelmére szorosan meg van határozva és helyesen 
csak egykép, és pedig Isten akarata szerint gyakorlandó. Az 
államhatalom viselője, akár egy legyen, akár több, az állampol-
gárok közjólétén köteles munkálni, személyválogatás és osztály-
különbség nélkül, erre nézve minden egyes és minden osztály 
közt egyenlően kell az állami együttlétből származó jókat kiosz-
tania, minden egyestől és minden osztálytól egyenlően kell meg-
kívánnia az állami élet előbbrevitelét, minden önös érdeket mel-
lőznie s egyedül a közjót kell szem előtt tartania. Mindez a jog 
s mindez a kötelesség Istentől van. Kiváltképen szembeötlő ez 
a büntető bíráskodási jognál, ahol az államhatalom viselője vagy 
viselői a bűnt megtorolják s felebarátjukat megbüntetik, sőt 
szükség esetén életétől is megfosztják, pedig az emberi ész is 
belátja S' a kinyilatkoztatás is tanítja, hogy Istené a bosszúállás 
s ő az, aki megfizet (Róm. 12, 19.); ha tehát az államhatalmat 
mégis megilleti a bosszúállás és megfizetés, aminthogy termé-
szetszerűleg és szükségképen megilleti, ez a hatalom mástól, 
mint Istentől nem származhatik. Azért «nincs hatalmasság más-
tól, mint az Istentől, amelyek pedig vannak, Istentől rendelvék». 
(Róm. 13, 1—4.) 

Az azután mindegy, hogy milyen alakja van az állami hata-
lomnak. A hatalom alakja sokféle lehet, lényeges tartalma és 
isteni eredete azonban változatlan. Az államhatalom alakjait a 
nagy állambölcselő Arisztotelész után háromra vezetik vissza: 
egyeduralom vagy királyság és császárság (basileia, regnum), jók 
uralma (aristokracia) és sokak uralma (politia, ma demokrácia) ; 
az egyeduralom megromlása a zsarnokság (tyrannis), a jók uralmáé 
a kevesek'uralma (olygarchia) s a sokak uralmáé a csőcselék 
uralma (ochlokracia). Ezeket a megromlásokat most figyelmen 
kívül hagyom, csak a helyes államformákat tartom szem előtt: 
egyeduralom, jók uralma és sokak uralma, mindegyik azzal a 
célzattal, hogy a közjót munkálja. Mindegyiknek sokféle alakja 
lehet, sőt mind a három elem egyesülhet, mint például az alkot-
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mányos egyeduralomban, ahol egyeduralkodó van (monarchia), 
a legjobbak uralmával : főrendiház, amely születés, vagyon, kine-
vezés, előkelő hivatal és választás útján állítható össze s a nép 
részvételével: alsóház, amely választás útján és hivatal jogcímén 
jöhet létre. Az ily alkotmányos egyeduralom arra van hivatva, 
hogy az egyeduralom, a legjobbak uralma és a nép uralma 
külön-külön hasznait egyesítse ; hogy birja az egyeduralom által 
könnyebben elérhető egységet, szilárdságot és nyugalmat; hogy 
éljen a legjobbak bölcs és önzetlen tanácsával s hogy kedves 
legyen a nép előtt, mely hozzászólásával a saját érdekeit bizto-
sítva látja. Ám bármilyen legyen az államhatalom alakja, akár 
egyeduralmú, akár arisztokratikus, akár népuralmi, akár királyság, 
akár köztársaság, akár szorosan demokratikus, azaz a nép ki-
választottjai nagy sokaságban tényleg uralkodjanak, törvényt hoz-
zanak, azokat végrehajtsák és bíráskodjanak, mint erre kisebb 
görög államokban példákat találunk, legyen az államhatalom 
állandó jellegű vagy meghatározott időre szabott, ez a dolog 
lényegén: az állami tekintély és hatalom természetén és erede-
tén mit sem változtat ; természettől és a természet Urának : Isten-
nek akaratától van az. «Nincs hatalmasság, hanem csak Istentől». 

Ezt az elméletet nem kell hittudományinak tartani ; bölcseleti 
felfogás ez, mert az állam természetét és eredetét vizsgáló ész 
rá vezet. 

Annál kevésbbé nevezhető az theokraciának, ezzel a névvel 
ugyanis azt az esetet jelöljük, mikor Isten az egy vagy több 
uralkodót személy szerint maga megjelöli, mint erre példákat 
Izrael népének ószövetségi történetében látunk, amikor Isten 
Sault és Dávidot maga választotta Izrael királyává. Az ily rend-
kívüli esetektől eltekintve a személyt vagy személyeket emberek 
határozzák meg és pedig a legkülönbözőbb alakban, de maga a 
hatalom, mellyel a megbízottak élnek, Isten rendelése. 

Sokan, fájdalom, igen sokan félnek attól, hogy ez a felfogás 
az állam tulajdonképeni céljára, a közjóra veszedelmes, amennyi-
ben túl nagy önérzetet ad a hatalomviselőnek, kivált az örökö-
södés útján hatalomra jutott fejedelemnek s ennek folyománya-
ként a saját és családja érdekének előmozdítására indítja ÍZ 
uralkodót, az egész polgárság és minden osztály érdekeinek rová-
sára. Igaz, ez a veszedelem megvan, az Isten kegyelméből való 
hatalommal, mint minden dologgal, legyen az bár a legszentebb, 
vissza lehet élni. Ámde nem lehet-e visszaélni bármely hatalom-
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mal, ha viselője nem is hiszi azt, hogy Isten kegyelméből birja 
a hatalmat? Sokkal jobban, mert az ilyen nem érzi az isteni 
képviselet, isteni akarat s az Isten előtt való felelősség fékét. 
Az állami hatalom helyes gyakorlásának legnagyobb biztosítéka 
épen ez a felfogás, mert a hatalom birtokosát természetszerűleg 
arra figyelmezteti, hogy Isten akarata szerint, a rá bizottak javára 
kormányozzon, hiszen Isten előtt felelős eljárásáért; másrészt 
pedig ez a tan az alattvalót arra birja, hogy a felebbvaló ren-
delkezése előtt lelkiismeretből meghajoljon. Erre a két célra nincs 
alkalmasabb eszköz, mint épen az Isten kegyelméből származó 
hatalom tana és hite. Azért a keresztény államokban, az Isten 
kegyelméből származó hatalom tanának területén a zsarnokos-
kodás, a XIV. Lajos-féle «Én vagyok az állam» 5 az államban 
minden a tied, ó kedves fiam és trónörökösöm,i az ily felfogás 
és eljárás keresztény területen kivételes. 

Amit az állami hatalom isteni eredetéről okoskodás útján 
megnyerünk, azt az emberi bölcsesség örök forrásából, az ó- és 
újszövetségi Szentírásból is tanuljuk. így a 81. zsoltár 1—6. épen 
isteneknek nevezi a birákat, ezzel tüntetvén fel azt, hogy ők 
Isten megbízásából és az ő nevében járnak el. 

«1. «Isten az istenek gyülekezetében áll és itéli abban az 
isteneket. 

2. Meddig Ítéltek hamisságot és tekintitek a bűnös személyét? 
3. Tegyetek itéletetet a szűkölködőnek és árvának; a meg-

alázottnak és szegénynek szolgáltassatok igazságot. 
4. Mentsétek meg a szegényt és a szűkölködőt szabadítsá-

tok ki a bűnös kezéből. (Péld. 24, 11.) 
5. De ők nem tudják ezt és nem értik, sötétségben járnak ; 

azért ingadoz a föld minden alapja. 
6. Én mondottam: Istenek vagytok és a Fölséges fiai 

mindnyájan». 
A Bölcsesség Könyve is határozottan tanítja, hogy a feje-

delmek Isten akaratából és nevében uralkodnak: 
«1. Halljátok azért, királyok! és értsétek meg; tanuljatok, 

föld határainak bírái! 
2. Hajtsátok ide füleiteket ti, kik a sokaság fölött ural-

kodtok, és kedveteket találjátok a nemzetek seregeiben; 
3. mert a hatalom az Úrtól adatott nektek és az erő a Föl-

1 Mind a kettő XIV. Lajos mondása. 



MINDEN HATALOM ISTENTŐL VAN 57 

ségestől, ki számon kéri tetteiteket és gondolataitokat megvizsgálja. 
(Rom. 13, 4. 6.) 

4. Mert ha az ő országa szolgái lévén, nem igazán Ítéltetek 
és az igazság törvényét meg nem őrzőttétek, sem Isten akaratja 
szerint nem jártatok, 

5. rettenetesen és hamar íog nektek megjelenni, mivelhogy 
igen kemény itéletök lesz azoknak, kik uralkodnak. 

6. Mert a csekélynek irgalom adatik, a hatalmasok pedig 
hatalmasan fognak szenvedni kinokat. 

7. Mert az Isten senki személyét sem válogatja és nem fél 
senkinek nagyvoltától, mert a kicsinyt és nagyot ő teremtette és 
egyenlőképen van neki gondja mindenekre. (Móz. V. 10, 17.) 

8. Az erősebbékre pedig erősebb büntetés vár. 
9. Azért, oh királyok! hozzátok intézvék e beszédeim, hogy 

bölcsességet tanuljatok és el ne essetek». (Bölcs. 6, 2—10.) 
Az újszövetségben maga az Üdvözítő kijelenti Pilátusnak, aki 

nem egyeduralkodó volt, hanem egyeduralkodó helytartója, hogy 
Pilátus őfelette Istentől nyert hatalmánál fogva intézkedik. «Nem 
tudod-e, így kérdez Pilátus, hogy hatalmam van megfeszítésedre 
és hatalmam van elbocsátásodra ? Feleié Jézus : Nem volna semmi 
hatalmad felettem, ha neked onnan felülről nem adatott volna» — 
(János 19, 10—11.) Ugyanezt a tant hirdeti a nemzetek apostola 
szent Pál, többi közt a rómaiakhoz írván : (Róm. 13, 1—7.) 

1. «Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmassá-
goknak; mert nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, amelyek 
pedig vannak, az Istentől rendeltettek. (Bölcs. 6, 4. Péter I. 2,13.) 

2. Aki tehát ellene áll a hatalmasságnak, Isten rendelésének 
áll ellene ; az ellenszegülők pedig magoknak szereznek kárhozatot. 

3. Mert a fejedelmek nem a jót cselekvőnek, hanem a 
gonosznak vannak félelmére. Akarsz-e tehát nem félni a hatal-
masságtól? cselekedjél jót és dicséretet nyersz attól; 

4. mert Isten szolgája ő a te javadra. Ha gonoszt cselek-
szel, félj; mert nem ok nélkül hordozza a fegyvert; mivel Isten 
szolgája, hogy boszút álljon büntetéssel azon, ki gonoszt cse-
lekszik. 

5. Annakokáért szükség, hogy engedelmeskedjetek, nem-
csak a büntetés miatt, hanem a lelkiismeretért is. 

6. Mert azért adtok adót is, mivel ők Isten szolgái, kik 
ugyanezért szolgálnak. 

7. Adjátok meg tehát mindennek, amivel tartoztok: akinek 
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adóval, adót; akinek vámmal, vámot; akinek félelemmel, félelmet; 
akinek tisztelettel, tiszteletet». 

Mindezeket hangoztatja az «égi világosságnak» nevezett 
XIII. Leó pápa, a Perennis philosophia, az örök érvényű böl-
cselet hirdetője és sürgetője, aki már említett «Diuturnum illud» 
kezdetű körlevelében, a kormányhatalomról, nyomatékosan hirdeti 
az államhatalom isteni eredetének tanát s tévesnek jelenti ki 
ennek tagadását. Az úgynevezett népfelség elvéről, mely szerint 
az államhatalom a nép összességétől származnék, így szól : 
«A mult század úgynevezett «bölcselőinek» nyomában manapság 
is nagyon sokan vannak, kik állítják, hogy minden hatalom a 
néptől származik s akik azt kezelik, nem saját nevökben, hanem 
a nép megbízásából kezelhetik csak, még pedig azzal a meg-
szorítással, hogy a nép, ha akarja, azt tőlük ismét el is veheti. 
Más véleményben vannak erre nézve a katholikusok, kik az 
uralkodói jogot Istentől mint a hatalom természetes és szükséges 
kútforrásától származtatják. El kell itt gondolni azt, ha azok, 
akik az állam élén fognak állni, némely esetben a sokaság aka-
ratával és ítéletével választhatók s ez nincs ellentétben a katho-
likus tannal, ily esetben a sokaság kijelöli a fejedelmet, de nem 
adja a hatalmi jogokat, nem közli az uralmat, hanem azt hatá-
rozza meg, ki fogja az uralmat birtokolni-». Majd rámutat a pápa a 
hatalom isteni eredetének nagy hasznára, amennyiben ez a fel-
fogás biztosítja a tekintély iránt való tiszteletet és engedelmes-
séget, valamint a hatalom lelkiismeretes használatát. «Az is 
nagyon fontos, mondja a pápa, hogy a polgári hatóságnak oly 
tekintéllyel kell bírnia, hogy bűn terhe alatt kötelezhesse az 
alattvalókat az engedelmességre. Már pedig embernek magában 
vagy magától nincs hatalma embertársainak akaratát ily bilin-
csekbe verni : e hatalom egyedül a teremtőt és legfőbb törvény-
hozót, Istent illeti meg s akik ezt a hatalmat gyakorolják, úgy 
kell azt gyakorolniok, mint amellyel Isten ruházta fel őket. «Egy 
a törvényhozó és a biró, ki elveszthet és megszabadíthat», mondja 
Jakab apostol (4, 12.)». 

«Ennél igazibb és hasznosabb felfogás sehol sem érvénye-
sülhet. Ha ugyanis a kormány hatalma nem egyéb, mint az 
isteni hatalomban való részvétel, e felfogás által az legott minden 
pusztán emberi hatalomnál magasabb méltóságot nyer, nem 
ugyan azt, melyet hajdan az isteni tiszteletet bitorló római csá-
szárok követeltek, hanem azt, mely Istennek valóságos ajándéka 
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és jótéteménye. A polgároknak tehát kötelességük úgy hódolni 
és engedelmeskedni az uralkodóknak, mint magának Istennek, 
nem a büntetés miatt, mint inkább a felség iránt való tiszteletből 
nem hizelgésből, hanem lelkiismereti kötelességérzetből. Ez fekteti 
valóban erős alapokra az uralmat. Hogy azonban a politikai 
hatalom az igazságosságnak megfeleljen, azt kell megszivlelniök 
az uralkodóknak, hogy a kormányt nem magán érdekeik elő-
mozdítására birják s következőleg annak kezelésénél ne a maguk, 
hanem alattvalóik hasznát tartsák szem előtt. Vegyék példának a 
jó és hatalmas Istent, akitől tekintélyüket birják : őt tartván szem 
előtt, uralkodjanak igazságosan és hűségesen népeik fölött*. 
«Az uralkodói jog szerzőjéül Istent el nem ismerni, annyit jelent, 
mint a politikai hatalmat fönségétől megfosztani és életerét ketté 
metszeni». 

XIII. Leó pápa ugyanezeket az elveket, melyeket az állam-
hatalomról a «Diuturnum-illud-ben előadott, hangoztatta 1885-ben 
«Immortale Dei miserentis» kezdetű apostoli levelében is, mely-
nek tárgya az államok keresztény szervezete. A pápa a mai tár-
saságtudományi tévedések kezdetét a 16-ik századbeli vallási 
újításokban látja, onnan sarjadzottak ki a fékevesztett szabadság 
elméletei, hogy az emberek teljesen egyenlők, hogy az állami 
főhatalom nem más mint a nép akarata, az állam nem egyéb, 
mint önmagát vezérlő s kormányzó sokaság, mely minden jog- és 
hatalomnak kútforrását önmagában birja. «Ezeket az elveket, 
melyeket az ész sem helyesel s melyek a társadalom fejlődésére 
is nagy fontossággal birnak, elődeink, a római pápák, apostoli 
tisztük tudatában nem hagyták megrovás nélkül. . . A pápák 
rendeleteiben világosan ki van mondva, hogy a hatalmat Isten-
től, nem pedig a sokaságtól kell származtatni s hogy a lázongási 
szabadság a józan ésszel ellenkezik». 

Az a kétségen felül álló felfogás, hogy az államha-
talom Istentől van, ennek az eredetnek két útját jelölheti; úgy 
lehet a dolgot felfogni, hogy az állami hatalmat Isten közvetet-
lenül az államban egyesült sokaságnak, a népnek adja s ez 
azután közli az államhatalom viselésére kiválasztott egy vagy több 
személlyel, ezt az állami hatalom közvetett isteni eredetének 
mondják; vagy azt lehet vallani, hogy az állami tekintély és 
hatalom nem illeti meg a sokaságot, a népet, ez legfelebb a 
személyt vagy személyeket jelöli meg, kik azután közvetetlenül 
Istentől kapják a hatalmat, ez a közvetetlen isteni eredet tana. 
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Én az utóbbit tartom igaznak, XIII. Leó szavai, melyeket e 
tárgyban a «Diuturnum illud»-ból idéztem, szintén ennek ked-
veznek, de most ezt a kérdést tüzetesen nem tárgyalom. Ennek 
a kérdésnek eldöntésétől független az a tan, hogy minden hata-
lom Istentől van. 

Akik az általam ismertetett elmélettel szemben a népfölségi 
elvet vallják, nem szűnnek kifogásolni és időszerűtlennek mon-
dani azt a kifejezést, hogy az uralkodók Isten kegyelméből 
«Dei gratia» uralkodnak és kormányoknak. Néhány évvel ezelőtt 
II. Vilmos német császár oda nyilatkozott, hogy ő a szociál-
demokraták vészes törekvésével szemben eljár s ezt megtenni 
mint Isten kegyelméből király és császár kötelességének tartja. 
Egyesek a sajtóban, mások a politikai élet terén időszerűtlennek 
és visszaesésnek mondották ezt a felfogást. 

Két évvel ezelőtt egyik legelterjedtebb napilapunk vezér-
cikkben 1 azt a követelést kockáztatta, hogy «törvényben ki kell 
mondani, hogy «Isten kegyelméből» való királyt nem ismer a 
magyar közjog, amint sohasem ismert, hanem csak a nemzet 
akaratából való uralkodót». 

És másfél hónappal ezelőtt egy igen jónevű politikusunk 
szintén vezércikkben2 oda nyilatkozott, hogy «a magyar jogfel-
fogás sohasem tette magáévá az Isten kegyelméből való királyság 
eszméjét s egyenesen ellentétbe helyezkedett a középkorban 
elterjedt azon nézettel, hogy a király hatalmát jogérvényesen 
módosítani, korlátozni nem lehet». 

Az ily nyilatkozatokban nyilvánuló felfogással határozottan 
szembe kell helyezkednünk. Ellenkezik ez az isteni felséggel, az 
állami hatalom természetével és eredetével s ugyanannak szük-
séges szentesítésével. 

Ami pedig azt az állítást illeti, hogy a magyar jogfelfogás 
soha sem tette magáévá az Isten kegyelméből való királyság 
eszméjét», ez a tényekkel homlokegyenest ellenkezik, amennyiben 
uralkodóink kezdettől fogva mind mai napig úgy törvényeket 
kibocsátó, mint törvényeket megerősítő okirataikban mindenkor, 
kivétel nélkül, «Isten kegyelméből» való királyoknak vallják 
magukat s ezek a királyi okiratok a «Corpus Juris Hungarici» és 

1 Pesti Hirlap, 1920. január 11. «Az alkotmány és a törvényhatóságok». 
2 Magyarság, 1922. január 22. «Az ősi alkotmány és a forradalmi jog». 

Irta Andrássy Oyula gróf. 
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a «Magyar Törvénytár» részeit alkotják. Ily szövegekkel telve 
van a latin és a magyar rész, elejétől mind a mai napig. Jónak 
látok néhányat idézni. így mindjárt a Werbőczy-féle Hármas 
Könyvet, mely a «Corpus Juris Hungaricit» bevezeti, Ulászló ily 
kezdetű okirattal hagyja jóvá: Wladislaus Dei gratia Hungáriáé, 
Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Lodomeriae, 
Cumaniae Bulgariaeque rex». 1514. nov. 19. L. a C. J. H. 1822-iki 
budai kiadásának IX. oldalán. Szent István ezt a kifejezést hasz-
nálja: «Regnante divina dementia». Szent László: «Régnante 
Creatore et Salvatore nostro Jesu Christo». Kálmán király «Dei 
gratia» királynak mondja magát s rendeleteinek előszavában 
idézi az Apostol mondatát: «Non sine causa Rex gladium portat, 
Dei enim minister est, vindex in iram eius, qui malum agit». 
(Rom. 13, 4.) IL Endre így cimezi magát: «Andreas Dei gratia 
Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Oalliciae Lodo-
meriaeque Rex». Nagy Lajos «Dei gratia Ungariae, Dalm., 
Croatiae, Ramae, Serviae, Galiciae, Lodomeriae, Cumaniae Bul-
gariaeque Rex.» Mária : «Dei gratia Regina Ungariae.» Sigismundus 
D. gr. R. Ungariae et Sacri Romani Implii Vicarius generalis et 
Regni Bohemiae Gubernátor Ferdinandus (I.) : «Divina favente de-
mentia Romanorum, Hungáriáé, Bohemiae etc. rex, infans Hispa-
niarum, ^rchidux Austriae, dux Burgundiáé.» így megy ez végig 
az egész magyar és latin nyelvű magyar törvénykönyvön s mind-
ezek az okmányok a magyar törvénytár részei. Befejezésül még 
az 1865/7-iki II. törvénycikk bevezetését idézem, mely így szól : 
«Az O királyi Felsége által szerencsés felavattatása és meg-
koronáztatása előtt az ország részére kiadott királyi hitlevél és 
koronáztatásakor letett királyi eskü az ország törvényei közé 
iktattatnak. 

(Szentesítést nyert 1867-ik évi juliushó 28-án. Kihirdettetett a képviselőház-
ban 1867-ik évi oktoberhó 5-én, a főrendek házában 1867-ik évi oktoberhó 12-én.) 

Az Ő királyi Felsége által szerencsés felavattatása és meg-
koronáztatása előtt az ország részére kiadott királyi hitlevél és 
koronáztatásakor letett királyi eskü az ország törvényei közé 
iktattatnak, amelyeknek tartalma következő: MI ELSŐ FERENC 
JÓZSEF Isten kedvező kegyelméből Ausztriai Császár, Magyar, 
Cseh, Dalmát, Horvát, Tót, Halics, Ladomér, Ráma, Szerb, Kun 
és Bolgárországok Apostoli, úgy Illyria, Jeruzsálem stb. Királya, 
Ausztria főhercege, Toscana és Krakó nagyhercege, Lotharingia, 
Salzburg, Steyer, Korontán, Krajna és Bukovina hercege, Erdély 
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nagyfejedelme, Morvái őrgróf, Fel- és Al-Slezia, Modena, Parma, 
Piacenza, Guastalla, Osviecim és Zátor, Teschen, Friaul, Ragusa 
és Zára st. hercege, Habsburg, Tyrol, Kyburg, Görc és Gradiska 
grófja, Trient és Brixen fejedelme, Fel- és Al-Luzsica s Istria 
őrgrófja, Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg stb. grófja, 
Triest, Kattaro és a Szláv őrgrófság Ura stb. mint Magyarország 
s társországainak apostoli királya adjuk emlékezetül jelen hit-
levelünk rendében» stb. 

A magyar nemzet még eddigelé hivatalosan nem tagadta 
meg Istent, sőt hódolattal vallotta őt, nem követte annak az 
egyetlen országnak példáját, mely állami életét teljesen Isten nélkül 
akarja folytatni; ellenkezőleg a magyar nemzet minden vett jót 
mindig Istenre vezetett vissza s a továbbiakat is a Magasságbeli-
től kérte és várta. Szilárd az a meggyőződésem és reményem, 
hogy nemzetem mindenkorra megőrzi ezt az egyedül helyes 
felfogását, Isten kegyelméből való államhatalmat kíván s a jelen 
bajaiból való feltámadását is Isten kegyelmétől várja és reméli. 

Budapest. .Dr. Kiss János. 



Mihály fi Ákos dr.: Az emberek megszentelése. (Szentségek 
és szentelmények.) Budapest, Szent-István-Társulat, 1921. Nagy 
8°, 552 1. Ára 180 korona. 

Elkészült egyik komoly tudósunk nagy munkája, melyet 
minden művelt katholikus magyar ember ezzel a jóleső érzés-
sel vehet a kezébe: Hála Isten'! vannak nálunk igaz kultur-
munkát végző derék férfiak, akik nem «felsivító», süvöltő hang-
gal vagy pártoskodással kívánják szolgálni a magyar jelent és 
építeni a jövőt, hanem évtizedes munkájuk legjavát, lelkük kin-
csét osztogatják honfitársaik között. 

Mihályfi Ákos befejezte hatalmas lelkipásztorkodástanát és 
ezzel ismét lehetővé teszi az egész magyar klérusnak, hogy 
valóban «holtig tanuljon». Mert mi tűrés-tagadás, az angol-német 
papság hibája nálunk is terjed, sokan nem tudnak már eléggé 
latinul; Lehmkuhl, Noldin vagy Tanquerey vaskos köteteit 
nehezen értik meg, míg honi nyelven könnyen rászánják magu-
kat arra, hogy megfelelő munka állandó forgatásával tudásukat 
necsak megőrizzék, hanem egyszersmind gyarapítsák és tökéle-
tesítsék. A hittudomány ágai közül leginkább az erkölcstanban 
és lelkipásztorkodástanban érvényesül a közmondás: Ki nem 
halad, marad; ami nem javul, az elavul. XIV. Benedek pápa 
(Instit. XXXII. n. 4!) megállapítása szerint «vannak papok, akik 
eleinte kiváló gyóntatók voltak, de mivel abbahagyták az erkölcs-
tan tanulását, lassanként még a kezdő kontárok közé se sorol-
hatók». 

Ne hivatkozzék itt senki tapasztalatára és a józan észre. 
Tapasztalás kellő tudomány nélkül nem egyéb, mint a tévedések 
megrögzése s a józan ész csak arra való, hogy nimbussal vegye 
körül a tudatlanságot. 

Égető szükség volt tehát erre a magyar nyelvű lelkipásztor-
kodástanra főképen most, mikor az új egyházi törvénykönyv 
kiadása meg a vesztes háború sok tekintetben változtatta viszo-
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nyainkat és a lelkipásztortól ú j ismereteket, új elhelyezkedést 
kíván. 

Mihályfi mindenben kitűnő tájékoztatást nyújt, szinte pótolja 
a rituálé új kiadását és a codex iurist. Minden új esetet meg-
világít és a visszaélések, ferde szokások ellen szabadon emeli 
fel szavát. 

Állításom megvilágítására szolgáljon néhány kis részlet 
megemlítése. Nem tartja szerencsésnek, hogy az esztergomi 
rituálé változtat a keresztelés római szertartásán (72. 1.), viszont 
melegen ajánlja a benne levő honi nyelvű intelmek felolvasását 
vagy elmondását nemcsak a keresztelés, hanem egyházkelő és 
házasságkötés után. De bizonyára nem helyteleníti azt sem, ha 
a szentséget kiszolgáltató a szertartások előtt mondja el intel-
meit és így tiszteletreméltóvá teszi az egész szent cselekményt. 
Hiveink nem magyar szertartást akarnak, de érteni szeretik, amit 
végezünk. A rituálé intelmei mellett Mihályfi történeti áttekin-
tései kitűnő anyagot nyújtanak az ily természetű intelmekhez. 
A gyermekek az első szent áldozáshoz az új törvénykönyv értel-
mében leginkább kilencéves korukban járuljanak, az első gyó-
náshoz hetedik életévük körül. Modern ruházkodás miatt a nők 
visszautasítását a szent áldozástól nem tartja indokoltnak és meg-
engedhetőnek. Több gyóntató megszívlelheti figyelmeztetését: a 
gyónó nem köteles teljes gyónást végezni, ha a gyóntató oly 
hangosan beszél, hogy mások hallhatják. 

A házassági jogot gyakorlati szempontból tömören, alapo-
san ismerteti. Jól megkülönbözteti a jegyesvizsgálatot a jegyes-
oktatástól és szorgalmazza megtartásukat, mint felnőtt férfivilá-
gunk megnyerésének, meggyőződése művelésének és esetleg a 
hit visszaszerzésének eszközét. Nem mulasztja el az új joggya-
korlatok megemlítését sem, pl. hogy újabban meg nem keresz-
telttel kötendő házasságra is ad felmentést a Szentszék, de ilyen-
kor a tágabb értelemben vett passiv assistentia ajánlatos. (410., 
399.) Kimutatja a vegyes házasságok végzetes hatását. A 400. 
lapon összefoglalja, Magyarországon mikor érvényesek és mikor 
szanálhatok gyökérbeni orvoslással. Erélyesebb állásfoglalást 
sürget a kath. vezetőkörökben is elharapódzó bigamiával szem-
ben (403. 1.). 

A kisebb és nagyobb rendek feladását az eddigi szokástól 
eltérően részletesen ismerteti, szinte a lelkünkre akarja kötni: 
«Resuscita gratiam, quae data est t ib i . . . !» A papszentelés után 
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is diaconusok, acolythusok, ostiariusok maradunk, legyen tehát 
szeges gondunk az oltár és a templom ragyogó tisztaságára. 
A szentelés előtti lelkigyakorlatoknál a spirituálisok és felszen-
telendők nagy megnyugvására szolgálna, ha felemlítené a római 
szokást, mely szerint ha rövid egymásutánban adják fel a 
nagyobb rendeket, most is elegendő 8—9 nap lelkigyakorlat, 
nem szükséges az előírt 15 napot betartani. A temetésnél ajánlja 
a búcsúztató tapintatos megszüntetését; bizonyára szép magyar-
nyelvű imák és énekek behozatalával sikerül ez legkönnyebben. 
A papság lelkére köti a szegények ingyen temetését és az éret-
tük való misemondást. Bizonyára sokan érdeklődnek, mit tart 
illusztris szerzőnk a mi nagyon is csonka temetési szertartásunk-
ról. Nagyon vártuk itt is szakszerű véleményét és esetleges 
ajánlatát. 

Egyedüli említésreméltó kifogásom a tartalomjegyzékre s 
főleg a betűrendes tárgymutatóra vonatkozik, melynek nagyobb 
részletessége igen emelné a nagy mű használhatóságát. így pl. 
a leggyakoribb bontó akadályt, a kényszert és nagy félelmet 
egyáltalán nem említi s csak olvasás közben bukkantam rá a 
374. l.-on a házassági szerződés tulajdonságai között. Az új kódex 
ide osztja be, de a gyakorlat emberei máshol keresik. Hiányzik 
továbbá a holttányilvánítás (404. 1.) feltüntetése és a vegyesházas-
ságok tárgykörének részletezése. 

Ez könnyen pótolható hiány a monumentális munkában, 
melynek gyakorlati szellemét találóan jellemzik a következő 
sorok: «Ne a jámbor Nhívek kis csoportja foglalja le egészen a 
papot, elsősorban arra kell törekednie, hogy a hívek nagy több-
sége, és pedig minden társadalmi rétegből, járuljon évenként 
többször a szent áldozáshoz». Quod faxit Deus: 

Budapest. Mester János dr. 

Dr. Paul Karge, Rephaim. Die vorgeschichtliche Kultur 
Palästinas und Phoeniciens. (Collectanea Hierosolymitana, Ver-
öffentlichungen der Wissenschaftlichen Station der Görresgesell-
schaft in Jerusalem. I. Band.) Paderborn, 1918. XV. és 755 lap. 
36 márka. 

Lehetetlen észre nem venni a Gondviselés kezét abban a 
tényben, hogy amióta a bibliai rationalismus minden oldalról 
megtámadta a Szentírásnak nemcsak természetfölötti, de egyút-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1922. 5 
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tal történelmi hitelességét is, ugyanattól az időtől kezdve indult 
meg egyrészt az őskeresztény irodalomnak tüzetes tanulmányo-
zása, másrészt a régi Kelet országainak : Egyptomnak, Babyloniá-
nak, Kis-Ázsiának és Palesztinának felkutatása, melynek ered-
ményei igen sok pontban megvilágították a Szentírást és annak 
történeti hitelességét kétségen kívül helyezték. A XIX. század 
Palesztina-kutatásai legnagyobbrészt Jeruzsálemre szorítkoztak ; 
1890. óta azonban megindultak az ásatások a Szentföld más vidé-
kein is. Teli el-Hesy (a bibliai Lachis), Tell Zakarijâ, T. Dzse-
deideh, T. Sandahannah, T. es-Sâfy, T. Dzsezer (a hajdani filisz-
teus-ország területén), Tell el-MuteselIim (a régi Megiddo), T. 
Tacannak (az Ezdrelon síkságon), Jericho, Ên Sems (a bibliai 
Bethsemes), Sebastije (a bibliai Samaria), Nazareth, Ba'albek 
mindmegannyi új forrásaivá lettek a Palesztina őskorára és 
bibliai időszakára vonatkozó archaeologiai ismereteinknek. 
A jeruzsálemi ^kutatókról nem szólva, Flinders Petrie, Bliss, 
Dickie, R. A. Macalister, Sellin, Schumacher, D. Mackenzie, F. 
G. Newton, D. G. Lyon, G. A. Reisner, Cl. S. Fischer, O. Puch-
stein maradandó nevet biztosítottak maguknak Palesztina ős-
történetének földerítésében. A kutatók többnyire külön művek-
ben és tudományos folyóiratokban számoltak be munkájukról. 
Az 1907-ig végzett ásatások eredményét pompásan összefoglalja 
H. Vincent, Canaan d'après l'exploration récente (Paris, 1907.) 
c. könyvében, melyet a következő évek adataival bizonyos tekin-
tetben kiegészít P. Thomsen, Kompendium der Palästinischen 
Altertumskunde (Tübingen, 1913.). 

Az említett kutatók figyelme azonban főleg Palesztinának 
a Jordántól nyugatra fekvő vidékére irányult; a hajdani Moab-
ról, Ammonról, Felső-Galileáról és a Libanon vidékéről nem 
szólnak. Ezért különösen szerencsés gondolatnak tartjuk, hogy 
Dr. Karge Pál, jelenleg a münsteri egyetem tanára, 1909. és 
1911. között épen Felső-Galileát, Phoeniciát és a Jordántól 
keletre fekvő vidéket kutatta át archaeologiai szempontból. 
Fáradságos vizsgálódásainak eredménye a most ismertetendő 
hatalmas terjedelmű könyv, mely tíz fejezetben az említett vidé-
kek kőkorszakának történetéről igyekszik föllebbenteni a fátyolt. 
A Kr. e. II. évezrednél újabb időről már nem beszél; a bronz-
korszak már nem tartozik fejtegetésének körébe. 

Karge szerint az ember Palesztinában valószínűleg a dilu-
vium-kor közepe táján lépett föl és pedig először a Jordántóí 
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keletre fekvő fensíkon, a júdeai sivatag szélein és Júdea hegyein 
(25. 1.). De a Libanon egyes vidékein, Galileában és Jeruzsálem 
környékén talált kőemlékek, melyeknek jellege a Mortillet által 
Chelléen-nek nevezett kőkorszaké, azt mutatják, hogy már az 
őspaleolith korban az ember egész Palesztinában otthonos volt 
(42—46. 1.). Karge részletesen felsorolja az egyes lelőhelyeket, 
sőt a fontosabb leleteket egyenkint leírja és azok fényképét is 
bemutatja. A sok állati csontleletből Palesztinának hajdan igen 
gazdag állat- és növényvilágára következtet -.,(73. 1.), de ő is 
elismeri, hogy legalább a történeti idő óta Palesztina klímája 
nem változott (124. 1.). Az őspalaeolith-kori ember főfoglalkozása 
a vadászat és halászat volt; lakásául a barlangok szolgáltak. Az 
ú. n. Solutréen-korban magas fokra jutott Palesztinában a tűzkő-
technika (81. 1.), a Magdalénien-korban pedig a csontfaragás, sőt 
az újabb palaeolith-időkből már falkarcolatokat és szobrocská-
kat is ismerünk (82. 1.). A palaeolith-korbeli sírok tanúsága 
szerint ennek a kornak emberei már hittek a túlvilági életben 
(84. 1.), mert a halottak mellé szerszámaikat helyezték a sírokba. 
Karge azt hiszi, hogy az európai és a palesztinai Aurignacien-
korszak kulturája között szerves összefüggés van (111. 1.); egyes 
leletek hasonlók az egyptomi leletekhez is. 

A neolith-kor emberei Palesztinában földművelést és állat-
tenyésztést űztek, félig-meddig állandó lakással birtak, ismerték 
a kereskedelmet, kézműipart, s már ekkor kifejlődhettek a társa-
dalmi különbségek. Azonban véleményünk szerint Karge túlsá-
gosan korai időre teszi a neolith-kor elejét Palesztinában; sze-
rinte ez Kr. e. 10.000. körül kezdődött és 2500—2000. közt ért 
véget (119. 1.). A proto-neolith-kor végét Kr. e. 6000. körűire 
teszi (120. 1.). A 128—133. lapokon felsorolja a neolith-kornak 
lelőhelyeit a Jordántól keletre, a Libanon vidékén, Alsó-Galileá-
ban és Jeruzsálem környékén; ezeket részletesebben a 158—179. 
lapokon írja le. Jellemző, hogy ahol a történeti időkben Palesz-
tina és Phoenicia nevezetesebb városai álltak, már a kőkorszak-
ban is voltak telepek, sőt a Karn Hattin hegyén praehistorikus 
vár állt (352 skk. 1.). Karge szerint Kr. e. 6000. körül, tehát még 
a neolith-korban Palesztina, Szyria és Mezopotámia sémi lakos-
ságot kapott, mely Arábiából vándorolt be és idővel össze-
vegyült az ott lakó praesémita őslakossággal (146. 1.). Véleménye 
szerint az I. egyptomi dynasztia korában a Sinai félszigeten és 
Dél-Palesztinában már sémi lakosság volt (150. 1.). A bibliában 

5* 
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említett kanaánitákat Karge a palesztinai első sémi lakosság 
ivadékainak tartja- (151. 1.). Az amorreusok is szemiták, kik a 
III. évezred első felében jutottak Palesztinába a szyriai pusztá-
ból; Karge szerint ez volt a második sémi bevándorlás (152.1.). 
Az agadéi Sargon már hadjáratot viselt Amurru országa ellen 
és azt elfoglalta. Az isin-i dynasztia egyes tagjainak amorreus 
neve van (153. 1.). A sémi népek őshazájának kérdését (155— 
156. 1.) Karge nem meri eldönteni, de az afrikai őshazát lehet-
ségesnek tartja. 

Az egyptomi emlékek azt mutatják, hogy 2700. óta Palesz-
tinában már bizonyos városi kultura volt; a fáraók már a III. 
évezred első felében is többször hadakoztak Palesztina egyes 
«városai» ellen (199. 1.). 

A palesztinai neolith-kulturát leginkább a megiddói, gezeri 
és jerichoi leletekből ismerjük (200. 1.), melyek hasonlók a 
krétai, cyprusi és egyptomi leletekhez. Az agyagtéglából épített 
várfal már az V, egyptomi dynasztia korában szokásos volt (208. 1.). 

A 216—293. lapok a palesztinai keramikát tárgyalják, össze-
hasonlítva az Egyptomban és az Égei-tenger szigetein talált 
cserepekkel. Azonban Karge is azt állítja, amit az eddigi kuta-
tók, hogy Palesztinának eddig ismeretes legrégibb keramikája a 
neolith-kor legvégére és a bronzkorszakba esik (223.1.). A palesz-
tinai cserepes-művészet erősen érezte az égei befolyást, melynek 
középpontba Kréta szigete volt (291. 1.) ; babylon hatásnak azon-
ban nincs nyomai 

Karge könyvének legnagyobb része a Palesztinában talált 
megalithokkal, várszerű erődítményekkel és főleg dolmen-t\ikç\ 
foglalkozik. Ezeknek helyeit a 306—347. lapokon írja le, majd 
párhuzamot von a palesztinai és szardiniai (348. 1.), baleari (349.) 
és máltai (350.) megalithok között. Dolmenek állnak Palesztina 
következő vidékein: Galileában a Genezareth tavának partvidé-
kein (három dolmen-mező, összesen közel félszáz dolmennel), 
Júdeában, a Jordántól keletre fekvő fensíkon a Dzsólántól a 
Wâdy Hesbânig szinte szakadatlan sorban, még pedig a hegy-
vidék nyugati lejtőin, hol sok a forrás, végül magában a Jordán 
keleti völgyében (381—468. 1.). Karge részletesen leírja az egyes 
nagyobb dolmeneket és ezek építésében is bizonyos fejlődést 
lát. Egyptomban még nem találtak dolment, de Északafrika más 
részeiben, Tangertől Tuniszig számos dolmen és cromlech isme-
retes (495. 1.). 
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A dolmeneket Karge nem tartja oltároknak, hanem sírok-
nak (506. skk. 1.); az azokon található csészeszerű mélyedéseket 
italbefogadó csészéknek mondja. Kimerítően beszél a holtak 
lelkére és ezek túlvilági életére vonatkozó néphitről s a holtak 
tiszteletéről a különböző népeknél (511—587. 1.). A zsidó Suk-
koth-ünnep szertartásai közt előforduló vízöntést is azzal a népies 
hittel hozza kapcsolatba, hogy a holtak szellemei visszatarthat-
ják az esőt, amit az élőknek meg kell akadályozniok (566. 1.). 

A nagy dolmenek látása kelthette a későbbi zsidó nép-
hagyományban azt a felfogást, hogy Palesztina őslakói óriások, 
(Nephilím, Rephaim) voltak. Jellemző, hogy az ószövetség tör-
téneti könyveiben foglalt hagyomány szerint a hajdankori palesz-
tinai óriások oly vidékeken laktak, ahol még ma is állnak a 
dolmenek [Móz. IV. 13, 17 skk.; 13, 32 b. 33.; V. 2, 20; 3, 9— 
11.; Józs. 12, 4.; 13, 12. stb.) 609—645. 1. 

A dolmenek építői Karge szerint nem tartoztak az ária 
népfajhoz, mint általában gondolják, hanem szemiták voltak 
(685. 1.). Főérve az, hogy midőn az első ária (indogermán) nép-
törzsek Kisázsiában felléptek (Samsuiluna babylon király 9. évé-
ben, 2000. körül), a dolmenek kora, mely 3000. körül kezdődött, 
már le volt zárva (691. 1.). A palesztinai dolmenek és az Európa, 
Ázsia és Afrika számos vidékén látható hasonló megalithok nem 
származnak szükségszerűen ugyanattól az egy népfajtól (709. 1.). 

Ha talán nem is értünk egyet Kargenak minden egyes 
következtetésével, mégis örömmel állapítjuk meg, hogy munkája 
a Palesztina őstörténetére vonatkozó ismereteinket újabb hatal-
mas lépéssel vitte előre. A könyv végén található tárgymutatók 
annak könnyű kezelését nagyban előmozdítják, a szöveg közé 
helyezett számos ábra és a könyv végén levő térkép pedig a 
szemléltetést segítik elő. Egyes ismétléseket az a körülmény 
magyaráz meg, hogy az első kilenc fejezet (1—379. 1.) már 
1914-ben nyomdakész volt, sőt nyomtatása már folyamatban is 
volt, az utolsó fejezet (379—725.1) ^zonban csak a világháború 
folyamán készült el. 

A könyvnek nagyszerű külső kiállítása is újabb bizonyítéka 
annak, hogy Németországban «neque inter arma siluerunt Musae». 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 
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Hajós József: Az élet titkaiból. A modern élettan bölcse-
lete. Székesfehérvár, Egyházmegyei nyomda. Szerző kiadása. Ára 
— korona. 

Negyedik munkája ez már Hajós Józsefnek, a székesfehér-
vári egyházmegye papjának, a« Fejérmegyei Napló» szerkesztőjé-
nek. Első és második munkáját: «Végtelen felé» és «Ősember» 
c. munkáit a m. tud. egyetem hittud. kara jutalommal tüntette ki. 
Sok évi természetbölcseleti tanulmánynak eredménye a most 
megjelent munka. Az elmúlt forradalmi idők a nyers anyagelvű-
séget terjesztették. A propaganda nem mult el nyom nélkül. 
Ezen infectio ellensúlyozására adta ki Hajós József új könyvét. 
Intelligens közönségnek, főleg a ker. egyetemi ifjúságnak szánta. 
Könyvében az ú. n. «élettani világnézet», a biologiai monismus, 
az élettani egyelvűség tarthatatlanságát mutatja ki. Vitatja a kér-
dést: igaz-e a származástani világnézet és megállapítja, hogy az 
exact természettudomány, nevezetesen az élettan a dualista «lélek-
vallás» észszerűtlenségét egyáltalában nem igazolja, a természet-
tudomány önmaga egyedül világnézetet nem ad és amennyiben 
a világnézet megalkotásához érveket nyújt, a dualista világfelfo-
gást nem zárja ki. 

Hajós nem ír élettant. Az élettan tételeit szervesen csopor-
tosítva ismerteti a biologusok odavonatkozó elméleteit és azokat 
a világnézet s bölcselet, a vitaiizmus és antivitaiizmus szempont-
jából birálja. Úgy is címezhette volna munkáját: «Az élettan az 
apologiában» vagy még inkább «A biologusok felfogásai az 
apologeta és bölcselő bonckése alatt». Nagy olvasottságra, hangya-
szorgalomra vall a rengeteg biologus nézetének összegyűjtése, 
ebben Hajós sokszor pazar és bámulatba ejt; írói talentumát 
mutatja a csoportosítás és előadás. Előadásában nem elégszik 
meg az elméletek bölcseleti és világnézeti kritikájával, az egyes 
tételeknél felvetődő természettudományos dolgokat részletesen 
ismerteti. Ez többször hátrányára vau az egységnek, itt-ott talán 
részletezőbb mint kellene, de ezáltal olvasóival sok természet-
tudományos ismeretet közöl. Hogy jól fogta-e fel, jól értelmezte 
és jól adta-e vissza Hajós az égyes biologusok nézeteit, döntsék 
el a természettudósok. Mi kik természettudománnyal ex asse nem 
foglalkozunk, csak örömmel veszünk ily könyvet kezünkbe, mely-
ben együtt találjuk mindazt, amit a tárgyalt tételekről a biolo-
gusok mondtak vagy tudni véltek. A filozófia már a mi dol-
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gunk, az apologetikus szempont pedig szolgálat a keresztény-
ségnek. 

Munkája két részre oszlik. Az első rész tíz fejezetének főbb 
témái a következők: Élettani világnézet, élettan és relativitás. 
Élettan fogalmának meghatározása, rádioaktivitás és élet. Az anyag 
mivolta, Hylozoismus, Panpsychizismus. Sejtek, monerák, kris-
tályok. Az élet gépelvi magyarázata, Brown-féle mozgás, Tektonika, 
Tangl energetikai felfogása, életerő, Reinke domináns elmélete. 
Különféle életjelenségek (regeneráció, önszabályozás, immunanyag, 
Ehrlich oldallánc elmélete, hormonok, anabasis, hőforgalom, alkal-
mazkodás). Élettitkok (termékenyülés, átöröklés, csirafejlődés, 
szüzenszaporodás, Merogonia, ivádékcsere). Életelv mivolta, az élet 
eredésére vonatkozó filozófiai nézetek. Életforrása : élettani Isten-
bizonyíték, az anyag nem örök. 

A második részben (11 fejezet) az élet ősalakjait ismerteti 
és a származástani elméleteket bírálja. E rész anyaga Hajósnak 
legkedvesebb studiuma. A 15. fejezet (Fejlődéstani Világnézet) 
és a 18. fejezet (A származástani elméletek bírálata) tökéletes 
alkotások. A 20. fejezet Hajós élettani és fejlődéstani credóját 
adja. Qazdag irodalmi szemle és pontos tárgy- s névmutató 
egészíti ki a könyvet. 

A kritikát egy könyv sem kerüli el. Részemről csak egyet 
akarok itt megjegyezni. Művében nem látok kialakult egységes 
filozófiai rendszert. Aki pl. az atom, elektron elméletekkel, a 
rádioaktivitással, az ősanyag (materia) fogalmával, a constitutio 
metaphisica corporum kérdésével foglalkozik, annak állást kell 
foglalnia az idevonatkozó nézetek között s rendszere mellett követ-
kezetesen kitartania, az nem indulhat el ily határozatlan tétellel : 
Az anyag «nemcsak mennyiség, de minőség is. Az anyag magá-
ban is elegendő a benne végbemenő változások kifejlesztéséhez, 
a benne rejlő erők képesítik erre. Nem kell a plato-aristotelesi 
alak- s anyagelmélethez ragaszkodnunk... ez haszontalan szőr-
szálhasogatásokra vezet». 58. old. A következő bekezdésben pedig 
írja: «A parányok különböző minőségűek. A rádioaktivitás külön-
böző nyilvánulása az elektronok minőségétől függ». S hogy hon-
nan az elektronok különböző minősége, erre vonatkozólag nincs 
válasza. Sőt a 448. oldalon, hol tételeit foglalja össze, ezt írja: 
«Lehet, hogy minden anyag alapjában véve, mint eredeti ősanyag 
azonos természetű.» De e megjegyzések nem kisebbítik könyvének 
közhasznú értékét. Mikor azt olvasom, hogy a könyvtárakban a 
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természettudományos könyveket hajszolják, mikor látom, hogy 
Bölsche fascináló anyagelvű fecsegéseit mily mohón olvassák, 
örülök, hogy van egy könyv, melyet a világiak kezébe adhatunk. 

Székesfehérvár. Dr. Potyondy Imre. 

Die Gottesbeweise in der neueren deutschen philosophischen 
Literatur unter Ausschlusz der kath. Literatur von 1865 bis 1915. 
I—II. rész. Dr. Franz Schulte. Paderborn, Verlag von F. Schöningh, 
1920. 80 VI. 352. old. 

A mű eredetileg a würzburgi egyetemen doktori érteke-
zésnek készült (I. r. 96. old.), de később jónak vélte a szerző 
kibővíteni és teljes egészében kiadni. Az ezer sebből vérző, gaz-
daságilag tönkretett, politikailag leláncolt, megvetett, lenézett 
német nép Istenben való hit nélkül összkultúrájának eredeti 
magaslatára ismét felemelkedni nem képes. Itt nem segít semmit 
a kiáltás: vissza Kanthoz, Lutherhez, a monizmushoz; egyedüli 
segítőeszköz vissza atyáink Istenéhez, az egy igaz Isten fogal-
mához, ahonnét erőt, kitartást nyernek a fölépülésre. Egy nép 
számára nem elég szellemi erejét fejleszteni, faji öntudatát nevelni, 
hanem a nagy, általános, a nemzetek felett álló valóságokba, 
metafizikai elvekbe is bele kell kapcsolódnia. Az előbbi hiánya 
a háború elvesztéséhez, az utóbbié pedig az erkölcsi összeom-
láshoz vezetett. Az általános khaosban az archimedesi pontot 
csak Istenben lehet — és kell megtalálni. A mű célja tehát ki-
mutatni, miként vélekedett a császári korona alatt élő és gon-
dolkodó német nép az Istenérvekről. 

Az I. részben az Istenérvek lehetőségéről és szükségessé-
géről szól. Az előbbi kérdés szoros kapcsolatban áll a megis-
merés-elmélettel s ettől függ amannak eshetősége. Kant alanyi 
bölcselete, amely a külvilág megismerésének lehetőségét tagadja, 
lehetetlenné tette ugyan a tudomány, főképen a metafizika léte-
zését, de követői kapcsolatban más bölcseleti irányokkal ettől 
eltérőleg mindinkább a valóság metafizikája felé közeledtek s 
lassankint lehetővé tették az alanyi elemektől ment, valóságon 
nyugvó Istenérvek lehetőségét. Az Istenérvek tehát szorosan 
összefüggnek a megismerő elmélet és a metafizika kérdésével. 
E kérdés tárgyalásának szenteli a szerző műve első felét (1—92 old.). 

A második részben az egyes Istenérveket tárgyalja. A fel-
osztásban nagy vonásokban Staab (W. K. Staab: D. Qottesbe-
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weise in der kath. deutsch. Litt. v. 1850—900) művét követi. 
Felosztja azokat a priori (az Anselm-féle ontologiai érv) és a pos-
teriori érvekre. S. Anselm ontolog. érvének, amely az Istenfoga-
lomból következtet annak létezésére, történeti fejlődésén kívül 
kimutatja tarthatatlanságát. Majd áttér az a posteriori érvekre. 
Ide sorozza mindenekelőtt a gondolkozásból merített érvet, az-
után a többit felosztja a kis- és a nagyvilág ismeretérveire, 
amelyek közül kettőt tárgyal történetfejlődési alapon, t. i. a koz-
mologiai és a teleologiai érveket. E két érvnél az okságelvének 
mibenléte, kiterjedési köre játsza a főszerepet s hatásköre nagy-
ságától, érvelési ereje döntésétől függ az Istenérvek bizonyító 
értéke is. Végül a mikrokozmos két, a többi érveket felölelő 
(morális és vallásos) érvét tárgyalja. Amint a kozmolog. és 
teleolog. érvek a létrehozó- és célokok immanens gondolatát erő-
síteni törekedtek, úgy az erkölcsi és vallásos érvek az immanens 
erkölcsiséget és vallásosságot, ezeken át a legnagyobb jóság és 
szépség (szeretet) fogalmához akartak felemelkedni. 

Félszázaddal ezelőtt ünnepelte Kant bölcselete újjászüle-
tését s mint vezető eszme uralkodott a német bölcseleti irá-
nyokban. Épen szubjectivizmusa volt az oka a metafizika valódi 
értéke többé-kevésbbé való tagadásának s ezzel együtt az Isten-
érvek bizonyító ereje megsemmisítésének, amely a lezajlott fél-
század bölcseleti rendszereiben mindenfelé nyilvánvalóan meg-
mutatkozott. 

A szerző éleslátással, mély metafizikai érveléssel, a mult 
félszázad bölcseleti rendszereinek alapos ismeretével fogott hozzá 
kitűzött célja eléréséhez. Mindenütt komoly higgadtság, tárgyi-
lagos igazságérzet, vaslogika jellemzik. A tekervényes bölcseleti 
irányzatok labirintusain át biztos kézzel vezeti az olvasót s ki-
mutatván a Kant-féle elmélkedés alaptévedéseit, az általános 
restauratio nagy munkájában a tiszta metafizikai elvekhez, ezeken 
át az egy, igaz Istenhez való visszatérést sürgeti. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 

Einführung in das Studium der katholischen Theologie. 
Herausgegeben von der Theologischen Fakultät der Universität 
München. Kősel, Kempten, 1921. X + 1 8 3 old. 

A müncheni egyetem hittudományi kara kegyeletes hódo-
lattal ajánlja ezt a művet nagynevű tagjának, a 70 éves Barden-
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hewer Ottónak. A mü elején a jeles patrológus képe található. 
Ezzel a hittudományi hallgatók nemcsak irott, hanem a példa-
képnek alkalmas tudós személyében élő bevezetést is kapnak a 
hittudományokba. 

Ismerünk hittudományi hallgatók számára írt bevezetéseket. 
Elég itt pl. csak a Hettinger-íélére gondolnunk (Timotheus. Briefe 
an einen jungen Theologen.3 Freiburg i. Br. 1909). A jelenleginek 
az eddigiekkel szemben különösen az ad nagy értéket, hogy egy 
ember helyett egész hittudományi kar tanárai írták s így a hall-
gatók a legilletékesebb szakemberektől kapják meg az egyes 
tárgyakhoz szükséges bevezetést. A mű a következő fejezeteket tar-
talmazza: 1. A theologus s a hittudomány. 2. A hivatás. 3. A fő-
iskolát megelőző tanulmányok. 4. A bölcselet. 5. Hittudományi 
iskolák. 6. A hittudomány egyes szaktárgyai. 7. Főiskolai élet és 
tanulmányok. 8. Önművelés a főiskola elvégzése, után. Az előszót 
s az 1—3., 5., 7—8. fejezeteket Qoettsberger, a bölcseleti részt 
pedig Qrabmann írta. A legterjedelmesebb (44—15ö. o.) 6. feje-
zetben a hittudományi encyklopadiáról Walde, a szentírástudo-
mányról Goettsberger, az egyháztörténelemről Pfeilschifter, az 
apologetikáról Seitz, a dogmatikáról Grabmann, az erkölcstanról 
Walter, az egyházjogról Eichmann, a pasztorálisról Weigl s végül 
a neveléstudományról Göttler értekezik. A könyvet négy táblá-
zat zárja be: Az első kettő a német hittudományi főiskolák böl-
cseleti s hittudományi tanrendjét hozza, a többi pedig az egye-
temi promotio és habilitatio föltételeit és módozatait mutatja be. 

Az egyes szaktárgyakhoz írt bevezetések terjedelem, tago-
zódás, anyagközlés szempontjából különfélék, de mind értékesek-
Általában minden cikk megjelöli az illető szaktárgy helyét a 
hittudományban, beszél módszereiről s segédtudományairól, ki-
emeli jelenlegi legjelentősebb feladatait s mindenütt közli a leg-
szükségesebb s legjobb kézikönyveket, ill. irodalmat. Lehet, hogy 
a szaktanárok kevésnek fogják találni pl. a szentírástudomány 
introductiós irodalmát, lehet, hogy mások fölöslegesen részlete-
zőnek tartják majd az egyháztörténelemről szóló cikket, lehet, 
hogy sokan fájlalni fogják, miért nem kiséri az ajánlott műveket 
olyan rövid ismertetésfélével a szerzők személyi adataival, aminőt 
az apologetikai bevezetésnél, vagy az erkölcstani részben Linsen-
mann könyvéről olvasunk, lehet, hogy jó lett volna nemcsak az 
egyháztörténelemnél, hanem mindenütt jelezni a protestáns szer-
zőket, mindamellett tagadhatatlan, hogy eleget és elsőrendűt 
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nyújtanak a szaktanárok cikkei. A többi rész szép gondolatokat, 
jól kiaknázható idézeteket, ügyes útbaigazításokat tartalmaz, meg-
felelő s jól megválogatott irodalmi utalásokkal tájékoztat a hit-
tudomány s hittudományi tanítás múltjáról s különösen jelenlegi 
németországi állapotáról. Ez utóbbinál a németországi hittudo-' 
mányi tanulmányi viszonyokkal kevésbbé ismerős olvasó sok 
érdekes s a mi viszonyainktól elütő dolog mellett sok homályosat 
is talál, ami érthető, hiszen elsősorban a német hittudományi hall-
gatók számára Íródott a mű, akiknél sok nekünk homályos dolog 
magától értetődő. 

Az értékes könyvnek jó hasznát veszik nemcsak a hittudo-
mányi hallgatók s nevelésükkel foglalkozó elüljárók, hanem mind-
azok, akik hittudományi könyvtáruk gyarapítására vonatkozólag 
szakszerű útbaigazításokat akarnak. 

Budapest. Dr. Tomek Vince. 

Nagy József. A filozófia története. 1921. 324 oldal. A «Pan-
theon» irod.-intézet r.-t. kiadása. Ára kötve 100 korona. 

A «Pantheon» Pauler Ákos «Bevezetés a filozófiába» cimű 
kitűnő munkája után csakhamar ujabb szép bölcseleti művel 
örvendeztette meg a művelt közönséget ; Nagy József bölcselet-
története teljesen méltó párja Pauler említett alapos bevezető-
jének. 

A szerző, miután bevezetőben a bölcselettudomány mivol-
tát s a bölcselet történetének jelentőségét ismertette, átmegy a 
bölcselet történetének tárgyalására s azon a görög bölcselet 
kezdetétől a mi időnkig végigvezeti az olvasót. A bölcselet 
történetét a következő három részre osztja: A görög bölcselet, 
a középkori bölcselet és az újkori bölcselet története. A részle-
tes anyagot általában jól állítja össze, a bölcselőket érdemük 
szerint részesíti figyelemben, a nekik szánt teret is ehhez szabja-
Az egyes rendszerek és tanok ismertetésénél teljes szakértelmet 
érvényesít, az olvasó csakugyan megismeri tőle a gondolkodók 
felfogását. Egyúttal a gondolkodás fejlődésével is megismertet, 
mert a bölcselők és a bölcseleti tanok közt levő okozati össze-
függéseket is igyekszik feltüntetni. 

Tárgyalásának vége felé (307. old.) ezt a dicsértes nyilat-
kozatot teszi: «A filozófiában napról-napra világosabbá lesz, 
hogy az idealizmus sorsa a filozófia sorsa». Itt két magyar gon-
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dolkodóra is hivatkozik : Böhm Károlyra és Pauler Ákosra s mél-
tán kifogásolja az előbbinek túlzott subjectivismusát s helyesli 
az utóbbinak objectivismusát. Mert valóban csak az az eszmei-
ség alapos, mely a valóságban birja alapját s nem is jelez mást, 
mint a valóságot s az ezt ábrázoló eszméket. 

A bölcselet történetét tárgyilagosan kell előadni, azaz kinek-
kinek rendszerét a maga valóságában, előzetes vélemény szerint 
meg nem másítva. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bölcselet-
történet Írójának ne legyen saját álláspontja, vagy hogy ezt nem 
volna szabad nyilvánítania; sőt jó, ha ezt teszi, mert enélkül a 
bölcselet története, az ő igen különböző, sőt sokszor egymásnak 
ellentmondó állításaival olyan hatást tehet egyes olvasókra, hogy 
hát az emberi elme a bölcseleti kérdésekben épen nem érheti 
el az igazságot, ez pedig elkedvetlenítené és túlzón kételkedővé 
tehetné az olvasót. A bölcselet történetéből tűnjék ki az a vigasz-
taló tény, hogy szent Ágoston szavai szerint, melyeket Leibnitz is 
megismétel, est perennis quaedam philosophia, van egy maradandó 
bölcselet, melyet épen a bölcselet történetének helyes tárgyalása 
tüntet föl. Erre mutat rá Nagy József az idealizmus kiemelésével. 

A szerző előadása világos és szép, ami megkönnyíti és 
élvezetessé teszi könyve használatát. Nagyon jól tette, hogy füg-
gelékül betűrendben néhány fontosabb bölcselettudományi kife-
jezés értelmezését adta. A művet betűrendes névmutató fejezi be. 

Nagy József bölcselettörténete nyeresége irodalmunknak. 
Ámde ismertetésem fogyatékos volna, ha nem nyilvánítanám 
néhány kifogásomat. 

A művet én nem címeztem volna «A filozófia történetének», 
hanem itt is, meg az egész műben a bölcselet vagy bölcselet-
tudomány szót használtam volna. A szerző tudomást sem szerez 
a «bölcselet» szóról, még a filozófia mibenlétét ismertető beveze-
tésben, meg a műszókat értelmező függelékben sem jelzi a filo-
zófia magyar elnevezését. Sajnálatos, hogy bölcselőink nagy része 
nem törekszik a bölcseleti műszók magyarosítására s a magyar 
nyelv tiszta kezelésére, ugyanilyen természetű kifogást kellett 
tennem folyóiratom előző füzetében is. Azt mondják, hogy a ma-
gyar szó nem fejezi ki azt, amit a görög és a latin, de ez nem 
való, mert ha az alkalmas magyar szót következetesen használ-
juk, hozzá fogjuk kötni ugyanazt a jelentést, amelyet az idegen 
szónak tulajdonítunk. Különben ezt a kérdést így mellesleg nem 
akarom tüzetesebben tárgyalni, megtettem azt máskor, nem is 
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egyszer. Egyébiránt azt is meg kell mondanom, hogy Nagy József 
az idegen szók használatában a mérsékeltebbek közé tartozik. 

A szerző a görög bölcselettel kezdi művét, Kelet gondol-
kodását mellőzve. Tudom, hogy sokan így járnak el, de én azt 
tartom, hogy teljes bölcselettörténethez az indusok, perzsák s 
egyéb úgynevezett keleti népek világnézete is hozzátartozik. Hogy 
ezek a népek nem oly alakban gondolkoztak, mint a görögök 
és akik ezektől tanultak, az nem másít azon, hogy világnézeti 
kérdésekkel a keleti művelt népek is foglalkoztak, a maguk ere-
jéből számottevő világnézeteket alkottak, sőt a görögök gondol-
kodására is hatással voltak. Ha a lélek és a test megkülönböz-
tetése vagy azonosítása bölcseleti álláspont a görögöknél, miért 
nem az a keletieknél ? Ha egyes görögök tana a lélekvándorlás-
ról figyelmet érdemel a bölcselet történetében, miért nem az 
indusok újratestesülése ? Mikor az igazságszolgáltatás követel-
ménye nagy tételekre vezeti a nyugati gondolkodót, bölcselőnek 
tartjuk őt. Kantnál fő épen a gyakorlati szempont; miért nem 
mérünk így a keletieknek is? Ha foglalkozunk Demokritos és 
Epikuros igazán kezdetleges parányelméleti próbálkozásaival, miért 
hallgassunk az indus atomista Kanadáról? Ha bölcselet a skót 
Eriugenáé, miért nem az a Szankia fejlődéstana, mikor a kettő 
egészen párhuzamos s az utóbbi sokkal nagyobb hatással dicse-
kedhetik az előbbinél? És ha Schopenhauer méltó arra, hogy 
pessimismusával minden bölcselettörténelemben, az előttemlevő-
ben is, nem is kicsiny helyet kapjon, akkor tudatosan lemintá-
zott előképéről, a buddhizmusról hallgassunk-e? Vagy miért 
kell a görög aszkezist tárgyalni, az ezredekkel előbb keletkezett 
s mind mai napig elérő indus jogát pedig hallgatással mellőzni? 
Nem kell-e azt szüntelen vizsgálat tárgyának tekinteni, hogy 
van-e és minő okozati összefüggés Kelet és Nyugat megegyező 
fogalmai és gondolatai közt? Ezeket a kérdéseket még sokkal 
szaporíthatnám. 

Téves a szerzőnek az az állítása, mintha Tertullianus ezt 
vallotta volna: «Credo, quia absurdum» (így a szerző 122. old.). 
Dr. Trikál József egyetemi tanár a «Religio» 1910. okt. 23. és 
30-iki számaiban kimutatta ennek az állításnak valótlanságát. Egyéb-
iránt aki állítja, mutasson rá arra a helyre, ahol ezt Tertullián 
tanítja. A bizonyítás az állító kötelessége : asserentis et probare, non 
negantis. Szomorú, hogy bölcselettörténeti tévedésekkel gyakran 
találkozunk, én már egész sereg ilyent hoztam nyilvánosságra. 
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A szerző azt mondja, hogy «tudásunk végső elemeit, az 
elveket Tamás (aquinói) velünk születetteknek tartja, de ezeket 
is a tapasztalatból kell kihámoznunk» (156. old.). Ez is bölcse-
lettörténeti tévedés. Aquinói Tamás egyetlen fogalmat vagy elvet 
sem tart velünk születettnek, szerinte «az emberi értelem kezdet-
ben oly tábla, melyre semmi sincs írva» (így többi közt Summa 
Theol. I. 79, 2.). 

A szerző azt mondja, hogy «az aristotelista thomismus 
sem tudta igazi érvekkel igazolni a maga intellektualismusát» 
(164. old.). Ezzel szemben én tisztán látom, hogy Aristoteles és 
iskolája igenis bebizonyította a maga józan, nem túlzó intellek-
tualismusát s nagyon okosan és üdvösen elkerülte a voluntaris-
must, amely felfordítása a valóságos rendnek : öoxepov — ítpóxepov. 

Bölcselettörténeti tévedés ezt mondani: «Hogy a logika 
nem pusztán deduktiv bizonyítás tudománya, hanem új igazsá-
gok felkutatását mutató ars inveniendi, — ez az újkori gondalat 
először Raymundus Lullusnál merül föl» (169. old.). Nem újkori 
gondolat ez, mert már Aristoteles tárgyalja a felvezető okos-
kodást (inductio) s a hasonlatosságon alapulót (analógia) ; külön-
ben a levezetés (deductio) is elvezet reánk nézve új igazságokhoz. 

A 270. oldalon azt olvasom, hogy «mint ezt már Luther 
hangsúlyozta, nem a tett, de a szándék, a lelkület az erkölcsiség 
hordozója» ; ez Krisztus Urunk után az egész keresztény mult 
tanítása, az egyház nem várt vele Lutherig. 

Nicolaus Cusanus az ő különösködésével, coincidentia oppo-
sitorum-jával s possest-jével talán nem érdemelte meg a neki 
juttatott nagy teret (181—184). 

Ellenben valamekkorát mindenesetre megérdemelt volna az 
új-scholastika, mely a szerző által szépen méltatott középkori 
scholastikát az újkor vívmányaival tökéletesíteni igyekszik s a 
Perennis philosophia, maradandó érvényű bölcselet érvényre-
juttatásában hatalmas tényező. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Paul Bureau, professeur à la Faculté libre de droit de Paris 
et à l'École des Hautes Études Sociales : L'Indiscipline des Moeurs. 
Bloud et Gay, Paris 1921. 7-e mille. 608 1. 

Franciaországot az erkölcstelenség hazájának szokták mon-
dani s ha nem feledkezünk is meg a hivő Franciaország benső-
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séges kereszténységéről, nagy általánosságban ezt a tételt ma is 
vallhatjuk. Franciaország nemcsak divatot ad ruhában és tánc-
ban, hanem az erkölcsi élet eltorzulásaiban is. Nagy fények mel-
lett mély és nagy árnyékok húzódnak végig a mai Franciaország 
szellemi arculatán. De egyéneknél és nemzeteknél az öntudatra-
ébredés az első és leghatalmasabb lépés a megjavuláshoz. Ilyen 
öntudatraébredés az a könyv, amely már egy év óta forog a 
francia katholikusok kezén s amelynél megrázóbb jaj alig fakadt 
a közelmúltban más nemzetek ajkán. Pedig a baj közös nyomorú-
sága Európa legtöbb nemzetének. 

A könyvnek csak egy problémája van, azt mondhatnók, 
csak egy kérdésre keres feleletet: miért van az, hogy annyi 
egészséges családból oly kevés gyermek születik. Hogy a csalá-
don kívül is annyi visszaélést talál erkölcsi téren, hogy az iroda-
lomban annyi perverzitás és bűnrecsábítás szemérmetlenkedik, 
hogy színház és kinó áll ennek szolgálatában, mind ez nem kerüli 
el figyelmét, de mindezt csak átmenetileg érinti, hogy a család 
erkölcsi életének szentelhesse minden figyelmét. A könyv leg-
nagyobb érdeme abban az irányban rejlik, amelyben a megoldást 
keresi. Miután elmondotta Malthus érveit és a Neo-malthusianis-
mus összes okoskodásait, miután feltárta a kérdés gazdasági hát-
terét, miután felvonultatta a legújabb és legrészletesebb statiszti-
kai kimutatásokat, amelyekkel a baj és veszély arányait szemlél-
teti, a bölcselő okfejtésével indul el a baj gyökerének megkere-
sésére. S ebben a munkában és keresésben jut el és emelkedik 
fel a kereszténység és az Egyház tisztult álláspontjáig: ennek a 
fekélynek okai nem gazdaságiak, hanem erkölcsiek, ezt a fekélyt 
kiégetni az emberiség testéből nem ^z állam fogja, hanem a hit 
és az Egyház. 

Adja a kérdés történelmét is. A görög felfogástól Juvenalig, 
aki ismeri már az ars-t, quae homines in ventre necandos condu-
cit . . . puellulam; s a rómaiaktól egészen Malthusig, akinek moral 
restraint-je még tiszta és evangéliumos igazság, akinek tanítvá-
nyai azonban eljutottak a legszélsőségesebb álláspontig : a legna-
gyobb sexualis vétek sok gyermeket nemzeni, (...avoir une famille 
nombreuse est le pire péché sexuel que l'on puisse commettre. 
150. 1.) Malthus még azt mondotta, hogy az emberiség rohamos 
szaporodásának gátat kell vetni, mert e szaporodással a gazda-
sági fejlődés és a kenyér szaporodása nem tart lépést. Meg is 
jelöli az eszközt: a házasságtól való tartózkodás és a tisztaság. 
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(L'abstinence du mariage, jeinte à la chasteté est ce que l'appelle 
contrainte morale. 435. 1.) Hogy más utak és eszközök is volná-
nak, azt Malthus nemcsak tudta, de óva intette az emberiséget 
azoknak igénybevételétől. (Il serait trop facile et commode 
d'arrêter complètement l'accroissement de la population et on 
tomberait dans le danger opposé. 439. 1.) 

Ma hellyel-közzel ott is vagyunk már. Franciaországnak 
87 tartománya közül 68 tartományban több a halál, mint a szüle-
tés s csak 19-ben haladja túl a születések száma a halálozásét: 
6, 13, 15-tel. A családoknak 63'3%-ban vagy egyáltalában nin-
csen gyermek, vagy egy, legfeljebb kettő van. 

Ezek a tények egy nemzet élete szempontjából, elvonatkoz-
tatva mindentől, igen szomorúak. De a kép sötétsége csak akkor 
lesz teljes, ha a szerző vezetése mellett belenézhetünk a nép lel-
kébe s amikor meg kell tudnunk, hogy nem azért félnek a gyer-
mektől, mert az kenyeret kér, hanem mert nyűg. 

A közvélemény e felfogását kell megváltoztatni, mondja 
Bureau. S erre a papság, az Egyház van hivatva. Meg is vádolja 
a francia papságot, hogy nem mert apostoli bátorsággal szembe-
lépni e bűnnel s nem teszi ma sem. A francia papság meg sem 
sértődhet, mert a szerző ezt a vádat nagy tapintattal püspökök-
kel mondatja el. A francia papok bűne : conspiration du silence. 
Hallgattak. Nem merték megmondani az egész igazságot s nem 
merték hirdetni Krisztus egész evangéliumát. Attól féltek, hogy 
kiürülnek templomaik, ha teljes nyíltsággal ostorozzák a bűnt? 
Ne féljenek ettől. Ha ez a vak könyörület időben eltolja is a 
templomok kiürülését, az a hitehagyás, amety ennek nyomában 
fog bekövetkezni, annál véglegesebb lesz. 

A könyv francia viszonyokat tart szem előtt. Egy-két szám 
felcserélésével a magyar viszonyokról ugyanígy és ugyanezt 
megírhatta volna. A könyvön átleng a hazáját, hitét szerető nagy 
lélek fájdalma, hogy sebekről és romokról kell írnia. Ez a fájda-
lom lendületet ad szavainak. Alig ismerünk az utolsó időben 
megjelent tudományos munkát, amelyet nagyobb haszonnal olvas-
hatna pap és laikus egyaránt. 

Pécs. Dr. Ákos Ferenc. 
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a z a q u i n ó i s z e n t - t a m á s - t á r s a s á g b ó l . 

1. Felolvasó-ülés 1921. december 21-én. 

Ezen a napon az Aquinói Szent-Tamás-Társaság rendes 
felolvasó-ülést tartott, melyen jelen voltak: dr. Székely István 
prelátus-kanonok, elnök, dr. Kiss János ügyvezető alelnök, dr. 
Schütz Antal egyetemi tanár, főtitkár, dr. Martin Aurél egyetemi 
m. tanár, pénztáros és titkár, dr. Trikál József és dr. Pataky Arnold 
egyetemi tanárok, dr. Pacséry Károly, dr. Szitnyay Elek, dr. Huszár 
Elemér, Preszly Lóránd, Gabányi Jánosné, Gabányi Ilona, Ibrányi 
Ferencné, dr. Babura László, dr. Záborszky István, Szekfű Ignác, 
Némethy Ernő, dr. Rátkay Kálmán, Végh Árpád, Weiner Ferenc 
és mások, köztük számos egyetemi hallgató. 

Elsőnek dr. Trikál József rendes tag ismertette a nemrég 
elhunyt francia bölcselő, Boutroux Emil egyéniségét és bölcseletét.1 

Ezt követőleg dr. Kiss János rendes tag Dante Alighieriről 
mint bölcselőről emlékbeszédet tartott. «Az immár vége felé 
közelgő jelen év szeptember 14-én, Kereszt felmagasztaltatásának 
napján volt 600 éve, hogy a nagy ember, a nagy hazafi, a nagy 
bölcselő és hittudós s kiváltképen nagy költő: Dante Alighieri 
szűkebb hazájától Firenzétől 20 év óta távol, Ravennában elhunyt 
s ugyanott a feltámadásig nyugvóhelyet kapott. Az egész világ, 
hazánk is, mint a keresztény szent hit lelkes követőjét és hirdető-
jét, mint az önfeláldozó hazaszeretet példaképét, mint remek írót 
s a legnagyobb költőt ünnepelte és méltatta őt. Az Aquinói 
Szent-Tamás-Társaságnak is meg kell emlékeznie Danteról, figyel-
mezteti őt erre a ravennai síremlék feliratának mindkét része: 
Onorate l'altissimo Poéta, — tiszteljetek a legnagyobb költőt ; de 
főkép a második része : Theologus Dantes nullius dogmatis expers, 
quod foveat claro philosophia sinu, —A hittudós Dante minden 

1 Ez a dolgozat megjelent a «Katholikus Szemle» 1922. januári és februári 
füzetében. 

Religio, híttud. és bölcs, folyóirat. 1922 . 6 • 



82 VEGYESEK 

tant tudott, melyet a bölcselet dicső kebelében őriz.» Ily bevezető 
szavak után elmondja az előadó, hogy a nagy flórenci költő és 
gondolkodó igazi bölcselő s a Pe'rennis philosophia, a maradandó 
bölcselet kiváló ismerője és művelője volt s ezt a bölcseletet 
érvényesítette remek műveiben. 

Az előadó futólag megemlékezett Dante hitbuzgalmi művei-
ről s tüzetesebben ismertette szorosan vett bölcseleti műveit: a 
Convitót vagy Conviviót, melyben a Donna gentile, a nemes Úrnő, 
a felséges keresztény világnézet ételével és italával táplálja és 
vidámítja vendégeit, mint a Bölcsesség Könyvében a bölcsesség-
úrnő s mint Boëthius De consolatione philosophia című mun-
kájában a bölcselettudományt képviselő úrnő. 

Majd ismertette az előadó Dante legnagyobb alkotását, a 
Divina Comediát, az Isteni Színjátékot, mely az Inferno (Pokol), 
Purgatorio (Tisztítóhely) és Paradiso (Mennyország) leírása köz-
ben az egész keresztény világnézetet, annak hit- és erkölcstanát 
egyes világtörténeti alakokhoz fűzve állítja elénk. Feltüntette 
ennek a költeménynek nagyszerűségét, maga Dante szerint poéma 
sacro az, al quale ha posto mano e celo e terra, szent költe-
mény, amelyben közreműködött az ég és a föld (Parad. 25,1—2.). 
Végűi az előadó Dante Monarchiáját ismertette, mely a közép-
korban keletkezett keresztény római császárság jelentőségét és 
fontosságát igyekszik feltüntetni. 

Az előadó ecsetelte Dante felfogását a bölcseletről, mely 
a flórenci bölcs szerint, mint a Convitóban tanítja : «a bölcsesség 
szerelmetes használata, mely elsősorban Istenben van meg, mert 
őbenne van a legnagyobb bölcsesség és a legnagyobb szeretet. 
Az ég Urának jegyese, de nemcsak jegyese, hanem szeretett 
nővére és leánya a bölcselet.» 

Majd rámutatott az előadó Dante forrásaira és mestereire, 
a görög nagy bölcselőkre s köztük elsőnek Aristotelesre, aki 
Dante szerint az emberi ész mestere, maestro della ragione 
umana s mindazoknak oktatója, akik tudnak, maestro di loro, che 
sanno, a kiváló stoikusokra, az új-platonikusokra, Dénesre, akit 
soká aeropagitának tartottak, szent Ágostonra, Boethiusra, a 
középkori arab és héber bölcselőkre és hittudósokra, de főkép 
a scholasztika legnagyobb alakjaira: az angyali és a szeráfi dokto-
rokra, valamint a szent-viktori iskola mestereire. Ezektől tanult, 
ezek felfogását vallotta magáénak s dolgozta fel örökbecsű művei-
ben, főkép az Isteni Színjátékban. Ebből az utóbbiból egyes 
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helyeket olvasott az előadó, így: Isten egységéről Paradicsom 
24, 127—135. versek, a Szentháromság nagy titkáról s a három 
személyről, mint az isteni hatalomról, bölcsességről és szeretetről 
Pokol 3, 4 — 6., az ég dicsőíti a Szentháromságot Paradicsom 
27, 1—9., Isten tevékenysége mindenekben Par. 1, 103—117., 
az alak és anyag Par. 29, 22—30., az idő és a tér Par. 29, 12., 
a teremés Par. 7, 130—148., a halhatatlanság Par. 7, 67—72., 
Isten dicsősége mindenben Par. 1, 1—9., a lélek egysége Tisz-
títóhely 25, 67—81., az emberi akarat szabadsága Tiszt. 18,13—39. 
és Par. 5, 19 — 24. s egyebeket. 

II. Közgyűlés. 

1. Az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 1922. március 13-ikán, 
védőszentje ünnepének nyolcada alatt rendes évi közgyűlését 
tartotta, melyen többi közt jelen voltak: dr. Prohászka Ottokár 
székesfehérvári püspök mint védő, dr. Székely István kanonok, 
egyetemi tanár mint elnök, dr. Kiss János egyetemi tanár mint 
ügyvezető alelnök, dr. Schütz Antal egyetemi tanár mint főtit-
kár, dr. Földes Béla nyug. miniszter, dr. Ámon Pál prelátus-
kanonok, dr. Breyer István kanonok miniszteri tanácsos, dr. Mihályfi 
Ákos, dr. Zubriczky Aladár, dr. LukcsicsJózsef, dr. Kmoskó Mihály, 
dr. Trikál József, dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, dr. Szitnyay 
Elek, Zimányi Gyula, Zimányi Mihály, dr. Szúnyog X. Ferenc, 
dr. Sebes Ferenc, dr. Saly László, dr. Tóth Tihamér, dr. Streda 
Rezső, dr. Záborszky István, dr. Sántha Pál, Schimatsek János, 
Preszly Lóránd és neje, dr. Mester János, Gonda Béla és neje, 
dr. Nagy János, Gabányi Jánosné, Gabányi Ilona, előkelő egyéb 
férfi- és hölgyközönség és számos egyetemi hallgató. 

2. A közgyűlést fél 18-kor az elnöklő védő dr. Prohászka 
Ottokár püspök nyitotta meg, «A tudomány immanens korlátjai» 
cimű ismeretelméleti értekezésével. 

3. Majd dr. Kiss János ügyvezető alelnök tett jelentést az 
elmúlt társulati évben tartott felolvasó ülésekről és azok tár-
gyáról. 

4. A pénztáros jelentése, valamint a titkári jelentés ezúttal 
elmaradtak, mert dr. Martin Aurél pénztáros és titkár fekvő 
beteg. Ugyanezért a számvizsgálók sem tehették meg jelentésü-
ket. Mindez a legközelebbi közgyűlésre marad. 

5. Az elnökség részéről és nevében dr. Kiss János ügyve-
zető alelnök azt indítványozta, hogy tekintettel a magyar pénz 

6* 
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mai értékére, a tagsági díjat emeljük fel s ez értelemben módo-
sítsuk az alapszabályok 5. b) c) és d) pontját, hogy tudniillik 
az ezentúl belépő alapítótagok egyszersmindenkorra az eddigi 
100 korona helyett 500, azaz ötszáz, a rendes és a pártolótagok 
pedig, az eddigiek és még az ezentúl belépők, illetve megválasz-
tandók is, évenkint 40 koronát fizessenek. Az indítványt a köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadta. A szöveg csak annyiban válto-
zik, hogy a 100 koron helyébe 500, a 4 korona helyébe 40 ko-
rona jön. 

6. Mivel a tisztviselők megbízatása letelt, az ügyvezető al-
elnök előterjesztésére a közgyűlés egy évi időtartamra egyhangú 
szavazással megválasztotta a következő tisztviselőket: 

Dr. Székely Istvánt elnökké, dr. Kiss Jánost ügyvezető al-
elnökké, dr. Schütz Antalt főtitkárrá, dr. Martin Aurélt pénztá-
rossá, dr. Tóth Tihamért titkárrá, dr. Hanuy Ferencet és dr. 
Pataky Arnoldot számvizsgálókká. 

7. Dr. Székely István és dr. Kiss János rendes tagok indít-
ványára a közgyűlés egyhangú szavazással rendes tagokká válasz-
totta a következő bölcselőket: Auer Jenő apát, nyug. katonai 
plébánost Budapesten, dr. Fallenbüchl Ferenc főgimnáziumi igaz-
gatót Budapesten, dr. Kis György theológiai tanárt Veszprém-
ben, dr. Marczell Mihály kollégiumi igazgatót Budapesten, 
Marszina Alajos plébánost Felsővisnyón és dr. Szúnyog X. Ferenc 
sz. Benedekrendi főiskolai tanárt Pannonhalmán. 

8. Ezt követőleg dr. Kiss János rendes tag értekezést olva-
sott fel, ily címmel: Minden hatalom Istentől van. Előadás után 
az elnöklő védő püspök hangoztatta az előadott tárgy fontossá-
gát és korszerűségét s megelégedését fejezte ki a tartott felolva-
sás felett. Kivánatos az ily irányú állambölcseleti elveket szün-
telen hangoztatni. 

Végül dr. Székely István elnök köszönetet mondott a püs-
pök-védőnek mélyenjáró megnyitó előadásáért, nem szűnő meleg 
érdeklődéseért s tényleges közreműködéseért. Kövessük védőnk 
példáját. 

Erre az elnöklő püspök-védő, dr. Prohászka Ottokár a köz-
gyűlést bezárta. 

I 
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a r e l i g i o f e n m a r a d á s á r ó l . 

1920-ban és 1921-ben megjelent füzeteimben nagyon siral-
mas hangon kellett szólnom folyóiratom anyagi helyzetéről s 
rövid néhány sorban számot adhattam a megrendelők hozzá-
járulásáról. Nagy hiányról kellett panaszkodnom. Azért már-már 
arra az elhatározásra jutottam, hogy közlöfiyömet legalább egy-
előre szüneteltetem. Ámde egyes jólelkű és nagylelkű egyházi 
férfiak nemcsak hangoztatták, hogy egyetlen hit- és bölcselet-
tudományi folyóiratunknak fenn kell maradnia, hanem anyagi 
hozzájárulásukkal lehetővé is tették, hogy a 81-ik évfolyamot 
megindítsam. Ezeknek az áldozatra kész férfiaknak ezúttal is nagy 
köszönetet mondok; remélem, hogy folyóiratom legközelebbi 
füzetében szabad lesz érdemes nevüket nyilvánosságra hoznom. 

Tisztelt megrendelőimet ezúttal is kérem, sziveskedjenek a 
jelen egész évre 120 koronát küldeni, akik pedig előző évekre 
hátralékban vannak, 1917. végéig egy évre 12 koronát, 18-ra 
20-at, 19-re 13-at, 20-ra 40-et, 21-re 120-at. Az eddig nyugtázott 
beérkezett pénz a mai nyomtatási költségekhez képest elég-
telen, azt hiszem, hogy a jelen, füzet a díj további beküldé-
sére fogja indítani megrendelőimet. Ha valaki nem tudja, mely 
évfolyamra fizetett, a folyóiratban füzetről-füzetre közölt nyug-
tatásokból eligazodhatik. Újból ráutalok azokra a kérő szöve-
gekre, melyeket folyóiratom érdekében az 1920-iki, valamint az 
1921. I. és II. füzetben közöltem. 

A megrendelők sziveskedjenek pontos címüket megadni. 
Akik megszállás alul fölszabadultak, írják meg, mely füze-

tek nem értek hozzájuk, remélem, hogy mind pótolhatom. 
Az elszakított területeken levő olvasók értesítsenek engem, 

ha lehetséges nekik folyóiratot küldenem s tőlük a díjat, esetleg 
ajánlott levélben, bármilyen pénz alakjában megkapom. 

Fize tések n y u g t a t á s a . 

1919-re 13 K-t küldtek: Döbrössy Alajos, Erőss Károly, Major György, 
dr. Szilvek Lajos, dr. Sipos István. 3 K-t pótlásul: Milakovszky István. — 
1920-ra 40 K-t fizettek : dr. Ákos Ferenc, Döbrössy Alajos, Erőss Károly, 
Ferencrendi-zárda Esztergom, Hodács Ágoston, Major György, Milakovszky 
István, Olajos József, Pacha Ágoston, Róm. kath. Plébánia, Öskii, dr. Szilvek 
Lajos, dr. Sipos István. — 1920 végéig 85 K-t: Vucskics Imre. — 1921 végéig 
205 K-t: Dutkay Pál. — 1921-re 137 K-t: Erőss Károly. 120 K-t: dr. Ákos 
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Ferenc, Döbrössy Alajos, Qeosits Lajos, Ferencrendi-zárda Esztergom, Ferenc-
rendi-zárda Gyöngyös, dr. Madarász István, Major György, Milakovszky István, 
Olajos József, Pacha Ágoston, Teller Vince, Vucskics Imre, dr. Sipos István. 
110 K-t: dr. Szilvek Lajos, Róm. kath. plébániahivatal, Öskií. 60 K-t: Prause 
József, dr. Töttössy Miklós. — 1922-re 147-K t: gr. Mailáth György. 140 K-t: 
Arnbach Mihály, dr. Ákos Ferenc. 120 K-t: dr. Balits Antal, Bartha István, B.Boér 
Géza, Ciszterci Főgymnázium Tanári Könyvtára, Székesfehérvár, dr. Csárszky 
István, Csokonay Zsigmond, Szt. Domonkos-zárda, Budapest, dr. Dunay Alajos, 
Galambos Kálmán, dr. Hanuy Ferenc, Kármeliták Győr, Klein József, dr. Lukcsics 
József, Növendékpapság «Pázmány»-köre Veszprém, Major György, dr. Mester 
János, dr. Mihályfi Ákos, Polák István, Reinhardt György, Szalézi-intézet Péli-
földszentkereszt, Utviczky Ferenc, Városi főgymnázium Szeged, Végh Ferenc, 
dr. Végh József, Winter György, dr. Wolkenberg Alajos, dr. Zubriczky Aladár. 
100 K-t: Eöri János. 60 K-t: zágorhidi Czigány Gyula, Proksch Ferenc. 40 K-t : 
Ernszt Sándor. Továbbá: 1917-re 12 K-t küldött: Esztergomi növendékpapság. 
1918-ra 20 K-t küldtek : Esztergomi növendékpapság, Mátyás Béla. — 1919-re 
13 K-t fizettek: Esztergomi növendékpapság, dr. Frey János, Herger Nándor, 
Horváth Béla örökösei, Horváth József, Kovács Antal, dr. Kriiger Aladár, 
Lex János, Magyar Egyházirodalmi iskola Bpest, Magyar Miklós, Mátyás Béla, 
Plébánia Hivatal Attala, Plébánia Hivatal Csatár, Plébánia Hivatal Csepel, 
dr. Rézbányay József, dr. Sinkó István, Szervita-zárda Bpest, gr. Zichy Gyula, 
gr. Zichy Lujza, dr. Hetényi Gyula. — 1920-ra 40 K-t fizettek: Cisztercita-
rendi főgimnázium tanári könyvtára, dr. Demeter István, dr. Ernszt Sándor, 
Esztergomi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi iskolája, Főgimnáziumi 
tanári könyvtár Esztergom, dr. Frey János, dr. Halászy Caesar, Herger Nán-
dor, Horváth Béla örökösei, Horváth József B.-Tomaj, Jézustársasági rendház 
Pécs, Kiss Balázs, Klein Endre, Kovács Antal, dr. Krüger Aladár, Lex János, 
Magyar Egyházirodalmi iskola Bpest, Magyar Miklós, Marton Sándor, Mátyás 
Béla, dr. Mosonyi Dénes, Norbertinum, Nyári József, Plébánia Hivatal Attala, 
Plébánia Hivatal Csatár, Plébánia Hivatal Csepel, Pécsi Kath. Kör, Podolszky 
Ferenc, dr. Rézbányay József, dr. Sinkó István, P. Szabó Sadocus Róma, Szervita-
zárda Bpest, gr. Zichy Gyula, gr. Zichy Lujza, Zimányi L. Mihály, dr. Hetényi 
Gyula. — 3 K pótlást küldött: dr. Kele István. — 1921-re 120 K-t fizettek: 
dr. Babura László, dr. Bedy Vince, dr. Boda János, Breisach Béla, Cisztercita-
rendi főgimnázium tanári könyvtára, Csekó Gábor, dr. Csepregi Imre, dr. De-
meter István, Engelhardt Ferenc, Eöri János, dr. Ernszt Sándor, Esztergomi 
növendékpapság Magyar Egyházirodalmi iskolája, dr. Fent Ferenc, Ferencrendi-
zárda Pécs, dr. Frey János, dr. Halászy Caesar, dr. Hamvas E., Herger Nán-
dor, dr. Hetényi Gyula, dr. Horváth Ferenc, Horváth János, Horváth József, 
Horváth Lajos, Ifi Lajos, dr. Ivánovich Emil, Jézustársasági rendház Pécs, 
Karmelita-rendház Bpest, dr. Kele István, Kiss Balázs, Kisteleki István, Kocsis 
Lajos, Kovács Antal, dr. Kovács Kálmán, Klein Endre, Kránitz Kálmán, 
dr. Krüger Aladár, Lévay Mihály, Magyar Egyházirodalmi Iskola Budapest, 
Magyar Miklós, Marton Sándor, Mátyás Béla, Melles Géza, Molnár Márton, 
dr. Mosonyi Dénes, Némethy Ernő, Németh Ferenc, Norbertinum, Nóvák 
István, Nyári József, Pázmány Egylet Vác, Petrovits Gyula, Pécsi Kath. Kör, 
Pévald Vilmos, Pintér Imre, Plébánia Hivatal Attala, Plébánia Hivatal Csatár, 
Plébánia Hivatal Csepel, Plébánia Hivatal Magyarszombathely, Plébánia Hiva-
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tal Mosondarnó, Plébánia Hivatal Noszlop, Podolszky Ferenc, dr. Rézbányay 
József, Rumi István, dr. Saly László, Schmeller Alajos, dr. Simon György, 
dr. Sinkó István, Szabó Sadocus Róma, Szabó Frigyes, Szabó István, Számord 
Ignác, Szentferencrendi-zárda Székesfehérvár, dr. Székely István, Szervita-zárda 
Bpest, Teller Vince, dr. Török Zoltán, Veér Vilmos, Venczell Ede, dr. Vértesi 
Frigyes, Viniss Fülöp, Zábrátzky György, gr. Zichy Gyula. gr. Zichy Lujza, 
Zimányi L. Mihály. A központi j papnevelőintézet 480 koronát fizetett. — 
97 K-t küldött: Lex János. — 88 K-t küldött: Szántó Antal. — 80 K-t fizettek: 
B. Boér Géza, Főgimnáziumi tanári könyvtár Esztergom. — 71 K-t küldött: 
dr. Stolpa József. — 60 K-t ; Blazcejovszky Ferenc, Káuzli Dezső, dr. Mattyas-
sovszky Kasszián.— 47 K pótlást küldött: dr. Haász Aladár. — 1922-re 120 
K-t fizettek: Balanyi György, dr. Békefi Rémig, B. Boér Géza, Esztergomi 
növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája, Ferencrendi-zárda Andocson, 
Horváth Lajos, Huber Lipót, Kegyesrendi főgimnázium Kecskemét, dr. Kram-
mer György, dr. Nagy Sándor, dr. Potyondy Imre, a Szentbenedekrendi szék-
ház tanári könyvtára Győr, dr. Szentes Anzelm, Urinők Mária-Kongregációja 
Bpest, Zirci konvent. — 60 K-t küldött: Kránitz Kálmán, Radnai Győző. — 
40 K-t küldött: Dr. Hamvas E. — 27 K-t pótlólag: dr. Sinkó István. 

H I R D E T É S I R O V A T . 

Az alább elősorolt könyvek eladók; az érdeklődők a «Re-
ligio» szerkesztőjénél tudakozódjanak, ő mondja meg az árakat; 
mindegyikből egy-egy példány van: 

Alzog. Universalgeschichte der christlichen Kirche, félbőr. 
De Augustinis S. J. De re sacramentaria, 2 nagy kötet. 
Baumgarten. Das Wirken der kath. Kirche auf dem Erden-

rund unter besonderer Berücksichtigung der Heidenmissionen. 
Nagy díszmű, térképekkel, műlapokkal és a szövegben 600 auto-
typiával, krétapapir, díszkötés. 

Corpusjuris Hungarici, teljes, négy kötet, folio, bőrkötés, 1822. 
Magyar törvények 1836-1893-ig és 1904., 29 kötet, vászon-

kötés. 
Cyrilli Hirosolymitani. Opera omnia graece et latine, félbőr. 
Corpus Juris Romani, teljes, Köln, 1775. pergamen-kötés, 

2 kötet. 
Hurter S. J. Theologiae Dogmaticae Compendium, 3 k., kötve. 
Loch és ReischI, teljes német Szentírás, 3 nagy kötet, félbőr. 
F. Lucii Ferraris. Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, 

morális, theologica. Migne-kiadás, 8 kötet. 
Matthiae Fabri S. J. Concionum Opus, Parisiis, Vives, 6 nagy 

kötet, kötve. 
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Weisz Albert 0. P. Apologie des Christenthums vom Stand-
punkte der Sitte und Kultur. 7 kötet, félbőr. 

Hőke Lajos. Magyarország újabbkori történelme 1892-ig, 
2 kötet, fűzve. , 

Kaulen Ferenc. Asszyria és Babylonia a legújabb fölfede-
zések után, sok képpel, fűzve. 

Király Pál. Dácia, Augusztus Provinciája, 2 kötet, fűzve. 
Smets. Az osztrák birodalom története, 3 kötet, fűzve. 
Ebers György. Cicerone a régi és új Egyptomon át, fűzve. 
Wertner Mór. Negyedik Béla király története, fűzve. 
A «Religio» teljes példánya, 1841-től mostanig, 80 évfolyam, 

kötve, egyetlen példány, sehol máshol nem kapható. 
A «Religio» évfolyamai 1913-tól, némelyikből egyetlen pél-

dány van. 
A Bölcseleti Folyóirat és Hittudományi Folyóirat egyes évei. 
Lepsényi. Jó Pásztor, hitszónoklati folyóirat, 16 évfolyam. 
Borromeus, hitszónoklati folyóirat, 24 évfolyam. 
Karkecz. Hitszónoklati Folyóirat, 16 évfolyam. 
Katholikus Szemle, 34 évfolyam. 
Beküldött könyvek : Dr. Rada István prelátus-kanonok Vesz-

prém. Az egyházi perrendtartás az új egyházi törvények alapján. 
Dr. Rott Nándor veszprémi püspök előszavával 44 K. Ismertetni 
fogjuk. Dr. Szabó György Piusz szent Ferenc-rendi áldozópap, 
tábori püsppki titkár : Ferencrendiek a magyar történelemben. Zad-
ravecz István tábori püspök előszavával. Bpest, 1921. A szerző 
saját kiadása. 4. r. 402 lap. Ismertetni fogjuk. Marosi Arnold, Be-
vezetés a biologiába. Budapest, 1922. Ismertetni fogjuk. 

Némethy Ernő, Szent Ágoston «A lélek Istennel való magányos 
beszélgetéseinek könyve.» Budapest, 1922. Ismertetni fogjuk. 

Dr.Timon Ákos, Pázmány Péter a jog és igazság védelmében. 1921. 
Dr. Mihályfi Ákos, Az új misekönyv nevezetesebb újításai. 

1921. 10 korona. 
Dr. Hanuy Ferenc, Álapostoli kánongyfijtemények az első három 

századból. 1921. 
Sziklay János, Balaton. Költemények. 50 korona. 
Dr. Juhász Kálmán, A licentiatusi intézmény Magyarországon. 

Kiadja a Szent István Akadémia. 1921. A Szenti István Akadémia 
egyéb kiadványai: Bognár Cecil, Az energia átalakulásának 
iránya. — Gróh Oyula, Az ólom öndiffusiója. — Rybár István, 
Visszaverődés a kettősen törő forgató közegek belsejében. 



XI. Pius pápa 
életrajza. 

Összeállítottat 

P O G Á N Y K Á Z M É R 
96 1. A címlapon a pápa kétszinnyomatú képével. 

A r a 6 0 K o r o n a . 
Közel harminc éven át a milanói Ambrosiana-
könyvtárban a tiszta tudományokba mélyedve 
töltötte életét Ratti Achilles, mígnem hirtelen 
lendülettel alig négy év leforgása alatt a varsói 
nunciusi méltóságon át a milanói é/seki székbe 
s innen a pápai trónusra lépett. Érdekes, szí-
nes, mély életének minden részletét hiteles ada-
tok nyomán tárja az olvasó elé ez a könyv. 
Rendkívül megkapóan írja le a szerző a pápa-
választás hagyományos szertartását, a római 
utcáknak s a Vatikán környékének a pápaválasz-
tás alatti képét, a pápai koronázás leírhatatla-
nul szép szertartásait s pontos történelmi for-
rások nyomán ismerten a most különösen ak-
tuális római kérdést. A könyv mindvégig le-
nyűgözően élénk stílusában nemes és emelke-
dett, külső kiállításában igen előkelő. A cím-
lap XI. Pius pápa arcképét a legkitűnőbb 

reprodukcióban közli. 

A pápa Kétszinnyomatú Képe Külön, leve» 
lezőlap alaKban is megjelent ! Ára 6 K. 

Kapható a 

Szeri t - I s t v á n - T á r s u l at 
KönyvkeresKedéseiben : 

Budapest, IV. Ker., Kecskeméti-u. 2. szám. 
Szeged, Pécs, Cegléd és Balassagyarmat, 

valamint bármely más Könyvkereskedésben is. 



Most jelentek meg a katholikus  
<s>®® irodalom mesterművei : ®<3>® 

Tiefenthaler : 
a «Krisztus papja» szerzőjének gyö-

nyörű könyve 

A keresztény élet. 
Nem a jelszavak, de a keresztény élet-
komolyság könyve ez. Amateur kötés-
ben K 120.— 

Keppler Pál Vilmos s 

A szenvedés problémája. 
Keppler ezt a könyvét — melyet már 
az egész világon ismernek — békeköz-
vetítőnek szánta az ember és a szenve-
dés között. Díszes pergament boríték-
ban, eímképpel K 50.— 

Elmélkedések Jézus Krisztus kínszenvedéseiről. 
Clarke atya örökszép elmélkedései, melyek a nagyböjti időszak minden 
egyes napjára Íródtak hamvazó szerdától nagyszombatig. Díszes perga-
ment borítékban, címképpel — — K 50.— 

L I G U O R I S Z E N T A L F O N Z : 

AJézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása 
Olaszból fordította dr. Dombi Márk. N a g y nyereség ez a könyv minden-
kinek, aki komolyan veszi lelke üdvősségét, aki magasabb keresztény tö-
kéletességre törekszik. Díszes amateur kötésben K 100.— 

Szentkeresztúti és más nagyböjti ájtatosságok 
V. kiadás. Ahogyan országszerte végezni szokták. Tartalmazza az egyhá-
zi lag jóváhagyott imákat, nagyböjti ájtatossági gyakorlatokat. A 42 o lda -
las könyvecske ára _ K 15.— 

L I G U O R I S Z E N T A L F O N Z : 

Szentséglátogatások a hónap minden napjára 
IV. kiadás. 120 oldal. Díszes amateur kötésben . . . K 5 0 . -

Legkedvesebb ajándékok első sz. áldozóknak : 
Petike az Úr Jézusért. Péterke első sz. áldozása 
Első szentáldozási emlékkönyvecske. Az 
Eucharistia kis hősének története Reiner 
Irma fordításában. Az 50 oldalas köny-
vecske szép képes borítékban K 20.— 

Filó Károly az első szentáldozás átala-
kító hatását festi meg egy érdekes gyer-
mektörténet keretében.A 30 oldalas köny-
vecske szép képes borítékban K 15.— 

Tömeges rendelésnél árengedmény. 

A Szen t-1 st ván -Tár s u 1 at 

Kis imakönyve 
Igen kedvelt miniatűr alakban (4X6 cm) 
Vászon köiés K 30.—, selyemkötés 
K 50.—, bőrkötés vörösm. ... K 80.— 

J Ä E & r SZENT-ISTVAN-TARSULATNAL BSBSSS: 
(Könyvkereskedés : IV., Kecskeméti-u. 2. Fiókok : Szeged, Pécs, Czegléd, Balassagy. ) 

Imaköry vek nagy választékban ! ! ! 
Most megjelent és összes újdonságainkat tartalmazó könyvjegyzékünket kívánatra 
azonnal ingyen küldjük. Bárhol hirdetett könyv megrendelhető. 

28 
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81-ik évfolyam, 1922. II. füzet, október 1. 

RELIGIO 
• ' H 

HITTUDOMÁNYI 

ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRA 

SZERKESZTI ÉS KIADJA 

Dr. K I S S J Á N O S 
EGYETEMI TANÁR 

Tartalom: 

A Középkori szellemi élet • 1er János. — AzérzeteK széK-
összefoglalása a Divina Co« 0 helyéről. Szarvas Miklós S. 
médiában. Dr. ProhászKa ° J. — A. szervezetek munka. 
Ottokár. — A szabadelvű Kit- ° felosztása és harmóniája, 
tudomány pusztitäsa, Dr. D Marosi Arnold. — Irodalom. 
Tóth Tihamér. — Az egyház o Vegyesek, 
iogaaz iskolához.Dr. Schell- a 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA. 

1 9 2 2 . 



TARTALOM. 

I. Értekezések. 
OMal 

A középkori szellemi élet összefoglalása a Divina Comediában. Dr. Pro-
hászka Ottokár . . . „ ... „ . ._ ... . . . 89 

A szabadelvű hittudomány pusztítása. Dr. Tóth Tihamér 97 
Az Egyház joga az iskolához. Dr. Scheffler János 123 
Az érzetek székhelyéről. Szarvas Miklós S. J. — ... _ ... ... 131 
A szervezetek munkafelosztása és harmóniája. Marosi Arnold 142 

U. Irodalmi értesítő. 

Dőry Lászió dr. : Ünneprontók. Dr. Ákos Ferenc ... . . . 159 
P. Fr. R. Garrigou-Lagrange des Frères Prêcheurs, Dieu, son Existence et 

sa Nature. Dr. Faragó János _ _ 161 
P. Beat Reiser: System der Philosophie. Formalphilosophie oder Logik. 

Dr. Faragó János . . . . . . ... _ _ 162 
Dr. Franz Erdey : Das Problem der Liebe. Dr. Kiss János ... _. 163 
Marosi Arnold : Bevezetés a biológiába. Ugyanaz ~ ... — 165 
Kisteleki Ede : Könyörgések könyve. Ugyanaz — 166 

III. Vegyesek. 

Collegium Angelicum ... _ ... • — 167 
A «Religio* érdekében ... _ ... ... ... ... _ — ... 167 
Fizetések nyugtatása és a hirdetési rovat a borítékon. 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Az egész 1922-iki év díja 120 korona. 

Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Buda-
pest, IX., Mityís-utca 18. 



I. É R T E K E Z É S E K 

a k ö z é p k o r i s z e l l e m i é l e t ö s s z e f o g l a l á s a 
a d i v i n a c o m e d i á b a n . 

Elnöki megnyitó beszéd, melyet a Dante 1321-ik évi halálának hatszázados 
emlékezetére 1922. február 12-kén a Fővárosi Vigadó nagytermében tartott 

ünnepi ülésen mondott dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök. 

ANEMZETEK háborgásának s a népek gyűlölködésének mai kor-
szakában, mikor úrrá lett fölöttünk az, ami erőszakos, ala-

csony és csúnya bennünk, mikor a széthúzás karóba húzta az 
emberiséget s valóságos önkínzásba kergette azt bele: igazán 
megvigasztalódva látjuk, hogy a szellemi nagyság s szépség 
faszcináló ereje vissza tudja szorítani, hacsak egyidőre is, a 
gyűlöletet s teremt oly teret és oly közt, ahol az emberek egy-
másra találjanak mint testvérek. Ha a vérontásban s pusztításban 
azt látszottak kimutatni, hogy nem testvérek; az igazság, jóság 
és szépség kultuszában már nem tagadhatják el, hogy azok. 

Ez a Dante-ünnepélynek nagy kulturális és szociális jelen-
tősége. Háttérbe szorította a nemzeti ellentéteket s kiemelte a 
nagy emberségi értékeket. Szent lelkesedéssel töltötte be a 
világot, melyből kiveszi részét az egész művelt emberiség, még 
Ázsia is, amennyiben ott legalább Japán ünnepelte Dantét. 
Országok, városok, akadémiák, főiskolák versenyre keltek, mert 
megihlette őket a szellem hatalma, az alakító művészet ereje, 
mely a D. Comediában megnyilatkozott. Azonban ez ünneplés-
nek legjellemzőbb s legfelemelőbb mozzanata mégis az, hogy 
Szentséges Atyánk, a pápa hívta föl a kath. főiskolákat a Dante-
jubileumra. Hajdanában a pápa követe meg akarta égettetni a 
D. Comediát s csak hatalmas nagyurak befolyásának köszön-
hető, hogy az meg nem történt: ma a pápa maga fordítja a 
világ figyelmét Dantera. Látnivaló, hogy a századok távlatán át 
mint tisztul a fölfogás s mint higgad le a kritikus tekintet, mely 
külön tudja szedni a politikai szenvedélyek inspirációit s 
garázdálkodásait az örökké értékestől. Ezt kiemeli, azt ignorálja. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1922 . 7 
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A legfőbb tekintélynek e megnyilatkozása legjobban vilá-
gítja meg Dantenak s a D. Comediának jelentőségét. Azért for-
dítja rá ugyanis a világ figyelmét, mert kifejezését látja benne 
a ker. világnézetnek, a középkori áhítatnak, az erkölcsi harcok-
nak s vajúdásoknak, melyeket az isteni kegyelemtől megsegített 
akarat áll meg, hogy végleg győzedelmeskedjék s ugyanakkor 
megtiszteli azt a formát is, mely őrökké szép s melyet a 
«numine afflata poësis» alkotott meg. Ez az alkotás új epifania, 
új megjelenése volt az isteni tanoknak s üdvözítő szándékok-
nak, — valami új zene volt, harangszó is, provence-i dal is, 
mely végigcsengett az eldurvult s egymást irtó nemzedékek 
fölött, — valami bátor fölkelése s megemberlése volt a keresz-
tény géniusznak, mely hatalmasan reagált a tagadásra s züllésre 
s új lendülettel ki akarta rántani az állami s egyházi élet 
kátyúba került szekerét, valami új, kulturális napkelet volt, mely 
a nyugati kulturára ráboruló éjszakát akarta széthasítani s a 
csüggedő népbe vigaszt s bizalmat s új lelket önteni. 

E minőségében a D. Comedia örök s halhatatlan. De ez 
az örök s szellemi világ egyszersmind földi történések kereté-
ben áll s ezáltal lesz ez az isteni világ igazán emberi is. Erő-
szakos indulatok járnak benne, melyeket a pártviszály korbácsol 
föl; politikai szenvedélyek lángjai gyúlnak ki benne, akár csak 
gibelin kardok s kopják villanásai volnának; keserű panaszok 
ütik meg fülünket, melyekben a honfinak s a száműzöttnek fáj-
dalma sírja el keservét. Ez a betét a politikai világból való. 
Van azonban még más is, melyről megfeledkeznünk nem sza-
bad. A D. Comedia a provence-i dalok, a Canzonek s Minne-
sängerek énekei közt a legfelségesebb dal és ének, melyen 
végigömlik Beatrice bája. Nem csoda, mikor a költő nemcsak 
alázatos hivő, nemcsak gibelin politikus, hanem élete végéig 
vérbeli trubadur volt. így tehát a D. Comediában az egész 
középkori szellemi életnek, a hitnek s theologiának, a politiká-
nak s művészetnek összefoglalását szemléljük: a misztikus, a 
politikus s a trubadur Dantenak világát. E három irányzatra 
akarnék röviden rávilágítani. 

Ami az elsőt illeti, a D. Comedia monumentális vonalát a 
keresztény hit és az üdvözülésnek örök reménye húzta meg. 
Dante alázatos, kath. hivő, aki amellett jó theologus is, de akit 
műve megírására a hitből való nagy realitása s ereje, nem 
pedig skolasztikus fogalmi rendszer inspirált. Máskép ez nem is 
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lehet, mert teremtéshez s alkotáshoz fogalmak sohasem elegen-
dők ; azok nem mozgatnak ; amikor pedig mozgatnak, akkor 
már izznak s izzásukban eszményekké, szellemi életté válnak. 
Dante eszményisége a hit világossága volt, melynek fényében 
meglátta a szellemi világot s a bűnbe, sárba s vérbe fagyott 
emberiséget is. Dante rá akart világítani az örvényes utakra; 
föl akarta rázni a világ torán megrészegedett embert a tévelyek 
s szenvedélyek e mániákusát, hogy ébredjen s értse föl az igazi 
isteni, emberhez méltó életet, a nemzetek hivatását s a világ 
békéjét. Azért egybefoglalta az ész s a hit világát; fölléptette 
Virgilt, az értelem szimbólumát, elragadtatással szemléltette a 
zöld köpenyű, fehér fátylas s olajfaágkoszorús Beatricét, a boldo-
gító hitnek s Luciát s Matildát, az Isten felé vezető kegyelem-
nek képviselőit. Ugyanakkor pedig megszólaltatta a «Vulgaris 
eloquentia» muzsikáját, az olasz nyelv zenéjét s csengő rímeit, 
hogy a fölség, szentség, szépség, koncentrikus behatása alatt 
kirántsa az erkölcsi s politikai hínárból az állam s az egyház 
megrekedt szekerét. 

A D. Comediában az egész katholikus theologia nyer 
életet s alakot. Azért keveset mondanak, kik azt csak valami 
piramissal vagy dómmal hasonlítják össze. E képek a D. 
Comedia szellemi világával össze nem mérhetők; hanem 
inkább egy alpesi vidékkel hasonlítanám össze, hol erdők s 
középhegység fölött s a szirtes hegyoldalokon túl emelkednek 
a «montes Dei», az Isten hegyei, csúcsok csúcsok fölött, melyek 
aztán megint összekuporodnak s eltörpülnek s alázattal meg-
hajolnak az égbolt azúr mélységei s a szférák magaslatai előtt. 
A D. Comediában minden telítve van tisztelettel s imádással s 
minden mélyen meghajlik az Isten fölsége előtt; a pokol a 
maga tölcséreivel, a purgatorio a maga szerpentinjeivel s a 
paradiso a tökéletesség szféráival, — mindenekelőtt pedig maga 
a költői géniusz. Ez a géniusz vár és néz; látomásai vannak s 
eltelik velük a lelke; nem kritizál, hanem okul, nem nyelves-
kedik, hanem befogad s eltelik. A pokolban is azt látja, hogy 
«Fecemi la divina potestate, La somma sapienza e'l primo 
Amore», hogy azt a végtelen bölcsesség s az örök szeretet 
alkotta, mint ahogy a napsugár alkotja a májusi virágzó szép-
séget, de nem tehet róla, hogy van örök sötétség annak szá-
mára, ki elfordul tőle s sírba temetkezik. — Azután a tisztulás 
hegyeit járja. Itt vannak leglelkibb megnézései, legfinomabb 

7* 
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meglátásai. Ezek a hegyi útak tele vannak hajnalhasadással s a 
tavasz lehelleítével. Itt lelkek járnak, kik ha nagyon szenvednek 
is, de öntudatuk fenekén meg-megremeg az örök boldogság 
érzete; lelkek, kik tudják, hogy ők, bár még távol a szülői 
háztól, az Atyának gyermekei s a mennyország örökösei. Azért 
itt énekek csendülnek meg, alázatos, epedő szózatok, ajkakról, 
melyek hivatvák az örök dicsőség himnuszát énekelni. Fönt a 
hegyen már Beatrice a boldogító hit, a «fede beatrice» vezet.,. 
Ez vezet át aztán a Paradisoba is, az apostolok, a vértanúk, a 
hősök, a nagy királyok, a rendalapítók, az eget hódító szentek 
egymás fölött emelkedő szféráiba, hol a nagy példák s az emel-
kedett érzések behatása alatt tovább fejlik s nemesbül s töké-
letesbűi a lélek. Ezeken a fölséges szenteken ragyog föl a 
teremtő, megváltó s megszentelő Isten hatalmas szépsége, raj-
tuk mutatkozik be tökéletessége s akit a «fede beatrice» vezet, 
annak rajtuk kell fölvilágosulnia, egyre javulnia s finomodnia. 
De bármit tegyünk, az Istent, a tökélyt elérni, őt szinről-szinre 
látni, a «fede beatrice» tiszta szeme sem képes, ahhoz egy új 
tehetségnek belénk öntése, v. i. belénk teremtése szükséges, ez 
a «lumen gloriae», melyben akkor lesz részünk, mikor a hit, a 
«fede beatrice» is visszalép, hogy a «visione beatrice», a szin-
ről-szinre való, boldogító látás s ezzel együtt a lélek megiste-
nülése lépjen helyébe. Dante is meglátja az Istent, de azt, amit 
látott, voltaképen emberi szóval el nem mondhatja, azt csak 
képekben s némileg közölheti. Az emberi meglátás s művészet 
tehetetlenségét s elégtelenségét a magát kinyilatkoztató föl-
séggel s szépséggel hirdeti a vers: 

O somma luce, che tanto ti levi 
Dai concetti mortali, alla mia mente 
Ripresta un poco di quel, che parevi. (Par. 33.) 

A D. Comedia azonban világnézetes költemény lévén, 
Dante az akkori poétadivat szerint beleállítja a kor tudományos-
ságát, a theologiát, filozófiát, a mythologiát, astronomiát s 
astrologiát. Azt mondhatnám, hogy encyclopaediaszerűen tár-
gyalja az egyes tanokat. Találóan mondja Rikard Kralik «Dan-
tes Göttliche Komödie» c. cikkében: «Fast in jedem Gesang ist 
ein encyclodaedisches Kapitel über irgend einen Gegenstand 
des Wissens eingearbeitet. Alle philosophischen, physikalischen 
und theologischen Probleme werden durchgearbeitet». (N., Reich 
111. 935.) Ez teszi a D. Comediát nehézkessé s dacára költői. 
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szépségeinek, kevésbbé élvezetes olvasmánnyá. Kommentárok, 
jegyzetek nélkül csak a középkori filozófiában s klasszikus 
tradíciókban jártas olvasó igazodik el rajta. Onnan van az, hogy 
kevés ember olvasta el a D. Comediát végig azok közül is, 
kik Dante dicséretét zengik. Ezzel semmit sem vonunk el a 
műnek nagy koncepciójából s a géniusz alakító bravúrjából, 
hanem csak azt konstatáljuk, hogy a D. Comedia annak a kez-
detleges, nehézkes poézisnek a szülöttje, mely még túlságosan 
kothurnuszon járt s az akkori «ars poëtica» keretei közt tar-
totta magát. Az említett encyclopaedikus ismeretközlés főleg a 
Paradisoban tűnik föl, hol majd az eredendő bűnről, majd a 
szabadakaratról, a hitről vagy a kegyelemről folyik az iskolás 
tárgyalás. Dacára az egyes tanok sematikus fejtegetéseinek, nem 
szabad azonban a D. Comediában rendszeres kifejtéseket keres-
nünk s igazán túllőnnek a célon, kik Dantét, nem tudom, mily 
világraszóló filozófnak vagy theologusnak vagy épen szent 
Tamás után elsőnek tartják. Bizonyára értette a theologiát, de 
anélkül, hogy csak egy fénycsillámot is ki akarnék oltani a 
költő fényes alakjáról, azt kell mondanom, hogy annyi theologiát, 
amennyit Dante tudott, minden jó theologusnak kell értenie. 

Épen így túlzás, ha .valaki a D. Comediában elszórt psycho-
logiai megjegyzésekből, az ethikai útbaigazításokból s paeda-
gógiai buzdításokból, szóval az affektív lélek megnyilatkozásai-
ból a lelki vezetésnek vagy aszkézisnek rendszerét akarná 
összeállítani, mely a félelmen s a bűnútálaton kezdődik s a 
tisztulás fokain föl a boldogító Istenszeretethez ér. Ezek mind 
túlzások. A D. Comedia nem rendszeres előadása sem a dog-
matikának, sem az ethikának, sem az aszkézisnek. Mindebből 
sok van benne s gyönyörűségére szolgál a szemlélőnek ; de két-
séget nem szenved, hogy ettől a D. Comediában föltárt 
tudástól s erudiciótól Dante Alighieri nevét neîh ismernők ; mert 
az ilyen tudás s filozofálás megtalálható más irónál is; őt csak 
alakító géniusza tette halnatatlanná, az a géniusz, mely az 
értelmi s érzelmi sokadalmat egységbe foglalta s mely a ker. 
világnézetnek a képzelet erejében ezt az alakot, ezt a megjelení-
tést adta. Nem a tudós Dante, nem a theologus vagy filozofus 
Dante, nem a polyhistor Dante a halhatatlan, hanem Dante 
Alighieri, a költő s a D. Comedia nem a világnézet miatt, nem 
az erudiciós kibélelés miatt megy műremek számba, hanem 
csakis az alakítás, a wohjotg miatt. 
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A politikára, a gibelin aspirációkra, az olasz városok har-
caira, a számkivetettnek panaszaira ki nem térek, csak azt aka-
rom kiemelni, hogy jóllehet az örökkévalóság hierarchiája 
érződik meg mindenen, amit Dante a D. Comediában tárgyal, 
azért mégsem fordul el sehol a reális világtól. Annak a tarka, 
pajkos, önző, szilaj és hiú és kegyetlen életnek sehol sem oltja 
ki szineit, hanem ellenkezőleg kigyújtja azokat. Azok lángol-
nak, csábítanak; a tiszta tüzek fojtó füsttel váltakoznak. Az élet, 
a világ, a test és vér, az impérium s a kúria emberi valóságuk-
ban s gyarlóságukban mutatkoznak be. A nagy világtörténelem, 
Itália s Firenze végzetei, az egész tarka, bűvös s bűnös élet 
lejátszódnak a D. Comedia színpadán. Ebből való az a nagy 
különbség a D. Comedia s például Kempis Tamás Imitatio-ja 
közt. Kempis is ír az örökkévalóságról, a világ hiúságáról s az 
élet nagy céljairól, de úgy, mint aki a világnak hátat fordított s 
aki a klauzúrák csendjéből a kolostori zárt kertekből emeli föl 
szemét az ég csillagaira. Nem így Dante; az ő egész költésze-
tén megérzik az élet, a küzdelem, a harc, az erő s az emberi 
gyarlóság. Dante, bár őt mindenütt az örökkévalóság fényei 
kisérik, mindig a világban jár s bár küzd és menekszik, bár 
szenved és panaszkodik, mindig rózsát tart kezében, mely a 
szépség szimbolikus virága. Ő egy felsőbb, szebb világgal lelké-
ben járja a cudar világot. 

E transcendentalis vonása a D. Comediának mondatta el 
talán Döllingerrel azt, hogy minden államférfiúnak, mielőtt 
fontos dologban döntene, a D. Comediából kellene valamit 
olvasnia, hogy döntésében segítse mindakét világnak s a síron-
túlinak épenúgy, mint a síroninneninek szemlélete, hogy lássa, 
mint hordozza a világot az isteni törvény s hogy hová vezet 
annak áthágása. YLj. a theologiai háttér s theologiai alap semmi 
más, mint a hit szelleme s ez a szellem a D. Comedia levegője 
és talaja; oly darab föld, mely fölött mindenütt mennyország 
domborodik. 

S most még valamit a trubadurról. Dante költészetét a 
kath. hit s a trubadurok érzésvilága hevíti. Goethe szerint a 
költői géniusz valahogy rokon a vallásossággal. Danténál ez a 
rokonság egy test és vér, egy szív, egy lélek. Bátran mondhat-
juk, hogy nem lett volna oly nagy költő, ha nem lett volna oly 
jó theologus, mert a biztonság sziklaalapjait, a stilus monumen-
tális vonalait s az eszményiség kristályszféráit, honnan a kétség-



Â KÖZÉPKORI SZELLEMI ÉLET ÖSSZEFOGLALÁSA 95 

nek még tükörfoltja is száműzve van, a katholikus hit világából 
vette. August Wilhelm Schlegel berlini felolvasásaiban a szép-
irodalomról s művészetről ezeket mondja: «Merkwürdig ist es, 
dass der erste, grosse, romanische Künstler, Dante u. der letzte 
vor dem Erlöschen, Calderon, in ihrem höchsten Streben 
durchaus Theologen sind und dass man aus ihnen sehr wohl 
Boccaccios Begriff von der Poesie rechtfertigen könnte, sie sei 
eine irdische Hülle und körperliche Einkleidung der göttlichen 
Kräfte, eine Art von Theologie, nur allgemein verständlicher 
und lieblicher als die eigentlich so genannte». 

Annál érdekesebb, hogy e hatalmas theologiai lendület 
mellett a D. Comedia mégis Beatricét dicsőítő ének. Sőt, hogy 
Dante azt azért irta, hogy Beatricének, trubadur-lelke ez ideál-
jának méltó emléket emeljen. Ezen nem szabad megütköznünk, 
hanem meg kell azt értenünk. 

Dante Alighieri vérbeli trubadur volt. Találóan írja róla 
Kralik: «Dante gehört der Zeit der in allen europäischen und 
islamischen Landen blühenden Minnepoesie an. Er ist als 
Minnesänger Fortsetzer der provenzalischen Trubadurs, der 
Walter von der Vogelweide, des Ulrich von Liechtenstein, des 
Tannhäuser, usw». (Dantefeier. N. Reich. III. 967.) Azok a női 
alakok, melyek a trubadúrköltészetben szerepelnek, átlag mind 
idealizált alakok, inkább szimbolumok, jelképei a. szépségnek, 
jóságnak, tisztaságnak, a finom, erkölcsi érzéknek, akik küzde-
lemre inspirálnak s tettre serkentik a férfiak lelkét. Néha a can-
zonek dámája inkább testből s vérből való valóság, mint alle-
gória s a költő gerjedelme ilyenkor inkább szerelem; máskor 
azonban egy-egy női alakban inkább csak a szépnek, nemesnek 
s fölségesnek allegóriáját látja a költő s lelkesülése őt ez alle-
górián s szimbolumon át a szimbolizált szépség felé, az ideál 
felé viszi. Ebben az irányban visszatalálunk Platon «eroszàhoz» 
is. Platótól tudjuk, hogy az epoç a léleknek az az áramlata s 
indulata, mely a lelket az alacsonytól, az érzékitől s ösztönöstől 
tisztább érzésekre segíti. Ez az Ipoç a trubadúroknál s Minne-
sângereknél összekapcsolódott a szerelmi vonzódással, de nem 
maradt meg ennél, hanem idealizálódott s a nőben, aki tényleg 
a finomabb, erkölcsi érzések s követelmények hordozója, az 
egész ideális irányzatnak szimbólumát látta. 

Ez az értelme az Ipoç-nak a Minnegesang s a Frauendienst 
világában. Nem jelenti csak a szó szoros értelmében vett szerel-
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met, hanem egyszersmind a tisztább, szebb, finomabb érzéseket 
és lelkiséget. Beatrice Dante ideálja volt. Hiszem, hogy a szép 
Beatrice Portinari képe, aki régen megigézte az ifjút s akinek 
canzone-i szóltak, el nem törlődött a költő lelkében, de a poéta 
e képet egyre szebbé s fölségesebbé idealizálta s végre a D. 
Comedia keretébe állította. Ez az gpoç nem szerelem, hanem a 
tisztább, nemesebb szférák felé vezető vonzalom. Azért nem kel-
lett Qemma Donatinak, Dante feleségének, kitől a költőnek öt 
gyermeke volt, Beatricére féltékenykednie; mert ebből az ideál-
ból, bár emlékeztetett a már sok év előtt elhalt Beatrice Porti-
narira, Qemma Donáti épen úgy kivehette részét. Az ideálhoz 
mindenkinek van köze, csak legyen hozzá érzéke és szive. 

íme ez a theologusnak, a politikusnak s a trubadurnak 
része a Divina Comediában. Dante a világnak a hit fényét s a 
krisztusi békét akarta meghozni. Ezt a békét maga is kereste s 
bizonyára szive szerint felelt, midőn a Fonte Avellana bencés 
monostor kapuján zörgetvén, a kaput nyitó fráternek kérdésére, 
hogy mit keres itt, azt válaszolta: «Békét, békét keresek». 
A művészetre nézve bizonyára jó volt, hogy a száműzött Firenzé-
ből nem egyenesen Fonte Avellanába ment, hogy nem maradt 
ott végleg. Jó volt, hogy szintézisekre született lelke a bűnös 
világot is Isten világának nézte, melyet nem magára hagyni, 
hanem fölemelni kell. 

Ebbe a világba kiáltotta, azaz énekelte bele a Divina 
Comedia örökszép éneké? s azt nem hiába ! Mert ahogy keresz-
telő szent János is, bár a pusztában, de nem a pusztába, hanem 
megrendült, bűnbánó szivekbe kiáltotta bele intelmeit : úgy a 
Divina Comedia is, bár azt Dante a fölforgatott világnak énekli, 
de azért az a világban s bennünk mégis a szférák énekének 
visszhangját s az égbetörő lélek vágyát kelti. Legyen ez a mi 
ünnepünk is ilyen visszhang ; a keresztény lelkek örök motí-
vuma, melynek szövege Dantenek kedves két szava: «alle 
stelle», a csillagok felé. Vigye ez a Danteünnep is a letiport 
magyarságot a krisztusi mennyország s a földi boldogság s az 
egységes Magyarország csillagai felé. 



a s z a b a d e l v ű h i t t u d o m á n y p u s z -
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MINDENKI előtt föltűnhetett az a sajátságos tény, hogy korunk 
vallásellenes törekvései, melyek általában «a vallás» ellen-

ségeinek hirdetik magukat, valami különös következetességgel 
mindig csak a katholikus vallást támadják. Valahányszor egy 
hírlapírónak kedve kerekedik íróasztala mellől egy «Patagóniá-
ból jelenti saját tudósítónk» kezdetű papi botrányt megszerkesz-
teni, valahányszor megjelennek (persze jórészt hely és név meg-
jelölése nélkül) a hajmeresztő kolostori mesék, hogy hogynem, 
de az a botrányba kevert pap mindig katholikus, az a rettenetes 
kolostor mindig apácazárda. 

Be kell látnunk, hogy ez, «a vallás» ellenségeinek egyedül 
a katholicizmus ellen folytatott koncentrált támadása önkéntelen 
elismerése a katholicismusban rejlő mély értékeknek és SZÍVÓS 

életerőnek. A vallás támadói azon meggyőződésben válnak eo 
ipso a katholicismusnak ellenségeivé, hogy a vallás kiirtásában 
kicsúcsosodó végcéljukat egyedül a katholicismusnak, mint nap-
jainkban a vallási élet legelső terjesztőjének és védőjének el-
pusztításával érhetik el. 

Vegyük csak szemügyre a vallásellenes támadásokat. Ne 
keressük, hol gúnyolják ki az imagépet pörgető pogányt, az ön-
kínzó fakírt, a táncában forgó dervist; hiszen csak természetes, 
hogy a neopaganismus hirdetői előtt a régi pogányok kegye-
lemre találnak. De vájjon a vallásellenes támadások közt keresve 
is találunk-e olyanra, amelyik a zsidók vallási szokásait vagy a 
protestánsok istentiszteletét állítaná a világ elé nevetség tárgyáúl? 
Meglepetve vesszük észre, hogy a támadások úgyszólván kivétel 
nélkül a katholikus vallás hittételei, intézményei, szervezete, 
papsága s szertartásai ellen irányúinak. Az a tény, hogy sem a 
félhold, sem a mogendoved nem szálka a vallás ellenségeinek 
szemében, csak épen a katholikusok keresztje, bárminél fénye-
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sebben tanúsítja, hogy a hitetlen áramlatok hullámaiban egyedül 
még a katholicismus tanítása kezeskedik az emberiség legszen-
tebb kincsének, a vallásnak fennmaradásáról. 

És a protestantismus? Miért nem támadják azt is? Hiszen 
az is a keresztény valláshoz számítja magát! 

A radikális irányzatok oly nagymértékű pusztítást vittek 
végbe a protestantismus kebelében, hogy még az ellenfél is 
fölöslegesnek tartja a megindult bomlási folyamatot külön táma-
dásokkal siettetni. 

Erre a szellemi elsekélyesedésre, bomlásra fog a jelen 
tanulmány rámutatni. Nem a kárörvendés iratja e cikket; 
hiszen a protestantismus sorvadása bármily fényes apológiája is 
a katholicismusnak, annak pusztulásán örvendeni annál kevésbbé 
szabad, mert a protestantismus elerőtlenedése a hitetlenség nö-
vekedését, megerősödését jelenti. «The dissolution of Protes-
tantism means the evolution of infidelity, — cold, heartless, 
reckless infidelity.» i 

Általában nem hazai állapotokat tartunk szem előtt. Nálunk 
az újabb szellemi áramlatok rendesen évtizedekkel elkésve lépnek 
fel. A hazai protestantismus tehát ma még jobban mentes a 
radikalismusnak oly mérvű rombolásaitól, mint a németországi, 
amelyikkel kiváltképen foglalkozni fogunk. Bár hogy a mentesség 
nálunk sem teljes, ennek elég világos szimptómája, hogy már 
szuperintendensi székbe is radikális férfiú emelkedhetett. De 
különben is lehetetlen, hogy a mi protestantismusunk is meg 
ne érezze azt a vérszegénységet, elgyöngülést, tengődést, bomlást, 
szinte azt mondanók: haldoklást, amibe szülőjét, a németországi 

-protestantismust a hitetlen áramlatokkal kacérkodó radikalismus 
pusztításai sodorták. 

Pedig hogy a németországi protestantismusról alkotott 
véleményünk nem túlsötét rémlátás, az alábbi sorok, amelyek a 
kritikától tartózkodva, csak a tények felemlítésére fognak szorít-
kozni, túlontúl igazolni fogják. Hogy nagyobb feltűnéssel eddig 
nem járt ez a pusztítás, annak oka, hogy a radikalismus tételeit 
ritkán találni így egymásmellé állítva, mint tanulmányunk fogja 
tenni; aztán meg hirdetőik jól értik a módját, mint kell új ta-
naikat a régi, rájuk nézve ugyan már semmitmondó, de a kon-
zervatívok megnyugtatására alkalmas formákba rejteni. 

1 Dunne: The pastor and the other sheep. Ecclesiastical Review. 1914. 
154. 1. 
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Letört ágnak mindig hervadás a sorsa. A katholicismus 
fájáról erőszakkal leszakított Protestantismus felé is közeledik ez 
a sors. 

A Protestantismus megalapítói még voltak annyira «okos 
szüzek», hogy vittek magukkal olajat a szülői házból. A régi 
egyház ősi tanításai, az élső századok szimbólumai és definíciói 
még ott égtek az ő mécseseikben is. Hanem a mécsesek egyszer 
csak halványodni, pislákolni kezdtek, fogyott az olaj s ma már 
több helyen teljes kialvóban vannak. 

A szabadjára engedett bibliakutatás, a bárkire rábízott 
szentírás-értelmezés, a kétes kérdésekben parancsoló erővel meg-
szólaló legfőbb tekintély hiánya hamarosan előkészítette a talajt 
a liberális irányzat számára, amely — a renani «il n'y a pas de 
surnaturel» felirattal zászlaján — lassanként kidobálni kezdte az 
anyai örökség legértékesebb darabjait, dogmát dogma után. 
Ama jelszó alatt, hogy: a legújabb kutatás eredményeit értéke-
síteni s a régi tanokat az új idők követelményeihez átalakítani 
kell, megindult a radikális vallási kritika, míg elért útjában 
arra a pontra, ahol már a bibliai könyvek legnyíltabb tanítása 
sem szent, ahol már az apostoli hitvallás elfogadása sem köte-
lező, ahol már Krisztus istenségét is szabad kétségbevonni. 
A hittételek terén dúló nagy ellentétek, az «ahány pásztor, annyi 
hit»-nek szinte közmondásos igazsága szomorú megismétlődése 
az éltető, melegítő centrumtól elszakadt planéták kihűlésének. 

Addig kacérkodtak az egyéni kutatás szabadjára eresztett 
jelszavával, addig hangoztatták, hogy minden egyes embernek 
joga van vakmerő aviatikus módjára «négyszemközti beszélge-
tésre» felszállni Istenhez, mígnem elégtek az ikarusszárnyak s 
gazdáik lehullottak abba a sivárságba, hol már nemcsak a «hit 
Krisztusa», hanem «a történet Krisztusa» számára sincs menedék-
hely; ahol a kereszténység fönséges erkölcsi törvényei is már 
csak ideiglenes előírások (Interimsethik) s a Miatyánk is csak 
ideiglenes imádság (Interimsgebet). Hogy a történeti Krisztus 
nem olyan volt tényleg, mint aminőnek a rajongó hit lefestette 
az evangéliumban (a hit Krisztusa — a történelem Krisztusa) ? 
Persze hogy nem! Mert nem is élt. Sőt az apostolok sem éltek. 
A tizenkettőt csak Pál befolyásának csökkentésére találták ki. 
Péter sem élt. Valami sziklaisten megszemélyesítője (Drews). És 
így tovább. 

Oly területen, ahol csak a legnagyobb lelki összeszedettség 



100 DR. TÓTH TIHAMÉR 

és századokon át felállított jelzőtáblák útmutatása kalauzolhatnak, 
nem lehet büntetlenül úrrá tenni az egyéni műkedvelőséget. Aki 
kikezdi Krisztus személyét, akit Isten «legfőbb szegletkő» gyanánt 
adott nekünk, ne csodálkozzék, ha utána omlik a vallásnak egész 
épülete, mert nem követte óvó intését Tertulliánnak, amit ő a 
gnosztikusoknak adott: Kíméld legalább ezt az egyetlen remény-
ségét a szegény emberiségnek. «Parce unicae spei íotius mundi.* 

És ha a húsvéti hit alapja merő hallucinatio tényleges fel-
támadás nélkül, miért ne lehetne elfogadni a Jézushitet is tör-
téneti Jézus nélkül? Az egyszer megindult áradatot a logika 
ereje sodorja ennyire. Nem a fejlődésnek volt téves az útja, 
hanem maga az alap, a kiindulás volt az a rcpwxov tj/eo8os, melynek 
erre a pontra kellett vezetnie ; oda, ahol a centrifugális erők 
bomlasztó ereje már válsággal fenyeget. 

Különös tragikuma a sorsnak, hogy épen a féktelen sub-
jectivismusnak tárt kaput nyitó szabadkutatás elve, amelyre — 
mint protestáns monopoliumra — oly büszkék voltak, juttatta a 
P r o t e s t a n t i s m u s egy részét a lelki éhinség elé. Abba a mindennel 
megalkuvó, szilárd, általánosan elfogadott vallási tételekhez nem 
ragaszkodó, vizenyős állapotba, amelyet egy Harnacknak ezen 
szavakkal kellett jellemeznie: «Wir sind gespalten: so viele 
Köpfe, so viele Sinne.» A positiv theologiának egyik legnevesebb 
vezére, Theodor Kaftan, generális superintended, azl917-i Luther-
jubileum alkalmából megjelent könyvében kénytelen elismerni 
annak a felfogásnak jogos látszatát, mely a protestantismust bom-
ladozó intézménynek («eine Grösse, die in voller Auflösung 
begriffen ist») tartja. «Wir sind heute umspielt von Schwarm-
geisterei und durchsetzt mit Schwarmgeisterei, wie kaum 
zuvor» — írja lemondóan. (Id. Orisar: Luther im Spiegel seiner 
Jahrhundertfeier. Stimmen d. Zeit. 1918. okt. 33. 1.) 

Ezért nem tudnak megállani a hitetlenség térhódításával 
szemben. Heine azt jegyezte meg egy fönséges gótikus dóm 
előtt, hogy azt csak olyan emberek építhették, akiknek dogmáik 
voltak; nekünk csak véleményeink vannak, véleményekkel pedig 
nem lehet dómokat építeni. Hozzátehetjük, hogy véleményekkel 
nem lehet az ár ellen sem megküzdeni. 

Pedig tényleg oly nagy már az egyes protestáns szekták, 
sőt nem egyszer egyes egyházközségek közt is a tanbeli eltérés, 
hogy régi alapvonásukon, a minden pozitívum ellen protestáló 
állásfoglaláson kívül alig van más valami közös vonásuk. El-
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annyira, hogy Buchmannak a protestantismusról adott definíciója 
akárhányszor közel jár az igazsághoz: «Ein Protestant ist ein 
Mensch, der die Heiligen nicht verehrt, und am Freitage Fleisch 
isst». Pedig merő negatívumból a lélek meg nem él! 

Nagy kérdés, hogy a bomlási processzus mai előrehala-
dottsága rftellett is elmondaná-e dr. Oraue, Oberpfarrer, amit 
oly dicsekedve írt 1892-ben: «Während die Katholikenmoral in 
knechtischem Gehorsam gegen die Décrété des Papstes und die 
Vorschriften der Priester besteht, ist für uns Protestanten Geis-
tesfreiheit die wesentliche Grundlage aller wahren Sittlichkeit.»! 
Hiszen ez a «Geistesfreiheit», amit a tények ismerete alapján 
csak «szellemi szabadosság» szóval fordíthatunk, annyira jutott, 
hogy azt a szent Pált is, aki a régebbi protestáns theológia 
szerint a krisztusi műnek tulajdonképeni befejezője volt, a modern 
theológia már a hamisítás vádjával terhelve idézi ítélőszéke elé, 
mint aki elsőnek alkotott Istent abból a Krisztusból, aki koránt-
sem isteni természetet hirdetett magáról, csak a legmélyebb val-
lásos érzelmek őszinte átélését. 

Ok, nevükhöz híven, még akárhányszor nem szűnnek meg 
Róma ellen protestálni, és dr. Gummi-va\, a csehországi Protes-
tantismus legfőbb méltóságában levő lelkésszel hirdetni, hogy^ 
«még a hitetlenség hatalma sem olyan veszélyes, mint Róma.. . 
Róma a legnagyobb ellenség a kereszténység igazságára» (dr. 
Gummi beszéde a «Deutsch-Evang. Bund für die Ostmark» 
1913. szept. 21-én Warnsdorfban tartott gyűlésén). Pedig épen 
a szilárd tanítói tekintély hiánya tette a protestantismusnak lehe-
tetlenné, hogy a hitetlen áramlatoknak ellen tudjon állani. A «fel-
világosodás» korszakának rationalismusa tért hódított magának 
a vallási dolgokban is, ezzel járt a biblia tekintélyének elvetése 
s annak a folyamatnak megindítása, amely a természetfölötti 
elem fokozatos, kiküszöbölésével, sőt a természetfölötti elem 
lehetőségének előzetes tagadásával merőben természetes vallás 
színvonalára vetette a protestantismust. 

«A protestantismus bölcselője», Kant a vallást a gyakorlati 
ész követelményének teszi meg, amelynek legfőbb alapját, Isten 
létét a tiszta ész bebizonyítani nem tudja. A tübingai iskola, 
Baur vezérlete alatt, Hegel idealismusával telíti a protestantis-

1 Die selbständige Stellung der Sittlichkeit und Religion. Jahrbücher f. 
protest. Theologie XVIII. 347. Separatabdruck Braunschweig. 1892. 
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must, tehát azzal az evolúciós elmélettel, mely a kereszténységben 
az emberiség vallási eszméjének egy történeti kialakulását látja, 
azonban minden objektív, természetfölötti alap nélkül. Erre a 
szélsőséges hegelianismusra meg is jött a válasz Schleiermacher-
nek pantheismuson alapuló érzelmi vallásában. E különböző 
árnyalatok s kritikák hatása ma is működik a protestantismus-
ban, melyet sok helyen csak bizonyos örökölt külsőségekhez 
való ragaszkodása ment meg attól, hogy követőit a teljes szkep-
ticismus vagy materialismus táborába ne zavarja. 

Nem állítjuk, hogy az egész protestantismus ilyen. Azt sem 
tagadjuk, hogy sok őszinte jóakaratú s megbecsülendő jellemű 
ember tartozik a protestánsok közé. Csak az az elszomorító tény, 
hogy a régi vallási tanokhoz ragaszkodó irányzattal szemben 
egyre erősebb szóhoz jut a fent jelzett theológiai radikalismus, 
amelyben a modern hitetlenség is csak szövetséges fegyvertársát 
üdvözölheti. 

Még a liberális irányzatnak tisztábban látó képviselői is 
megdöbbenve állnak meg ilyen eredmény előtt, de nem hárít-
hatják el magukról a történelmi felelősség súlyát, hogy a 
krisztusi homlok isteni gloriolájához szentségtörő kezekkel mer-
tek hozzányúlni. Érthető, hogy a végső következményektől meg-
rettenve, ahová pedig a logika kérlelhetetlen ereje okvetlen 
elvezet, az egész őskereszténység tanúságát hívják fel a történeti 
Krisztus létezését tagadó radikális «kozákok» pusztításai ellen. 
Pedig ez a fegyver ellenük is szól, mert az őskereszténység 
nemcsak Krisztus létezését hirdeti, hanem hasonló egyértelmű-
séggel Krisztus istenségét is. És ha Krisztus istensége — 
mint azt a liberálisok hirdetik — csak átfestése a történeti 
Krisztusnak, miért ne lehetne az egész történeti Krisztus vi-
szont csak a képzelet festése, mint a radikálisok állítják! Csak 
monda, amint azt a «mythologitis»-ben szenvedő Drews és 
társai akarják. 

A logika nem ismer kegyelmet; s aki kimondta a «Los 
von Rom!* ot, előbb-utóbb eljut a «Los von Christus»-hoz. 
Lépésről-lépésre törülték le Krisztus arcáról az evangélium és 
az őskereszténység jellegzetes vonásait. Előbb csak az istenieket, 
a természetfölöttieket. De a lejtőn megállani nem lehetett. 

Nietzsche különben már magában Luther müvében meg-
látja a bomlás magvát, mikor többek közt így ír : a . . . A szent-
könyveket mindenkinek kiszolgáltatta, — így ezek végre a 
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filológusok kezébe kerültek, vagyis olyanok kezébe, akik a 
könyveken alapuló minden hitnek megsemmisítői. Az «egyház» 
fogalmát szétrombolta, mikor elvetette a zsinatok inspiráltságába 
vetett hitet, mert az «egyház» fogalomnak csak úgy van ereje, 
ha az az inspiráló szellem, mely az egyházat alapította, még 
tovább is él benne és építi a házat. A papnak visszaadta a nő-
vel való nemi érintkezést; azonban az a tisztelet, amire a nép, 
főkép , a nép asszonya a pappal szemben viseltetik, háromnegyed-
részben azon hiten épül, hogy aki ebben a pontban kivételes 
ember, másban is az. Miután Luther visszaadta a papnak a nőt, 
el kellett tőle vennie a fülgyónást, ami lélektanilag teljesen 
helyes volt; ámde ezzel aztán alapjában a keresztény papot is 
eltörülte, akinek egyik legnagyobb hasznossága mindig az volt, 
hogy szent füle, néma ajka volt és a titkoknak: sírja tudott 
lenni.. . 

* * * 

Tekintsünk be ezekután kissé tüzetesebben a radikális 
theológia műhelyébe.. Vegyük szemügyre legalább egyikét azok-
nak a tanításoknak, amelyek ennek a theológiának hittételeit 
alkotják, hogy megérthessük azt a sivár lelki kietlenséget, amelybe 
ez a theológia hiveit bevezette. A sok kínálkozó részletkérdés-
ből (pl. az evangélium-kritika, a régi egyház szervezete stb.) csak 
egyet ragadunk ki, ami azonban az egész kereszténységre alap-
vető fontosságú. Az ú. n. «Krisztus-problémát*. Ennek is lehető-
leg csak a legújabb stádiumát fogjuk ismertetni. 

A radikális protestáns theológiának egyik égbekiáltó pusz-
títása volt a Krisztus istenségébe, később még történeti létezé-
sébe vetett hit megingatása, amelynek megdőltével természete-
sen keresztény vallásról többé szó sem lehet. Ez a katholikus 
örökség teljes elsülyedését jelenti a hitetlenség tengerében. Mi-
előtt azonban ezzel a kérdéssel foglalkoznánk, vessünk néhány 
pillantást az Ószövetség könyveire is, amelyeknek az Újszövet-
séget kellene előkészíteniük, amelyek azonban szintén nem talál-
tak kegyelemre a radikálisok előtt. 

Wernle, bázeli tanár, «Einführung in das theologische Stu-
dium» c. könyvében összefoglalva nyújtja a protestáns történeti 

1 Id. Dr. Otto Miller: Protestantisches. Akad. Bonif.-Korrespondenz. 
1 9 1 8 / 1 9 1 9 . 2 1 . 1. 
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kritika leszűrt eredményeit. Adatai nyomán annál nyugodtabban 
indulhatunk el, mert könyvét a protestáns theológusok kézi-
könyvének szánta.1 

Nézzük tehát, mit tanulnak a protestáns theológusok. 
A prófétákat megelőző vallásban tulajdonképen egész csomó 

vallásra akadunk. Itt van először is a merőben primitív vallás. 
Egész tömeg Jahve van, akik helyi istenek, pl. Danban, Bethel-
ben stb. Hogy a halott érintése tisztátalanságot okozott, az a 
régi halott- és ősöktiszteletének maradványa, az ételtilalom és a 
sexuális tisztulási parancsok demonisztikus nézetből eredtek; 
tisztátalan állatok tilalma az állattiszteletre megy vissza. Az 
áldozatokat Isten tényleg élvezi, s azok befolyással vannak reá. 

Másik vallási réteg az ősszemita elem, mint pl. a régi pró-
féták eksztázisa, a vallásos prostitúció (Móz. v. 23, 1.), a babyloni 
Nebo-Sin oltárszolgálat. Az a Jahve, akivel Jákob küzd, egy 
folyamisten. Sámson napisten; Jefte is isten, akinek szűzeket 
áldoztak. Mózes gyermekségének történetét fölleljük az asszyr-
görög-perzsa mythológiában. 

A harmadik réteg a sajátosan izraelita Jahve-hit. Hanem ez 
az istenfogalom lassacskán alakult ki. Kezdetben ő a mennydör-
gés és a háború istene (Sina, Debora éneke stb.), aztán jósló 
isten (úrim és tummim), s végül a szövetség istene. 

A frigyszekrény talán valami régi szent követ tartalmazott 
(v. ö. az arab kaaba), vagy talán az istenség babyloni kocsija 
volt. A zsidók Jahve-ja egy «baal» a többi közül, majd erősebb a 
többi fölött, majd egymás mellett uralkodnak. 

A Genesis történeteit csak későn, az exilium alatt vagy 
után vonatkoztatták Jahvera, akárcsak a későbbi vallási eszméket 
is visszavetítik Mózes és Dávid korába. Juda, Ruben, Levi, Benja-
min, Esau, Edom, Moab, Ammon stb. nem éltek, csak annak a 
törekvésnek köszönik létbehivásukat, mely a törzs történetét át-
viszi valamely költött személyre (heroes eponimoi). 

Hogy Mózes történeti személy volt-e, kérdéses. Annyi 
azonban biztos, hogy a törvénynek sem Mózessel, sem a pusztával 
nincs közössége. Ábrahám valószínűleg Hebronban tisztelt hold-
isten; 318 szolgája (Gen. 14, 14.) a holdév napjainak számát 
jelenti, leszámítva -azt a 36 napot, amikor a hold nem látható. 
«Erzählt die Genesis — kérdi H. Gunkel — Geschichte oder 

1 Id. Bonifatius-Korrespondenz 1914. jún. sz. 169. s köv. 1. 
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Sage? Diese Frage ist dem modernen Historiker keine Frage 
mehr.»1 

A Deuteronomiummal lép fel a mesterséges könyvvallás. 
Ez az energikus történethamisítás korszaka, amidőn mindent az 
Istenhez való hűség szempontjából Ítélnek meg. Ez a későbbi, 
szellemes világítás csinál Dávidból, «barbár idők antik királyából», 
visszataszító képmutatót. Egyetlen zsoltár sem származik Dávid-
tól, mindegyik postexilikus, sőt a nagyobb része talán csak a 
Makkabeusok korából való. 

A zsidó vallási képbe különféle idegen, főkép babyloni 
mondák keverednek: teremtéstörténet, toronyépítés, vízözön, 
Henoch, a «filii Dei». Talán mintákul használják a babyloni 
jogot (Hammurabi), babyloni bűnbánati zsoltárokat, egyptomi 
zsoltárokat és közmondásokat. Végül jön a hellenizmus: a Böl-
csesség könyve egész Philóig s a János-evangéliumig. Ami csak 
a mennyei udvarról, a háromemeletes világképről, angyalokról, 
ördögökről szól, mind fogság utáni. Itt van gyökere az újszövet-
ségi Krisztustannak is. 

Eredetiek úgyszólván csupán a próféták, a kultusz éles 
kritizálásával, a szegények felkarolásával s a jövőnek pompás 
eschatologikus festésével; azonban büntetési és üdveschatolo-
giájuk talán ősrégi mythus és a fogság utáni időből származik. 
Mert hiszen a prófétai könyvek csak fogság utáni átdolgozásban 
maradtak reánk. Ahogyan pl. Izaiást ma bírjuk, az tulajdonképen 
prófétáknak egész tömegéből állott elő . . . 

íme ezek a protestáns történeti kritika leszűrt eredményei 
az Ószövetséget illetőleg. Ha igaz a régi mondás, hogy «in 
Veteri Testamento Novum latet», előre elkészülhetünk az Újszö-
vetség hasonló tárgyalására. 

Az újszövetségi bibliakritika megállapításait röviden e téte-
lekben foglalhatjuk össze: Krisztus — ha egyáltalában él t—nem 
volt Isten. Ép olyan ember volt, akár mi, akinek úgyis nehezen 
érthető evangéliumát mondákkal s mondvacsinált csodákkal 
szórták tele. A kereszténységnek, mint egyháznak megalapítója Pál, 
aki a bűnös és újraszülető emberről, s a megváltásról szóló tanok 
kitalálója. A paulinus János-evangélium nem történeti forrás. Az 
apostoli kor után működő egyházközségek kereszténysége baby-
loni, egyptomi, görög és késői zsidó vallások keveréke. 

4 Id. Donát: Die Freiheit der Wissenschaft. Innsbruck, 1910. 309. 1. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1022. 8 
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Krisztus természetfölötti születését a pogány mythologia 
egy darabjának tartják, amiről a legelső keresztények nem is 
tudtak soha s ami először csak a későbbi újszövetségi iratokban 
merült föl. A radikálisok egyik főtétele minden csodának a priori 
tagadása. E törekvésükből kell megértenünk a természetfölötti 
születés elleni állásfoglalásukat is. J. Weisz nyiltan hirdeti is 
(Erklärung der drei älteren Evangelien. 19072. 72. 1.), hogy a 
modern gondolkozás fellázad a gondolat ellen, hogy Istennek 
az ő Fia elküldése kedvéért meg kellett volna változtatnia ren-
delkezését az emberek rendes születési módját illetőleg. «Épen 
az — írja —, hogy Jézus semmi más nem volt, mint emberfia, 
mint mi többiek is, és hogy mégis az a Hatalmas tudott lenni, 
aki volt, ez az a Nagyság, amibe mi ájtatos lélekkel el tudunk 
merülni.» Hogy Jézus az Isten Fia, ez csak azt jelenti, hogy 
senki oly fönségesen nem szólott még az embereknek Istenről. 
Az ú. n. természetfölötti születésnek tehát ennyi a ma is érvé-
nyes vallásos magva. 

Egyébként azonban Jézus is époly bűnös ember volt, 
mint mi. Főérvük: «Mit nevezel te engem jónak? Senki sem 
jó, csupán Egy, az Isten» (Márk 10, 18.) Legnagyobb élő tudó-
suk, Harnack mondja : «Jede Aussage über Jesus Christus, die 
sich nicht in den Rahmen hält, dass er ein Mensch war, ist 
unannehmbar, weil sie mit dem geschichtlichen Lebensbild 
Jesu streitet. Die Zweinaturenlehre ist nicht zu halten, weil sie 
der geschichtlichen, ja jeder möglichen Erkenntnis widerspricht. 
Es ist gewiss, dass kein Gott erschienen und kein Gott gestor-
ben und auferstanden ist».1 A legnehezebb feladatok egyike a 
történeti Jézus alakját kihámozni abból a költészetből, amivel 
Öt az első községek mindjárt halála után körülvették. «Jézus 
életé»-t írni tulajdonképen nem is lehet, mert nem ismerjük az 
Ő belső fejlődését. Amit Jézusról ma tudunk, az csak a későbbi 
tanítványok hite, vajmi kevés és bizonytalan történeti értékkel. 
Mégis több-kevesebb valószinűséggel Krisztus tiszta evangéliuma 
körülbelül ezt hirdette : 1. az Isten országa közel van, 2.) higy-
jünk a jó és tökéletes mennyei Atyában, 3. bizonyos erkölcsi 
feltételek az Isten országába való belépéshez (bánat, hit, vagyis 
gyermeki bizodalom, alázatosság stb.), és 4. az örök élet és a 
végitélet várása. 

1 Id. Bonifatius.-Korrespondenz. 1914. 170. 1. 
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Azonban Jézus halála nem engesztelő halál, halálát nem is 
látta előre, magát nem tartotta Messiásnak. A «Messiás» merő-
ben zsidó nemzeti eszme. Azáltal, hogy Jézus a bíró előtt hall-
gatott, beismerte hibás voltát. 

íme ez a Krisztus-képe annak az új protestantizmusnak, 
amelyről most beszélünk. A katholikusok Krisztusa ma is az, 
aki évezreddel ezelőtt volt: az emberiség történetének közép-
pontja. De mily ég és föld eltérés tátong a Luther és a modern 
protestantizmus Krisztus-képei közt, amely protestantizmusnak 
egyik képviselője, Troeltsch nyiltan vallja, hogy «Jézus abszolút 
központi helyzete és istenítése lehetetlenné vált a geo- és 
anthropocentrikus világnézet elhagyásával... Le kell róla mon-
danunk, hogy Jézust a világ, vagy akárcsak az emberi történe-
lem középpontjává tegyük. Lehetséges, hogy a kereszténység az 
európai keresztény világ sülyedésével ismét lesülyed. Az emberi-
ség eljövendő korszakaiban, talán új jégkorszakok után, új fény-
forrás is (értsd: Megváltó) támadhat».1 

De hogyan is leit hát Krisztusból Isten? Megmondja 
Dr. Schulze, brandenburgi professzor cikke (a Protestantenblatt 
1914. jún. 17-iki számában): «Wollte Jesus der Messias sein?» 

Persze, Jézus nem akart Mesiás lenni. Még ha mindjárt 
az evangéliumok azt tanítanák is. Mert hiszen ezek nem törté-
neti források, hanem épületes könyvek, Jézus nagyobb tisztele-
tére szerkesztett «Dichtung und Wahrheit». Feltűnő — írja 
Schulze — hogy Jézus eltiltja, ha őt Messiásnak üdvözlik. 
A messiási gondolat későbbi betoldás Jézus életébe, ki semmi 
más nem akart lenni, mint próféta, ki maga is várta a Messiást. 
Hiszen ha Izraelben minden jámbor azt várta, miért ne tehette 
volna azt a legjámborabb is köztük? 

Az első lökést Jézus isteni kialakításához a föltámadás 
gondolata adja. Hogy hogyan jutottak a tanítványok erre a 
gondolatra ? Azon hatás alatt, amit a szenvedésében és halálá-
ban is fönséges Jézus személyisége reájuk gyakorolt. Álmodo-
zásra hajló keleti fantáziából, — tömegszuggesztióból, — s meg-
bízhatatlan nöi jelentésekből előállott a föltámadott Krisztus. 
Igen ám, de hát hol van a Mester? No majd el fog még egy-
szer jönni «az egek felhőiben», s «itélni fog eleveneket és hol-
takat». íme a dogmafejlődés természetes útja! 

1 Id. Bonifatius—Korrespondenz. 1914. 171. 1. 
8* 
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Ha Jézus Messiás volt, akkor már életében is annak kellett 
lennie. Mikor Jézus követői figyelmesek lettek erre a követel-
ményre, megindult a messiási eszmék beleköltése Jézus életébe. 
E fejlődési folyamatnak nem állhat útjába a valószínűleg 70 
körül írt Márk-evangélium, a későbbi Lukács és Máténál már 
újabb fokokat láthatunk, bekerül a gyermekség történet, a csa-
ládfa, a feltámadási tudósítások szaporodnak, míg végre a Logos-
tannal készen van a Messiás tökéletes istenítése. A fejlődésnek 
ilyen ismerete mellett érthető aztán a synoptikusoknak kettős, 
majd isteni, majd emberi Jézus-alakja, amiket ha egységes 
képpé akarnánk összehozni, csak torzkép állna elő. Jézus tehát 
mindössze annyit tett, hogy bizonyos Isten iránti érzelmeket 
állított be a történelembe : Gottinnigkeit, Gottverbundenheit, 
Gottesfreundschaft, Gotteskindschaft. Ez Jézus tanítása. «Minden 
másért — fejezi be cikkét Schulze —, ami a kereszténységhez 
tapad, nem lehet Őt felelőssé tenni.» 

Az itt ismertetett cikk csak egyike annak a tömérdek 
tanulmánynak), amely protestáns szerzők tollából megírva azzal 
a legelső alapfelfogással látott napvilágot, hogy a- természet-
fölötti elem a priori kiküszöbölendő. Hogy ez a beláthatatlan 
fontosságú axióma, amit a radikális theológia magáévá tett,, a 
csoda, a feltámadás, az isteni kinyilatkoztatás tagadásával, vagyis 
a pozitív kereszténység teljes feladásával jár, nem lehetett két-
séges ez irány követői előtt. Dr. Paulsen megírta a liberális 
«Christliche Welt» 1908-iki karácsonyi számában (Was dünkt 
euch um Christo, wessen Sohn ist er?), hogy «tudományosan 
gondolkodó ember előtt nem lehet többé kétséges, hogy a régi 
egyházi dogma. . . a tudományos gondolkozással nem egyez-
tethető össsze». A természetfölötti elem tagadása alapján hirdeti 
W. Bousset is (Das Wesen der Religion. 1904. 8. l.)i, hogy a 
keresztény vallást kinyilatkoztatott jellege címén ezentúl nem 
szabad más vallások fölé emelni. 

Ez az elfogult föltételük sokszor mily nyilvánvaló vak-
sággal veri meg őket, arra csak egyetlen példa gyanánt a 
János-evangéliumról hirdetett tanításukat hozzuk fel. A főok, 
amiért a negyedik evangélium hitelességét annyi tanúskodó érv 
ellenére is kétségbevonják, az, hogy letagadhatatlanul hirdeti 
Krisztus istenségét. Lehetetlen, hogy János írta volna ezt! «Dass 

1 Donát: Die Freiheit der Wiisenschaft. Innsbruck, 1910. 303. 1. 
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jener Apostel, nach dem Evangelium der Lieblingsjünger, der 
neben Jesus zu Tische lag, alles, was er einst erlebt, als das 
Zusammenleben mit dem fleischgewordenen göttlichen Logos 
angesehen, und dargestellt habe, ist wohl . . . ein Rätsel.» — 
írja Wei^äcker (Das apostolische Zeitalter. 1890. 535. l.)i 

Csak természetes, hogy ez a merőben ember-Jézus sem 
csodát nem tehetett, sem a jövőbe nem láthatott. Ami csodás 
elem Jézus alakjához ragad, vagy természetes okokból magya-
rázandó, vagy későbbi korok felfogásának visszavetítése. A Jézus-
nak tulajdonított jövendölések pedig, Wrede Vilmos szerint, mind 
a már elmúlt szenvedéstörténet összefoglalása — jövő időben. 
«Sie sind nichts als ein kurzes Summarium der Leidens-
geschichte», «allerdings in Futurum». (Das Messiasgeheimnis in 
den Evangelien. Güttingen, 1901. 88. 1.) Jülicher szerint is «a 
synoptikusok által Jézus szájába adott szavak, valamint a jövendő 
szenvedésére való gyakori utalás már egyhangúságuk s élet-
telenségük által elárulják a szavahihetőség hiányát». (Einleitung 
in das N. T. Tübingen. 1906. 328. I.)2 

A Krisztusról alkotott régi felfogásnak ez volt az első 
módosítása a radikális theológia részéről: Krisztus nem volt 
Isten, csak ember.3 De az emberiségnek legjava, a legelső az 
emberek közt, akik valaha éltek vagy élni fognak. Ha nem is 
volt Isten, de páratlan magasságba emelkedett embertársai 
fölé. És e téren eleinte valóban kifogyhatatlanok voltak úgy az 
ő személyének, mint tanainak — már természetesen, kiki amit 
Jézus tanításának tartott — magasztalásában. 

Hanem végre is nem tudtak mit kezdeni ezzel a Krisztus-
alakkal, akit Istennek tartani nem volt szabad, de akit meg az 
emberek közé besorozni megint nem tudtak. Mindenki magáé-
nak követelte. Egyik költőt látott benne, másik misztikus rajon-
gót, a harmadik az emberi méltóságért küzdő hőst, a negyedik 
új szekta fejét, az ötödik az első szocialistát, a hatodik kitűnő 

1 Id. Donát: i. m. 307. 1. 
2 Id. L. de Grandmaisone: Jésus prophète. Revue pratique d'apolo-

gétique, 1913/14. évf. 803. 1. 
3 Hogy még a konzervativebb elem közé is mily észrevétlenül be tud 

férkőzni ez a felfogás, példa rá Dr. Hüffel, Ministerial- és Kirchenrat egyik 
irata (Der Tod kein Ende. Wiesbaden, 1915. A füzetben, mely az elesett hősök 
hozzátartozóit vigasztalja, ezt olvassuk : Jézus Krisztus isteni természete nem 
volt más, mint az erényesség és jámborság megvalósított eszményei. 
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pedagógust, a hetedik felvilágosodott nacionalistát, a nyolcadik 
pantheistát, a századik Übermenschet és így tovább. 

Egyhez azonban görcsösen ragaszkodtak: ember volt, csak 
ember. 

Ha azonban Krisztus csak ember volt, aki oly^i nyíltan, 
nem egyszer megdöbbentő komoly körülmények közt tett tanú-
ságot istenfiúságáról, vagyis fönséges hivatásába vetett szilárd 
meggyőződéséről, hogy ő valami egészen különös módon ismeri 
és akarja megismertetni az Atyát, el kellett jönnie a kornak, 
amikor fölvetődik a kérdés: vájjon ez az' emberiesség kereteiből 
már-már kiemelkedő öntudat megegyeztethető-e egy egészséges, 
tisztán látó szellemi működéssel. A Krisztuskritika itt ért újabb 
etaphoz: Krisztus szellemi egészségének, normális gondolkozá-
sának kétségbevonásához. 

Már Strausz Dávid állította, hogy Krisztus abban a «kalan-
dos» képzelődésben élt, mintha hamarosan meg fogna jelenni a 
felhők között s mint Messiás végitéletet tartani. «Das Leben 
Jesu»-ban (Tübingen, 1835) Jézust álmodozónak (Schwärmer) 
nevezi ; a német nép számára átdolgozott Jézus életében pedig 
(«Das Leben Jesu, fürs deutsche Volk bearbeitet», 1864) már 
oly erősen kalandosnak találja a második eljövetel gondolatát, 
ami már — mint egy levelében írja — «egész közel áll az 
őrülethez». Aki azt várja, hogy halála után ismét el fog jönni, 
oly módón, ahogy soha még ember vissza nem jött, az előttünk... 
ha nem épen megzavarodott elméjű, de igen nagy fokú álmo-
dozó».! 

Legújabb korunk irodalmában egyre gyakrabban és sok-
kal határozottabban ismétlődnek meg Strausz állításai. És amint 
megjelentek már theológiai könyvek, amelyek Jézus lelkületén 
egész nyíltan beteges vonásokat fedeznek föl (pl. H. I. Mamman : 
«Das messianische Bewusstsein Jesu», 1907. Hermann Werner: 
«Der historische Jesus der liberalen Theologie, ein Geistes-
kranker». Neue kirchliche Zeitschrift, XXII., 1911. 347—390. l.),nem 
hiányoznak már a hasonló eredményt publikáló orvosi művek sem. 

De Loosten (Dr. Georg Lomer) munkája, «Jesus Christus 
vom Standpunkt des Psychiaters» (Bamberg, 1905. 104 1.) az 
Üdvözítőt lelki betegnek nevezi, aki valószínűleg születésétől 
fogva terhelt volt. Túlságos önérzet, nagy intelligencia, kevéssé 

1 Id. Donát: i. m. 339. 1. 



A SZABADELVŰ HITTUDDOMÁNY PUSZTÍTÁSA 111 

kifejlett családi- és nemi érzék jellemezte. Öntudata lassacskán 
fixa ideáig fokozódott. (90—91. 1.) Elfogatása előtt magasfokú, 
túlizgatott hangulat vett rajta erőt. Jól tudta, mily vakmerő játé-
kot játszik, rossz sejtelmek gyötörték. Csak ezen lelkiálla-
potnak tudható be a fügefa céltalan elátkozása. (77—78. 1.) 
Jézus életében — mint a felizgatott érzékekből jól érthető — 
víziók s hallucinációk döntő szerepet játszanak, pl. a keresz-
telésnél látni vélt jelenés nagy befolyással volt további életére. 
(36. 1.) 

William Hirsch («Religion und Zivilisation vom Stand-
punkt des Psychiaters». München. 1.) szerint amit Jézusról 
tudunk, oly tökéletesen megfelel a «paranoia» klinikai képének, 
hogy alig lehet elgondolni, hogy e diagnózis helyességében 
kételkedhessünk. (99. 1.) A fejlődési folyamat szerinte ez volt: a 
páratlan szellemi ajándékokkal biró, de lelki zavarok iránt is 
fogékony gyermek Jézusban a sok szentírásolvasás fixa ideákat 
termelt. Csak egy másik paranoikus emberrel, Ker. Sz. Jánossal 
kellett találkoznia, hogy teljesen kiépítse ábrándos tanait. Nagy-
zása egész nyilvánvaló. Beszédei, tanításai ebben az egyetlen 
szóban csúcsosodnak ki: «En». Innen magyarázható, hogy Dávid 
királyi nemzetségéből származottnak hirdeti magát. Elannyira, 
hogy — írja Hirsch — a lassanként kifejlődő és a végtelenbe 
növekedő nagyzási mániának a szellemi betegségek tankönyvei 
nem birnák typikusabb leírását adni, mint amilyen a Jézus élete. 

Binet-Janglé («La folie de Jésus», I—III. k. 1910—12.) 
szerint Jézust Ker. Sz. János vallomása, saját gyógyításai, az apos-
tolok lelkesedése stb. vitték arra a gondolatra, hogy Messiásnak, 
Isten fiának, zsidók királyának tartsa magát. A farizeusok s írás-
tudók fenyegetései nyomán felébredt benne a gondoliat, hogy ő 
az áldozati bárány, aki halálával eltörli Izrael vétkeit, s feltáma-
dása után mennybe megy. Mialatt a pusztában tartózkodott, az 
éhség, magány, csend, egyhangúság sok érzéki zavart okozott 
nála. Megvan benne a paranoikusok disszimuláló törekvése is, 
midőn messiási méltóságát, tanainak bizonyos részét eltitkoltatja 
s a kérdésekre kitérő választ ad.1 

Rasmussen Emil («Jesus. Eine vergleichende psychologische 
Studie, übertragen und herausgegeben von Arthur Rothenburg» 

1 L. / . Lipp: Pathographische Jesus-Literatur. Pastor Bonus. 1913—14. 
évf. 354. s köv. 1. 
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Leipzig, 1905.) Jézust epileptikusnak tartja. Baumann Oyula 
szerint («Die Gemütsart Jesu, nach jetziger wissenschaftlicher, 
insbesondere psychologischer Methode erkennbar gemacht». Leip-
zig, 1908) elégséges magyarázatul szolgálhatnak Jézus túlizgatott 
idegei. Holtzmann Oszkár pedig («War Jesus Ekstatiker? Eine 
Untersuchung zum Leben Jesu». Tübingen u. Leipzig, 1908) 
eksztatikusnak tartja, az eksztázis alatt fantasztikus álmodozást 
értve. Beth Károly, evangelikus theológus pedig legalább kez-
dődő paralysist fedez fel Jézusban.1 A. Jiilicher szerint is Jézus 
olyan álmodozó, aki «nem érte be, hogy mint valami mystikus 
csak álmadozzék ideáljairól, hanem azokkal élt, dolgozott, már 
kézzel elérhetőknek látta azokat maga előtt» és így magát s 
másokat is megcsalt.2 

Loosten már a gyermek Jézusban túlságos öntudatot fedez 
fel az apokryph Tamás-evangélium elbeszélése alapján, amely 
szerint egy gyermek járás-kelés közben összeütközött Jézussal, 
akit ő ezért halállal büntette. Rasmussen lelki betegséget lát 
abban, hogy Jézus lelke ide-oda hányattatik, egyszer a lemondó 
félelem, máskor a nagy aggresszív fellépés közt. Egyszer nem 
mer a városokba belépni sem, máskor kizavarja a templomból az 
árusokat. Egyszer szelíd és szeretetteljes, máskor telve izzó gyű-
lölettel. Érzelmeinek ezen ingadozásából már joggal következ-
tethetünk epilepsziára, amint gethsemáni lélekvivódása tényleg 
epileptikus roham volt, az ú. n. «petit mal». Földre esik, halál-
félelemben küzködik, majd hirtelen nyugodttá lesz — teljesen 
az epileptikus roham tünetei. Baumann szerint az a körülmény, 
hogy Jézus szívesen maradt magára, erői könnyű kimerülésének 
jele. Erre mutat a keresztfán hamar beállott halála is. És idegeit 
épen felizgult képzelgései tették tönkre. 

Loosten szerint abban az időben különben is kedvező talaja 
volt a képzelődésnek Israel szellemi világa. Israelnek egy része 
szellemi beteg volt az idegen uralommal együttjáró idegrázkó-
dás következtében. Meg Jézus anyai ágon rokon volt azzal a 
Ker. Jánossal, akit kortársai közül is sokan lelkibetegnek tartot-
tak. A fiatalabb Jakab, Jézus rokona, Loosten szerint szintén val-
lási fanatikus volt. 

Majdnem egy színvonalon áll ezzel a Jézus-képpel a 

1 Dr. I. Klug: Der katholische Glaubensinhalt. Padernborn, 1915. 143. 1. 
2 Id. Donat: i. m. 339. 1. 
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Schweitzer, Loisy stb. által megfestett eschatologikus Krisztus, 
akinek folyton az itélet harsonái zengenek fülébe, s akit egészen el-
foglal egy közelálló világkatasztrófa gondolata, amely Isten országát 
állítja e világ birodalma helyére és ez országban ő lesz a király. 

A radikalismus ennyi pusztítása után azt gondolná az ember, 
hogy tovább már nem is lehetne menni. Pedig egy lépés még 
hátra volt, s a legújabb időkben megtették ezt a lépést is. Leg-
először Jézus istenségét tagadták, de meg akarták hagyni Őt a 
legszebb emberideálnak, a legtökéletesebb embernek. Nem sike-
rült. Fanatikusnak, terheltnek, epileptikusnak mondották. Végiil 
pedig eljutottak a romboló munka legvégéhez: Jézus történeti 
létezésének tagadásához. 

Ennek a radikális bibliakritikának egyik tanítása szerint 
Jézus valódi életét lehetetlen a rendelkezésre álló források alapján 
összeállítani. Hiszen szerintük már sz. Pál gondolatmenete «eine 
Entstellung des Evangeliums Jesu». Ha azonban Jézus élettörté-
nete nem biztos, magának Jézusnak létezését is könnyen kétségbe 
vonhatták. Eddig u. i. a nagy vallási mozgalmak megindulását 
kiemelkedő személyekhez kötöttük ; ma azonban erős a törekvés, 
amely e kiemelkedő személyekben csak mythikus hősöket lát, 
akiknek képzelt alakjára már a meglevő vallásnak késő követői 
vetítették vissza vallásuk tanításait. 

Strausz D. Fr. nevezhető ez irány előfutárjának. Az ő «Jézus 
élete» ugyan csak a «hit Krisztusá»-nak tényleges létezését tagadta, 
hogy t. i. olyan Krisztus, amilyen alakot a hitközségek beleköltöttek 
az evangéliumokba, tényleg nem létezett; emellett azonban a 
«történelem Krisztusá»-t meg akarta tartani. Hanem már nála is 
ködbe vész sok vonása magának az u. n. történeti Krisztusnak is. 

Ha Strausz még visszariadt attól a következetességtől, ahová 
a megkezdett út elvezet: Jézus egész életének tagadásától, meg-
tette ezt Bauer Bruno, 1877-ben kiadott «Christus und die 
Cäsaren» c. munkájában. A Krisztus-problémának eszméjét, 
amelyet se Reimarus csaláselmélete, se Strausz mythostana kellő-
kép meg nem oldott, meg sem próbálja bogozgatni, hanem egy-
szerűen kettévágja azáltal, hogy Jézus életét kiemeli az ellen-
őrizhető történelem köréből. Nemcsak Jézus, de apostolai, tanít-
ványai sem történeti személyek. Itt tehát nincs szó történeti 
problémáról, csak irodalmiról. A cézárok birodalmát szomorú 
levertség ülte meg, mikor a stoikusok világot javítani akaró 
reformjai nem sikerültek. Ebből a lemondó hangulatból született 
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meg a kereszténység. Mikor a római impérium szellemi tekin-
tetben halálos ágyon vonaglott, a világlélek akkor élte át Jézus 
személyiségét. De valójában ez a Jézus nem élt a földön. 

A Krisztus történeti személyiségét tagadó kritikusok között 
legtöbb feltűnést váltott ki Drews Arthur, karlsruhei filozófiai tanár, 
aki nemcsak «Die Christusmythe» c. könyvében (Jena, 1910.), hanem 
nyilvános előadások egész tömegével is igyekezett terjeszteni taní-
tását, amelynek rövid foglalata e mondat: Krisztus nem is élt! 

A hurok, amelyet Drews a történeti Krisztus létezése ellen 
kivetett, két darabból van összefonva. Az egyik az amerikai 
mathematikusnak, William Benjamin Smithnek tana a Krisztus 
előtti «Jézus-kultuszról» «Der vorchristliche Jesus». Gieszen, 
1906.); a másik a keleten elterjedt, egy meghaló és feltámadó 
istenről szóló mythosoknak a kereszténységre történő alkalma-
zása. Smith és Drews szerint a synoptikusok Jézus élete semmi 
más, mint az Elő-Ázsiában már Krisztus előtt nagy tiszteletnek 
örvendő Jézus-kultusznak történeti mezbe öltöztetése. A Tammuz,, 
Serapis, Marduk, Dionysos, Adonis, Attis, Osiris, Mithras-kultu-
szok mind beszélnek meghaló s föltámadó istenről. Ezeknek, 
különböző zsidó népmozgalmaknak, a görög-római populáris 
bölcseletnek, s a római birodalomban fölmerült szociális törek-
véseknek keverékéből állott elő a keresztény vallás. Hivatkoznak 
Josuére, akit összefüggésbe hoznak a «malach-Jahve»-val s 
ephraimi napistennel s a termékenység istenével s ebben akarják 
meglátni a Krisztus előtti Jézus-kultuszt. Ugyancsak ennek bizo-
nyítására is hivatkoznak egy állítólagos naassén (Kr. előtti zsidó 
szekta) hymnusra, amelyben Jézus az Atyával beszélget. A hymnus 
azonban Kr. utáni gnosztikus munka. 

Kalthoff, brémai protestáns pásztor, két munkájában is 
nyíltan hirdeti, hogy az evangéliumok és sz. Pál által hirdetett 
Jézus soha nem létezett («Das Christusproblem. Grundlinie zu 
einer Sozialtheologie.» 1. kiadás 1902-ben és «Die Entstehung 
des Christentums», 1904.). Legfeljebb annak a lehetőségét hagyja 
meg, hogy a zsidók közt valami Jézus nevű férfiú bizonyos be-
folyást gyakorolhatott, aki azonban mint «vallásalapító» semmi-
képen sem jöhet számításba. Kalthoff szerint Krisztus alakja azért 
és úgy jött létre, mert az első század messianistikus proletár-
mozgalmának szüksége volt rá, hogy eszményeit valakiben — 
ha mindjárt csak kigondolt hősben is — megvalósítva lássa. 
Mi volt hát a kereszténység kezdetben? Vágy, a legalsóbb nép-
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osztályok vágya a szabadulás után. A régi, szabadulást ígérő 
jövendölések beteljesülésére személyt alkottak maguknak. Kalthoff 
szerint tehát nem Krisztus hívott életbe egy vallást, hanem a 
legalsó néptömeg forró vágya a szabadulás után hívta életbe 
Krisztus alakját. 

Jensen viszont a babyloni Gilgames-éposz hőséből ere-
dezteti Jézus alakját, aki barátjának, Eabaninak halála után, a 
haláltól való félelmében elindul az «élet»-et megkeresni. Amint 
a Gilgames-époszt rajongói úgyszólván már minden vallással 
összefüggésbe hozták s az ószövetségi történet főszemélyeit is 
fölemésztfették vele, most Jensennél elnyeli a babyloni mythos 
Jézus, sőt sz. Pál alakját is. Bousset Vilmos, prot. theologus: 
«Kyrios Christos»-ában (Geschichte des Christusglaubens von 
den Anfängen des Christentums bis Iräneus. Göttingen.) Jézus 
feltámadásának tanát azzal igyekszik cáfolni, hogy a babyloni 
Tammuz, a szyr Adonis, a kisázsiai Attis, az egyptomi Osiris, a 
tyrusi Melkart, a tarsusi Herakles-mythosok mind beszélnek 
szenvedő, meghaló és föltámadó istenről. 

Ez a theológia a hitet nem az isteni kinyilatkoztatásra ala-
pítja, hanem szubjektív átélésekre, a valláserkölcsi élet szükség-
leteire. A tekintélyen alapuló hit helyére a hit átélését sürgeti. 
Luther csak hajlik ezen irány felé, de Kant, Schleiermacher 
Ritsehl stb. teljesen ezt követik. Az ember magából szőnné ki a 
vallás világát, amit aztán természetesen saját érdekeinek s cél-
jainak alárendel. Most értjük egyik vallásbölcselő nyilt beisme-
rését. «A vallás centrális kérdése — bármily ellenmondónak 
lássék, mégis betüszerint igaz — nem az Istenről szól, hanem 
az emberről. Az isteneszme csak segédvonal, amit az ember 
azért húz meg, hogy életét a világban megérhetővé tegye. Az 
istenséghez való imádkozó fölemelkedés csak az a segítőeszköz, 
amivel az ember a létért folytatott küzdelemben földfölötti erők-
höz akar jytni, hogy önző vagy önzetlen, anyagi vagy szellemi 
érdekeit biztosítsa ott is, sőt épen ott, ahol saját erőit kimerítve 
látja». (W. Bender: Das Wesen der Religion. Bern, 1886. 22. 1.) 
Spifta még világosabban hirdeti: «Hiszek Istenben, mert és 
amennyiben ez a hit szükséges az életemhez... Hiszek Istenben 
önmagamért, nem Istenért».1 

3 Mindkét idézetet I. Sawicki: Der Sinn des Lebens. Paderborn, 1913. 
264—5. 1. 
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A radikális kritika kihirdette, hogy Krisztus soha nem is 
élt, a theologia pedig hozzálátott a Krisztus-nélküli kereszténység 
fából vaskarikájának összekovácsolásához. Ebben a kovácsműhely-
ben mindenki fejetetején áll. Nem az újszövetségi könyvekből 
akarják kiolvasni a kereszténységet, hanem az Újszövetséget a 
már meglevő kereszténység kiválasztásának, tanai lerakodó helyé-
nek tekintik. Jézus nem előföltétele a kereszténységnek, hanem 
terméke, produktuma, minden tanuk megszemélyesítője. 

Akár Drews összehasonlító vallási methodusát, akár Kalthoff 
tömegmozgalmát követjük, az eredmény ugyanaz: Krisztus sze-
mélyét csak a képzelet "állította a történetbe. Ő valami eszme 
megtestesítése, megszemélyesítése. De hiszen a kereszténység 
továbbra is fennmaradhat Krisztus történeti személye nélkül is, — 
biztosít róla Drews. Fejlődjék tovább, minden vallás netovábbjává, 
monizmussá. Ezé a jövő. A világ élete Isten élete, a fájdalmas 
harcokkal teli világfejlődés az Isten szenvedéstörténete, aki nem 
az embert váltja meg, hanem akit az embernek kell megváltani 
boldogtalanságából. Minden világfájdalom fölött diadalt fogunk 
egykor ülni : a világ megsemmisülésében. 

A Krisztus istenségét tagadó irányzatnak el kellett vezetnie 
az ő történeti létezése tagadásához is. Mert ha egyszer azt tanítják, 
hogy az őskereszténység isteni 'vonásokkal aláfestette a történeti 
Krisztus képét, könnyen felvetődhet a gondolat, vájjon általában 
Jézus személye, élete, létezése nem szintén csak festett kép-e? 
Az evangélium Krisztusát megölték a liberális kritikusok, mikor 
letépték homlokáról az istenség dicsfényét; a liberálisok Krisz-
tusát pedig megölte a radikalismus, mikor kitörölte alakját a 
történeti személyek sorából. Sajnos, hogy jogtalanul bélyegzik 
az előbbiek az utóbbiak munkáját «a durva dilettantizmus vak-
merő kitöréseinek, amelyek önkénye és képzelődése égbekiált».! 
Már Strausz, amikor letörölte Krisztus arcáról az isteni voná-
sokat, alig hagyott meg néhányat az evangéliumi Krisztus törté-
neti vonásaiból is. Ez már jele volt annak, hogy a szekularizált 
Krisztusalak nem marádhat életképes a merőben emberi törté-
nelem számára sem. 

Mások inkább azzal próbálkoznak meg, miként lehetne a 
kereszténységet Krisztus személye nélkül is megóvni. M. Rade 

1 Esser-Mausbach : Religion, Christentum, Kirche. Kempten u. München, 
1913. II. k. 166. 1. 
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pl. így ír a «Zeitschrift für Theologie und Kirche»-ben (1908. 
479. 1.) : «Miután komoly talentumú emberek azt állították, hogy 
Jézus nem élt (vagy, ami ugyanannyit jelent: ha élt, mit sem 
tudunk róla, létezésének nincs történelmi jelentősége, egyértékű 
a nullával), mi dogmatikusok szinte hálásak lehetünk nekik, 
hogy bennünket egy tökéletesen határozott kérdés feltevésére 
segítettek. Most már nemcsak nagy általánosságban mondjuk: 
Hogyan áll a vallási bizonyosság a történeti kritikával szemben ? 
hanem különösen: Hogyan viszonylik a kereszténynek vallási 
bizonyossága a történeti Jézus nem-létezésének történettudományi 
lehetőségéhez?» A «Protestantische Monatshefte» egyik cikké-
nek szerzője (Prof. P. W. Schmiedel: «Die Person Jesu im Streite 
der Meinungen der Gegenwart». 1906. 281. 1.) már e kérdés 
előtt kijelentette: «Legbensőbb vallási tulajdonomban semmi 
kár nem esnék, ha ma arról kellene meggyőződnöm, hogy Jézus 
nem is élt . . . Az én jámborságomnak nincs arra szüksége, hogy 
Jézusban abszolút tökéletes élőképet lássak, és nem zavarna, ha 
más valakit találnék, aki őt fölülmulta, ami különben bizonyos 
tekintetben kétségkívül meg is történt».1 

íme az emberiség «egyetlen reménye», a Megváltó alakja, 
mint foszlik semmivé a radikális kritika kezében! Krisztus az 
alapja az egész kereszténységnek. Ha egyszer ez a «lapis 
angularis» megingott, menthetetlenül zuhan utána a kereszténység 
egész épülete. A Szentírás, a régi protestantizmus egyetlen büsz-
kesége, ma már lesülyed a keleti népek szentkönyvei közé. 
Az áteredő bűn, megváltás, szentségekről szóló régi protestáns 
tanoknak át kellett vedleniök a korszellem követelményeihez, s 
ha a név megmaradt is, mindenki gondolhat alatta, ami jólesik 
neki. A kereszténységet kiüresítették minden sajátos tanításától, 
nem csoda, ha a hitetlenséggel összeütközésbe kerülni nem tudnak. 

Ami a radikalismus pusztításaiból még megmaradt, az a 
néhány szó, gondolat a szeretetről, a mennyei Atyáról, az isten-
fiúságról, azok is annyira tágíthatók s magyarázhatók, hogy nincs 
oly ellentétes bölcseleti felfogás, amelynek hivei jól nem érez-
hetnék magukat az így elvizenyősített «kereszténység»-ben. 
Gnosticizmus és agnosticizmus, materializmus és spiritualizmus, 
theizmus és pantheizmus, teremtett és öröktől fogva levő világ 
egyaránt helyet találhatnak benne. A kereszténység lényege az, 

1 Id. Donát: i. m. 337. 1. 
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hogy Isten a mi atyánk, mi pedig az ő fiai és egymás testvérei 
vagyunk. «Ápoljanak tehát Istenről, a teremtésről, a lélekről és 
a világról tetszés szerinti véleményeket, helyesebben oly véle-
ményeket, aminőket műveltségük foka szerint ápolhatnak, ha a, 
fönt említett főelveket magukévá tették és határozottan szerintük 
élnek, akkor keresztények». Ezt írja Jean Réville, párisi prot. 
theol. tanár. (Modernes Christentum. Mohr. Leipzig, 1904.)1 

Itt aztán már eljutottunk a kereszténység legelriasztóbb 
torzképéhez: az atheista kereszténységhez. Lehet valaki keresz-
tény anélkül, hogy meg volna győződve a személyes Isten lété-
ről. A modern protestáns érzelmi theologia egyik képviselője 
(W. Bender) meg is formálta a minden vallást egyszersmindçn-
korra rombadöntő tételét: «Ob die Philosophie deistisch, pan-
theistisch oder theistisch oder sonstwie ist, kann uns als Theologen 
gleichgültig sein».2 Holott napnál világosabb, hogy minden 
vallás menthetetlenül összedől, ha egy világon kívül álló (trans-
cendens) személyes Isten létét józan kételkedést meg nem tűrő 
észbeli érvek segítségével bebizonyítani lehetetlen. Már pedig 
Kant, «der Philosoph des Protestantismus» azt állítja, hogy ez 
lehetetlen. És mikor a továbbfejlődés nevében az evangéliumból 
már mindent menthetetlenül kihánytak: világitéletet, angyalokat, 
csodát, Jézus istenségét, helyettesítő elégtételt, Szentháromságot stb., 
s nem marad más, mint a mennyei atya, előjön Bousset és a 
«Das Wesen der Religion»-ben elmondja, hogy ez az isten tulaj-
donképen az egész — világ. 

Hogy ezt a vallási rendszert nem támadja a hitetlenség, 
most már jól értjük. 

1913-ban Párisban, a rue Grenellei «Salle d'Horticulture»-
ben vallási világkongresszus folyt le (Le congrès du progrès 
religieux). Úgyszólván a világ minden részéből és népéből jöttek 
össze a gyűlés tagjai, a legkülönbözőbb vallások képviselői. 
Hinduk és pápuák, zsidók és perzsák mellett a legnagyobb 
többség angol, német, amerikai s francia protestáns papokból 
került ki. Minden nyelv, minden vallás úgyszólván képviselve 
volt itt, csak a 290 millió katholikusnak nem volt képviselője. 
De mit is keresett volna a katholicizmus ebben a bábeli eszme-
zavarban, amelynek hivatalosan hirdetett célja volt a «tiszta 

1 Id. Zubriczky : A kereszténység lényege, Budapest, 1907. 16. 1. 
2 Id. A. Seitz: Kant und die Gottesbeweise. Theologie und Glaube. 

1914. 182. 1. 
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vallás s a teljes szabadság képviselőit» összegyűjteni ! De most 
már nem csodálkozunk, hogy a protestantizmus túlnyomó több-
séggel szerepelt ezen a gyűlésen, ahol a vallás tisztasága alatt 
a hittételeknek s a külső szertartásoknak elvetését értették, s ahol 
a vallás fogalmának ezt a tényleg általános, a legelfogultabb 
atheista által is elfogadható meghatározását adták: «A vallás az 
igazságosság és szeretet, az emberi testvériesség és kölcsönös 
tisztelet élvezése és szomjazása («une même faim et soif de justice 
et d'amour, de fraternité humaine et de mutuel respect»), s ahol 
vannak tagok, akik nemcsak Krisztust nem ismerik Isten Fiának, 
hanem akik előtt maga Isten sem személyes Lény. Maga Luther 
kezdte már a vallásnak ilyen értelemben vett «tisztaságát» vissza-
állítani. Kant aztán tételesen mondotta ki, hogy Istennek külsőleg 
is megnyilatkozó tisztelete, a külön istentisztelet értéktelen, sőt 
káros «Hofgängertum» s az igazi istentisztelet kötelességeink 
betöltésében áll. Ez a vélemény él tovább a mai liberálisok 
tanításában, amely a külső kultuszt annak hangoztatásával veti 
el, hogy a keresztény jámborság mindenütt érezheti az istenséget, 
nincs szüksége külön szent helyekre, cselekvényekre. 

A radikalismus ennyi pusztítása láttára önkéntelenül meg-
ismételjük a kérdést, amit először Strausz állított a világ elé: 
«Sind wir noch Christen ?» Azt a vallási rendszert, amelyből a 
természetfölötti elem apriori száműzve van, amely a csodának 
és jövendölésnek még a lehetőségét is tagadja, amely Krisztus-
ban nem látja az Isten Fiát, amely tárt kaput nyit a legellen-
tétesebb vallási tanoknak is, — nem lehet többé kereszténynek 
nevezni. 

A protestantizmust, ahol a radikálisok szabadon dolgoz-
hattak, ez a sors érte el. Leginkább hangoztatott elvük, amire 
oly büszkék voltak, az autonóm gondolatszabadság, a szabad-
kutatás elve, vitte őket a romlásba. Mert az igazság itélő bírójává 
az egyén szűk látókörét, önkényeit, titkos hajlamait tették meg. 
Az a széttépett kereszténység, ami a protestantizmusban még 
megmaradt, legnagyobb átka és legkiáltóbb tanúja a féktelen 
gondolat- és kutatásszabadság jogtalan hangoztatásának. 

Ismételjük, nem azt állítjuk, hogy az egész protestantizmus 
idejutott ! Hiszen, ha ezt állítanók, ismeretlenbe kellene vennünk 
a hivek nagy tömegének jóakaratát, becsületes törekvését s val-
lási életét. Tehát a protestáns hivek átlagát nem tekintjük mostan. 
Hanem igenis kimutattuk azt, hogy a jellegzetes keresztény 
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értékeket devalváló radikális irányzat befészkelte magát a protes-
tantizmusba és végső megsemmisüléssel fenyegeti azt, mert — 
erre nyomatékosan akarunk rámutatni — nincs ereje kidobni 
magából a bomlasztó anyagot. Ebben látjuk a protestantizmus 
legnagyobb veszélyét: nem a tévtanok létezésében, hanem a 
védekezés aránytalan gyengeségében s csekély eredményében. 
Mert hiszen téves tanok a katholikus egyházat is mindvégig 
kisérték a történelemben. De a katholicizmus szervezete vas-
egészségről tett tanúságot, hogy megbirkózott a betegséggel s 
ki birta dobni magából a kóros anyagot. A protestantizmus 
azonban nem tud mit kezdeni a belsejében megindult bomlással. 
Alapelveivel felidézte az anarchia szellemeit s a szerencsétlen 
bűvészinas most már nem bir az elővarázsolt szellemek féktelen-
kedésével. 

A világosabban látók már fújják is köztük a riadó vész-
kürtöket. «A theológiai harcokra vetett tekintet — írja Troeltsch 
a «Kultur der Gegenwart»-ban — megújítja a szétszakadottságnak 
azt a benyomását, amelyet a modern protestantizmus más oldalról 
is kelt. Nem lehet kétséges, hogy ez a széttagoltság oly állapot, 
amely örökké nem tarthat. A helyzet komoly, komoly a protes-
tantizmusra, annak egyházára... hiszen nem csekélyebb dologért 
küzd, mint a szétdarabolt s megmerevedett testéből elszállni 
készülő nagy Életért s komoly a modern társadalomra i s . . . , 
amelynek nem maradt meg más, mint végtelenül sovány szellemi 
készlet (Geistreichtum) és hatástalan vallási szurrogátumok».1 

Csakhogy a protestantizmusnál épen az alapokban van a 
hiba. A katexochén « protestáns »-nak nevezett princípiumok azok, 
amelyek legjobb elősegítői vallásuk bomlásának. Már Hartmann 
tisztán látta ezt, mikor így írt: «A hitújítók egyáltalán nem 
vették észre, hogy a kanonikus iratok csalatkozhatatlanságába 
vetett hitük, amit ők az anyatejjel szívtak magukba, kizárólag 
az egyháznak s az egyházi hagyománynak erről tanúskodó csa-
latkozhatatlansági hitén nyugszik; . . . nem is sejtették, hogy az 
egyház és a hagyomány csalatkozhatatlansága ellen emelt protes-
tánsukkal az előbbiek (kanonikus iratok) alatt ásták alá a talajt, 
hogy ezzel vették ki az első követ a hierarchiának szilárd épü-
letéből, ami aztán az idők hatása alatt szükségszerűleg kőről-
kőre töredezett és omlott össze».2 

1 Id. Esser-Mausbach : i. m. II. k. 167. 1. 
2 V. Hartmann: Die Selbstzersetzung d. Christenturas. 1874. 9. 1. 
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De következetlenség volt Luthertől és újabb bomlásnak 
csirája, hogy ő, aki a természetes és természetfölötti világrend 
olyan synthézisét, mint aminőt a katholikus egyház a szentségek 
tanában hirdet (természetes jelek természetfölötti kegyelmet köz-
vetítenek), tagadta, — mégis megtartott két szentséget. Idővel 
aztán a szentiratok tekintélyének fokozatos tagadásával termé-
szetesen együtt kellett hanyatlania e két szentségbe vetett hit-
nek is; innen érthető, hogy akárhány protestáns pásztoruk által 
kiszolgáltatott keresztség érvénye felől ma már jogosan lehet 
kételkedni, és hogy Luther állítását a consubstantialitásról ugyan 
kevés mai — Úrvacsorához járuló hivő — akarja elfogadni. 

Magától kínálkoznék itt az alkalom, hogy az anyai háztól 
négyszáz éve elszakadt gyermek betegágyánál részletesebb össze-
hasonlításokkal is rámutassunk annak a régi szülői háznak két-
ezer év viharával továbbra is sikeresen dacoló épületére. Mily 
épségben őrzi az őskereszténység minden tanítását! Pedig már 
az első pünkösd napján megindult a támadás az ő Credója ellen ! 
De hitéből nem engedett soha egy jottányit sem, sem akkor, 
mikor egy Arius, Nestorius, Eutyches küzdöttek ellene a görög 
elme élességével ; sem akkor, mikor kard élével akarták Credóját 
megreformálni; sem akkor, mikor az encyclopedisták metsző 
gúnyja hullott reá. És nem hajlandó belőle engedni ma sem, 
pedig ugyancsak látja, hogy az ellenséges fegyverek még koránt-
sem pihennek. S míg elszakadt gyermeke, a protestantizmus, 
amely követőit a dogmamentes kereszténység igéretföldjére akarta 
vezetni, a negativizmus éhínségének pusztájában bolyong, a 
katholicizmust büszkeséggel tölti el az a tudat, hogy a destruktiv 
áramlatok támadásainak azért van egymagában kitéve, mert 
egyedül őrizte meg Krisztus alakját az apostoli idők hamvas 
érintetlenségében, s mert ebből a Krisztus-képből nem hajlandó 
kitörölni engedni egyetlen vonást sem. Hite szilárd, mint szikla, 
melyet a Mester helyezett a hullámok közepére, «sicut mons in 
medio maris». Joggal mondhatja el magáról: «Saepe expugna-
verunt me a iuventute mea, numquid ideo non perveni ad 
senectutem.» 

További részletezés helyett érjük be a protestáns dr. / . 
Schmidt alábbi megállapításaival : «A protestantizmus bölcsőjénél 
nem énekelték, hogy valaha erőtlenül fog csúszni a katholicizmus 
mögött. És ma odáig jutott. Az ideális szellemi kulturának 
művelője és védője a katholicizmus és nem a protestantizmus. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1922. 9 
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Egyedül a római egyházat hordozza még és tölti be élettel az 
ideák ereje, az élet szellemiesítésének eszméje... Ma a katholi-
cizmus az egyetlen hatalom az élet lelki finomítására és csak 
ebből a forrásból fakadnak még ma is az élő víz folyamai, 
amelyek ezt a szellemesítő folyamatot megóvják a teljes el-
halástól. A protestantizmus a theológiában áldozatul esik a 
bénító historicizmusnak, a katholicizmus pedig az egyházban a 
szellem élő, továbbdolgozó erejét védi; a protestantizmus nem 
tud többé gátat állítani a tömegek haszonelvi és eudämonisztikus 
elérzékiesedésének, a katholicizmus pedig rendíthetetlen szellemi 
uralmat gyakorol minden néposztály fölött. Ezért lett ismét 
mértékadó és uralkodó hatalommá népünk minden fontos élet-
kérdésében».! 

A protestantizmus hervadása nyomán eszünkbe jut szent 
Ágostonnak egyik kérdése: vájjon a levágott testrész a lelket is 
magával viszi-e? (Serm. 267. in die Pentec. 4.) Nem — feleli, 
a testtől elválasztva elpusztul. A hitszakadás ilyen — amputáció. 
Ha tehát a Szentlélekből akarsz élni — írja — őrizd meg a sze-
retetet, szeresd az igazságot, óhajtsd az egységet, hogy eljuthass 
az örökkévalóságba. 

Budapest. Dr. Tóth Tihamér. 

> Id. Donát: i. m. 358—9. 1. 
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a z e g y h á z j o g a a z i s k o l á h o z . 

NEMCSAK a katholikusok, hanem minden vallásosan érző 
ember aggódva szemléli azt a folytonosan hevesedő har-

cot, amelyet egyesek a vallásos iskolák és az iskolák vallásos-
sága ellen indítottak. Ismeretes a szociáldemokrata programm-
nak az a része, amely szerint a vallás mint magánügy a 
család és egyház körébe utalandó. Még nyíltabban, de egyszer-
smind igazságtalanabbul szól a Horovitz Jenő összeállításában 
megjelent, «A Néphez» címzett népszerű programmismertetés, 
amely nem átallja a vallásoktatás kiküszöbölését úgy indokolni, 
hogy a vallástanítással «csak azt a gondolatot keltik a gyerme-
kekben, hogy az embereknek gyülölniök kell egymást». 

Ily áramlatokkal szemben az a kérdés : Van-e a vallási tár-
sulatoknak, névszerint a katholikus egyháznak bölcseletileg és 
történetileg igazolható joga az iskolaügyben? Kívánatos-e a 
közjó szempontjából az iskolák teljes laicizálása? és megfelel-e 
ez a jogfosztó eljárás annak a ma oly sokat hangoztatott önren-
delkezésnek és szabadságnak? 

Az egyház a maga beleszólási jogát az iskolaügyekbe 
mindenekelőtt bölcseleti alapon követeli. 

Jogbölcseleti alapon minden törvényes létalappal biró, 
helyes célt szolgáló, a közjóra nem veszélyes társaságnak joga 
van a maga célja eléréséhez szükséges eszközökhöz. Az egyház 
Krisztustól rendelt, nagyra hivatott, nemes célért küzdő társaság, 
így tehát isteni alapon joga van mindahhoz, ami céljának eléré-
séhez szükséges vagy abban elősegíti (positive), másrészt joga 
van arra, hogy elhárítsa azokat az akadályokat, amely jogos cél-
jának elérését megnehezítenék vagy épen lehetetlenné tennék 
{negative). 

Ez az első praemissa. Ebből kell kiindulnunk, ha az egy-
háznak iskolaügyi követeléseit helyesen akarjuk megérteni és 

9* 

V 
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méltányolni. Aki nem ebből az igazságból indul ki, az csak 
nehezen fogja méltányolni az egyház fölfogását. 

Ebből az általános alapelvből az egyháznak három irányú 
jogát vezethetjük le. 

1. Joga van a vallásos nevelést irányítani minden olyan 
iskolában, ahol katholikus gyermek van ; vagyis positive a ka-
tholikus gyermekeket hitükben oktatni, hitoktatókat kinevezni, 
vallástani tankönyveket előírni, a gyermekeket templomba 
vezetni stb. (jus docendi) ; negatíve pedig megakadályozni mind-
azt, ami a kath. gyermekek hitét vagy erkölcseit megmételyezné 
hitközönyösségre vagy előbb-utóbb hittagadásra vezetné. E jogá-
nak érvényesítésére módjában kell állania, hogy őrködjék: váj-
jon, nem használnak-e az iskolákban olyan tankönyveket, nem 
hirdetnek-e olyan tanokat, nem alkalmaznak-e olyan tanítókat, 
akik a katholikus gyermekek romlatlan lelkébe konkolyt hinte-
nek (jus vigilandi). Külön is hangsúlyozzuk, hogy csakis olyan 
iskolákra vonatkoztatjuk az egyháznak ezt a jogát, ahol katholi-
kus gyermekeket is nevelnek, tehát az egyház közvetlenül nem 
az iskolába, mint olyanba kíván beléavatkozni, hanem csak a 
gondozására bizott gyermekek lelki vezetését követeli magának, 
és csak a gyermekek révén és csak őmiattuk (indirecte) követel 
beleszólást közvetve az iskola ügyeibe is. 

Hogy az egyháznak a család mellett általánosságban joga 
van a kath. gyermekeket katholikus módon nevelnie, azt a szo-
cialisták is megengedik. De már az egyháznak az iskola kereté-
ben való hitoktatói és nevelői tevékenységét határozottan ellen-
zik, — mert szerintük a vallás csak magánügy, tehát nem az 
iskolába való; de meg a lelkiismereti szabadsággal sem lehet 
nézetük szerint összeegyeztetni azt, hogy a még fejletlen gyer-
meket egy meghatározott vallás tanulására és gyakorlására eről-
tessük ; sőt a fennebb említett szociáldemokrata szózat azt is tudni 
véli, hogy a vallásoktatás csak a gyűlöletet ápolja a gyermekek-
ben. Ezzel szemben is vitatjuk, hogy az egyháznak a nyilvános 
iskolák keretén belül is joga van a gyermekek vallásos képzéséhez. 

Ugyanis bizonyos, hogy a fejlődő gyermek valláserkölcsös 
fogalmak nélkül nem nőhet fel, nem is nő fel. A vallás olyan 
hatalmas lélektani és történeti tény, hogy azt egyszerűen igno-
rálni nem lehet. Maguk a kötelező iskolai vallásoktatás ellen-
ségei is önkéntelenül elismerik ezt, amikor az iskolából kivezé-
nyelt positiv vallás- és erkölcstan helyett kénytelenek valami 
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vallástan-pótlékról gondoskodni, — nevezzék azt akár morale 
laique-nak, mint Franciaországban, akár vallástörténetnek, mint 
pl. a kolozsvári mintagimnázium felsőbb osztályaiban, akár össze-
hasonlító vallástudománynak, vallásbölcseletnek, vagy bárminek. 
Ahol a valódi portéka megszűntével rögtön mesterségesen készí-
tett pótlékról kell gondoskodnunk, ott azt az egyet biztosan 
eláruljuk, hogy az igazi portéka életszükséglet volt. Szeretném 
már most tudni; honnan veszi az állam azt a jogot, hogy az 
egyház tanait és szolgáit száműzze az iskolából és ő maga álljon 
be vallástanárnak? Hiszen a gyermekek lelkének kiképzése nem 
a közjó őrének, az államnak feladata, — hanem a szülőknek a 
természet jogán, az egyháznak isteni parancs alapján kötelessége. 
Mi jogon követelné tehát az állam, hogy épen abban a korban, 
amikor a gyermekek lelke minden szép és jó iránt legfogéko-
nyabb, a mai általános iskolakényszer mellett teljesen magának 
foglalhassa le a gyermeket és ne hagyjon tanulmányai kereté-
ben módot lelkének harmonikus kifejlődésére? Mi jogon aka-
dályozná meg, hogy az egyház az iskolás gyermekek lelkéhez 
férkőzzék ? 

Talán az egyház tanainál jobb, léleknemesítőbb tanokat tud 
hirdetni a morale laique? Nagyon jól ismerjük a különböző 
pótlékok értékét a valódi cikkel szemben. Milyen is lesz a való-
ságban az az állami vallástan-pótlék, amelyet majd az elemi 
iskolában egy vallásoktatás nélkül nevelkedett iskolamester, a 
középiskolában a történelmi materialismusra esküvő történet-
tanár fog nyújtani? Vagy előadja és beléneveli a gyermekek 
lelkébe a maga alanyi fölfogását Istenről, vallásról és erkölcsről, 
esetleg a saját atheismusát és erkölcstelen világnézetét vagy 
épen hóbortjait, — ettől bizonyára minden, gyermekét szerető 
szülő irtózik; vagy objectiv alakban lefektetett állam-vallást, 
államtól jóváhagyott katekizmust, erkölcstant kell, esetleg jobb 
meggyőződése ellenére előadnia, és akkor megint csak ott 
vagyunk a kőtelező vallásoktatásnál, azzal a különbséggel, hogy 
Krisztusnak 2000 éves, nagy jellemek nevelésére termett vallása 
helyett kapunk holmi állami kényszerszülöttet, emberek tákol-
mányát, amely legfölebb arra alkalmas, hogy az igazi, mélyebb 
vallásosságot kiölje az emberek lelkéből. 

Ha ezt akarják a vallásoktatás ellenségei, akkor értem törek-
vésüket. De akkor vallják be őszintén céljukat és ne hivatkoz-
zanak nevetséges ürügyekre. 
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Ne hivatkozzanak a gyermekek lelkiismereti szabadságára.. 
Azt hangoztatják ugyanis: a gyermeknek is van joga arra, hogy 
önállóan válasszon majd vallást. Ne neveljük tehát belé egy 
meghatározott egyház tanaiba, szellemébe. Majd ha megérik, 
maga választ vallást. Azonban hogyan fog majd magának vallást 
választani, ha azt előbb meg nem ismeri ? És ha gyermekkorától 
nem nevelik vallásos szellemben, mivé válik vallás-erkölcsi mo-
tívumok nélkül, különösen ott, ahol a szülőknek maguknak sin-
csen annyi lelki kultúrájuk, hogy gyermeküket nemes irányban 
vezessék? Az ilyen gyermek vagy idő előtt elzüllik és elveszíti 
belső értékek iránti érzékét, vagy nem lesz később ideje és 
kedve a világnézet komoly kérdéseivel foglalkozni és csak 
nagyon kicsi lesz azoknak a szerencséseknek a száma, akiket 
felnőtt korukig el nem rontott a vallástalan iskola és a környe-
zet befolyása annyira, hogy még érzékük lesz a vallásos világ-
nézet kérdései iránt. ' 

Igazán nevetséges dolog a gyerekek részére is önrendel-
kezési jogot követelni. Ha az anyagiak terén helyénvaló a gond-
nokság, hogy a kiskorú el ne tékozolja vagyonát, amellyel még 
bánni nem tud, akkor époly indokolt a szülők és gondviselők 
rendelkezési joga a lelkiek terén is. A túlzó liberalismus néző-
pontjából még megértem azt a követelést, hogy a vallástalan 
vagy felekezetlen szülőknek joga legyen gyermeküket vallás-
oktatásra nem küldeniök, vagyis más szóval : joguk legyen gyer-
mekük részére is eltékozolni az igaz hit nagy kincsét, amelyet 
önmaguk részére már eltékozoltak; de hogy a vallásos gondol-
kozású szülőknek ne legyen joguk gyermekeik lelki értékeit 
óvniok a tékozló fiú sorsától és ne legyen joguk követelniök, 
hogy abban az iskolában, amelybe az állam kényszeríti őket, 
vallásuk ismeretében is képződjenek és így egész emberré neve-
lődjenek, azt már senki sem fogja beigazolni. 

Hogy pedig néhány diákember zavaros időkben a kötelező 
vallástanulás ellen is tüntet és kérvényez, azt komoly ember 

* nem fogja perdöntő érvnek tekinteni. Nagyon jól ismerjük az 
ilyenfajta mozgalmak hátterét. Egyébként az ilyen tanulók szi-
vesen szavaznák meg rendre a többi tárgyból való kötelező 
tanulás eltörlését is. Viszont jó érzésű diákok a kommunizmus 
idején már előre jelezték, hogy ők akkor is fognak vallástant 
tanulni, ha azt az iskolán kívül kell tenniök. 

Amit Horovitz Jenő a már idézett demokrata-kiáltványban 
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fölhoz a vallásoktatás ellen, hogy t. i. csak gyűlöletre tanít, ez 
egyszerűen a tanulatlanok megtévesztésére jó ráfogás. Tessék 
konkrété reámutatni arra a vallási testületre és azokra a vallás-
tanítókra, akik gyűlöletet oltanak a gyermekek lelkébe! Mi fog-
juk ezt legelőször és leghatározottabban elitélni. A vallás s neve-
zetesen a keresztény vallás kivételt nem tűrő és jócselekvésre 
ösztönző felebaráti szeretetet hirdet, melynek gyümölcsei a köl-
csönös türelem és segítés s igazi testvériség. 

Tehát mindezek a hangzatos kifogások nem alkalmasok 
arra, hogy az iskolai vallásoktatás jogát, annak hasznos és szük-
séges voltát megdöntsék. 

2. A fejtegetésünk elején fölállított általános elvből követ-
kezik, hogy az egyháznak joga van iskolákat fölállítani és a 
maga jogosan alapított iskoláit megtartania. 

Sőt előbb volt ennek a jognak birtokában, mint az állam_ 
A modern államnak fogalma sem született még meg, amikor 
már az egyház mögött évezredesnél hosszabb tanító-nevelő 
munkásság állott. Ha most valamelyik állam előáll a maga iskola-
monopoliumával és meg akarja fosztani az egyházat attól a jo-
gától, amelyet másfélezer éven át zavartalanul és egész Európa 
nagy áldására gyakorolt, akkor nem az egyház kötelessége eddig 
zavartalanul birt jogát igazolni, hanem az államnak kell számot 
adnia róla: minő alapon akarja az egyház és mások kiszorítá-
sával teljesen maga számára kisajátítani a nevelés és tanítás 
nagy munkáját? Nincs a világon az a logika, amellyel be lehetne 
bizonyítani, hogy egyedül az államnak volna csak joga tanítani, 
gyermekeket nevelni. Hiszen az államnál előbb létezett a család. 
A szülőknek előbb volt és inkább van joguk saját gyermekük 
nevelését irányítani, mint az államnak. És ha a szülők, családok 
egyházakba tömörülnek, — ami természetes' joguk, — miért nem 
alapíthatnának gyermekeik számára az egyház vezetése mellett 
olyan iskolákat, amelyek az ő lelkületüknek legjobban megfelel-
nek, amelyekben leginkább látják biztosítva gyermekük lelkének 
összhangzatos fejlődését és boldogulását. 

Az a gyermek nem elsősorban állampolgár, akit az állam 
kisajátíthat, mint ahogy a spártaiak gondolták; nem élettelen 
kerék az állam hatalmas gépezetében, amelyet az állam kénye-
kedve szerint dobálhat, ahová, akar, hanem mindenek előtt testből 
való test, vérből való vér, a szülők kincse és szeretetének tárgya, 
elsősorban ember, családtag. Azért nevelése elsősorban a szülők 
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joga és kötelessége, nem pedig az állam monopoliuma. És a 
természet maga gondoskodott a szülő és gyermeke között oly 
erős szeretet-kapocsról, amely minden állami beavatkozásnál 
jobban megvédi a gyermek igazi javát. 

Hogy mennyire természetjogellenes az államnak iskola-
monopoliuma, különösen akkor tűnik ki, ha azt a mai kötelező 
iskolázással, vagy másszóval az iskola-kényszerrel párosítva tekint-
jük. Ez ma a gyakorlatban annyit jelentene, hogy minden szülő 
köteles gyermekét az egyedül létező állami iskolába küldeni; 
köteles tűrni, hogy a legfogékonyabb korban elveszítse befolyá-
sát gyermekére és a hatalmon levő irányzat a maga képére és 
hasonlatosságára faragja gyermekét; kénytelen átengedni gyer-
meke nevelését annak az állami tanítónak, akinek fölfogása 
homlokegyenest ellenkezik a szülő fölfogásával; kénytelen ölhe-
tett kézzel nézni, mint tömik tele gyermekének fejét mindazzal, 
amitől eddig óvta; mint tépik ki lelkéből a hitet, istenfélelmet 
és szeretetet, amit ő oly féltékenyen őrzött, oly aggódva ápolt 
eddig gyermeke lelkében. 

íme, az iskolaügy állami kisajátítása igazságtalanság, jog-
fosztás az egyházzal szemben és durva erőszak a szülők termé-
szetes joga ellen. 

3. Abból az igazságból, hogy az egyháznak joga van a 
gondjaira bizott lelkeket a hit és erkölcs veszélyeitől óvni, 
önként következik, hogy joga van híveinek figyelmét fölhívni 
egyes iskolák veszedelmes voltára, sőt joga van alattvalóinak 
meg is tiltani olyan iskolák vagy iskola-típusok látogatását, ahol 
keresztényellenes tanokat hirdetnek, ilyen tanítókat vagy tan-
könyveket alkalmaznak. Ez nem egyéb, mint a természetes önvé-
delem joga, amely az egyházat épúgy megilleti, mint minden 
tisztességes társaságot vagy magát az államot. 

Mikor az egyház részére ezt a három irányú jogot köve-
teljük, ugyanakkor nem tagadjuk és nem is kívánjuk csorbítani 
az állam jogait. Nem állítjuk, hogy az államnak, mint olyannak 
nincsen joga iskolát alapítania, tanügyi, egészségtani követelmé-
nyeket felállítania és általában mindazt megtennie az iskolaügy 
terén, ami abból a természetéből folyik, hogy az állam a közjó 
őre és szorgalmazója. De köteles az egyháznak is megadni a 
lelkek birodalmában azt, ami a mondottak alapján megilleti. És 
ismételjük: az egyház az iskolaügybe nem mint ilyenbe akar 
belészólani, hanem csak azon a címen és csak akkor, hogyha az 
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ő joghatósága alá tartozó gyermekek is látogatják az iskolát. 
Katholikus növendékek nélküli iskolákba — természetes — az 
egyház nem kíván semmi beleszólási jogot. 

Ezeken a bölcseleti és történeti szempontokon kívül a 
közjó szempontjából is föltétlenül káros volna a hitvallásos isko-
lák megszüntetése és a vallásoktatás kiküszöbölése. Az államnak 
csak örülnie kell, ha minél több iskola-fenntartó osztozik a köz-
oktatás anyagi terhein. Az állami és hitvallásos iskolák közötti 
nemes verseny pedig szintén csak előnyére válhatik a közoktatás-
ügynek. Bizonyos, hogy az egyház ebben a versenyben olyan 
eredményekkel dicsekedhetik, amelyek föltétlenül becsületére 
válnak. Csak szerzetes nővéreink iskoláira hivatkozunk. Köztudo-
mású, hogy másvallású szülők is legszívesebben ide küldik 
gyermekeiket. 

A vallás-erkölcsös alap kiküszöbölése is végzetes veszte-
sége lenne gyermekeink szellemi fejlődésének. Komoly gondol-
kodók, nagy paedagogusok épen ma nem győzik eléggé hang-
súlyozni a belső lelki értékek szerepét a nemzeti kultúra szem-
pontjából. Hogy az anyagelvűek nem tudják eléggé értékelni 
ezeket a lelki tényezőket, azt megértjük, de épen ez az an-
aesthesia mutatja legjobban a kiindulási pont tarthatatlanságát. 

Fölösleges dolog kísérleteznünk és deductio ad absurdu-
mokkal dolgoznunk ott, ahol már a priori tudjuk, hogy a gyer-
mekek elvallástalanodása hová fog vezetni. A bűnöző gyerme-
kek óriási arányokban növekvő száma (1. pl. Politika c. folyó-
irat 1918. év 10—11. sz. 37. köv. 1.), a nemi betegségek ijesztő 
számadatai, ifjaink között a testet-lelket sorvasztó önfertőzés, az 
egyke-rendszer, a házassági elválások szomorú statisztikája, — 
mind mutatja a lelki kultúra folytonos sülyedését és követel 
valami orvosszert. 

Ilyen orvosszer a hiten és istenfélelmen alapuló mély 
erkölcsi érzésen kívül nincsen. Össze kell tehát fognia minden 
tényezőnek: vallásnak, társadalomnak, családnak és államnak e 
magasabb lelki kultúra megteremtésén, népünk és intelligenciánk 
megmentésén. Ez ma a nemzet érdeke, nem pedig az iskolák 
atheussá tétele ! 

És vájjon a ma sokat emlegetett szabadság és demokrácia 
nézőpontjából megállja-e helyét az iskolai monopolium és az 
iskolák mentesítése a vallásos szellemtől? Ha logikusak akarunk 
maradni a gondolat- és sajtószabadság eszméjéhez, az egyesülési 
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és gyülekezési szabadság vezető gondolatához, akkor be kell 
látnunk, hogy ezeknek az eszméknek a tanítás terén föltétlenül 
az oktatásszabadság felel meg. Legyen meg minden egyháznak, 
minden társaságnak a joga iskolák alapítására és fenntartására, 
az állam pedig megkövetelheti magának az ellenőrzés jogát 
mindabban, amit a közjó védelme megkíván. 

Az igazi demokráciának figyelembe kell vennie a nép 
többségének kívánságát. Már pedig bizonyos, hogy ez ország 
lakosságának zöme, keresztény és zsidó egyaránt ragaszkodik 
gyermekeinek vallásos neveléséhez az iskolában és az iskolán 
kívül. Ez a nagy többség föltétlenül fölvenné a harcot a jog-
fosztás «politikai ereje és hatalmá»-val szemben. Ebben egyek 
vagyunk főleg protestáns testvéreinkkel, akik bizonyára nem 
egykönnyen adnák ki kezükből, sok áldozattal alapított iskoláikat 
és iskolai autonómiájukat. Különben az eddigi példák (Belgium, 
Németország) nem egy esetben azt mutatták, hogy a néphangu-
lat nyomása alatt vissza kellett vonni a túlradikális iskolai tör-
vényeket. 

* * * 

Mikor az egyház iskoláihoz és a vallásoktatáshoz való jogát 
követeli és ahhoz oly erősen ragaszkodik, nem hatalmaskodási 
szándék vezeti, hanem dolgozni kíván — krisztusi megbízás alap-
ján a lelkek kiművelésén. Nem annyira jogot követel, hanem 
inkább egy súlyos kötelességéről nem akar lemondani. Ez a 
kötelesség nem más, mint az, amelyet Krisztus rótt reá: Elmen-
vén az egész világra, tanítsatok minden nemzetet. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 
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(Második, befejező közlemény.) 

HOOY a külső érzékelés az agy meghatározott részében megy 

végbe, arra a második érvet szintén a tapasztalat szolgál-
tatja. A kisérleti lélektan bebizonyította, hogy az érzet létre-
hozására az agy egymagában elegendő. Tehát nem okvetlen 
szükséges a külső szerv az érzetek előidézésére. 

Az érzéklés az agyban jön létre, ha kimutatjuk, hogy: 
a) az agy legalább egy-két esetben egymaga hozza azo-

kat létre; 
b) hogy a külső érzetekkel lényegileg megegyező, csak 

tökéletességi fokban különböző belső érzetek az agyban jönnek 
létre. , . 

Ámde mindkettő bebizonyítható. * 
Tehát minden valószínűség szerint a külső érzetek is az 

agyban jönnek létre. 
A főtétel első pontjához: Tapasztalat útján nem egy-két, 

hanem igen sok esetben és minden egyes külső érzéknél bebi-
zonyosodott, hogy az agyréteg vagy az összekötő ideg ingerlése 
ugyanazon érzeteket váltja ki bennünk, mintha a külső inger 
hatott volna az érzékszervre. Ha p. o. a szemből az agyhoz ve-
zető ideget ingereljük, vagy ha az ideget elvágjuk, látásérzet 
támad bennünk. Az elmetszés pillanatában a szem mint valami 
fénylő szikra villan meg. Épúgy a fülideg izgatása kiváltja az 
illető érzetet még akkor is, ha a külső érzékszerv már nincsen meg. 

Második pontra nézve a következőket jegyzem meg: Lélek-
tanilag tekintve az érzéki csalódás (káprázat, hallucinatio) és a 
képzelet ugyanazon lényegü, mint a külső' érzet (sunt in eadem 
specie). Störring Psychopathologiájában így határozza meg az 
érzéki csalódást: «Olyan alanyi érzéki kép, amely látszólagos 
tárgyilagossággal és valósággal bin>. Vagyis olyan érzéki be-
nyomásokat veszünk észre, amelynek külső inger és tárgy nem 
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felel meg. Ilyen érzéki csalódás kétféle van: pozitiv, ha olyan 
dolgot érzékelünk, amely a valóságban nem létezik; negativ, ha 
azt nem észleljük, ami valósággal létezik. Jelenleg csak a pozitiv 
érzéki csalódást vegyük szemügyre és a negativ érzéki csaló-
dástól, úgyszintén az érzéki csalódással rokon látszattól (illusio) 
elvonatkozunk. Épígy nem jönnek szóba az ú. n. pseudohallu-
cinatiók. Tehát a valódi érzéki csalódások, káprázatok igazi ér-
zéki képek. Van valódi érzéki képünk és ennyiben érzékünk nem 
csal, hisz érzékeink, mint szükségszerűen működő tehetségek, 
mindig csak azt közlik velünk, ami bennük van. Csalódás tulaj-
donképen akkor keletkezik, midőn az érzéki képet, amelynek 
egész oka csak bennünk van, tárgyiasítjuk és a külső világra 
vonatkoztatjuk. A káprázat az érzettől sem lényegileg, sem erőben, 
színben, elevenségben semmit sem különbözik. Csupán eredetére, 
azaz tárgyilag és anyagilag tekintve különbözik, alakilag és ala-
nyilag véve pedig egyazon természetű. Az érzéki csalódásnak 
oka általában az agykéreg érző telepeinek kóros ingerlésében 
keresendő, azért rendesen az idegbajosoknál, elmezavarosoknál, 
a hasis-, morfium- és az alkoholélvezőnél fordul elő. Az álom-
ban is, midőn az agyvelő a tenyészeti életjelenségek által 
jobban van ingerelve, nem ritka. 

A káprázat és az érzet lényegileg megegyeznek. Bizonyításra 
elegendő már ezeknek azonossága is, de nagyobb nyomaték 
kedvéért kutassunk még a képzelet és az érzet lényegi azonos-
sága után is. Erről ugyan vitatkoznak, de a legnagyobb való-
színűség szerint lényegileg nem különböznek, jóllehet eleven-
ségre és színre halaványabb a képzelet, mint az érzet. Hirth 
abban látja a közvetlen megismerhető megkülönböztetést, hogy 
«a képzet aktiv termék, az érzet pedig valami meglevő, magunkba 
felvett dolog, amelynek okai azonban megmaradnak.»1 Fröbbes 
az ellenfél által felhozott különbségeket nem tartja lényegesek-
nek. « Bármily hasznos legyen is gyakorlatilag a képzetet, érzetet, 
pseudohallucinatiót és káprázatot megkülönböztetni, mégis ma-
napság eltekintve a valódiságra vonatkozó egyidejűleg előforduló 
Ítélettől, semmi okunk nincsen áthidalhatatlan különbséget fel-
állítani.y>2 

• 
1 Hirth sieht die unmittelbar zu erkennende Unterscheidung darin, daß 

die Vorstellung ein aktives Erzeugnis ist, die Wahrnehmung etwas Gegebenes, 
Hingenommenes, dessen Ursachen auch nachher b le iben . . . 

2 So sehr es praktisch nützlich sein mag, zwischen Vorstellung und 



AZ ÉRZETEK SZÉKHELYÉRŐL 133 

Az érzéki csalódás, képzet az agyban jönnek létre, tehát a 
lényegileg megegyező érzet is. 

Az érzéki csalódásra nézve ez világos. A képzetekre nézve 
pedig a kisérleti lélektan kimutatja, hogy a képzelőtehetség az 
agyban van, mert ez akkor is visszaidézi, létrehozza az érzeteket, 
ha a megfelelő érzékszerv már nincsen meg. 

Következtetésem egészen helyes, mert ha a külső érzetekkel 
lényegben megegyező belső érzetek az agyban jönnek létre és 
ott van székhelyük, akkor nagyon valószínű, hogy a külső érzetek 
is ott jönnek létre és ott van székhelyük, mert nem tudományos 
dolog ugyanazon okozatra két különböző okot felvenni, midőn 
annak létrehozására, megmagyarázására egyetlen ok is elegendő. 
Az sem döntheti meg ezen érvet, hogy az egyes érzékszervek 
olyan bámulatosan célszerű, művészi szerkezete teljesen fölös-
leges, céltalan volna, ha a külső érzetek nem bennük jönnek 
létre. Ellenkezőleg semmi sem lenne céltalan és fölösleges a 
külső érzékszervekben, mert eme csodálatosan célszerű beren-
dezés szükséges, hogy a külvilággal érintkezzünk. Ezen érzék-
szervek az ajtók, amelyeken, mint föntebb kifejtettük, a külön-
böző ingerek az idegeken át az agyhoz eljutnak, vagyis az ér-
zékszerveknek nem azért van olyan finom, célszerű szerkezetük, 
hogy az érzetet akár mint részleges, akár pedig mint egyedül-
álló ok létrehozzák, hanem hogy az ingereket a megfelelő módon 
felfogják. 

III. A közös érzék (sensus communis), az érzéki emlékező-
tehetség, a képzelőtehetség (phantasia) működése is igen nagy 
valószínűséggel bizonyítják, hogy a külső érzetek az agyban 
mennek végbe. 

Ezen három tehetség működését egyszerűbben, könnyebben 
és célszerűbben megmagyarázhatjuk a mi álláspontunkon, míg 
az ellenkező vélemény magyarázata bonyolult, célszerűtlen és 
nem kielégítő. 

A bizonyítás megértése végett röviden ismertetnem kell a 
három tehetség természetét, működését, szükséges voltát. Mona-
kow igen találóan jegyzi meg, hogy érzeteink nem is olyan 
egyszerűek, mint azok az első pillanatra feltűnnek. Érzeteink nem 

Wahrnehmung, Pseudohallucination u. Hallucination zu unterscheiden, so liegt 
doch heute, abgesehen vom gleichzeitigen Realitätsurteil, kein Qrund vor, eine 
unüberbrückbare Verschiedenheit zu behaupten. Lehrbuch d. exp. Psych. 
J. Fröbes S. J. I. 2. Freiburg (1917). 223. 1. 
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csupán fényképek, amelyek a tárgy színét, árnyalatait és alakját 
egyszerűen elénk tárják. Csak ha a látást tekintjük, ezen érze-
tünk a tárgy alakján és árnyalatain kívül annyi mindent hoz 
tudomásunkra, hozzánk való viszonyát, tőlünk való távolságát, 
különbözését, térben elfoglalt helyét stb., hogy .azt kell monda-
nunk, a szem egyedül ezt nem képes észrevenni. Kell tehát egy 
magasabb, egy általánosabb, egy bensőbb tehetségnek is ben-
nünk rejtőznie. Szükséges a külső érzékhez, mint kiegészítő rész-
nek, egy másik érzéknek felvevése, amely az összes érzeteket 
összegyűjti, egymástól elkülöníti, az alanytól megkülönbözteti, 
egybeköti és a tárgyra vonatkoztatja, mint egy alanynak érzeteit, 
aminek következtében az érző csak egy dolgot érez, amely ki-
terjedt, kemény, fehér, édes és nehéz. Egyszóval ezen belső érzék 
az összes külső érzékek erejét magában foglalja. Vagy, mint 
Aquinói szent Tamás mondja: «A benső érzéket nem azért nevez-
zük közös érzéknek, mivel mint nemi fogalmat állíthatnák az 
érzékekről, hanem mert a külső érzékeknek közös gyökere és alap-
elve» A 

A képzelő- és érzéki emlékezőtehetség működését is lássuk 
röviden. Létezésükről semmi kétség. A képzelőtehetség műkö-
dése abban áll, hogy érzeteinket az utókép, utánérzet eltűntével 
is felújítja. A képzelőtehetségtől az érzéki emlékezőtehetség 
csak fogalmilag különbözik. Egyazon tehetséget kievezzük kép-
zelőnek, ha az érzeteket csupán felújítja, emlékezőtehetségnek 
pedig, ha azokat mint egykor meglevőket újítja fel. Tehát ugyan-
azon tehetségnek két különböző működését jelöljük meg ugyan-
azon névvel.2 

Ezen három érzéki tehetség pedig az agyban van: «Mert 
az agyban kétségkívül érzéki tehetség van, amelyben az összes 
érzetek összefolynak és tudatossá válnak ; nyomot hagynak maguk 
után és így ismét felidézhetők; amely tényleg ugyanazon tehet-
séget közös érzéknek, képzelő- vagy emlékezőtehetségnek mondjuk 
különböző működésének megfelelőleg, amelyet kifejt». 

Ámde ha ezen hármas tehetség, amely tulajdonképen egy 
tehetség, az agyban van és ott hozza létre működéseit, akkor a 

1 «Sensus interior non dicitur communis per praedicationem, sicut 
genus, sed sicut communis radix et principium exteriorum sensuum.» I. qu. 
78. a. 4. ad 1. 

2 Cfr. Donát, Psychologia, 1914. Oeniponte n. 126. 
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legegyszerűbb és legcélszerűbb s így a legvalószínűbb magya-
rázat az, amely a külső érzeteket is idehelyezi. Miért? 

Mert csakis így magyarázható meg ezen hármas tehetség 
benső függése az érzetektől és viszont. 

Az érzetek összegyűjtése, szétválasztása, ami a közös érzék 
munkája, legegyszerűbben akkor van megoldva, ha az érzetek 
mind ott létesülnek, ahol a közős érzék őket összegyűjti, össze-
foglalja, az alanytól megkülöqbözteti stb. 

A képzelőtehetség és az érzéki emlékezet annyira függnek 
a külső érzetektől, hogy semmit sem tudnak létrehozni, ami 
valamiképen nem volt a külső tehetségekben. Csupán a meg-
levőt tudja valamiképen átalakítani. Képzeteink annál könnyeb-
ben ujulnak fel, minél élénkebb volt az érzet s minél gyakrab-
ban fordult elő. Élénk képzelet viszont a valóság hatásával van 
a külső érzékekre és azokat működésbe hozza. Hogy bennünk 
érzet jöjjön létre, szükséges, hogy a tárgytól jövő befolyás hasson 
az érző erőre, amely befolyás különbözik a szervre gyakorolt 
puszta anyagi benyomástól. Épen úgy a képzelőtehetségnek 
és az érzéki emlékező tehetségnek szüksége van valamilyen 
izgató befolyásra, hogy működésbe kezdjen. Ezen befolyást nem 
gyakorolhatja a tárgy, mert nincsen jelen, nem a tárgynak kép-
mása (species expressa), maga az érzet, mert az már elmúlt; 
tehát nem marad más hátra, mint hogy az érzetet előidéző érzéki 
benyomás hasson a képzelő- és emlékezőtehetségre, hogy kö-
zömbös állapotukból kimozdítsa, amely érzéki benyomást species 
impressának hivjuk és amely ugyanaz, mint amely a külső érzet 
létrehozásánál hatott. Ezen érzéki benyomás az érzet elmultával 
tovább is megmarad lappangva (species latentes). 

Legegyszerűbb magyarázat tehát, hogy mivel ugyanazon 
érzéki benyomás hat a külső érzékekre és az emlékező- és kép-
zelőtehetségre, mindezen tehetség működésének székhelye az 
agyban van. Ellenkező esetben nehezen lehetne megmagyarázni, 
miként lehetséges, hogy ugyanazon érzéki benyomás (species 
impressa) több helyen legyen és több helyen hasson. 

Ezen vélemény mellett van még a modern tudósok azon 
része is, amely ezen három tehetséget a külső érzékektől nem 
különbözteti meg. Ezek szerint a közös érzék, képzelőtehetség 
stb. a külső érzékektől tényleg nem, csak működésre nézve kü-
lönböznek. Ezen véleményt természetesen nem osztjuk, mert jól-
lehet az érzet és képzet közt nincsen áthidalhatatlan különbség 
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lényegileg, mégis más tekintetben annyi különbségre akadunk, 
hogy minden benső megegyezés mellett is két különböző tehet-
ségnek tulajdoníthatjuk őket, amelyek az agyban létesítik műkö-
désüket.1 Ezen feltevésben az érzetek egyesülését onnan magya-
rázzák, hogy minden egyes érzet ugyanazon lélekben van. 

IV. Negyedik érvünket, a kísérleti lélektan és a fiziológia 
köréből vesszük. Ezen tudományok által megállapított rendkívüli 
jelenségeket a mi álláspontunkon igen egyszerűen és könnyen 
meg lehet fejteni, míg a régebbi vélemény magyarázata nehéz-
ségekbe ütközik. 

Ezen rendkívüli jelenségek a következők: 
1. A levágott tagban a csonkultak igen gyakran éreznek 

fájdalmat, hideg- és melegérzeteket, zsibbadást, izomfeszültséget, 
viszketést stb. James kérdést intézett a csonkákhoz. 185 válaszoló 
közül 3/4 rész a csonkítás után mindig érezte ezen jelenségeket. 
Sőt némelyeknél egész életükön át tartott. Talált egy 70 éves 
embert, akinek lábát 13 éves korában vették le és a látszat, a 
csalódás még mindig megvolt. Ugyanezen hatást létrehozhatni 
kokainnal vagy a csonkult testtag izgatásával. Olyan eset is 
fordult elő, hogy a levágott kézfejet közvetlen a vállánál érezte, 
karjáról pedig nem tudott semmit. Avagy keze kisgyermek ke-
zének tünt fel. 

2. Orrsérűléseknél a szépséghiba helyrehozása miatt az 
orvosok a homlokról szoktak az orrfelületre bőrt áttelepíteni. 
Ha az áttelepített bőrben levő ideg a homlokkal összefüggő 
bőrön átfutó idegszálon keresztül a homlokon levő főidegszállal 
összeköttetésben marad, akkor az orr megérintése által keletke-
zett érzetet a homlokra lokalizálják, az áttelepített bőr eredeti 
helyére. Ezen tévedés megszűnik, ha az orron levő idegrostok 
benőnek az új bőrfelületbe. 

3. Az excentrikus vetítés törvénye: A benső ingerek által 
kiváltott érzeteket épen úgy kivetítjük, mint a külső érzeteket, 
amelyek a megfelelő külső ingerek (adaequat) folytán jöttek 
létre. Ha a chorda tympanit izgatják, az izlés érzete támad, 
amelyet, mint a rendes érzetet, a nyelvre vonatkoztatnak. Épen 
úgy a tapintási érzeteket, amelyek benső inger folytán keletkez-
tek, a külső érzékszervre vonatkoztatjuk, jóllehet az összeköttetés 

1 I. Donát, Psychologia n. 125. Fröbes, Lehrb. d. exp. Psych. I. 2. 
221 squ. 
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meg van szakítva és ott semmiféle ingerlés nem volt. «Itt nem 
az érzet minősége a döntő, hanem az idegek azonossága» (nem 
psychologiai, hanem fiziologiai társulásról van szó)J Pesch Till-
mann szerint az agy és a külső idegrendszer anatomiailag egy-
azon természetűek. A külső érzék sajátos természeténél fogva 
csak arra való, hogy a külső ingereket felfogja és az idegszá-
lakon keresztül az agyhoz továbbítsa. Csupán anatomiailag 
tekintve az agy nincsen jobban berendezve az érzet kiváltására, 
mint a külső érzékszerv.2 

Álláspontunkon ezen rendkívüli jelenségeket igen egysze-
rűen így magyarázzuk: A külső érzék az agyban jön létre, 
anélkül, hogy ezt a belső tapasztalat tudomásunkra hozná. Vagyis 
a belső eredő helyet nem vesszük észre, hanem a külső eredő-
helyet. Az érzetnek külső elhelyezése az érzethez tartozik tartal-
milag, rie P7Í spm vpss7Ük ér.zrr Iröp.vntlrn hcKrí tajiawlalal 
hanem a külső tapasztalat folytonossága, a megszokás, a társítás 
folytán kapcsoljuk egybe a külső helyet az érzettel. Az érzetben 
tehát nem az érzet helye vagy az érzetet létrehozó szervi tehet-
ség helye jön tudomásunkra közvetlen vagy közvetve, hanem a 
megismert tárgynak a helye, a tapintást kivéve. A tapintásnál az 
észlelt tárgynak a helye összeesik az alanynak egy részével és 
ezen részt összetévesztjük vagy szándékosan felcseréljük az érzet 
külső helyével. 

Hogy érzetünknek ezen külső elhelyezését sem vesszük 
észre közvetlen tapasztalat útján, hanem a külső tapasztalat szük-
séges hozzá, bizonyítja a scholastica philosophia azon tana, hogy 
az érzéki megismerésnél nem az érzéki képet, sem a szervre 
gyakorolt benyomást, hanem egyenesen magát a tárgyat vesszük 
észre. A megismerés ugyanis Signum, in quo vagy quo, tehát 
abban vagy azáltal ismerem meg a dolgot, vagyis supponit pro 
re. Már maga a név megismerés, érzet,, ugyanezt bizonyítja. 
Külső érzékeknek azért nevezzük őket, mert a külvilágról érte-
sítenek bennünket. A külvilágban pedig csupán az érzékelt tárgy 
van, mert mind az érzéki kép, mind a szervre történő külső 
benyomás bennünk van. Tehát a külső érzékek egyenesen és 
közvetlen a külvilágot veszik észre. Mivel pedig az érzéki tehet-
ség önmagába vissza nem térhet (reflexió), azért szükséges a 

I 
1 J. Fröbes, i. m. 347. §. 5. Die Raumlokalisierung der Objekte im 

allgemeinen. 
2 T. Pesch S. S. Inst. Psych. II. 

Religio , hittnd. és bölcs, folyóirat. 1922. 1 0 
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külső tapasztalat arra, hogy az érzéki benyomás külső helyét 
észrevegye.1 ) 

Ezek után világos, hogy az összes felsorolt rendkívüli jelen-
ségeket ezen alapon igen egyszerűen megmagyarázhatjuk. 

Hogy mekkora ereje van a megszokásnak és hogy tényleg 
megszokás és hosszú külső tapasztalat folytán vezetjük vissza 
érzeteinket a külső érzékek helyére, három dolgot hoznak fel 
bizonyításul. 

a) Az ú. n. Aristotelés-féle kísérlet is világosan mutatja a 
megszokás hatalmát: Ha a mutató- és nagy ujjamat keresztbe-
teszem és közéjük egy golyócskát helyezek, azon benyomást 
kapom, hogy két golyócskát érintek meg. Ha szemeimmel jobban 
megvizsgálom a dolgot, a látszat csakhamar megszűnik. Ennek 
az a magyarázata, hogy a tapasztalás szerint két ujjunknak ellen-
tétes oldalaival rendesen két különböző, szétválasztott tárgyat 
vagy két külön golyót érinthetünk meg már azok helyzete miatt 
és most, midőn a keresztbehelyezés folytán helyzetük megvál-
tozott, a külső tapasztalat folytán, a megszokás miatt két golyót 
vélünk érinteni. 

b) A csecsemőnek vannak érzéki benyomásai, fájdalmai és 
kellemes érzései. Ezeket észreveszi s ezt külső jelekkel is érté-
sére adja a környezetnek, de nem tudja az érzetek külső helyét 
s azért a műtéteknél a kisdedeknek a kezét nem szükséges meg-
fogni, mert nem nyúlnak a külső behatás helyéhez. Sőt felnőt-
teknél is megesik, hogy az egyszerű hátfájdalmat a tüdőre vo-
natkoztatják. 

c) « Az ember agyában van egy igen kiterjedt tekervény-
kerület (regio centroparietalis), amelynek elpusztítása egész biz-
tosan igen kiterjedt, csaknem az összes érzetminőségeket egybe-
foglaló zavart okoz (Hemianaestesie)... De ami a legérdekesebb, 
ezen zavar nagyrészben idővel eltűnik anélkül, hogy az elpusz-
tított idegállomány újra kifejlődött volna.»2 Ilyen állapotban a 
beteg a legnagyobb hibákat követi el az érzetek külső elhelye-
zésében; fájdalomérzete megvan, csak annak külső eredőhelyét 
nem tudja pontosan. 

Elméletünk igen valószínűen megoldja a különös jelensé-
geket épen úgy, mint a rendeseket. A régebbi álláspont védel-

1 S. Th. 1 qu. 14. a. 2., ahol az önmagába visszatérésről szó van. 
1 Beszmer, Grundlage d. Seelenstörungen. Erg. zu St. a. M. L. (1906.) 
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mezői azon feltételhez kötik a megoldást, hogy az érzet külső 
helye az érzetnek alanyi, nem pedig tartalmi tárgyi része és így 
a közös érzék azt mindig tudomásunkra hozza. 

Erre mást nem felelhetünk, mint hogy ezen esetekben nem 
az érzet helye, hanem az érzékelt tárgy helye jut tudomásunkra, 
vagyis akik a kérdést így oldják meg, tulajdonképen nem a 
kérdésre felelnek. Hiszen, hogy szememmel, sőt hogy mindkét 
szememmel látok, azt a közös érzés soha tudomásomra nem 
hozná, ha külső tapasztalat, más érzékszervem erre reá nem 
vinne, p. o. izomérzék a szemizmok mozgását nem közölné velem. 

Ezek után könnyen beláthatjuk, hogy a régibb álláspontunk 
főérve, amelyet a benső tapasztalatból merít, megdől, vagyis 
inkább tárgytalan. Rendesen így szoktak érvelni: Öntudatom 
tanúsága szerint az érzet testemnek bizonyos helyén van, úgy 
hogy magát az alanyi érzetet, elváltozását énünknek a testnek 
bizonyos helyén érezzük létrejönni. Ugyancsak öntudatunk tanú-
sága szerint testünk van és annak különböző részeit mint hozzánk 
tartozókat ismerjük meg. 

Mindezt pedig öntudatunk tudomásunkra nem hozná, ha 
az érzetek nem lennének azon szervekben, ahol őket lenni érez-
zük, illetőleg észleljük. Mert csak azért vagyok tudatában annak, 
hogy azon részek az én testemet alkotják, mivel én ott külön-
böző, de hozzám tartozó érzeteket észlelek. 

Mint már említettem, ezen érvnek alapjául is az szolgál, 
hogy az, amit öntudatom nekem jelent, az érzéklésnek, az érzet-
nek benső eredőhelye, nem pedig a külső tárgyiasításnak a helye. 
Ezt pedig nem tudják bizonyítani, hogy az érzetnek benső, alanyi 
tulajdonságát, benső eredőhelyét észlelem. A tévedést a tapintás 
érzéke okozza, mert ennél az érzékelt tárgy helye összeesik az 
érzékszervnek egy helyével. Az ujabb álláspont semmiképen sem 
vezet általános kétkedésre, mert ezen állásponton sem tagadjuk 
azon észleletek tárgyilagosságát, amelyeket az ellenkező tábor 
sürget, csak máskép nevezzük azokat. A tapintás érzeténél elég 
világosan észreveszem, hogy testem van és az hozzám tartozik, 
mert testemnek különböző helye összeesik az érzékelt tárgy 
helyével s így annak különböző részeit észlelem, anélkül, hogy 
az érzetnek benső eredőhelyét kellene éreznem. 

Másik főérve az ellenkező véleménynek a következő: Ha 
az érzetek nem a különböző érzékszervekben jönnének létre, 
érzetem nem a külső tárgyra, hanem az érzékszerv elváltozására 

10* 
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vonatkoznék s így p. o. a szem merő optikai műszer lenne 
amellyel agyunk lát és ezen esetben a szemre nézve ugyanazon, 
optikai törvények lennének érvényesek, mint akár a távcsőre, a 
lencsékre stb. így azután a tárgyakat azon irányban kellene lát-
nunk, amely irányban a látóideg (nervus opticus) az agyba belép. 
A szemnek ide-oda forgatása sem használna semmit, mert a szem-
ideg mindig ugyanegy irányból jön be az agyból. 

Ezen érvelés is abból az alapból és feltevésből indul ki( 

hogy az érzéklésnél az érzetnek helye mint alanyi tulajdonság 
jön tudomásomra. Ez a feltevés azonban csak puszta feltevés 
marad, míg nem bizonyítják s így természetesen a feltevésből 
levont következtetés is hasonló elbírálásban részesül. 

Végre a modern fiziologia is segítségére jön a haldokló 
álláspontnak. Az agyvelő anatómiai vizsgálása közben olyan 
tényekre bukkantak, amelyek az újabb nézetre igen vesze-
delmesek. Az 5 cm. hosszú amphioxusnál, amely állatocska a 
gerinces állatok alapformáját tünteti fel, az egész agyvelőt el 
lehet tüntetni anélkül, hogy megszűnnék élni, csupán kissé las-
súbb lesz és nem olyan vidám, mint azelőtt. Épúgy a békánál 
és egy bizonyos halfajnál az agyat el lehet távolítani, csak a 
közbeeső agyrésznek kell megmaradnia; ezen állatok életben 
maradnak egyideig, de nem tudják az eledelt magukhoz venni 
és a bőség közepett elhullanak. 

A galamb nagyagyvelő nélkül tovább él, repülése elég 
szabályos, kikerüli az akadályokat, sőt meg is pihen. De maga-
sabb, összetett és bonyolult tevékenységet már nem tud kifej-
teni; nem eszik, nem törődik a fiókákkal. A tengeri malacok 
két napig még életben maradnak a nagyagyvelő kivágása után. 
Ooltz-nak kutyája, amelynek agyvelejét műtét útján eltávolítot-
ták, még több hónapig élt. Emésztése rendes volt. Tudott dur-
vább, de bizonytalan mozdulatokat tenni ; erős zajra felébredt, 
erős fényű lámpa világosságára elfordította fejét, vagy becsukta 
szemét. Az érzetek csoportosítása, a képzetek társítása egészen 
hiányzott nála. Ápolóját éppen úgy megmorogta két hónap múlva, 
mint az első napon. Vannak azonkívül agyvelő nélkül levő álla-
tok, amelyeknek van érzéki világuk. Egy kis gyermek 3 V2 napig 
éli nagyagyvelő nélkül, amelynek csupán csak nyomai voltak 
meg. x 

Mit feleljünk minderre? Először is meg kell jegyeznünk, 
hogy mi csak magasabbrendű szervezeteket tekintünk, amelyek 
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központi idegrendszerrel birnak. Tehát ilyen idegrendszerrel szű-
kölködő állatok nem jönnek szóba. 

A felhozott tényekre pedig Monakowval azt feleljük, hogyha 
azon érzéki benyomást, amely valamely mozgást kivált, már ér-
zetnek nevezzük, akkor Goltz kutyájának nem volt érzete. A te-
nyészeti életről pedig vizsgálódásainkban nincsen szó. 

Mindezek megfontolása után bátran kimondhatjuk a. végső 
Ítéletet: Az újabbkori nézet nagyobb valószínűséggel rendel-
kezik, mint a régibb vélemény. E kettő közt a különbség inkább 
fogalmi, mint lélektani. Ennélfogva az újabb vélemény semmikép 
sem veszedelmes a lélektan és egyéb tudományág főbb tan-
tételeire. Nem kerül sok időbe, midőn ezen vélemény teljes 
diadalt fog ülni a régibb elmélet felett. S ezen diadalt nem 
annyira a fiziológia és a tapasztalati lélektan, hanem az elméleti 
lélektan az ismerettannal karöltve fogja kivívni. Mint sok más 
kérdésnél, úgy itt is a cardo rerum az ismerettanon fordul meg. 

Előadásom célja nem az volt, hogy már most dűlőre vigyem 
a dolgot, hanem, hogy a kérdést jelenlegi stádiumában, fejlő-
désében megismertessem, annak valószínűségét bebizonyítsam. 

Kalocsa. Szarvas Miklós S. J. 



a s z e r v e z e t e k m u n k a f e l o s z t á s a é s 
H a r m ó n i á j a , 

HA AZ élő szervezetet bonckés és mikroszkóp alá vesszük, 
tevékenységét a kémia és fizika világítása mellett vizsgál-

juk, nagyon bonyodalmas képet kapunk. Épülete szervekre, a 
szervek szövetekre, a szövetek sejtekre különülnek. Még azon is 
vitatkoznak, vájjon csakugyan a sejtek-e az élő szervezet legele-
mibb részei és nincsenek-e még náluk is kisebb életegységek, 
amilyenek a plasztiduláknak, micelláknak, bioforoknak, bioblasz-
toknak nevezett, parányszerű részecskék. Az életműködések a 
kísérleti elemzés mellett, bár jelentékeny hézagokkal, fizikai és 
kémiai folyamatok láncolataként jelennek meg előttünk és a 
mozgási, hőmérsékleti, fénytani, elektromossági, asszimilációs és 
disszimilációs tüneményekben az energiaátalakulásoknak egész 
sorozata tárul elénk. Mindezek azonban nem alkotnak a vélet-
len által összehalmozott, kaotikus egyveleget, miként a szél 
vagy patak szeszélye által összehordott homok- és kavicstömeg, 
hanem, ha analógiát akarunk használni, az élő szervezet legmeg-
felelőbben a munkafelosztás elvén fölépült emberi társadalommal 
hasonlítható össze. 

A munkafelosztás elvének a szervezetekre való alkalmazása 
Milne Edvardtól származik. Teljes kivitele Spencer Herbert 
nevéhez fűződik és általa érdekes bevilágítást kapunk az élő 
szervezet mikrokozmoszának titokzatos rendjébe. Az elmélet az 
emberi társadalom és a soksejtű szervezetek között vonható pár-
huzamból indul ki. Az ember ugyanis, mikor a családonkint 
való életet odahagyta és a társadalmi élet magasabb polcára 
lépett, azt a sokféle tevékenységet, mely eddig vállát nyomta, 
társai között megosztotta. Hasonlót látunk a társasággá csopor-
tosult sejtek életében is. A sejt is, míg egymaga van, minden 
szükségletét egyedül teremti elő, de, mint sejtállamot alkotó tár-
sas lény, csak bizonyos munkára vállalkozik és az élet terhének 

\ • 
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többi .részét szövetséges társaira hárítja. A test felületét borító 
sejtek védelemre és a külső benyomások fölvételére, az emésztő 
üreget alkotók táplálkozásra, a lélekző szervekben levők az éltető 
oxigén megszerzésére, a vérsejtek a gáznemű anyagok szállítá-
sára, a mirigysejtek különféle váladékok termelésére,' az izom-
sejtek mozgásra és az idegsejtek a szervek közötti közlekedésre 
rendezkednek be. 

Másik megnyilvánulása a munkafelosztásnak, hogy a szer-
vezet életében résztvevő sejtek nem egyszerre, hanem egymás-
után jönnek működésbe. így pl. az ember piros vérsejtjei min-
den 4—5 hétben, tehát évenkint körülbelül tízszer megújulnak' 
Ekként az összes vérsejteknek, melyek egy év folyamán az 
anyagcserében résztvesznek, egyszerre csak egytizede, mintegy 
22-5 billió van munkában. Ezek leélvén magukat, elpusztulnak 
és utánuk új sejtek veszik át szerepüket. Ilyen munkafelváltás 
észlelhető a folytonosan pusztuló epidermissejteknél, a faggyú-
mirigyeknél, a bél nyárkahártyáján és belőle az a könnyen ért-
hető haszna van a szervezetnek, hogy elöregedett, elgyengült 
munkásai fokozatosan kiselejteződnek és új, fiatal munkaerők 
foglalják el helyüket. Arra is van eset, mikor a belépésre váró 
új erők, mint tartalék, elraktározva állnak készen a szervezetben. 
Ilyenekül tekinthetők a rovarok lárváiban, bábjaiban található 
sejtfészkek és sarjadékok, melyek hivatása a nyugalom ideje 
alatt az imago testének fölépítése. 

A munkafelosztás nem mindenütt egyforma, hanem fokoza-
tosan különböző. Az alsó fokon, akárcsak a nomád népek életé-
ben, a működések nincsenek annyira szétosztva, a munkakör 
nincs oly szűk határok közé szorítva, mint azt fentebb leírtuk. 
Legegyszerűbb esetben, a sejtcsaládot alkotó moszatoknál, az 
egyedek épen csak együtt laknak, de emellett mindegyik meg-
tartja önálló működését. A tömlős állatok testében, melyeknek 
testfala két sejtrétegből áll, jóformán e két sejtcsoport között 
oszlik meg az élet minden tevékenysége. Ennek következtében 
feladatuk is többoldalú: a felületen levő sejtek a védelem mel-
lett a lélekzés és mozgás munkáját is ellátják, a testfal belső 
részét alkotó sejtek pedig mindazt a terhet viselik, mely a fel-
sőbbrendű állatok emésztőkészülékének különféle szervei között 
oszlik meg. Míg tehát az egyszerű szervezet olyan műhely, ahol 
két-három ember végez minden munkát, a bonyolultabb, inkább 
szakosztályokra osztok gyár, melyben minden részletmunkát 
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más-más munkáscsoport végez és ezek összmunkájából alakul 
ki a végső termék. 

Az élő szervezet munkafelosztása, akárcsak a társadalomé, 
fokozatos fejlődés eredménye. Bármily fejlett legyen is valamely 
szervezet munkafelosztása, élete kezdetén, a petesejt oszlását 
követő állapotban, csupa egyforma sejtekből áll. E sejtek azon-
ban, akárcsak a gyermek, kiből még minden lehet, különböző 
irányban kezdik meg útjukat. Egyesek az anyagcsere, mások a 
mozgás vagy érzékenység, ismét mások a fajfenntartás szolgá-
latába állanak. Mivel pedig ez általános életjelenségek nagyon 
sokféle tevékenységet foglalnak magukban, e határokon belül 
tovább tart a differenciálódás. Így ha az idegrendszer munkásait 
tekintjük, náluk az ingerlékenység, mely a közönséges sejtben 
különböző benyomásokra reagál, vagy csak mechanikai, vagy 
csak kémiai, vagy csak fényingerek felfogására szolgál. Ily módon 
energiájuk kisebb területre korlátozódik, de eredményben töké-
letesedik. 

Ha kutatjuk, mi hozza létre ezt a fokról-fokra való diffe-
renciálódást, azt találjuk, hogy a szervezetben rejlő, de köze-
lebbről nem ismert belső tényezők, az ú. n. formatív ingerek 
mellett nagy szerepe van itt a külső körülményeknek is. Annak, 
hogy a növények felületén levő sejtek főfeladata az áthasonítás, 
magyarázata a napsugaras környezet, mert világosság nélkül 
asszimiláció nem lehetséges. Viszont, mivel a sötétségben síny-
lődő gyökérsejtek és a szárnak fénytől elzárt belseje a szén-
dioxid asszimilációjára nem vállalkozhatnak, más irányban érvé-
nyesítik képességüket. A gyökérben főleg táplálékszivó tehet-
ségükkel tűnnek ki, a szárban mint növekedésre szolgáló és 
szilárdító képletek, mint tartalékgyüjtő raktárhelyiségek és nedv-
keringési szervek töltenek be kiváló hivatást. Még tovább a 
virágok sejtjei szines meg illatos anyagokat készítenek, hogy 
magukhoz csalogassák a rovarokat és a fajfenntartás érdekében 
előkészítsék a termés kialakulását. 

A munkafelosztás nemcsak a sejtek működésében, szerke-
zetében is kifejeződik. Érdekében ugyanis a protoplazma meg-
változik és hivatásának megfelelő alkatot vesz föl. Más szóval: 
a fiziológiai és szerkezeti elkülönülés együttjár. Ugyanakkor 
azonban, mikor a sejtek ily módon elkülönülnek, az egyenlő 
szerkezetűek és hivatásúak szorosabb összeköttetésbe lépnek egy-
mással és szövetet alkotnak. A szövetek olyként tekinthetők, 
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mint az emberi társadalomban az egyenlő foglalkozású egyének-
ből alakult szakcsoportok. Ez a koncentráció tovább is folytató-
dik a szervezetben és a szövetekből szervek, a szervekből készü-
lékek alakulnak. Ilyen készülék szervezetünkben a véredényrend-
szer. Legegyszerűbb alkatrészei a testünket teljesen behálózó 
hajszáledények. E finom csövecskék falát csak egy sejtréteg 
alkotja és amint odasimulnak a sejtek falához, a vékony hártyán 
könnyen megtörténik a vér és protoplazma közti anyagcsere. 
A hajszáledények folytatásai a mellékerek, majd a szívvel köz-
vetlenül összefüggő főerek. E vastag, izmosfalú csatornák szerepe 
ugyanaz, mint a vízvezeték csőhálózatában az utcákat követő 
fővezetékeké: a bennük folyó nedvességnek a szükséglethez 
mért elosztása. Végül a vízművek szívó- és nyomótelepének 
magfelelően véredényrendszerünk központi szerve a szív. Maga 
a szív a szervek egész sorozatát foglalja magában. Védelmül és 
a súrlódás megakadályozására savós burka van, azután a többi 
belszervektől eltérő, erős és kitartó munkára képes izomzata, 
saját ideg- és véredényrendszere. A többi szervektől való füg-
getlensége akkora, hogy egy darabig még a mellkastól kivágva 
is mozog. De azért nem önálló. Dobogását ritmikussá és egyen-
letessé, munkáját a többi szervekkel összhangzóvá az agyból ki-
induló bolygóideg teszi. 

Mikor a sejt odahagyja szabad éleiét és szövetkezve mások-
kal, követi a munkafelosztás elvét, elveszti önállóságát. Mint 
társas lény, csak társaira támaszkodva képes megélni. Velük 
szemben függő, alárendelt viszonyba kerül és pedig annál 
nagyobb mértékben, minél tökéletesebb a munkafelosztás. Az 
alsóbbrendű szervezetek többféle munkára is képesített sejtjei 
kevésbbé szorulnak társaikra. Tőlük elválva is megélnek, sőt ki-
egészülnek. Másoknál csak a megtermékenyített petesejtnek van 
meg ez a kiváltsága, a többiek társaik közreműködésének köszö-
nik életüket. így pl. idegsejtjeink, melyeknek a többi sejtek 
ellenmondás nélkül engedelmeskednek, csak szövetségeseik 
jóvoltából érvényesíthetik hatalmukat. Ha ugyanis az emésztő-
sejtek nem gondoskodnának számukra eleségről és a tüdő-
hólyagok friss levegőről, ha a vér nem szállítaná nekik szük-
ségleteiket és a kiválasztó szervek nem távolítanák el a káros 
bomlási termékeket, ha az izomrostok és csontszövet nem állaná-
nak rendelkezésükre parancsaik kivitelében, az idegsejtek tehe-
tetlenek volnának, sőt elpusztulnának. A sejtek ez egymásra 
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utaltságából következik, hogy Heidenhain szellemes és közked-
velt hasonlata a sejtekről, mint épületkövekről, nem fedi teljesen 
az igazságot. Az épület köveit csak külső kötelékek fűzik össze, 
míg az élő szervezet alkotó elemeinek élettani vonatkozásai oly 
szoros kapcsolatot létesítenek közöttük, melynek megszakítása 
esetleg az elemek pusztulását vonja maga után. 

A munkafelosztásban élő sejtek más tekintetben is elvesztik 
önállóságukat. Azt, amit tesznek, tulajdonkép nem a saját, hanem 
a közösségnek, az egész szervezetnek érdekében művelik. Cselé-
dek, kommunizmusban élő munkások, kiket gazdájuk mindennel 
ellát. Ennek fejében az ember energiájukat leköti, a magán-
érdekek kielégítése mellett a közcél szolgálatában érvénye-
síti és ezáltal oly szervezetté kapcsolja őket össze, mellyel 
szemben a sejtek, szövetek és szervek mint alárendelt részek 
szerepelnek. 

Kérdés most már, minő kihatása van a munkafelosztásnak 
magára a sejtállam életére ! Először is megkönnyíti a különböző 
életviszonyokhoz való alkalmazkodást. így pl., ha a test felületét 
takaró epidermis egyúttal kiválasztó és lélekző szerve is az 
állatnak, ez annyira korlátozza mozgási szabadságát, hogy csak 
nedves, nyirkos környezetben tartózkodhatik. Különben pórusai 
beszáradnak és az anyagcsere fennakad. Ha az állatnak külön 
lélekző és kiválasztó szerve van, ez a veszedelem nem fenyegeti, 
sőt epidermise kemény páncéllá alakulhat és ezáltal főhivatásá-
nak, a védelemnek még jobban megfelelhet. Továbbá a munka-
felosztás fokozása kedvezőbbé teszi a növekedési viszonyokat. 
Az egyszerű sejtcsaládot alkotó sejtek mindegyikének magának 
kell gondoskodnia táplálékról és levegőről, tehát mindannyinak 
a felületen kell elhelyezkednie, különben el volnának zárva a 
megélhetés föltételeitől. Nagyobb munkafelosztás mellett azon-
ban lehetséges a befelé való növekedés is, mert ez esetben a 
külvilággal érintkező sejtek gondoskodnak a bentlevőkről is. 
Káros következménye a munkafelosztásnak, hogy különösen a 
magasabbrendű szervezeteknél az egyik szerv megbénulása erő-
sen kihat az egész szervezetre. Sérülés esetén nehezebb a rege-
nerálás, mint az alsóbb szervezeteknél, ahol az elvesztett szervek 
is kinőnek, míg feljebb csak szövetek egészülnek ki. A maga-
sabb szervezetek e gyengését azonban pótolja a fokozottabb 
védekező képesség, amit különösen az érzékenység megfinomu-
lása segít elő. Ennek folytán ugyanis könnyebben tájékozódik 



A SZERVEZETEK MUNKAFELOSZTÁSA ÉS HARMÓNIÁJA 147 

a szervezet a környezet fenyegető megváltozásáról és így idejében 
megteheti a kellő óvintézkedéseket. 

A munkafelosztás a sejttársaság berendezésére és életere 
kiható következményeinél fogva kritériuma a szervezet tökéletes-
ségének is. Önmagában véve minden élő egyformán tökéletes. 
Az améba táplálkozása, szaporodása, a veszedelem ellen való 
védekezése az ő körülményei között nem kevésbbé megfelelő, 
mint pl. az oroszláné. Megszorítás nélkül még a szervezet szem-
pontjából sem jogosult tökéletességi fokozatokat megkülönböz-
tetni. A halnak, ráknak a vizi életmódra ép oly jó a berende-
zése, mint a madáré vagy cserebogáré a légijeli életmódra. Ez 
alapon a kopár sziklán meghúzódó zuzmó és a televényföldön 
pompázó virág is egyformán tökéletes alkotás. Mindegyik egy-
forma pontossággal oldja m^g hivatását : az ön- és fajfenntartást. 

Ha van a szervezetek között fokozati különbség, ez csak 
annyiban áll, hogy az egyik egyszerűbb, a másik bonyolultabb 
szerkezettel dolgozik és ezzel kapcsolatban az egyik nagyobb 
energiát fejt ki az anyagcserében, mint a másik. Akárcsak az 
egyenlően pontos, de eltérő gépezetű órák. Ezek közül is az 
egyik kevesebb, a másik több kerékkel oldja meg feladatát és 
némelyeknek csak az órák, másoknak a percek, másodpercek, 
esetleg a napok jelzésére is van külön készüléke. így van az 
élő szervezeteknél is. Az améba állábakkal való mozgása, igaz, 
neki teljesen megfelelő, de mégis csak egészen más, mint a 
giliszta rögöket szétfeszítő földbe furódása, a pillangók változa-
tos szállongása vagy a halak fürge tovasiklása és a szarvasok 
nekiiramodása. Ez az eltérés helyváltoztató gépezetükön is vissza-
tükröződik. Az egyik egyszerű nyálkás tömeg, a másikat izom-
tömlő avagy szilárd váz meg hozzátapadó izomzat alkotja és 
rugalmas lábak, lebegő szárnyak, vigan csapkodó evezőlapátok 
alakját ölti magára. Ugyanezen alapon a szines és illatos virá-
gos növényeket finomabb, tökéletesebb berendezésnek tarthatjuk, 
mint a szár, gyökér és levél hiján való mohgyepet vagy a kóró-
forma békarokkát, mely virágok nélkül termi meg utódokat hozó 
spóráit. 

Miként az emberek, a sejtek munkafelosztása is csak akkor 
felelhet meg feladatának, ha a különböző munkára beosztott 
szervek működésükben egymást kölcsönösen támogatják. Ez az 
együttműködés a sejtek társadalmában oly tökéletes, hogy min-
den szerv a másikhoz szabja munkáját. Ha pedig valamelyik 
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megbetegszik, a többi szervek a baj pótlására és az egész szer-
vezetet érhető veszedelem elhárítására fokozottabb működést 
iparkodnak kifejteni. Legszembetűnőbb ez a vesebajoknál, 
melyek káros hatását a szív a vérkeringés gyorsítása által törek-
szik leküzdeni. Ily módon több vért juttat a veséknek és őket 
gyengébb kiválasztással is ugyanolyan eredményre képesíti, mint 
mikor még egészségesek voltak, de kevesebb vért kaptak. 

A szervek most jelzett kölcsönhatása és az egész szervezet 
érdekében való együttműködése az állatokon oly szembeötlő, 
hogy rájuk vonatkozólag e felfogás már a XVIII. században 
Buffon, Cuvier, Geoffroy, St. Hilaire, Lamarck korára vissza-
nyúlik. A növénytan e tekintetben elmaradt. Ennek magyará-
zata a növényi és állati test kialakulásában rejlik. Az állati test 
ugyanis zárt formát alkot, belsőleg tagozódik, minek folytán a 
részek egymástól való függése szinte önkéntvaló. A növény-
részek szétszórt és külső elhelyezkedése azonban annyira meg-
nehezíti a közöttük levő fiziológiai kapcsolat fölismerését, hogy 
azokat hosszú időn át inkább önálló életű egyedeknek, mint 
szerveknek tekintették. 

E felfogás főoka a növényrészek működésének ismeretlen-
sége volt. Amint a homály e tekintetben oszlani kezdett, oly 
arányban tisztázódott a növényrészek egységes életének kérdése. 
Az eredmény legelőször, már a mult század negyvenes éveiben, 
a táplálkozás terén jelentkezett, amidőn nyilvánvalóvá lett a 
gyökér és levél munkájának egymást kiegészítő szerepe. Az 
egyik a nyersanyagot szerzi be, a másik azt feldolgozza és 
az ehhez szükséges anyagközvetítést a szár teljesíti. További 
siker volt a növények ingerlékenységének Darwin nevéhez fűződő 
fölismerése. Ezáltal megdőlt az a felfogás, mintha a növényi test 
gyártelepén működő sejtek egymástól független laboratóriumok 
volnának. Később a sejteket összekötő protoplazmanyúlványok 
alakjában az alaktani összeköttetést is sikerült közöttük föl-" 
fedezni. 

Végül napirendre került a fejlődés kérdése is. E tekintet-
ben főleg az anyanövényről leszakított és dugványozott gyöke-
rek, ágak, sőt levelek megeredése akadályozta a szervek kölcsön-
hatásának fölismerését, mert a levált részek önmagukban is élet-
képeseknek bizonyultak. A nehézség megfejtésére először Müller 
János mutatott reá az ember fiziológiáját tárgyaló művében és 
azzal oldotta meg, hogy a növényi testen a szervek kölcsön-
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hatása épen abban nyilvánul, mert az egyébként önálló fejlődésre 
is képes részekben addig, amíg az anyanövény szolgálatában 
állanak, a többi szervek e tehetséget elnyomják és nem engedik 
érvényesülni a bennük székelő fajfejlesztő erőt. Müller e magya-
rázatát később a botanikusok is elfogadták, sőt kísérleteikkel 
megerősítették. Ekként a huszadik század hajnalán az az ellen-
tétes felfogás, mely az állati és növényi szervezetek életéről oly 
hosszú időn át megvolt, egységes képpé olvadt össze. Eszerint 
minden élőlény oly szervezetnek tekintendő, melynek részei a 
legszervesebb összefüggésben vannak egymással és maga az 
élet tulajdonkép e részek harmonikus együttműködésén alapszik. 

A szervek együttműködése kihat az alaktani tulajdon-
ságokra is. Ez a már felhozott esetben a szív megnagyobbo-
dásában jut kifejezésre, ami analog jelenség azzal, mikor kar-
izmaink megfelelő edzés által megerősödnek. Leuckart szerint 
a szervek működése és fölépítése valóságos egyenletet alkotnak, 
melynek ha egyik oldala megváltozik, a másik sem maradhat 
változatlanul.1 E tekintetben, mint klasszikus esetre, az emberi 
combcsont viselkedésére szokás hivatkozni. Culman svájci mate-
matikus fölfedezése szerint2 a combcsont szivacsos szövetét alkotó 
csontlemezek akként vannak elrendezve, hogy a csontra nehezedő 
teher egyenletesen oszlik meg. Akárcsak a hidak szerkezetében 
a gerendák, a csontlemezek is a combcsont felső részében egy-
mást keresztező iveket, lent pedig párhuzamos oszlopokat alkot-
nak. Ha azonban valami rendellenesség folytán a terhelési viszo-
nyok megváltoznak, a csontszerkezet képe is átalakul és úgy 
alkalmazkodik, hogy a teherviselés megzavart egyensúlya minden 
körülmények között helyreálljon. 

A szervek egymáshoz való alkalmazkodása már a fejlődő 
szervezeten is észlelhető. Amint ismeretes, embrionális állapot-
ban a testrészek aránya elüt a kifejlődött egyén testarányaitól és 
aszerint változik, hogy az egyes szervek minő szerepet töltenek 
be a fejlődés kérdéses szakaszán. A kialakulás e lassú folyamata 
alatt az életszükségleteknek megfelelően egyesek előtérbe lépnek, 
mások ugyanekkor elcsenevészednek. A fejlődést irányító önsza-
bályozás addig-addig változtatja a különböző alkatrészek töme-
gét és alakját, míg végre létrehozza a szövetek és szervek ama 

1 Dr. R. Hesse und Dr. Fr. Doflein : Tierbau und Tierleben. I. 768. 1. 
2 U. o. 135. 1. 
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csodás harmóniáját, mely. a normális viszonyok között kialakult 
szervezet művészetének és célszerűségének egyik legmegkapóbb 
jelensége. Ennek fölismerése Cuviernek, az összehasonlító bonc-
tan fölfedezőjének, nevéhez fűződik. Fölfedezését, a korreláció 
elvét, őslénytani művében (Recherches sur les ossements fossiles, 
1834) fejti ki és röviden a következőkben foglalható össze: min-
den szerves lény önmagában egységes és teljesen befejezett 
egész; részeinek alakja és méretei oly szoros összefüggésben 
vannak egymással, hogy egyikből a többire is következtethetünk. 
Elve helyességét gyakorlatilag is igazolta. Gazdag ismereteinek 
segítségével ègy-két csontleletből tisztán következtetés útján 
megszerkesztette a tapirforma Palaeotherium magnum, képét és 
mikor teljesebb csontvázra akadtak, ez megfelelt a korreláció 
elvére alapított elméleti összeállításnak. 

Hasonló következetesség uralkodik minden élőlény fölépí-
tésében. Amiből látható, hogy a szervezetek alkatrészeinek cso-
portosulása nem rendszertelen kőhalmaz, hanem egységesen meg-
tervezett, faragott elemekből emelt épület, melynek kövei, akár-
csak a középkor remek dómjainál, szám szerint illeszkednek 
egymáshoz. Sőt hozzátehetjük: nincs az a műalkotás, melynél a 
szerkezet nemcsak önmagában, de a környezettel is annyira össz-
hangzó volna, mint az élőlénynél. Valóságos tükörképe élet-
viszonyainak és ezekben rejlik megértésének kulcsa. 

Az élő szervezet és a környezet harmóniájára egyik tanul-
ságos példa a növényi test fölépítése, melynek magyarázatát az 
adja meg, hogy fő életföltétele a napfény. Mert miben áll a 
növényi élet lényege? A Nap sugárzó energiáját átalakítja 
kémiai energiává és ezt felhalmozza. Az átalakítást tudvalevőleg 
a levelek zöld szinét okozó klorofiltestecskék végzik. Honnan 
szerezték e zöld szemecskék fontos, az egész természet életére 
kiható tulajdonságukat, arra a tapasztalat nem ad feleletet, de 
vékony fonalakban, finom lemezkékben való elosztásukat már 
meg tudjuk fejteni. Mindez azért van, hogy a klorofil minél 
nagyobb felületen érintkezhessék a napfénnyel és azt minél 
jobban kihasználhassa. Ugyanezen okból, bár a levelek ezer-
szám ülnek az ágakon, mindegyiknek megvan a megvilágí-
táshoz szükséges szabad tere, egyik sem fosztja meg a másikat 
éltető elemétől. A napfény magyarázza meg a növények szinét 
is. A szárazföldi növények zöld szine, mely valójában egy narancs-
sárga és egy kékeszöld festéknek keveréke, tulajdonkép alkal-
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mazkodás a napfénynek a levegő által okozott szétszóródásához, 
az égbolt kék és a hajnal piros sugaraihoz. Említett összetétele 
alapján ugyanis ezeket a főleg kémiai hatású sugarakat elnyeli, 
míg a direkt napfény erősen melegítő, zöld sugarait visszaveri 
és ezáltal óvja magát perzselő erejüktől. Mások a viszonyok a 
tengerben élő moszatoknál, melyek csak a felszin közelében 
zöldszinűek, míg lejebb a piros moszatok váltják fel őket. Miért 
e változás ? Mert a mélységbe csak zöld sugarak jutnak le. Hogy 
tehát a mély vizek növényzete a napfénynek ez egyetlen hozzá-
juk érő részét el ne szalassza és ily módon fennmaradását ne ve-
szélyeztesse, a zöld sugarak befogadására képes, piros szint öltött 
magára és ily módon az egyébként hasznavehetetlen zöld szinek 
birodalmában is fenntartja magát. 
, A környezet hatása kifejeződik a szárazföldi és vizi növé-

nyek szövettani szerkezetében is. A víz erősebb támasztékot 
nyújt, mint a levegő, benne a tárgyak még erős hullámzás 
mellett sincsenek akkora rázkódtatásnak kitéve, mint a viharos 
atmoszférában, a széndioxid mellett azokat az ásványi anyagokat 
is tartalmazza, melyeket a szárazföldi növénynek a talajból kell 
megszereznie. Ez eltérő életviszonyok fejtik meg, általában miért 
nincs a vizi növényeknek oly erős és szilárd szára, fejlett gyö-
kere és nedvkeringési szerveik miért nem oly tökéletesek, mint 
a szárazföldieknek. Míg ugyanis ezeknél egy föl- és lefelé irá-
nyuló csőrendszer közvetíti a lombozat és gyökér között az 
anyagforgalmat, amazoknál, miután minden testrészük egyfor-
mán érintkezik a szükséges táplálóanyagokkal, rendszerint csak 
sejtről-sejtre történik a nedváramlás. 

A környezettel való összhang megvan az állatvilágban is. 
E tekintetben hivatkozhatunk a föld belsejében és felszínén, s 
fákon, vízben és levegőben élő állatok testalkatának jellemző 
sajátságaira és arra a feltűnő megegyezésre, mely a sarki vagy 
sivatagi tájak és faunájuk Szine között észlelhető. Megvan az 
alkalmazkodás az együttélő állatok és növények között is. 
Ennek legszembetűnőbb esetei a mimikri név alatt ismert jelen-
ségek, továbbá a virágok berendezése és a rovarok szájalkata 
közötti fennálló viszonosság, mely egyiknek a beporzást, a má-
siknak az élelmet biztosítja. Egyáltalán az élőlények ama nagy 
tömege, mely a természetben elénk tárul, nem rendszertelen 
csoportosulás, hanem tényezői függvényszerűen kapcsolódnak és 
biológiai kötelékek fűzik őket egymáshoz. Közöttük ugyanolyan 
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a viszony, mint a szervezeteket alkotó szervek között, vagyis 
kölcsönös hatással vannak egymásra. Csakhogy míg a szervek 
összműködésének célja az egyéni élet fenntartása, az élőlények 
egy életközösséget alkotó társaságában az egyén érdeke háttérbe, 
szorul. Itt a főcél a fajok és egyedek arányának oly módon 
való elosztása, hogy ennekfolytán az élet mindaddig fenn-
maradjon, míg ezt a környezet fizikai és kémiai viszonyai 
megengedik. 

Ha kutatjuk, mi idézi elő a szervezetek működési önszabá-
lyozását és az alkatrészek harmóniájának kialakulását, ennek 
gépezete egyrészt az élő test szerkezetében, másrészt fizikai és 
kémiai folyamataiban rejlik. Az elsőt illetőleg legyen elég reá-
mutatnunk a szervezetet felépítő sejtek protoplazma-nyúlványaira, 
melyek mint hidak vezetnek át egyik sejtből a másikba. 
E hálózat révén & fonalak csomópontjaiban ülő plazmacseppecs-
kék folytonosan közlekednek egymással és ha lassan is, érvé-
nyesítik a többi sejtekre való befolyásukat. Ennél jóval gyor-
sabb és tökéletesebb az'idegrendszer útján való alkalmazkodás 
melynek a távíróhálózathoz hasonló, finom szerkezete a távo-
labb fekvő szerveket is közvetlenül köti össze és ily módon egy 
pillanat alatt képes összhangzásba hozni azok működését. 

Az önszabályozás fizikai tényezői közé tartoznak azok a 
hatások, melyeknek a szervek az egymásra gyakorolt nyomás és 
húzás folytán állandóan ki vannak téve. Eredményük egyszer 
alaki, máskor szöveti változás. Például az izmok tapadási helyén 
munkájukkal arányos, erős csontlécek, tarajok és dudorok kelet-
keznek, a végükhöz kapcsolódó kötőszöveték rugalmas inakat 
alkotnak, a szívkamrák, ha a vérkeringésnek akadályai vannak, 
megnagyobbodnak és a véredények fala ott, ahol erősebb nyo-
mása van a vérnek, megvastagszik. 

A kémiai önszabályozás eszköze az anyagcsere és általában 
akként történik, hogy a munkafelosztásban élő sejtcsoportok a 
tápláló nedvből azokat az anyagokat és oly mértékben választ-
ják ki, amelyekre és amily mértékben erre az egész szervezet 
fennmaradása szempontjából szükség van. Különleges kémiai 
hatószerek a hormonoknak nevezett belső váladékok, melyek a 
szervek működésének csökkentése vagy fokozása által járulnak 
a szervezet harmóniájának előmozdításához. ' 

Nagy befolyása van az alkalmazkodásra a sejtek faji jelle-
gének is, aminek értelmében a különböző fajok sejtjei sajátlagos 
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szerkezettel és egymástól eltérő kémiai képességekkel vannak 
felruházva. E feltevésre a szérumokkal és vérátömlesztésekkel 
végzett kisérletek, a botanikában már régóta ismert és újabban 
az állattan körében is alkalmazott szervátültetések vezettek. Mind-
ezek csak egyazon fajf vagy egymáshoz nagyon közeli viszony-
ban álló fajok egyedei között sikerülnek. Ez esetbe az elmélet 
értelmében az egymással rokon anyagcserével és szerkezettel 
biró, tehát fajilag megegyező sejtek alkalmazkodnak egymáshoz. 
A fajilag idegen sejtek eltérő anyagcseréjük miatt erre nem ké-
pesek. SŐt, miként a vérátömlesztések igazolják, végzetes zava-
rokat idézhetnek elő a beoltott egyedben és végeredményben 
annak pusztulását vonják maguk után. 

Az imént felsorolt folyamatok bármily érdekes bepillantást 
nyújtanak is az önszabályozásba, arra a kérdésre, mi szab nekik 
irányt és képesíti őket a harmóniával együttjáró szerves célszerű-
ségek létrehozására, nem adnak feleletet. Erre vonatkozólag a 
régi teleologikus felfogás az volt, hogy az élőlények harmóniája, 
a környezetbe való célszerű beilleszkedése öröklés folytán szár-
mazik át nemzedékről-nemzedékre és a preformáció tana szerint 
minden szervezet készen hozza azt magával. Azonban a kisérle-
tek tanúsága szerint az élőlények csak faji tulajdonságaikat kap-
ják öröklékenység folytán, míg a fejlődő szervezetnek fokozatos 
kialakulása, az egyedeknek a változó életviszonyokhoz való alkal-
mazkodása ellenemond a fenti' felfogásnak. 

E tapasztalati tények alapján Lamarck fejlődési elmélete a 
XIX. század elején új irányba terelte a szerves célszerűségek 
megfejtését. Ez elméletnek tudvalevőleg két alaptörvénye van : 
az egyik szerint a szervek gyakori és kitartó használat folytán, 
mivel több vért igényelnek és jobban táplálkoznak, megerősöd-
nek, nemhasználat folytán elsatnyulnak és kivesznek; a másik 
szerint a szervezetnek ekként való átalakulása átszármazik utó-
daira és új faj keletkezésére vezet. Lamarck később, 1815-ben 
még azzal a mi szempontunkból fontos hozzáadással bővítette 
elméletét, hogy valamely új szerv létrejöttének végoka nem épen 
a fokozottabb táplálkozás, hanem bizonyos, a megváltozott viszo-
nyok között fölébíedt szükségérzet, mely kielégítésre törekszik. 
Tulajdonkép ez a belső törekvés viszi a szervezetet a megfelelő 
átalakulásra és így végelemzésben pszihikai tényező a szerveze-
tek célszerűségének forrása. 

A mechanisták, kiknek tanítása szerint a szervezetben csak 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1922. 11 
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fizikai és kémiai erők működnek, Lamarck elméletét a benne 
foglalt pszihikai gondolat miatt nem fogadták el és mikor Darwin 
elmélete megjelent, ennek alapján keresték a szerves célszerű-
ségek megoldását. Eszerint, miként az egész fejlődés, a szerve-
zetek harmonikus berendezése, működése is kiválogatódás 
eredménye. Ugyanis azok közül a különféle változások közül, 
melyek létrehozásában a természet kifogyhatatlan, a szelekció a 
célszerűtleneket kiselejtezte, a célszerűeket megőrizte, sőt tovább-
fejlesztette és innen a szervezetek meg környezetük között fenn-
álló harmónia. A mekanizmus e világosnak látszó okoskodására 
találóan jegyzi meg Hertwig Oszkár, hogy már a szelekció meg-
kezdődése előtt feltételez bizonyos célszerűségeket a szervezet-
ben és legföljebb arra ad választ, miként fokozódott a szerveze-
teknek már kezdetben meglevő célszerűsége. A célszerűség 
ugyanis nemcsak a felsőbbrendű szervezetek sajátsága. Megtalál-
ható az az élő anyag legegyszerűbb alakjaiban, az egysejtű 
szervezetékben is, melyek berendezése és életjelenségei csak olyan 
célirányosak, mint a legtökéletesebb állaté vagy növényé. Tehát 
a célszerűség ősi tulajdonsága a protoplazmának, mellyel, hogy 
megélhessen, kezdettől fogva kellett birnia és nem lehet kiválo-
gatódás eredménye. 

Hogy ne csak a környezethez való alkalmazkodást, hanem 
a szervek belső harmóniáját és célszerűségét is meg lehessen 
mehanizmussal fejteni Roux Vilmos a létért való küzdelem és 
szelekció elvét kiterjesztette a szervekre és sejtekre is.1 Elmélete 
szerint a szervek küzdelme egyrészt a térnek a szomszédos szer-
vek rovására való kihasználásában, másrészt a tápláléknak a 
gyengébb szervektől való elvonásában jelentkezik, minek folytán 
az egyik elsatnyul, a másik megerősödik és térfoglalásával szom-
szédait elnyomja, deformálja. A felülkerekedett szerv megnöve-
dését Roux tovább a sejtek egymásközti küzdelmére viszi vissza. 
Föltevése szerint ugyanis a sejtek áthasonító ereje nem egyforma 
és ez alapon három kategóriába oszthatók. Egyesek asszimiláló 
képessége mindig ugyanaz, minek folytán erősebb munka esetei 
nem képesek a beállott anyaghiányt pótolni és elgyengülnek; 
mások termelőképessége alkalmazkodik a fogyasztáshoz, ennél-

1 W. Roux : Der Kampf der Teile im Organismus, ein Beitrag zur 
Vervollständigung des mechanischen Zweckmässigkeitslehre. 1884. — Der 
züchtende Kampf der Teile, zugleich eine Theorie der funktionellen Anpas-
sung. 1895. 
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fogva mindig pótolják a megkívánt szükségletet, tehát egyforma 
erőben maradnak; végül némelyek többet is termelnek, mint 
amit elfogyasztanak és így a felhasznált anyagok pótlása mellett 
még növekednek is. Ha most már valamely szerv a másik kise-
gítése végett nagyobb energia kifejtésére és ennek folytán erő-
sebb anyagcserére kényszerül, benne a gyengébben asszimiláló 
sejtek nem birják szükségletüket fedezni és a küzdőtérről leszo-
rulnak. A nagyobb termelőerővel rendelkező sejtek ellenben az 
erősebb működést kiváltó inger hatása alatt ahelyett, hogy elsat-
nyulnának, elszaporodnak és a szervet megnövelik. 

Roux e tetszetős intraszelekciós elméletének ugyancsak 
Hertwig O. szerint alaphibája, hogy a sejtek és szervek létért 
való küzdelme époly önkényes föltevés, mint az egyedek küz-
delme. Az egész magyarázat nem egyéb, mint a társadalmi har-
cok analógiájára alapított képletes beszéd, melyhez a proto-
plazmának eddig ismert vegyi folyamatai semmi komoly adatot 
nem szolgáltatnak és forrása tisztán a képzelet. Ezért aztán a 
mehanizmusnak a szerves célszerűségekkel szemben való tehé-
tetlenségén semmit sem segített és nem tudta meggátolni az 
újból föléledt lamarckizmusnak a biológusok között való ter-
jeszkedését. 

A lamarckizmus éledése már a darwinizmus virágkorában 
megkezdődött. Erre okot az adott, hogy a Lamarck-féle tanok 
közül a szervek belső ingerekből kiinduló, működési harmóniá-
ját és a külvilág hatásaira bekövetkező közvetlen alkalmazko-
dást, mint tapasztalati tényeket, Darwin is elismerte. E jelen-
ségeknek a szelekcióval való, felületes megfejtése azonban a 
mélyebben járó elméket nem elégítette ki és Pflüger Ernő egyik 
munkájában (Die teleologische Mechanik in der lebenden Natur, 
1877) újból megjelent a szükséglet és kielégítése között össze-
függés, melynek létrejötte azonban «a legnagyobb és legrejté-
lyesebb homályok egyike», i A rejtélyt mások is érezték, akik 
azonban nem elégedtek meg Pflüget lemondó «ignoramus»-ával, 
hanem feladva a materialisztikus gondolkodást lelki tényezőkben 
keresték a szervezet célirányos működésének forrását. Ezzel 
aztán megszületett a neolamarckizmus, mely azonban csak a mult 
század utolsó évtizedében kezdte meg térfoglalását. 

Az új iránynak, ellentétben a kizárólagos mehanizmussal, 

1 Természet t . Közi. Pót f . 1908. 85. 1. 

11* 



156 MAROSI ARNOLD 

alapelve, hogy az élő szervezetben a fizikai és kémiai erők 
valahogyan másként működnek, mint a holt anyagban, amennyi-
ben van valami benne, ami célt és irányt szab nekik. Ezzel, ha 
nem is a régi alakban, feltámadt az élet-magyarázatokból már 
teljesen kiszorult életerő fogalma. A biológia azonban a végső 
kérdéseket vele sem képes megfejteni. Az élet végokánál az új 
elmélet hajója épúgy megfeneklett, mint ellenfelé-é. A meha-
nista kénytelen az ismeretlenség álláspontjára helyezkedni, a 
neovitalista az életerőre hivatkozik. Arra azonban, mi ez tulaj-
donkép, nem tud megfelelni. A szerves célszerűségek megfej-
tését illetőleg a mehanista a véletlentől függő szelekcióba 
kapaszkodik, a neolamarckista pszihikai tényezőből indul ki. 
Driesch, mint irányító erőt, felújítja az arisztotelészi entelechia 
fogalmát, mások érző, akaró és emlékező, tehát az emberi lélek 
minden tényezőjét magában foglaló elvet vesznek föl magya-
rázatként. Ezzel azonban a neolanarckizmus is a képzelet meze-
jére tévedt, miként a Roux-féle elmélet, mert a sejtlélek és 
ehhez hasonló fogalmak már nem tartoznak az exakt biológiai 
kutatás eredményei közé. ' 

Összefoglalva a szerves célszerűségek; megfejtésére irá-
nyuló törekvéseket, a biológia azok végokát a maga módszeré-
vel nem tudja megfejteni. Még legelfogadhatóbb az eredeti 
Lamarck-féle magyarázat, de biológiai szempontból ennek is 
van hibája. Nevezetesen sem a működéseket célszerűen irányító 
lelki tényező, sem pedig a szokás folytán szerzett tulajdonságok 
öröklése kísérletileg ki nem mutatható. A tapasztalati élettudo-
mány csak magukat a célszerűségeket és az őket létrehozó 
élettani folyamatokat tudja igazolni. A végső okokat illetőleg 
kénytelen helyt engedni a metafizikának és itt a szerves cél-
szerűségek igen erős támaszai a keresztény világnézetnek. 

A szervezetekben rejlő fizikai és kémiai erők az égitesteké-
hez hasonló, örök törvények szerint működő rendszert tárnak 
elénk. Míg azonban ezek a határtalan mindenségben, az élet 
törvényei szűk határok közé szorított lényekben, gyakran a lát-
hatatlanság mesgyéjén álló parányokban fejtik ki hatásukat. 
E törvények, miként az ész-alkotta gépekben, a szervezetekben 
is előrelátó tervszerűséggel dolgoznak. Még Oswald, a mehanikus 
világnézet e legenergikusabb előharcosa is elismeri ezt, mikor 
azt mondja: «Az élettünemények minden elfogulatlan meg-
figyelőre azt a benyomást teszik, mintha minden élőlényben 
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egy gondolkodó, itélő és gondviselő szellem lakoznék, mely 
céltudatos működéssel törekszik biztosítani az élőlénynek, vagy 
fajának létezését.»1 

Mikor azonban célirányos működésüknél fogva a szer-
vezetek gépiességét hangsúlyozzuk, ki kell emelnünk azt is, hogy 
e mű sokoldalúságával és önszabályozásával az emberi ész min-
den enemű alkotását felülmúlja. Az előbbit illetőleg csak 
hangadó szervünknek és a kintornának összehasonlítására hivat-
kozunk. Ez, ha hengerét nem változtatjuk, mindig egy dallamot 
játszik, azt is unalmas egyformasággal. A gége ugyanazt a han-
got száz meg száz változatban képes kiadni, A dallamokban 
nincs holmi hengerekhez kötve, hanem egy és ugyanazon föl-
szereléssel önti azokat magából, miközben a szív érzelmeinek, 
hangulatainak kifejezésére is van képessége. Az éllettelen gépe-
zet tehetetlen, merev alkotás, melyet minden kis akadály meg-
állít. Az élet gépezete, ha kifárad, ha megcsonkul, ha műkö-
dését hátráltató, idegen anyag kerül belsejébe, nem szorul külső 
beavatkozásra. Önmagától távolítja el a bele nem való dolgo-
kat, egészíti ki a hiányzó részeket és visszakapva erejét, alkat-
részeinek működését akként irányítja, hogy ezeknek titokzatos 
összessége, az élet, tevékenységében és fölépítésében teljesen 
befejezett, egységes, zárt rendszert és harmóniát tár elénk. 

Kérdés, ki adta az élet gépezetének ezt a csodálatos pontos-
sággal működő, öntudatlan előrelátást. Erre a metafizika kielé-
gítőbb választ nem adhat, mint ha oly hatalomra hivatkozik, kit 
tér, idő és a viszonyok változása nem korlátoznak, hanem a 
mérhetetlen világűrben és a szervezetek szűk határai között, 
állandó egyformasággal és az idők végezeteig érvényesíti erejét. 

Emeli e hatalom fenségét, hogy az élőlényeknek nemcsak 
egyéni életét, hanem, bár sokaságuk megszámlálhatatlan, egy-
máshoz való viszonyát is szabályozza. A szervezetek sorsa ép-
úgy függ egymástól, mint a csillagoké, és az állatokkal,, növé- • 
nyekkel benépesített földkéregnek épúgy megvan a maga har-
móniája, mint az égboltozatnak. E harmónia megzavarása az élet 
vesztére vezetne. Néha, mikor a geológiai korszakokban egész 
rendek tűnnek el az élet színpadáról és jelenleg is, mikor egyes 
vidékek flórájában és faunájában új fajok váltják föl a régieket, 
úgy látszik, mintha a rend megbomlana. De mi történik? Meg-

1 Dr. Platz Bonifác : Apológiái vitatkozások az igazság körül. 1915.111.1. 
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jelennek a kiszorított faj hivatásának pótlói és a természet ház-
tartásában ismét helyreáll az egyensúly. Tehát nemcsak az 
egyedekben, hanem ezek összességében, az egész élő természet-
ben is van önszabályozás, melynek célja a természet életének 
fenntartása. 

A biológia ennek is, miként az egyéni önszabályozásnak, 
csak módozatait látja, végokát nem tudja megfejteni. A meta-
fizikára pedig, ha e nagyarányú, minden emberi koncepciót 
felülmúló kormányzó erőt és az általa teremtett harmóniát méltó-
képen akarja megokolni, nincs más menekvés, mint az egyének 
és mindenség sprsát intéző isteni gondviselés. A gondviselés 
fogalmát sohasem tudják pótolni a szervezetekben működő 
fizikai és kémiai erők, ezeknek a véletlen folytán való csoporto-
sulása. Még Roux is elismeri, hogy minden életjelenségben és 
így a szerves célszerűségekben is van egy mehanisztikusan meg 
nem magyarázható maradék (Természet. Közi. 1908, 92. I.). E be-
ismeréssel nagy szolgálatot tesz a biológia a keresztény világ-
nézetnek, mert okot ad arra, hogy az általa felkutatott törvény-
szerűségek forrását ne a véletlen kényelmes és csak sötétséget 
terjesztő mehanizmusára, hánem a természet nagyszerűségének 
megfelelő elvre, a világot tervszerűen teremtő és fenntartó Min-
denhatóságra vigyük vissza. 

Székesfehérvár. Marosi Arnold. 
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Dó'ry László dr.: Ünneprontók. Modern bölcselők Istenről. 
Szerző kiadása. Budapest. A Szent-István-Társulat bizománya. 
1922. 336 o. Ára 100 korona. 

Bölcseleti irodalmunk annyira szegény, hogy mindig meg-
lepetésszámba megy, amikor egy-egy elvont bölcseleti értekezés 
vagy könyv napvilágot láthat. Maroknyi a számunk s akik kevesen 
vagyunk, se érünk rá a napi tülekedés hevében, hogy a böl-
cseletnek szenteljünk egy ünnepi percet. Pedig nem veszett ki 
a lelkekből a bölcselet tisztelete. Századunk rohanása nem emel 
ugyan szentélyt neki s nincsen kertünkben egy félreeső sarok, 
mint a rómaiaknak volt, amelyet egy francia le coin du philosophe-
nak nevez. Ma csak a lelkekben van egy kis sarok, picinyke 
érzelem, de ez megvan, s felcsillan a szemekben, amikor böl-
cseletről beszélünk intelligens hallgatóság előtt. S aki ismeri az 
életet, találkozott lelkekkel, akik szeretnének mélyebben bele-
tekinteni a bölcselet világába. A lélek ösztöne nagy kérdések 
szövevénye elé sodorja őket, de nem tudnak, mert nem mernek 
bölcselőkké lenni. Amit bölcseletnek mondanak, az elriasztja 
őket. Száraz fejtegetésektől, logikától és metafizikától félnek, s 
ha lélektanra gondolnak, akkor könyvek esnek kezükbe, amelyek 
grammokban fejezik ki a lélek tényeit. 

A bölcselet fontosságáról nem érdemes szót vesztegetni. 
Ékesszóló bizonyságát kaptuk legújabban ismét XI. Piusz pápa 
levelében, amelyben megköveteli, hogy a theologiai tanulmá-
nyokat kétéves bölcseleti tanulmány előzze meg. De nem elég, 
hogy a keresztény bölcselet egy-két katedra kiváltsága legyen; 
hogy legyen néhány tanár és azon túl egy-két tudósunk, aki 
lelke gyönyörűségét a bölcseletben keresi, A keresztény böl-
cselet — mint maga a hit — a népé s minden szó, minden 
könyv, minden sor írás, amely több bölcseletet visz a nép közé, 
több hitet ad, mélyebb kereszténységet fakaszt. 

Dőry könyvét Ünneprontóknak nevezte, de találóbb lett 
volna, ha ünnephozónak nevezi. Mert ünnepe a léleknek ez a 
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könyv, amely a modern filozófiának sötét képein át elvezet a 
kereszténység nagy ünnepére: a népek istenimádásának csodá-
latos tényéhez. Egy-két sötét képben megfesti Kanttól a mai kor 
bölcseletéig a nagy kételkedőknek és istentagadóknak lelkületét, 
s ezt néhány mondatban csupán, amelyek azonban olyan elevenek, 
mintha ma fakadnának a bölcselők ajkán, mintha mi is katedrájuk 
alatt ülnénk s egy volnánk hallgatóik közül. (Kant iskolájában, 
Fichte a tanítvány, Schopenhauer komor világa, Herbert Spencer, 
Wundt és Paulsen, Henri Bergson, William James, Ernst Haeckel.) 

Ebből a háttérből emelkedik ki a régi nagy igazság: a 
nép természetes, józan eszével eljut Istenhez. Megrajzolni ezt az 
utat: ez volt a célja. Ismeretelméletig elvezetni az öntudat első 
szavától a végtelen Isten megismeréséig. Szinte kínos gondos-
sággal kerül minden tételt, amelyre ott túl azt mondhatnák: 
önkénytes föltevés. Nem vesz fel mást, mint amit mindenki 
elfogad, az öntudat szavát, s ebből felépíti az érzéki ismeretet, 
a szellemi lélek létét, az egyetemes igazságok érvényét, az oksági 
elvet, a szükséges lénynek öröktől való létezését, A legmélyebb 
metafizikai igazságok ezek, de ha nem mondanók, hogy meta-
fizika, azt hinné az olvasó, hogy nem is bölcselet az, amit az 
író eléje tár. Azt hinné, hogy az író csak a lelkét nyitotta meg, 
ahol színesebb, emberibb formában élnek ezek az elvont nagy 
problémák. (Mikor az öntudat beszél. 140. o.) 

Sokan megírták már előtte ezt, de azért mégis sok újat 
adott. S ha mást nem adott volna, mint tudományos életünknek 
e meddőségében egy könyvet, amelyet intelligenciánk haszonnal 
olvashat, érdemes lett volna megírnia értekezését. Mi azonban 
azt hisszük, hogy a sorokon áttetsző gondolat adja a könyvnek 
a legnagyobb értéket: feltárni a bölcselet mélységeit azoknak 
is, akik nem érnek rá egy életet szentelni ez igazságoknak, fel-
tárni az útakat, amelyeken pajzs és vért nélkül az élet mezít-
lábasai is beléphetnek a küzdőtérre, amelyen élet- és halálharc 
folyik tudás és hit, hit és hitetlenség, szkepszis és az eszmények 
rajongó szeretete között. 

Az író szerénységében csak huszonöt olvasót tételez fel 
(278. o.). Mi azt kívánjuk, hogy csalódjék, s szeretnők, ha intel-
ligens férfiközönségünk kezéhez minél nagyobb számban jutna 
el e könyv, hogy felkeltse a vágyat bennük jobban, mélyebben 
megismerni a keresztény világ csodálatos gazdagságát. 

Pécs. Dr. Ákos Ferenc. 
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P. Fr. R. G arrigou-Lagrange des Frères Prêcheurs, Dieu, 
'son]Existence et sa Nature. Solution Thomiste des Antinomies 
Agnostiques. 3. éd. Paris, Beauchesne, gr. 8« (VII—872). Fr. 30.—. 

A szerző híres műve, amelyben az Isten-érveket a meg-
ismerés alapjára fektette, rövid időn belül már a harmadik kiadást 
éri. Az egész mű három nagy részre oszlik. Az I.-ben az érvek 
alapjait s magukat az érveket, a Il.-ban Isten lényegét, tulajdon-
ságait, a III.-ban Isten fenségét a mindenistenség lehetetlenségével 
szemben adja elő. 

Világosan kimutatja: a vatikáni zsinat tanítása, az anti-
modernista esküforma, a Pascendi körlevéllel szemben Kant 
kriticizmusának, Blondel, Laberthonnières stb. immanentizmusának 
tarthatatlanságát. Majd a természettudományok s mathematika 
módszerével szemben az Isten-érvek alkalmazhatóságára vonat-
kozólag kijelenti, hogy Istenhez nem az egymás alá rendelt — 
per accidens — okok sorozatában, hanem a per se oksorozatban 
(amelyben az utolsóra hat a középső, erre pedig az első, ú. m. 
a láncszemeknél) lehet és kell eljutni. Az ontologiai érvet ille-
tőleg úgy a felmerülő s oldhatatlan nehézségekből, mint a nyilt 
ellenmondásokból annak tarthatatlanságára következtet. Az alap-
vető részben a szerző nagy jártasságot tanúsít az új francia 
bölcseletben s a jelentősebb német irányzatban. Kritikájában jó 
hasznát veszi a scholasztikus bölcseletnek s nyilvánvalóvá lesz, 
hogy sz. Tamásnál számtalan, különböző, a modern tévedések 
megcáfolására alkalmas fegyver található. Nagyon ügyesen vissza-
vezeti a napjainkban több címen, formában közkézen forgó 
érveket sz. Tamás öt klasszikus útjára (S. Theol. I. qu. 2. a. 3.). 

A II. részben Isten lényegére, tulajdonságaira vonatkozó, 
lehetőleg röviden, de világosan előadott kérdéseket tárgyal s 
még a legnehezebb problémákat is bámulatos könnyedséggel 
kezeli. Befejezésül az Isten-fogalomból származó antinómiákat 
veszi .bonckés alá. Ezek közül az egyik, miként felelnek meg 
fogalmaink Isten tökéletes egyszerűségének, pl. lény, igaz, jó, 
szép stb. A skotistákkal és a Suarezt követőkkel s az agnos-
ticizmussal szemben Qarr.-Lagrange a thomisztikus megoldás tanát 
bizonyítja. Egy másik az emberi szabadakaratra vonatkozó anti-
miával kapcsolatban röviden érinti a thomiszt.-molin. controversiát, 
de viszont hosszabban felel d'Alès S. J. és Monaco S. J. táma-
dásaira. 
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Végül a III. részben Istennek, a tiszta és végtelen tökéle-
tességek egyesüléséből származó kimondhatatlanságát állítja 
szembe a mindenistenséggel, amely jót és rosszat, létezőt és 
létezhetőt stb. azonosít. Végső következtetése: Vagy igaz Isten, 
vagy lényeges ellenmondás! 

Az egész művet mély áttekintő képesség, a rokon s ellen-
tétes újabb és régi időbeli systemák alapos ismerete, nagy ala-
posság, csodálatos világosság, mindvégig logikus érvelés, meta-
fizikai mélység jellemzik. A thomisztikus iskola valóban büszke 
lehet a nagy tudós alapos munkájára. De kielégíti a nem-thomisztikus 
iskolát is, főképen kibékítő hangja, jóakaratú megértése és az 
ellenfél felfogásának tiszteletbentartása által. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 

System der Philosophie. Ein Lehr-und Lernbuch für Selbst-
studium und Schule von P. Beat Reiser O. S. B. I. Band: 
Formalphilosophie oder Logik. Einsiedeln, Benziger, 80. XVI—492 
old. 12 fr. 

Svájc gyönyörű vidékén fekvő Einsiedeln bencéskolostor 
főiskolai tanárának műve áll előttünk, aki e téren végbevitt 
munkájának jutalmául a nemzetközi bencés főiskola tanára lett 
Rómában. A szerző célja «a thomisztikus bölcseleti systema fej-
lesztése, mert világos, megtisztított bölcseletre van szükség*. 
E cél érdekében System der Phil.-t szándékozik kiadni, amelynek 
első kötete (Logica) már megjelent, a második kötet lesz a 
Realphilosophie oder Pragmatik s a harmadik a Moralphilosophie. 
Jóllehet teljes képet sajátos felfogásáról csak akkor alkothatunk 
magunknak, ha mind a három kötetet szemlélhetjük, de már az 
első kötet is eléggé sejteti a szerző ideális célját. 

Rövid bevezetéssel a bölcseletbe, majd a logika törvényeibe 
hatol bele, a fogalom, ítélet és következtetés tanát írja le (38—397). 
Ezután a tudomány tanára tér át és pedig sorban a föltalálás 
(heuristica), a fölépítés (systematica) s az egész tudományok 
általános áttekintését (encyklopédia) nyújtja. Végül német fogalom-
szótárt nyújt latin-német, német-latin szakkifejezések könnyebb 
elsajátítása céljából. 

Systemája kifejtésében az ismert iskolai könyvekkel ellen-
tétben az analytikus módszert követi, miáltal világos könnyed-
séggel mutat reá, miként származnak az egyes fogalommeghatá-
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rozások, fölosztások, érvek. így minden érthető, világos, meg-
győző lesz. Épen itt van a szerző főjellemvonása. A könyv 
főképen azok számára Íródott, akik a hivatalos bölcseleti kurzust, 
elvégezvén, önállóan tovább szándékoznak tanulni, önmagukat 
képezni ; az élettel, ennek körülményeivel fölmerülő problémákat 
megoldani. 

Érdemül tudható be a szerzőnek az a törekvése is, hogy 
a mély tudományos metafizikai alapokon nyugvó igazságokat a 
praktikus élet szükségleteivel találóan összhangzásba tudja hozni. 
Továbbá a nem-scholastikus, régi és újabb bölcseleti irányelvek 
mély ismerete, könnyed áttekintése. Az előadás megkapó. Még 
a logika legszárazabb helyeinek előadásába is életet visz be a 
szerző. Világosan dolgozik. Sok, nem régi, elcsépelt, elúnt, hanem 
új, vonzó, megkapó példát hoz fel az elmélet megvilágítására. 

A szerző művének tanulmányozása nagy haszonnal jár a 
komoly munkás, a z igazságért lelkesedők számára. Nagy hálával 
tartozunk a szerzőnek főképen azért, hogy a mai bölcseleti téren 
nagyon is zavaros világban, egy tisztán thomisztikus bölcseleti 
rendszert akar nyújtani. P. Beat műve időszerű, a várakozásnak 
megfelelő s bölcselőknek melegen ajánlható. Vágyódva várjuk 
a másik két kötet megjelenését is. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 

Dr. Franz Frdey. Das Problem der Liebe. Kalocsa, 1922. 
A jelen mű szerzője most érseki titkár Kalocsán, előbb Svájcban 
a fribourgi egyetem hallgatója, ezt a dolgozatát azért írta, hogy 
a mondott egyetemen a doktori fokot elnyerje; művének német 
nyelvét is ez okolja meg. 

A szerző vizsgálódása tárgyául a szeretet igen kedves, 
érdekes és fontos tételének legnehezebb részét, a szeretet meta-
fizikáját választotta, jobban is tette volna, ha nem alkalmaz 
olyan nagyon általános cimet, hogy «Das Problem der Liebe», 
hanem olyant, mely az ő szorosan vett tárgyát közelebbről 
megjelöli, pl. Metaphysische Behandlung der Liebe. 

Mindig fölkelti az érdeklődést az olyan előadás, mely a 
szeretetről szól, mert a szeretet kedves egy dolog s úgy az 
egyén, mint minden társaság boldogulásának feltétele. Mégis * 
fontosságához arányítva ritkán tartanak róla szóbeli vagy írásbeli 
előadást, talán azért, mert óriási az ellentét a szeretet természeti 
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követelménye s annak gyakori, szinte szüntelen megsértése közt. 
De különösen ritka a szerete't metafizikájának, azaz benső 
mivoltának, alanyának, tárgyának s a kettő viszonyának tudo-
mányos tárgyalása, erről írt művel vagy értekezéssel csak elvétve 
találkozunk, minek oka a tárgy nehézsége. És szerzőnk ennek a 
nehéz feladatnak teljesítésére vállalkozott, megírta a szeretet 
metafizikájának egy részét és pedig annak meghatározását, mi a 
szerepe a szeretetben az önzésnek és mi az önzetlenségnek, az 
egoismusnak és az altruismusnak. 

Mindenekelőtt megkülönbözteti a szeretet erkölcsi és 
metafizikai tárgyalását s megjelöli a maga föladatát: megoldani 
azt a kérdést, vájjon a szeretet legbenső tartalmában önszeretet-e 
vagy önzetlen tiszta szeretet tárgya iránt. Majd megismertet az 
ide tartozó különböző irányzatokkal, a realistikussal, mely a 
szeretetben csak önszeretetet lát, az idealistikussal, mely a 
szeretetet önzetlennek tartja s a kettőt összekapcsoló realistikus 
és idealistikus felfogással, mely minden szeretetben az önszere-
tetet is meg a tárgy önzetlen szeretetét is feltalálja. Elhelyezi itt 
az alanyielviséget, a voluntarismust, a stoicismust, a hedonis-
must, a plátói idealismust, az ujplátói irányt, a misztikusokat, 
Aristotelest és Aquinói szent Tamást. 

Erre tárgyalja a következő tételeket: 1. A szeretet, mint 
ilyen, tiszta önszeretet. 2. A szeretet, mint ilyen, nem önszeretet, 
hanem tiszta önzetlen szeretet. 3. A szeretet önszeretet is meg 
önzetlen is. Ez utóbbit fogadja el. Ezek után az általa elfoglalt 
álláspontot metafizikai alapelvekkel igyekszik megszilárdítani 
s e végből tüzetesen megállapítja a szeretet fogalmát, alanyát, 
tárgyát, okát és célját. Végül megoldja a felvetett kérdést, tárgyalja 
az egyes és az általános jó mivoltát s kimutatja, hogy a szeretet 
természete úgy az alany önszeretetét, mint a tárgy önzetlen 
szeretetét megköveteli. «Minden szeretet egyidőben önzetlen és 
önző: önző, mert az alany csak akkor szerethet valamit, ha az 
az ő lényét tökéletesítheti; — önzetlen, mert minden szeretetnek 
s általában minden mozdulásnak és ténykedésnek első indítója 
és végső célja mindig az általános jó. Azért az általános jót, 
tehát Istent, minden lény természeténél fogva jobban szereti, 
mint önmagát.» (72. old.) 

Az így megállapított elmélet keretébe beilleszti azután 
az önzetlen családi szeretetet, az önzetlen hazaszeretetet, az 
önzetlen baráti szeretetet és az önzetlen szeretetet Isten iránt. 
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Végezetül tárgyalja az önszeretet és az önzetlen szeretet 
összeütközését, mely a szabadakaratból, a bűnből s nevezetesen 
az őseredeti bűnből származik. A tárgyalás mindenütt mélyre-
ható, metafizika elmére valló és világos. Az ide vágó iro-
dalommal s az illető művek megfelelő helyeivel a mű előszavá-
ban s az egész művön át megismertet. 

A könyv dr. Várady Árpád Lipót kalocsai érseknek van 
ajánlva. 

A szerzőnek azt ajánlom, hogy művét magyarra fordítva 
is tegye közzé s hasonló tökéletességűekkel máskor is örven-
deztesse meg az erkölcsbölcselet iránt érdeklődőket. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Marosi Arnold ciszterci r. főgimnáziumi tanár. Bevezetés a 
biologiába. Nagy 8-adrét 252 old. Budapest, 1922. 

Nagy élvezettel és sok tanulsággal olvastuk mindig a szerző 
természettudományi s kivált élettudományi értekezéseit,melyekkel 
a Katholikus Szemlében és az Életben találkoztunk. Ezeket össze-
szedve, kibővítve s újabb részletekkel teljes egésszé téve kapjuk 
a most megjelent műben : Bevezetés a biologiába. A szerző ismerteti 
az élő szervffiet alakját, anyagát, felépítését és működését, az 
életfeltételeket és az élet mibenlétét. Majd tüzetesen leírja a 
protoplazmát, a sejtet s ennek életét, valamint a sejtekből épült 
szervezeteket. Megállapítja azok egységét és célszerűségét s el-
sorolja alapformáit. Megtanuljuk tőle az állatok és a növények 
anyagcseréjét, lélekzését és táplálkozását, valamint a bennük 
előálló munkaerőt, energiát. Azután rátér az érzéki élet tünemé-
nyeire, a növényi és állati érzékenységre s mindakettő mozgására. 
Végül az élők származásáról, első eredetéről, a szaporodásról, a 
fejlődésről, a fajképződésről és az élet befejezéséről, vagyis a 
meghalásról értekezik. 

Tárgyalása mindenkor érdekes, kellemes és igen-igen 
tanulságos. Az olvasót leköti, sőt arra készti, hogy újra meg újra 
visszatérjen a könyvhöz nemcsak azért, hogy tovább olvassa, 
hanem azért is, hogy az olvasottakkal ismételten foglalkozzék. 
A tartalmas és kellemes előadást még tanulságosabbá és von-
zóbbá teszi a 125 szép magyarázó kép, mely igen jól van meg-
válogatva és nyomtatva s aláírással gondosan megmagyarázva. 

Felnőtteknek és ifjaknak melegen ajánlom, sok élvezetet 
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nyújt és a lélek szárnyait a magasban kifeszítve, az élet végtelen 
bölcsességű Alkotója előtt tisztelegve tartja. 

Budapest. - Ugyanaz. 

Kisteleki Ede. Könyörgések könyve. Imák, fohászok. Zadravec 
István püspök előszavával. Új kiadás. 1922. 

Ez a könyv megérdemelte azt, hogy a Iánglelkű és ékes-
szavú püspök előszót írjon hozzá, valamint azt is megérdemli, 
hogy a mostani új kiadás után még sok ujabb kiadást érjen. 

A szerző negyenhárom szép költeményben Istent imádja 
és dicsőíti, belé vetett bizalmát hangoztatja, tőle kér minden 
jót: egészséget, hosszú, békés, bűn nélkül való érdemes életet, 
édesanyja, leánya, egész családja boldogságát, szeretett hazája 
boldogulását, segítséget a kísértések ellen, Istentől a halált is 
szivesen veszi, szeretni akarja embertársait, gyűlölet és bosszú 
ne legyen benne, esedezik a háború elhárításáért, hálát ad a 
maga és családja által nyert jóért s magasztalja a hit erejét. 
Istenben való hit, az ő imádása a belé vetett gyermeki és fel-
tétlen bizalom, Isten és a felebarát, családja és hazájának 
szeretete, erényes életre való törekvés, bűnbánat, az örök élet 
várása, a jámbor lelkület terjedésének vágya, ezeJ? az érzelmek 
és törekvések nyernek szép és vonzó alakot Kisteleki verseiben. 

Külön is rámutatok a következőkre: Egészségért esdek, itt 
is közbe szövi: Bűnök salakjától bennünket tisztíts meg s 
vezessen a mennybe ez a földi ország. A háború ellen. Emlé-
kezzél a halálról. Hajlékaid, Isten, mily szépek s ebben : Boldog, aki 
tiszta szívvel imádkozni járhat, Mint madárnak nyújtanak temp-
lomot a lombok, Az oszlopok, boltok, vetnek itt hűs árnyat. . . 
Bárhol is elérhet az áhitat heve, A magas nagy mennybolt 
Uradnak egyháza, De ha jámborsággal van,a szived tele: fordulj 
imádkozni szentelt templomába. — Imádság hazámért. — Lelkem 
legmélyéből. — Az én családomért. — Dicsérjen az ének. — 
A gyermekeknél. — Imádkozzatok már. — Anyámért. 

Budapest. Ugyanaz. 



c o l l e g i u m a n g e l i c u m . 

Szabó Sadocus atya, előbb a sz. Domonkos-rendiek osztrák-
magyar tartományának ismételten megválasztott tartományi főnöke, 
most a szent Domonkos-rendiek «Collegium Pontificium Inter-
nationale Angelicum» címet viselő római főiskolájának rektora, 
beküldötte a nevezett kiváló intézet személyi állapotát és tanul-
mányi tervezetét feltüntető hatalmas füzetet, melyben részletesen 
ezeket találjuk: Az «Angelicum» ügyeinek vezetői és tanárai, 
összesen 25 személy, 1 archeologus kivételével mind szent Do-
monkos-rendjéből; az 1921—22-iki iskolai évre bejegyzett 230 
hallgató nevének és kilétének feltüntetését, melyből megtudjuk, 
hogy a hallgatók a világ minden részéből összesereglett Do-
monkos-rendiek és egyebek; kik nyerték el az akadémiai foko-
zatokat az előző iskola,i évben; végül a jelen évben folyamatban 
levő előadásokat úgy a rendes tanfolyamban, mint az úgyneve-
zett magisteriumra képző befejezőben és pedig a bölcseleti, hit-
tudományi és jogi karokban. 

Az intézet épülete Róma (5), Via S. Vitale 15. 

a « r e l i g i o » é r d e k é b e n . 

Pénzünk értékének újabb csökkenése miatt a «Religio» 
kezelési, nyomtatási és szállítási költségei ismét nagy mértékben 
megnövekedtek, minek következtében ha csekélyszámú megren-
delőm mindegyike megfizeti is a nem nagy megrendelési díjat, 
az így befolyó összeg távolról sem elegendő az egész évfolyam 
költségeinek fedezésére. Azért igen kérem azokat a tisztelt meg-
rendelőimet, kik előző évekre vagy a jelen évre még nem fizet-
ték meg a díjat, szíveskedjenek azt mielőbb beküldeni és pedig 
lehetőleg befizetési lap felhasználásával, ilyent többször mellé-
kelek. Olvasóim ne várják azt, hogy őket zárt levélben külön 
felkérjem, mert ma ez az eljárás is igen nagy, százakra és ezrekre 
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menő költséggel jár. Én küzdve kitartok 81 éves közlönyöm 
mellett, az érdeklődő nagyérdemű közönség is szíveskedjék közre-
működni. Aki kétségben van az iránt, tartozik-e vagy nem, tekintse 
meg a füzetek végén adott nyugtatásokat, azok felvilágosítanak. 

Hogy mily borzasztók a mai állapotok s mily csekély az 
én közlönyöm évi díja, azt a jó és olcsó könyveket kiadó és 
sáját könyvnyomtatóval rendelkező nagyérdemű Szent-István-
Társulatnak f. é. szeptember 21-én hozott az a határozata is mu-
tatja, hogy ezentúl a Katholikus Szemlét tagilletmény gyanánt 
csak azoknak adja, akik a jövő évre 300 korona tagdíjat fizet-
nek ; a 60 koronát fizetők tagilletménye csupán a társulati naptár. 
A Katholikus Szemle nemtagoknak egy évre 600 korona. 

Hogy folyóiratom a megrendelők s kivált a fizető meg-
rendelők igen csekély száma s a roppant nagy drágaság mellett 
is mindeddig fennmaradt, azt egyes nagylelkű egyházi férfiaknak 
köszönhetem, akik nemcsak hangoztatták, hogy egyetlen hit- és 
bölcselettudományi folyóiratunknak fenn kell maradnia, hanem 
erre a célra anyagi áldozatokat is hoztak. Remélem, hogy a 
hit- és bölcselettudományi irodalom ez áldozatkész támogatói 
nem fognak megneheztelni, ha róluk itt nevük fölemlítésével 
megemlékezem. A jótevők a következők: Dr. Várady L. Árpád 
és Szmrecsányi Lajos érsekek, dr. Glattfelder Gyula, dr. Hanauer 
Á. István, dr. Prohászka Ottokár és dr. Rott Nándor megyés-
püspökök, dr. Horváth Győző felszentelt püspök, a Veszprémi 
székeskáptalan, dr. Ambrus István egri és dr. Viszota Alajos 
székesfehérvári kanonokok és P. Schrotty Pál sz. Ferencrendi 
áldozópap. Soha nem szűnő nagy hálával vagyok irántuk. 
Nemes példájuk bizonyára másokat is fog indítani. 

Szabad legyen olvasóim figyelmét mindarra felhívnom, amit 
tavalyi és idei füzeteim végén a «Religio» érdekében mondottam 
és kértem. 



Fizetések nyugtatása. 
1915-re, 16-ra, 17-re, 18-ra, 19-re, 20-ra és 21-re 327 koronát küldött: 

Reisenleitner László. 1913-22-re 293 K-t Koudela Géza. 
1918-ra 20 K-t küldött: Dr. Kovács Kálmán. 
1919-re 13 K-t: Dr. Kovács Kálmán. 
1920-ra 40 K-t: A kegyesrend főnöksége Budapest, Sz. Ferencrendi 

házfőnökség Pápa, dr. Kovács Kálmán, Plébániahivatal Csabrendek. 
1921-re 120 K-t: dr. Bürchner László, dr. Dőry Ferenc, Kiss Lajos, 

dr. Kovács Kálmán, dr. Lutter János, Molnár Zsigmond, Nagy Péter, Plébánia-
hivatal Csabrendek, Szentferencrendiek kolostorfőnöksége Eger, Zaymus Gyula. 
80 K-t küldött : a kegyesrend főnöksége Budapest, Ferencrendi zárdafőnökség 
Pápa. — 40 K-t: Domonkos férfizárda Vasvár, Főgymn. tanári könyvtár 
Esztergom. 

1922-re 300 K-t küldtek: Bittermann Janka, Brém Lőrinc, dr. Csiszárik 
János, dr. Vass József. — 180 K-t: dr. Lutter János. — 150 K-t: dr. Erdey 
Ferenc, Klasz Márton, dr. Horváth Ferencné, Mladoniczky Ignác. — 120 K-t: 
Apátsági székház Tihany, dr. Balanyi György, Barabás György, dr. Baranyay 
József, Bán Frigyes, dr. Bárdos István, Bencés tanári könyvtár Pápa, Bezdán 
János, Blazsejkovszky Ferenc, dr. Bodor József, Breisach Béla, Bpest belvárosi 
Ferencrendi zárdafőnökség, dr. Bürchner László, dr. Csernoch János, Ciszt.-
rendi főgimnázium tanári könyvtára Pécs, dr. Dőry László, dr. Drahos János, 
Egri növendékpapság egyházirodalmi iskolája, Egyetemi könyvtár, dr. Fent 
Ferenc, Ferencrendi zárda Gyöngyös, dr. Frey János, Gombkötő Antal, Halnék 
Béla, Hajós József, Herger Nándor, Heringh Lajos, dr.Hindy Zoltán, dr. Horváth 
Ferenc, dr. Horváth Sándor, dr. Huszár Elemér, Jablonkay Gábor, Jézustársasági 
rendház Budapest, Káuzli Dezső, Kirschbaum Lajos, dr. Kis György, Kiss 
Gyula, Kiss Lajos, dr. Klaucz György, dr. Kohl Medárd, Köller Rezső, Koszta 
Mihály, dr. Kovács Kálmán, Kulcsár Kálmán, Maár János, Massón Lipót, 
dr. Mátrai Gyula, Melichár Kálmán, dr. Molnár Ignác, Molnár Márton, dr. 
Nékám Lajos, Pannonhalmi közp. könyvtár, Pannonhalmi növendékpapság, 
Papnevelőintézeti könyvtár Győr, Papnevelőintézet Veszprém, dr. Pataky 
Arnold, Perényi Antal, Petrovits Gyula, Pius-kollégium Pécs, Plébániahivatal 
Csabrendek, Plébániahivatal Előszállás, Plébániahivatal Nagyperkáta, Plébánia-
hivatal Szentetornya, dr. Pokorny Emánuel, Premontrei székház könyvtára 
Csorna, Pulai István, dr. Rada István, Radisich Irma, dr. Radványi Viktor, 
Ridarcsik Imre, dr. Sárközy Lajos, Schermann Egyed, Schmeller Alajos, Streit 
Ferenc, Szabó István, Számord Ignác, dr. Szely Lajos, Szentferencrendi zárda 
Szombathely, Szent Domonkosrendi zárda Budapest, dr. Taksonyi János, 
Tauber Sándor, dr. Trikál József, Tóth Gyula, dr. Varga Gábor, dr. Vándor 
József, dr. Werdenich Endre, Úrinők Mária-Congregatiója Budapest, dr. Zalka 
László, gr. Zichy Gyula, Zimányi Gyula, dr. Zoltvány Irén. — 122 K-t: 
dr. Lindenberger János. — 100 K-t: Eőri János, Várkonyi Hildebrand. — 
80 K-t: Főgimn. tanári könyvtár Esztergom, dr. Hamvas Endre, Molnár 
Lajos. — 60 K-t: Bihari Ferenc, Domonkos férfizárda Vasvár, Kránitz Kál-
mán. Masson Lipót, Proksch Ferenc. 

1923-ra 120 K-t: Horváth Lajos, Lazaristák misszióháza Piliscsaba, gr. 
Majláth György. 



H I R D E T É S I R O V A T . 

Dr. Kiss Jánosnál (Budapest, IX., Mátyás-utca 18.) kaphatók: 
Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek remekműve 

magyarra fordítva: Katholikus Ágazatos Hittan. Az I. kötet (Isten 
és a teremtés) elfogyott, a többi 5 nagy kötet 300 korona, néhány 
példány van belőle. 

Dr. Kiss János Imádkozzunk c. imádságos- és énekeskönyve 
elfogyott. Sokfelé megkedvelték. Akik több példányt rendel-
nének, sietve értesítsék a szerzőt, ha néhány ezer példányra 
jelentkeznek, kiadhatom, máskép nem. 

Az alább elősorolt könyvek eladók; az érdeklődők a «Re-
ligio» szerkesztőjénél tudakozódjanak, ő mondja meg az árakat; 
mindegyikből egy-egy példány van: 

Alzog. Universalgeschichte der christlichen Kirche, félbőr. 
De Augustin is S. J. De re sacramentaria, 2 nagy kötet. 
Baumgarten. Das Wirken der kath. Kirche auf dem Erden-

rund unter besonderer Berücksichtigung der Heidenmissionen. 
Nagy díszmű, térképekkel, műlapokkal és a szövegben 600 auto-
typiával, krétapapir, díszkötés. 

Corpus Juris Hungarici, teljes, négy kötet, folio, bőrkötés, 1822. 
Magyar törvények 1836—1893-ig és 1904., 29 kötet, vászon-

kötés. 
Cyrilli Hirosolymitani. Opera omnia graece et latine, félbőr. 
Corpus Juris Romani, teljes, Köln, 1775. pergamen^kötés, 

2 kötet. 
Hurter S. J . Theologiae Dogmaticae Compendium, 3 kötet, 

kötve. 
Loch és Reischl, teljes német Szentírás, 3 nagy kötet, félbőr. 
F. Lucii Ferraris. Prompta Bibliotheca canonica, iuridica, 

morális, theologica. Migne-kiadás, 8 kötet. 
Weisz Albert O. P. Apologie des Christenthums vom Stand-

punkte der Sitte und Kultur. 7 kötet, félbőr. 
Hőke Lajos. Magyarország újabbkori történelme 1892-ig, 

2 kötet, fűzve. 
Kaulen Ferenc. Asszyria és Babylonia a legújabb fölfede-

zések után, sok képpel, fűzve. 
Király Pál. Dácia, Augusztus Provinciája, 2 kötet, fűzve. 
Smets. Az osztrák birodalom története, 3 kötet, fűzve. 
Ebers György. Cicerone a régi és új Egyptomon át, fűzve. 
Wertner Mór. Negyedik Béla király története, fűzve. 
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