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I. E * R T E K E Z É 3 E K 

1517. 

A krisztusi hitegységből a protestantizmus kiszakadá-
sának megindulása.1 

Nitimur in vetitum semper 
cupimusque negata. 

A M I Ó T A a bukott angyalok vezére, a bűn szerzője, ősszülein-
J ~ \ ket — Ádámot Éva által, Évát ő maga személyesen — a 
terv szörnyű gonoszsága mellett is minden tekintetben zseniális-
nak mondható számítással a boldogság útjáról, mely fel Istenhez 
vezet, leterelte: azóta az emberiség története s a róla szóló 
világtörténelem tevőleges programmjának (fel, Isten felé!) visz-
száját (el Istentől!) rövidebben és velősebben megfogalmazni 
igazán nem lehetne, mint ahogy azt a fent idézett óklasszikus 
mondás megállapította : «Tilosba törtetünk állandóan és lehetet-
lenségekre vágyakozunk!» Az emberiség történetének folyásában 
ugyanis az istentisztelő s neki engedelmeskedő, szóval a theocen-
trikus világáramlattal szemben végtől-végig ott látjuk (és tapasz-
taljuk saját küzdelmeinkben is) zajongni és zuhogni az Isten 
tilalmaival és rendeleteivel ellenkező egyéni önkények gyászos-
végű világáramlatát. E két világáramlatnak egymással való küz-
delme, azoknak váltakozó viszontlagos diadalai és kudarcai 
alkotják a világtörténelem egész tartalmát. Az Istennel nem na-
gyon törődött, sőt az ellene való tusakodásban nem egyszer 
gyönyörködve résztvevő Goethe volt kénytelen nagy elméje jó-
zanságának egyik fényes pillanatában beismerni, hogy, úgymond : 
«Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Weltgeschichte, 
dem alle andern sich unterordnen, ist der Conflikt des Unglau-
bens und Glaubens.»2 

1 Szerző szives figyelmet és méltánylást kér ana a körülményre, hogy 
falusi magányban sem könyvtár, sem Szentírásban útbaigazító Concordantia 
nem áll rendelkezésre. 

2 Westöstl. Divan c. művében. Ugyan ő állapította meg a hitetlenség-
ről, hogy az miféle «kulturtényező» : «Der Unglaube — úgymond — ist das 



4 DR. BREZNAY BÉLA 

Mikor a gonosz léleknek merénylete — az embernek Isten-
nel való meghasonlásba juttatása — sikerült, a csábító bizonyára 
azt hitte, hogy Istennek az emberiségre vonatkozó tervét csútfá 
tette, megsemmisítette : az ember többé boldog nem lehet. Ámde 
nagyon csalódott. Az, amire, magáról véve hozzá a mintát, való-
színűleg számított, hogy Isten a semmirevalóvá lett, háládatlan 
embert haragjában szét fogja tiporni és a semmiségbe, amelyből 
őt teremtve kiemelte, vissza fogja taszítani, nem teljesedett be. 
Halál — mert ez volt büntetésül kimondva — következett ugyan 
be testre és lélekre ; ámde a lelki halálból, a bűn állapotából és 
átkából, Isten irgalmassága utat nyitott az emberiségnek szaba-
dulásra : isteni megváltót — vagy így is mondhatjuk, váltságra 
megváltó Istent — igért és így Ádámot és Évát s bennök az 
egész emberiséget az örök boldogságra való törekvés s az oda 
való biztos eljutás útjára, szóval a theocentrikus világáramlatba, 
még pedig a természetfölöttibe is, csakhamar visszahelyezte, úgy 
hogy a csábító gonosz léleknek aligha maradt sok ideje az 
emberiséggel űzött gonosz játékának sikerében kárörömmel gyö-
nyörködni. 

Ez a megváltó vagyis bűnből s annak átkából kiszabadító, 
angyalon, emberen, ördögön mérhetetlen magasságban felülálló 
Lény, vagyis ahogy most már a világtörténelem fényében nem 
csak láthatjuk, de úgyszólván kézzel is foghatjuk, ez az emberré 
lett isteni személy, ki itt közöttünk «lakozék»1, jézus Krisztus, 
aki örökérvényű evangéliumában, a theocentrikus vagyis Isten-
imádó és neki engedelmeskedő szellemi világáramlatra vonatko-
zólag, azt jelentette ki magáról, hogy ennek a világáramlatnak 
Ő a mindene: úttörője és vezetője; minden sötétséget leverő 
világossága2 vagyis minden tévelyt kizáró igazsága; s végül a 
megmásíthatatlanul megérdemelt örök halálon kivül minden 
halált és pusztulást új élettel megtöltő éltetője.3 

Eigenthum schwacher, kleingesinnter, zurückschreitender, auf sich beschränk-
ter Menschen !» Zar Farbenlehre. (Munkái, Cotta-féle kiadás) II. 163. 1. 

» Sz. Ján. I., 14. 
2 «Igaz világosság, mely megvilágosít minden e világra jövő embert.» 

Ugyanaz I., 0. «Én vagyok a világ világossága : aki engem követ, nem jár 
sötétségben, hanem az élet világossága lesz nála.» Ugyanaz, VIII., 12. 

3 «Valamennyien befogadák őt, hatalmat ada nekik, hogy Isten fiává 
legyenek, — azoknak, kik az ő nevében hisznek — kik nem vérből, sem a 
test ösztönéből, sem a férfiú akaratából, hanem Istentől születtek.» Ugyanaz 
I., 12., 13. 
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«.Én vagyok — saját szavai — az út, az igazság és az 
élet.r>1 

Ő, a Aèyoç xoö frsoö, az Isten Igéje, parancsolta elé a sem-
miségből «vagyis teremtette a világot. O róla hirdeti ennélfogva 
evangéliumának az örökkévalóságból kiinduló nyitányában szent 
János apostol : «Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum 
est nihil, quod factum est.»2 Ő hirdette ki a világtörténelem 
propyleumai között a protoevangeliumot vagyis a paradicsomi 
ősörömhírt, mely egyfelől megváltót igért a bűntől, másfelől 
pedig, eltekintve az örök büntetéstől, mely azonban elkerülhetővé 
lett, időben, a világtörténelemben most is folyó büntetéseket 
szabott ki Ádámra, Évára és a kígyó alakjába öltözve volt csá-
bító gonosz lélekre. Ő mentette meg az emberiség életének 
folytatódása számára a vízözönből Noét és családját. Ő hívta el 
Ábrahámot a «kiválasztott nép» törzsatyjává; ő rendelkezett és 
társalgott Ábrahámmal és utódaival, Maiak Jehova, Jahve követe 
név alatt, nemzedékeken át. Ő jelent meg Mózesnek égő, de el 
nem hamvadó csipkebokorban. Ő bízta meg és hatalmazta fel 
Mózest Isten kiválasztott, megváltószülő népének Egyiptomból 
való kivezetésére. Ő adta Sina hegyén mennydörgés és villám-
lás közt Mózes kezébe át a tízparancsolat két kőtábláját. A Vörös-
tengeren és a Jordánon Izrael népét száraz lábbal ő vezette át. 
A birák és királyok korában ő intézte a theocratia államformá-
jával minden más nép fölött kitüntetett messiásos nemzet sorsát. 
Ő «szólott a próféták által». Ő rá mutatott rá az ószövetség 
utolsó és legnagyobb prófétája, keresztelő szent János: «íme, 
az Isten Báránya! íme (ő az), ki elveszi a világ bűnét».3 

A világtörténelemben legnagyobb jelentőségű születés elő-
készítésére szánt hosszú idő elteltével (in plenitudine temporis) 
valóban Ő lett «testté» vagyis emberré és ő lakozék a földön 
az emberek között; Ő tanított; Ő halmozott csodákat csodákra; 
Ö halt meg napfényt homályba borítva és holtakat feltámasztva. 
Ő létesített sok, napnál ragyogóbb titokteljes tény után, mintegy 
csattanós záradékul, egy unicumot a világtörténelemben, t. i. O 
támadt fel halottaiból — saját erejéből. Ö szállt fel a mennyekbe 
s űl a mindenható Atya-Isten jobbja felől. Ő alapította és hagyta 

1 Ugyanaz, XIV., 6. 
2 I., 3. Itt a magyar fordítás nem ér fel sem a latin, sem a görög szö-

veg erejével, azért idézzük e helyet a Vulgata szövegében. 
3 Sz. Ján. I, 29. 
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maga után a földön a theocentrikus szellemi világáramlat fen-
tartására és izmosítására — az anyaszentegyházat, egységes egy 
hittel, egységes egy életrendszerrel, látható, tőle rendelt és meg-
nevezett emberekből álló egységes egy kormányalakzattal és 
isteni hatalommal. 

Vonjuk le a következményt!... 
* 

Ha mindez igaz — már pedig ennél sem fenségesebb, sem 
igazoltabb ténysorozat a világtörténelemben nincs ; — akkor 
ami a világtörténelemben a krisztusi úttól eltérés, ami a 
krisztusi igazságba beleütközés, ami az emberiség krisztusi 
életfolyamatával homlokegyenest ellenkezés : az, — akárhogy zeng 
különben Krisztusnak alleluját, — Krisztus szellemében nem 
leledzik, Krisztus szelleméből (hiszen vele homlokegyenest 
ellenkezik) nem táplálkozhatik : az, akárhogyan hitegeti magát, 
nem lehet a Krisztus által elvetett mustármagból kelt te-
rebélyes, az egész világnak enyhet adó fán természet- és szabály-
szerűen fejlődött termőág; az nem egyéb, mint a Krisztustól 
ültetett életfára felkapaszkodott akár szivós, századokig élő, akár 
egynyári élősdi, a krisztusi életfájáétól elütő természettel biró 
kúszó növény, mely a tölgyfán támadt fagyöngyökhöz hasonlóan 
a kúszás alapjául vett életfa héjába bocsájtott gyökérszálakon át 
szí magába, amig el nem aggik, életnedvet s ekkép tartja fenn 
ideig-óráig parasyta-tenyészéletét, esetleg szemre viruló színben 
és alakban, végeredményében azonban, mint minden mulandó s 
emberi dolog, enyészetre van Ítélve és múlhatatlanul annak esik 
is áldozatul. Hol van pl. már másfél ezredév óta az arianismus, 
melyről az V. századból maradt ránk az az ismert nevezetes 
mondás: az egész világ csodálkozott, hogy ariánussá lett!? 

Az 1917. október 31-én lezajlott Luther-ünneplés értéke-
lésének megalapozásához szükséges volt ezt és ennyit előre-
bocsátani. * 

Itt most egészen mellékes dolog az, hogy a protestantiz-
mus miért épen október 31-én jubilálja keletkezésének évforduló-
ját, miért nem más, Luther életének sokkal alkalmasabb, jelentő-
sebb és kiemelkedőbb eseményéből kiindulólag? Az 1517. ok-
tóber 31-ére kihívott hittudományi vita egy kultúr-darab az 
elfajulásnak indult középkorból, tudvalevőleg lucus a non lucendo 
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maradt, vagyis arra senki meg nem jelent, az soha be nem kö-
vetkezett. 1 Innen van az, hogy a protestánsok maguk között 
bizonyára nagyon kevesen tudják az okát, miért lett épen 
csakis október 31-ike «Reformationsfest», — melyet 1688-ban 
kezdtek Szászországban ünnepelni,— Németország 27 landeskirche-
jében 1880 óta kötelező ünnep. Az okra rámutatott H. Böhmer,2 

Mert (er—á—rá mondd rá!) összes művei kiadásának 1. kötete 
elé 1545. március 5-én írt bevezetésében reformátori szereplésé-
nek történetét az 1517. okt. 31-iki tételkiszögezés eseményével 
kezdte — maga Luther. 

Ennyit a német protestantizmus október 31-iki ünnepének 
eredetéről és okáról. 1817-ben, a napoleoni nagy német nemzeti 
küzdelmek hevében a Luther-ünneplés, mint a wälschtum-mal 
szemben való német nemzeti hős ünneplése, igen magas lángok-
ban lobogott, úgy hogy katholikus részről több felszólalást 
kényszerített ki,3 s abba beleszólva az új pogány világnézetű 
Goethe is hallatta jellegző szózatát, magasztalva a démoni szel-
lemű4 Luthert és a sárga földig leszólva összes kortársait.5 

* 

1 «Nicht im 31. Oktober 1517, vielmehr in der Leipziger Disputation 
1519 hat lange Zeit hindurch öffentliche Meinung und Geschichtsforschung 
den Beginn der Reformation gesehen.» W. Köhler, Martin Luther und die 
deutsche Reformation. Leipzig—Berlin, 1916. 40. 1. 

2 Luther im Lichte der neueren Forschung. Leipzig—Berlin, 3. Aufl. 
1914. 34. 1. 

3 V. ö. Räsz A., Was sagt die Geschichte dazu? Ein Nachtrag zur 
Reformationsfeier vom 31. Oktober 1817. Mainz, 1825. 

4 A démoni jellemzés tősgyökeres protestáns beismerés. A berlini egye-
tem egyik orthodox hírben álló professzora, Seeberg állapította meg : «Luther 
ist hingegangen—úgymond — durch sein Zeitalter wie ein Dämon.» Dog-
mengesch., II. 204. 

5 «Das Einzige — úgymond — was uns an der Reformation interessiert, 
ist Luthers Charakter, und er ist auch der Einzige, was der Menge imponiert 
hat. Alles Übrige ist nur ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur 
Last fällt» Knebelnek írt levélben. Idézve Kóklernél 110 1. — A nagy epikus 
tehát csak aesthetikailag «érdeklődött» a dolog iránt. Ámde érdeklődése nem 
abban az irányban termett sikert, amelyben érdeklődését irányította, hanem 
abban, amelyre bizonyosan nem is gondolt. T. i. Luther jellemzése itt Goethé-
nek egyáltalán nem sikerült, mert jellem nem vakmerő konokság, hanem elvi 
kifogástalanság állandó szilárdsága. Annál sikerültebb itt G oethének bizonyára 
nem akart saját jellemzése : az a gőg, mellyel a maga valamennyi kortársára 
mint «Quark»-ra gondolt és — bocsánat ! — lepökött. 
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E közbeeső észrevétel után térjünk át a minap nálunk le-
folyt október 31-iki magyar Luther-ünneplésre. Mert ennek 
alkalmából vagyunk kénytelenek egyet-mást megállapítani. 

E folyóirat hasábjain eddig szó nélkül hagytuk a protes-
táns ünneplést teljesen. 

Oly nagy még mindig az elfogultság, hogy minden meg-
győzni akarás, kivált nálunk, falra borsóhányás. Németországban 
Möhler, Döllinger, Jörg, Janssen, Denifle, Grisar stb. történet-
tudós szellemóriások tudományos ostroma vájjon mit eredmé-
nyezett a protestáns tudomány részén? Még keményebb vas-
kalaposságot; az elfogultságnak még erősebb megrögzését. Tu-
domány megtérítéshez nem elégséges. Azért is mink itt szó 
nélkül hagynók a Luther-ünneplést ezentúl is, hogyha az ünnep-
lés zajában nem hangzott volna el, tekintélyes szócsőn át szerte 
az országban, egy meggondolatlan ötlet, illetve kérdés : az, hogy 
miért nem tudott a katholikus egyház módot találni arra, hogy 
a protestáns felekezetek ünnepében részt vegyen ? 

Ha naiv együgyűség tette volna fel ezt a kérdést, hallga-
tással engednők azt is a minden gyarlóságot megőrlő idő mé-
hébe elmerülni. Ámde értelmes ember értelmes emberek elé 
terjesztette — ismételjük, nagy meggondolatlansággal — ezt a 
kérdést : azért lehetetlen azt hittudományi szakfolyóiratban felelet 
nélkül hagyni. Lehetetlenség ez annál is inkább, mert hiszen a 
mai izgalmas világban szinte el -se képzelhető az, hogy ne talál-
kozzék szemfüles ember, aki ránk olvassa a sententiát: «qui 
tacet, consentire videtur», vagyis hogy csakugyan van valami 
sajnálni való abban, hogy a katholikus egyház a felekezetekkel 
az ő keletkezésök örömünnepében nem vett részt. 

Tehát lássuk: miért nem vett részt a katholikus egyház a 
németeredetű «Reformationfest»-ben, a Luther-féle hitújításnak, 
a keresztény hitegységtől s az egy és oszthatatlan krisztusi egy-
háztól való elpártolásnak dicsekvő és dicsőítő ünnepében ? . . . 

A felelet erre a kérdésre oly hangosan kikiált, kirí a katho-
likus anyaszentegyház és a belőle kiszakadt felekezetek közti 
elvi különbségből, hogy igazán csodálni lehet az önfeledettség-
nek azt a fokát, amelyen a kérdező a nyilvánvaló, szemet-
szúró ellentétek dacára — ilyen kérdés fölvetésére kalandoz-
hatott el. 

Ha valamely tisztességes, jó hírben álló magánemberről 
csupán csak föltesszük magunkban, hogy ő — mikor Isten iga-
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zában nem az! — hogy — ő gerinctelen, köpönyegforgató, aki, 
mint egy német költp mondja: 

«Hänget sein Mäntelchen nach dem Wind»; 
akkor, még ha ki sem mondjuk föltevésünket, máris nagy tisz-
teletlenséget, a tiszteletreméltóság fokozata szerint esetleg égbe-
kiáltó cégéres sérelmet követünk el az illető ember ellen. 

Mit mondjunk annak a meggondolatlannak tévedéséről, 
aki az elvek, a hitelvek ügyében sziklaszilárdnak ismert katho-
likus anyaszentegyházról csak gondolatban is felteszi azt, hogy 
valaha sziklaalapjáról leléphessen és beleolvadjon az emberi véle-
ményeknek, még ha azok hosszú századok patináját viselik is 
homlokukon, még hogyha azok ezeredszer jubilálnak is — 
hullámzó, állhatatlan, le-fel, összevissza áradozó tengerébe?! 

íme, ily elvi akadály miatt nem vehetett részt, sem örömé-
vel, sem gratulációjával a katholikus anyaszentegyház a protes-
tantizmus jubilálásában. 

Olaj és víz sose keveredik össze, nemde ? És minden bizony-
nyal a szellemi világrend megbomlottságának kétségtelen jele 
volna az, hogyha az igazság a tévedés, az alapos állítás az alap-
talan tagadás elé járulna valaha s azt mondaná ennek: ave, üd-
vözlégy; keletkezésednek, sikerednek gratulálok!... 

De hát csakugyan így áll-e a katholicizmussal és protes-
tantizmussal a dolog? Csakugyan megmásíthatatlan elvi ellentét 
különbözteti meg a katholicizmust a protestantizmustól és viszont 
ezt amattól? 

Lássuk ! 
Balatonleile. Dr. Breznay Béla. 

(Folyt, köv.) 
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1. — A 104. (a LXX. fordításban és a Vulgatában a 103.) 
zsoltár Isten nagyságát és bölcseségét magasztalja, mely a világ 
teremtésében és kormányzásában nyilvánul meg. Joggal helyezzük 
e himnuszt az ószövetségi szentirodalomnak legkedvesebb költői 
termékei közé. 

Szószerint való fordítása a héber szöveg szerint így hangzik : 
1. Áldjad én lelkem Jahvét! Jahve, Istenem igen nagy vagy! 

Fénybe és dicsőségbe öltöztél. 2. Ki befödi magát világossággal 
mint öltözettel, ki sátorként terjeszti ki az eget. 3. Ki a vizek 
közt építi föl lakóhelyét, ki a felhőket teszi kocsijává, ki a szél 
szárnyain jár. 4. Ki követeivé tesz szeleket, szolgájává az égő 
tüzet. 5. Megalapozta a földet oszlopain, hogy ne mozduljon meg 
mindörökön örökre. 6. Az örvény, — mint ruhával födted be azt1 

vele ; 2 a hegyek fölött álltak a vizek. 7. Fenyegetésedre el-
menekültek, mennydörgésed szavától elűzettek. 8. [Hegyek emel-
kedtek föl, völgyek szállottak le] azon helyre, melyet nekik ki-
jelöltél. 9. Határt szabtál, hogy azon át ne lépjenek, ne térjenek 
vissza, hogy elborítsák a földet. 10. Ki a völgyekbe forrásokat 
küldött, hegyek kőzött folynak (LXX. Vulgata : a vizek). 11. Iszik 
a mezőnek minden állata, vadszamarak szomjuságukra enyhülést 
találnak. 12. Fölöttük laknak az ég madarai, az ágak között adnak 
hangot. 13. Ki megöntözi a hegyeket felső kamráiból, munkáid 
gyümölcsétől jóllakik a föld. 14. Ki füvet termeszt az állatoknak, 
és növényt az ember szolgálatára, hogy kenyeret termeljen a 
földből. 15. És bor vidámítsa meg az ember szivét, arcát olajjal 
tegye vidámmá (LXX : fényessé), s kenyér erősítse az ember szivét. 
16. Jóllaknak Jahve fái, és a Libanon cédrusai, melyeket ültetett. 
17. Hol madarak fészkelnek, a gólya, — ciprusok az ő fészke. 
18. Magas hegyek a vadkecskék számára, sziklák védelmei a mezei 

1 A földet. 2 Az örvénnyel. 
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egereknek. 19. A holdat az idők számára alkotta, a nap ismeri 
lenyugvását. 20. Odahelyezed a sötétséget és éj lesz, abban 
mozog az erdő minden állata. 21. Az oroszlánkölykök prédára 
ordítanak, és hogy Istentől eledelüket kérjék. 22. Napkeltére 
visszavonulnak, és barlangjaikban lefekszenek. 23. Az ember 
kimegy munkájára, és dolgára napestig. 24. Mily sok a te mű-
ved, Jahve ! Mindent bölcseséggel akottál, telve van a föld teremt-
ményeiddel ! 25. íme a nagy és mindenfelé széles tenger, benne 
számtalan csúszó-inászö, kis állatok nagyokkal. 26. Ott hajók 
járnak, a Leviathan, melyet alkottál, hogy kigúnyold (hogy abban 
játsszék). 27. Mindezek reád lesnek, hogy eledelüket megadd annak 
idején. 28. Ha adsz nekik, összeszedik; megnyitod kezedet, jól-
laknak jóval. 29. Ha elfordítod arcodat, megijednek, kimúlnak 
és porukba térnek vissza. 30. Kibocsátod lelkedet, megterem-
tetnek, és megújítod a föld színét. 31. Legyen Jahve dicsősége 
örökös! Örvendjen Jahve műveiben! 32. Ki rátekint a földre s 
az megremeg, megérinti a hegyeket és füstölnek. 33. Éneklek 
Jahvenak, míg élek, zengek Istennek, amig létezem. 34. Legyen 
előtte kedves dicséretem, én örvendezem Jahveban. 35. Tűnjenek 
el a bűnösök a földről, és gonoszok többé ne legyenek. Áldjad 
én lelkem Jahvét! Alleluja! 

2. — A 104. zsoltár a mazoretikus szövegben névtelen; a 
LXX. fordítás címirata Dávidnak tulajdonítja, s ezt követi a 
Vulgata és a Pesittha is. (Tq> AauíS, Ipsi David.) Ez azonban ön-
kényes eljárásnak látszik, mert zsoltárunkat nyelvezete már késő 
korba utalja, p határozószócskának eszközhatározói használata, 
melyet a 7. vers mutat, Jeremiás 44, 18; Joel 1, 12; Krón. I. 5, 18. és 
más késő eredetű könyvekben található. (Baethgen.) Az imper-
fectum többes számú időalakjai tizenhat esetben^i-ra végződnek 
(7. kétszer, 9. kétszer, 10. 12. 22. kétszer, 26. 27. 28. kétszer, 29. 
háromszor, 30.), ami aram igeképzés. pniB az újabb héber nyelv-
ben használatos a régi pns helyett (Jób 5, 22; 39, 7, 18. 22; 41, 
21; Péld. 31, 25; Préd. 3,* 4. stb.) A 27. versben olvasható -űto 
valamire ügyelni, valakire lesni — más késő korú zsoltárokban 
(héb. 119, 166; 145, 15; 146, 5.), továbbá Eszter 9, l-ben fordul 
elő, gyakori az aram és a szír nyelvben (v. ö. Dán. 7, 25. nap). 
Zsoltárunk nyomon követi a hexaëmeron előadását (Gen. 1, 1.), 
de több vonást átvesz Izaiásból, Jób könyvéből és más psal-
musokból. Mindezekből joggal következtethetünk a zsoltárnak 
erősen fogság utáni eredetére. 



12 DR. PATAKY ARNOLD 

Költeményünknek versmértéke általában: három szó egy 
verstagban. 

Zsoltárunk gondolatmenetében három eszmecsoportot külön-
böztethetünk meg. Az első (1—23. versek) az egyes lények meg-
teremtésében megnyilvánuló bölcseséget dicsőíti, a második rész 
(24—32. versek) a végtelenül bölcs isteni gondviselést magasztalja, 
míg a befejező harmadik részben (33—35. versek) a zsoltáros a 
maga szivének hálaénekét ajánlja fel Urának. 

Isten fénybe, dicsőségbe öltözött, az eget sátorként vonta 
föl, lakását az égi vizek közé helyezte, szekerét felhők alkot-
ják és a szél szárnyain jár (1—3.), Isten követeivé teszi a szele-
ket és szolgáivá a villámokat (4.). A földet szilárdan felállí-
totta oszlopaira s a Tehommal mint valami köpenyeggel födte be. 
(5—6.). De Isten mennydörgő szavára eltűnt a víz a hegyekről, 
a hegyek és völgyek előtűntek (7—8.). Isten határok közé zárta 
a vizeket, a völgyekben forrásokat fakasztott, melyek az állat-
világnak hűsítő itallal szolgálnak; felettük a hegyek között az ég 
madarai tanyáznak s az üdítő eső megtermékenyíti a hegyeket 
és völgyeket (9—13.). Az állatok részére a föld szénát terem, az 
ember részére pedig kenyeret, bort, olajat, melyek nemcsak fen-
tartják, de meg is vidámítják életét (14—15.). A legnagyobb 
fákat és a Libanon cédrusait Isten tartja fenn, köztük madarak 
fészkelnek, míg más állatoknak a magas kősziklák nyújtanak 
védelmet (16—18.). A hold és nap szabályosan kel és nyugszik. 
(19.). Éjjel az erdő vadai, az oroszlánok járnak prédájuk után, 
napkeletkor azonban visszatérnek barlangjukba s az ember nap-
estig nyugodtan láthat munkája után (20—23.). Mily bölcsen 
rendezett mindent az Isten! íme a nagy tenger, számtalan kis és 
nagy állatával, hajójával, főleg pedig a Leviathannal, szintén 
Isten bölcseségét hirdeti (24—26.). Mindezek Istentől várják 
eledelüket alkalmas időben; ha Isten ezt megadja, nyugodtan 
élnek, ha pedig nem, elpusztulnak és visszatérnek a porba. Isten 
szelleme megújítja az egész földet (27—30.). Mindezért legyen 
örök dicsőség Istennek, hirdesse nagyságát minden teremtmény. 
(31.). Ha Isten haragjában csak rátekint a földre, ez megremeg 
s a hegyek füstöt okádnak. (32.). Ezért a zsoltáros is egész 
életében hálát zeng az Úrnak, kérve, hogy dicsérete legyen 
Isten előtt kedves és a gonoszok vesszenek el a föld szinéről. 
(33—35.). 

3. — Zsoltárunknak kozmologiai felfogásáról alább szólunk. 
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Mindenek előtt az egyes szövegeknek kritikai eltéréseit és nehe-
zebb kifejezéseit világítjuk meg. 

1. v. Mint már említettük, a Hetvenes fordítás, a Pesittha 
és a Vulgata szerint a zsoltárnak Dávid a szerzője ; a héberben a 
szerző neve hiányzik. A Pesittha az 1. versben Istenről harmadik 
személyben beszél, a LXX fordítás és a Vulgata a héberrel együtt 
második személyben. 

1 c. Jób 40, 10-re emlékeztet. — -nn szót a LXX és a Vul-
gata rVT igétől származtatják, és è^onoXôyrjatç-nek, illetve confessio-
nak fordítják. E szó azonban talán a nem használatos ira gyöktől 
ered, és fényességet jelent. — A Targum szerint az 1. vers be-
vezetése (és a 35. vers befejezése) így szól : «Áldjad én lelkem 
Jahve nevét, X'aó n_\ E fordítást megmagyarázza azon, már 
Krisztus-korabeli irányzat, mely Istent egyre inkább elvont foga-
lommá tette, és különböző középlényeket vett föl, melyek által 
Isten a világgal közlekedik. 

A 2. 3. és 4. versben a héber szöveg participiumokat hasz-
nál, a Pesittha harmadik személyt, a LXX és a Vulgata másodikat. 
2 b. v. ö. Iz. 40, 22. (Tim. I. 6, 16). 

A 3. versben a LXX a (kocsi) szót emßaa^-nak (Vul-
gata ascensus) fordítja. A szeleket a babylon fölfogás is szárnyas 
lényeknek gondolta. A Targum «a szél szárnyait» megmagya-
rázza: «ki a gyors szeleken jár, mint a sas szárnyain» (-pn 

A 4. verset a LXX így fordítja : Ő TOKDV TOÙÇ àyyéXouç aùxoO 

TCVsùfAaxa, xaí toùç Àetioupyoî»; aüxoü nûp tpXéyov : «Aki angyalait 
szellemekké, és szolgáit égő tűzzé teszi». Ily értelemben idézi 
zsoltárversünket a zsidókhoz írt levél szerzője is 1, 7-ben. A Tar-
gum is ezt az alkalmazott értelmezést adja: «Aki hírnökeit (an-
gyalait) gyorsakká teszi, mint a szél, szolgáit erősekké, mint az 
égő tüzet». Az égő tűz a villám. Zsoltárversünknek betű szerint 
való értelme azonban az, hogy Isten a szeleket és a villámlást 
tette követeivé és szolgáivá. A suffixumok ugyanis Tptótt és 
Trviüp szavakban olvashatók, és a teljes szöveg (contextus) is ezt 
az értelmezést követeli, mert e helyen nem angyalokról, hanem 
természeti tüneményekről van szó. 

5—9. v. ö. Gen. 1, 9, 10; Jób 38, 6—11. 
A 6. versben ainp nominativus absolutus: «Az örvény, 

(ami az örvényt illeti), — mint ruhával födted azt (a földet) be 
vele». A LXX fordítás TmSO-t Tiç5-nak olvasta: äßuaao? <bç 
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[fiáuov to nEpt̂ óXatoc aíixoO, s ezt követi a Vulgata is: «Abyssus, 
sicut vestimentum amictus ejus». Aquila és TheodotionaDinp szót 
tárgynak veszik: aßucraov óaet EV5U|ÍOC TtspteßaXeg aOníjv. Az arab 
fordítás szerint: «A mélységbe, mint ruházatba öltöztél». A mnri, 
melyet magyarra «örvény»-nek fordítottunk, nem a vízözön vizét, 
hanem a Genesis 1, 2-ben említett víztömegeket jelenti. 

7. v. A mennydörgő hang Istennek teremtő szava. 
A 8. v. első fele («Hegyek emelkedtek föl, völgyek szálltak 

alá») betoldásnak látszik. A vers második felében említett «hely 
oipfc ugyanis világosan azonos Gen. 1, 9. -nx nipB-jával, és 
természetes folytatását képezi a 7. versnek. A hármas versmérték 
is betoldásnak mutatja 8 a-t. — TC? «alapítani» szó e helyen 
«kijelölést» jelent. (V. ö. Hab. 1, 12.) A Targum a vizeket teszi 
logikai alannyá: 

finb ürncny, -jw -pnn;-] srntab xainn jü iipbçn 
«felszállottak az örvényből a hegyekre, és leszálltak a völgyekbe, 
azon helyre, amelyet nekik kijelöltél.» 

9. V. ö. Gen. 9,11; Jób 38, 10. 11. 
A 10. vers végét a LXX fordítás így adja vissza: áva piaov 

Twv őpéwv SteXeóaovxat öSaxa (Vulgata: «Inter medium montium 
pertransibunt aquae) A viz a héber és szír szövegben hiányzik. 

11. v. A vadszamár a sivatagnak legfélénkebb állata. Az 
erről való isteni gondoskodást Jób könyve is külön kiemeli 
39, 5. V. ö. héb. 50. zsoltár 10. 

A 12. verset némelyek (pl. Kittel, Biblia, Hebraica. Lipsiae 
1909. 988. 1.) a 16. vers utánra teszik; de a szöveg megváltoz-
tatása szükségtelennek látszik. Igen kedves kép : a szomjukat oltó 
vadállatok, s a fölöttük csicsergő madarak. 

A 13. versben «Isten munkáinak gyümölcse» Baethgen sze-
rint talán az eső és a harmat. (Fr: Baethgen, Die Psalmen. Göttin-
gen, 1904. ezen zsoltár magyarázatában.) 

A 14. versben rHh? (szolgálat) használatot jelent. 
A 15. versben említett termények; a bor, olaj és gabona 

Deuterononium 12, 7. szerint is Palesztinának legfőbb termékeit 
képezik. V. ö. 4. zsoltár 8 ; 23. zsolt. 5. — bn? ige helyett a 
LXX-val és Targummal in? olvasandó : fényesnek lenni, a Hiph'-
ilben : fényessé tenni. (A vidámság jele.) 

A 16. versben «Jahve fái» vagy a legmagasabb fákat jelentik, 
az ugyanott említett cédrusokat, vagy pedig a vadon növő, 
«Istentől ültetett» fákat, ellentétben az emberi gondozás alatt álló 
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fákkal. A LXX fordítás xà çù/a xoo TceSíou-t, a Vulgata «ligna 
campi»-t mond. 

A 17. versben a ••nsï (madarak) szót a LXX axpoó&ía-nak, 
a Vulgata «passeres»-nek fordítja. A vers második részében az 
alexandriai fordítás és a Vulgata szövege alig érthető. A görög 
fordító onçîna-ot (ciprusok) Dtóaha-nak olvasta, a és ®s'-i szavak-
ból származtatta és úgy értette, hogy a gólya fészkel a legmaga-
sabban, hajléka vezére a többi madár lakóhelyének : xoO áptoSíou 
•fj oixla Vjyefxai aùxwv. Ezt a görög értelmezést fordítja le a Vul-
gata is szószerint. A Targum a héber szöveget követi (irisoa 
ïTTnç nia), az arab fordítás pedig elég szabad, de inkább a 
LXX-ra és a Vulgatára emlékeztet: «Ott van, ahol kicsinyeket 
nemzenek a madarak, a gólya háza előtte (elől) jár»). 

A 18. vers állatai a LXX és a Vulgata szerint a szarvasok és 
a sündisznók (herinacius = ericius) yoiçâ çûXXioç, az arab szöveg 
szerint a szarvasok és a nyulak. A héber fë® azonos az arab 

jarboc-chal, és a Moab vidékein nagyon gyakori mezei egereket 
jelenti. 

A 19. versben a Pesittha, a Targum és az arab fordítás 
szerint a nap ismeri lenyugvásának idejét. A szent szerző csak 
a nap lenyugvásáról beszél, mert a következő versekben az éjjelt 
festi. A nap és hold járása szabályozza az időt, mint Oen. 1,14. 
skk-ben. Érdekes, hogy e versben a ©ű®-re hímnemű suffixum 
vonatkozik (isiaB), míg a 22. vers a ®0®-t nőneműnek veszi : 
®tt®n rrim. 

22. v. F®QST-t a LXX ouvax^aovxat-nak fordítja (Vulgata : 
congregati sunt), Symmachos helyesebben Onox«p^aouat-t fordít 
(szt. Jeromos: recedunt). 

A 23. vers vége a Targum szerint így hangzik : Xrtfap •qm? ny 
«az esti készülődésekig» (usque ad mixturas vespertinas). 

A 24. versben ^ ^ p (vagy ïpjJJîpH a LXX vfjç xztaeàç aov-
nak fordítja, Aquila, Symmachos és Theodotion xfjç xx^aswç aou-
nak, a Vulgata «possessione tua»-nak.n;p gyök nemcsak birtoklást, 
hanem alkotást is fejez ki. V. ö. Deutoron. 32, 6. Szinte fölösle-
ges megemlíteni, hogy szövegünkbe a teremtés fogalma sokkal 
jobban illik. 

A 25. versben a szent szerző a tenger csodáinak festésére 
tér át, melyekről eddigelé hallgatott. A 25. és 26. vers Genesis 
1, 20. 21-gyei, a 27. és 28. pedig Genesis 1, 29. 30. verseivel 
mutat párhuzamot. 



16 DR. PATAKY A R N O L D 

A 25. versben A?N HT helyesen így fordítandó : «Ime a tenger.» 
26. v. A Leviathant a Vulgata a LXX-val együtt egyszerűen 

«draco»-nak fordítja, ia prriöb (Pesittha: Tfiby "iroiab) azt is jelent-
heti, hogy a Leviathan játsszék a tengerben (a Pesittha szerint a 
tenger fölött), vagy hogy Isten játszik a Leviathannal, nevet 
fölötte, erejének tudatában kigúnyolja (Vulgata: «ad illudendum 
ei», LXX: â îtaiÇeiv aùx(p). A homályt úgy a héber, mint a szír 
szövegben az infinitivusszal alkotott mondatszerkezet okozza. 
A himnemű suffixum (ia ,Tnby) sem dönti el a kérdést, mert úgy 
D? (SO"1), mint lírnb hímneműek. — Úgy látszik, a rabbik ezen helyből 
következtették, hogy Isten naponkint három óra hosszat játszik 
a Leviathannal. (L. alább.) Nagyon jellemző e helyen a Targum 
magyarázata : 

m-tna ' rp? RRRIYPA ÍT>? xrrnn in^B 
«a Leviathan, melyet teremtettél, hogy abban játsszék (vagy: 
hogy kigúnyold), az igazakért, lakomául lakása házának.» 
A dőlt betűkkel szedett rész ugyan csak a londoni polyglottában 
olvasható, a párisiban hiányzik. E részletnek bővebb megvilágí-
tását is alább adjuk. Egészen uj gondolatot visz a szövegbe az 

9 w í -o 

arab fordítás: «Ottvan a sárkánykígyó (q̂ LXJI), melyet teremtettél, 
j o -- s - ^ y 

hogy csodálkozzanak rajta (»-u 

29. v. V. ö. Jób 34, 15. Az ószövetségi felfogás szerint, 
melyet Oen. 1, 26 skk. Qoheleth 3, 19 skk; 12, 7 is mutatnak, 
a írn, melyet Isten a teremtéskor az embernek (és állatnak) orrába 
(5|S) fúj, nem jelent egyet a ÖEO-sel. A ©ÇS az embernek személyes 
lelke, mely a halál után a biaip-ba száll alá, a írn pedig az élet 
elve, princípiuma, mely Istentől ered, és a halál után (a népies 
felfogás szerint) Istenhez száll vissza. A Targum szerint: «Ha 
elveszed fölségedet» . . . ftn:?®). A mindent éltető, isteni eredetű 
életprincipiumot említi a héberben a 

30. vers is. Isten lelke az Úr teremtő és mindent éltető 
hatalma. A Targum e helyen megegyezik a héber szöveg gon-
dolatával, de ezt körülírja: ^©"pip írn n>OT) «elküldöd szent 
lelkedet». Az arab fordítás pedig így egészíti versünket: és 
megújítod a föld sziliét másodszor». 

A 32. vers leirja Jahve haragját a bűnösök fölött. Az egyes 
szövegek között értelem tekintetében nincs különbség, de a héber 
és szír szerint Isten tekintetére megremeg a föld, a görög és 
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latin fordítás szerint pedig Isten tekintete megremegteti a földet 
(«facit earn tremere»). 

A 34. versben a Targum szerint a zsoltáros így szól: 
adorai ^nx «én örvendezni fogok Jahve igéjében». A iOttitt 

•>•<1 a Philonál s a rabbinikus irodalomban igen jól ismeretes 
egyik középlény Isten és a világ között. 

A 35. versben az arab fordítás a gonoszokat a «törvény 
áthágóinak» fordítja. A mazoretikus olvasásmód o^ült-ot fokozott 
alakjában vette: oltári, nem egyszerűen D">itt?n. A bűnösök egy-
aránt lehetnek gonosz zsidók vagy pogányok. A Targum befe-
jező szavaira vonatkozólag az 1. vers magyarázatára utalunk. 

A rp-lbísn felkiáltást a Pesitha nem fordítja, a LXX fordítás 
pedig a Vulgatával együtt a következő zsoltár elé helyezi. 
A Targum és az arab szöveg a hébert követi. A későbbi zsoltá-
rokban oly gyakori Alleluja felkiáltás e helyen olvasható elöször. 

Az ethiops fordításra nem kell külön tekintettel lennünk, 
mert mindenben a LXX-t és a Vulgatát követi. 

Amit a hexameron (Oen. 1) egyszerű népies nyelven el-
mond, ugyanezt zengi emelkedett, költői nyelven a 104. zsoltár. 
Lehetetlen föl nem ismerni a párhuzamot zsoltárunk leirása és 
a teremtési hat nap egyes mozzanatai között. Az első nap mun-
kája a világosság megteremtése ; ezt hirdetik zsoltárunk 1—2a 

versei is. A második nap műve az égbolt, mely az alsó és felső 
vizeket egymástól elválasztja; erről szólnak a zsoltár 2 a — 3. 
versei, hozzácsatolva a szelek és villámok fölött való isteni ural-
mat, melyről a hexaëmeron kifejezetten nem beszél. Harmadik 
nap: a tengernek és szárazföldnek különválasztása, és a földnek 
benépesítése növényekkel; ezzel párhuzamosak a zsoltár 5—18. 
versei. Negyedik nap: a nap, hold és csillagok megteremtése, 
melyek az idő folyását szabályozzák ; ugyanezt mondják a zsoltár 
19—23. versei. Ötödik és hatodik nap: a levegőnek, viznek és 
szárazföldnek benépesítése állatokkal, és végül az ember meg-
teremtése ; ezekről beszélnek a zsoltár 24—30. versei. Sőt a hete-
dik nap szombat-nyugalmának is szépen megfelel a zsoltár 31. 
verse : Isten örvend művei fölött. 

4. — A. 104. zsoltár (Jób könyvének 38. fejezetével együtt) 
tökéletes és rendkívül érdekes képet nyújt az ószövetségi zsidók-
nak kozmologiai felfogásáról. Minden szakember előtt ismeretes 
dolog, hogy a zsidóságnak «világképe», vagyis csillagászati, 
kozmologiai és geologiai felfogása nem különbözött a többi 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 
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keleti népeknek, főleg Assyriának és Babyloniának népies felfo-
gásától. A sugalmazás, mely nem csillagászati, hanem hitbeli igaz-
ságokat közölt a szent szerzőkkei, ezt a népies világfelfogásukat 
nem érintette. Ezen vélemények szerint a világosság a naptól, a 
holdtól, csillagoktól függetlenül is létezhetik. Assyria pantheon-
jában Assur a világosság istene, Samas a napé, Sin a holdé.1 

A sötétség is Istennek külön teremtménye, melyet Isten 
a világosságtól külön választ. (Oen. 1,4.) 

A föld hatalmas oszlopokon nyugszik mozdulatlanul, az 
oszlopok pedig a nagy világtengerben állnak. Fölötte áll az ég-
bolt. A babylon felfogás a föld alá helyezte az alvilágot, az 
Arallu-t, a biblia is a föld alá teszi a bitfs-t. Az égboltot Izaiás 
(34, 4.) és a Jelenések könyvének szerzője (6, 14.) könyvtekercs-
hez hasonlítják, melyet Isten az ítélet nagy napján össze fog gön-
gyölni. Addig azonban ez az égbolt, mint szilárd sátor terül el 
a föld fölött, s elválasztja a földön levő vizeket a felső vizektől. 
(Ezt mondja Oen, 1,6.7. is a yjn-ról.) A felső vizek semmiesetre 
sem jelentik a felhőket. Az ószövetségi apokrif és rabbinikus 
könyvek világosan megmagyarázzák, mit értett a zsidóság a 
«föld feletti vizeken». Ezen iratok mutatják, hogy a régi keleti 
felfogás, mely többnyire hét eget különböztetett meg,, valamely 
égben hatalmas óceánt képzelt, s ezenkívül az égbe helyezte az 
eső, harmat, hó, jég, szél stb. tárházait 

A részletkérdésekben persze sok az eltérő vélemény, de az el-
térések magát az említett felfogásnak lényegét nem érintik. A rabbik 
általában hét mennyről beszélnek. Rabbi Jehuda szerint ugyan 

1 A hexaëmeron ezen népies felfogás szerint első napra teszi a világos-
ság megteremtését, és csak negyedik napra a nap, hold és csillagok megalkotá-
sát. A szent szöveg erre nézve nem hagy kételyt. Oen. 1, 16-ban világosan ezt 
olvassuk : t T b ^ n nSlKí?n " ^ T K D">hbX tej?}. «És csinált Isten két nagy 
világítót stb. nícy ige mindig «csinálást, alkotást, létrehozást jelent. A világos-
ság az első napon lett, a napot, holdat és csillagokat Isten a negyedik napon 
«csinálta». Minden más magyarázat ellentmond, a bibliai szövegnek. A szent 
szerzőnek bizonyára fogalma sem volt azon gőz- és gáztömegekről, melyek a 
Kant-Laplace-féle elmélet szerint a kialakuló földet körülvették, és amelyeknek 
eloszlása után — a konkordisztikus elmélet szerint — a negyedik teremtési 
napon feltűntek az égitestek ! Ha ezt akarta volna mondani, más kifejezést 
kellett volna használnia, hogy bennünket tévedésbe ne ejtsen. 

A hexaëmeron előadásában a dogmatikus igazság az, hogy Isten terem-
tette az egész világot a semmiből, jónak és a saját dicsőségére alkotta. A többi 
részlet már nem dogmatikus tétel, azokban a szerzőnek saját korabeli népies 
természettudományi felfogása érvényesülhetett és érvényesült. 
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két mennyország van, Rabbi Sim'on ben Lakis azonban hétre 
teszi az egek számát. Ez utóbbi tanítás sokkal általánosabbá lett 
az előbbinél. A hét égnek neve: 1. 2. Tpn, 3. D^ntp, 
4. 513T, 5. fisa, 6. fisa, 7. ninn?. A szláv Henoch-könyv 
(3—21. fej.) s Izaiás mennybemenetele (7, 1 — 10,6.), hét menny-
országról tesznek említést, a görög Baruch-apokalypsis öt égről 
szól, és mind a három irat ezeket részletesen le is írja; Levi 
testamentuma (1—19 fej.) (a Tizenkét pátriárka testamentumának 
3. része), az Ábrahám-apokalypsis, a Mózes-apokalypsis, az elve-
szett Sophoniás-apokalypsis, a héber Hénoch-könyv stb. pedig 
a hét mennyországot legalább röviden megemlítik. 

A szláv Henoch-könyvnek egyik kézirata (a Codex Chlu-
dovianus, a 21. fejezet 6 sk. verseiben) tíz mennyországról tud, a 
középkori zsidó kabbala pedig tíz rfrvsq-ról (sphaera) beszél. 

Az őskeresztény irók is általában több égről beszélnek. 
Alexandriai Kelemen az elveszett Sophonias-apokalypsist idézve 
hét égről szól. (Stromata IV. 25.) Origenes azt állítja, hogy a 
Szentírás több égnek létezését tanítja, s ő maga hét mennyor-
szágban hisz. (De principiis II. 3, 6; 11, 6; Contra Celsum VI. 
21.) Szent Ágoston három égnek létezését hiszi. (De Genesi ad 
litteram, 12, 57. 67.) Szent Philastrius szerint eretnekség volna 
több égnek létezésében kételkedni. (De Haeres. Liber 94.) 
A gnosztikusok pedig éppen számos mennyországról beszélnek : 
Valentinianus hétről (Irenaeus, Adversus Haereses I. 5, 2., Ter-
tullianus, Adv. Valent. 20,) Marcus nyolcról (Irenaeus, Adv. Haer. 
I. 17, 1.), Basilides háromszázhatvanötről (Szt. Ágoston, De Haer. 
I. 4), az ophiták hétről (Iren. Adv. Haer. I. 40. 4. 5) stb. Sőt még 
a középkornak keresztény irói is tudnak legalább három menny-
ről : a bolygócsillagok egéről, melynek egyes rétegei, hol a 
a különböző bolygók mozognak, emeletszerűen helyezkednek el 
egymás fölött; az álló csillagok egéről, — ezek fölött van az 
égi óceán, — végül a boldogoknak és magának Istennek laká-
sáról.1 Flammarion a «Historie du ciel»-ben számos középkori 
rajzot közöl, melyek az egek elhelyezkedését az égi óceánnal 
együtt világosan feltüntetik. 

A mohammedánok szent könyve, a Korán a 23. és 41. su-
rában hét égnek létezését tanítja. 

1 Dr. St. Székely, Bibliotheca apocrypha. I. Budapestini, 1913. 48 sqq. 
95 sq. 

2* 
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Levi testamentuma az első vagy a második égbe helyezi 
az égi óceánt és a természeti tünemények szellemeit. A szláv 
Henoch-könyv szerint az égi óceán, továbbá az esőnek, jégnek, 
hónak tárházai az első égben vannak. A görög Baruch-apoka-
lypsis 10. fejezete szerint a nagy égi tó a negyedik égben van. 
A rabbik tanítása szerint a különböző természeti tünemények 
tárházai a hatodik égben, a -psa-ban vannak. (Chagiga 12 b. 
Tanhuma, Pikkudê 6, Beresith rabba 19. fej., Bammidbar rabba 
13. fej. stb.) L Igen jellemző a Qoheleth-midras magyarázata 
Préd. 1, 7-hez. Rabbi Josua szerint a felhők a földről az ég 
felé szállnak, ott felveszik a vizet, és azt mint a szita a földre 
szűrik.2 

E sajátságos nézeteknek eredetét az assyr-babylon tanokban 
kereshetjük. Az assyr-babylon felfogás szerint a földi ég, föld és 
tenger csak másolata a mennyei égnek, földnek és tengernek, 
melyeknek istenei Anu, Bel és Ea. Eszerint tehát a föld felett, 
az égben, hatalmas óceánt képzeltek. A több emeletes (leggyakrab-
ban hét emeletes) templomok a mennyei regióknak utánzatai 
akartak lenni. 

A 104. zsoltár az eget állandóan a?Bffi-nak mondja és egy 
szóval sem tér ki arra a kérdésre, hogy egy vagy több ég van-e ? 
Zsoltárunk szerint Isten lakása fenn az égi vizek között van ; 
Isten szekere pedig a felhő. Jahve szekeréről részletesebben sem 
a hexaëmeron, sem a 104. zsoltár nem beszél ; de annál részlete-
sebben leírja a nrcna-t Ezechiel könyvének első fejezete, mint 
fényes égi jelenséget, melyet a cherubok és más csodás lények 
vesznek körül. 

A nap és hold a 104. zsoltár (és a hexaëmeron szerint is) 
a nappal és éjjel szabályozására szolgálnak. 

Hasonlítsuk össze a 104. zsoltár világképével Jób könyvé-
nek leírását a 38. fejezetben, melyet némileg még kiegészítenek 
9, 5—9; 26, 5—11; 28, 25 és a 37. fejezet. Jób könyve szerint 
is a földnek szilárd alapja van (38,4,) melyet Isten pontos mér-
tékkel kiszabott. (5.) A föld erős oszlopokon és szegletkövön 
nyugszik. (6.) A világ teremtésekor a csillagok és Isten fiai, az 
angyalok dicsőitették az Alkotót. (7.) Isten a tengert ajtókkal 

1 Weber, Jüdische Theologie. 2. kiadás. Leipzig, 1897. 204 sk. 1. 
2 Dt. Aug. Wünsche, Bibliotheca rabbinica. I. Der Midrasch Kohelet. 

Leipzig, 1880. 10. 1. 
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zárta el, a felhő és. sötétség a tenger ruházata (8—11). A haj-
nalnak, világosságnak és sötétségnek külön helyei vannak (12—19). 
Külön kapui vannak a halálnak és alvilágnak (17.), úgy látszik, 
a tenger fenekén (16.). A hónak és esőnek tárházai vannak (22.), 
s más-más útja van a világosságnak, melegnek (24.), esőnek 
és mennydörgésnek (25.). A vihar és a hideg is tárházaiból jő 
elő (37, 9.). A felhők és a szél a cppnó-ban mozognak (37, 21.). 
A nxns csillag (Vulgata: Pleiades) és a b">o? (Vulgata: Orion) 
mint hatalmas óriások az égbolthoz vannak kötve (38, 31.). Az 
állatövnek hold- és napállomásai a ni-iTQ (32.). Az tfty-t és fiait 
melyek szintén csillagok, e könyv 38, 32. ugyancsak szörnyeteg-
nek mondja, melyeket Jób nem tud megfékezni. Az égnek a föld 
számára kinyilatkoztatása van (9, 9; 38, 33.). A Jnpn, az égbolt 
22, 14; 26, 11. szerint hegyeken nyugvó szilárd sátor; a nipmj 
pedig olyan, mint az erős tükör (37, 18.). Isten kiöntötte az ég 
korsóit (38, 37. Vulgata: «Concentum coeli dormire faciet»). 

Az Úr az északot a Ifih fölött kiterjesztette, és a földet a 
semmi felett függesztette föl (26, 7.). A vizet a felhőkbe szorította 
össze, hogy le ne zuhanjon (8.) Felhőjét trónja fölött feszítette 
ki (9.), s a sötétséget a világosságtól vízzel választotta el (10.). 
A szelekre súlyt rakott, s a vizeket mérték alá vette (28, 25.). 

A földhöz hasonlóan az ég (DTO®) is oszlopokon nyugszik 
(26, 11.). 

5. — Aftenger szörnyetegei közül zsoltárunk megemlíti a Le-
viathánt (26 v.), de arról többet nem mond. Annál bővebben 
beszél a Leviathanról, e mythikus szörnyetegről Jób könyvének 
40. és 41. fejezete. A Leviathan fogalmának megalkotására a 
mintát mindenesetre a krokodilus adta. 

Jób könyve a Leviathan mellett, mely tengeri szörnyeteg, 
a 40. fejezetben a Behemothot említi, mint szárazföldi vadállatot. 
Ennek mintájául a viziló szolgált. Jób könyve és később a rab-
bik szerint a Leviathan rettenetes tengeri szörnyeteg, melyet ember 
megfékezni nem képes. A Leviathan «fogai körül a félelem ta-
nyázik. Hatalmas csontpajzsa erős, medencéje szoros gyűrűvel 
zárt. Egyik (pikkelye) a másikhoz simul, és lehellet nem megy 
el azok között Egyik a másikhoz tapad, elválhatatlanul tartják 
egymást. Tüsszentése fényt támaszt, és szemei mint a hajnal 
szemöldökei. Szájából lángok törnek elő, tüzes szikrák hullanak. 
Orrából füst jő, mint a tüzen álló és izzó fazékból. Lehellete 
gyújt mint a szén, és láng tör ki szájából. Nyakában erő ta-
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nyázik, és előtte a pusztulás halad. Húsának lefüggő részei össze-
tapadnak; ha valaki érinti is ezeket, nem mozdul. Szive kemény, 
mint a kő, és kemény, mint az alsó malomkő. Felemelkedésétől 
félnek az istenek1 (a fejedelmek ?), «erős fogaitól megijednek». 
Eléri őt a kard, és nem áll meg (benne), sem a lándzsa, sem a 
dárda, sem a nyil. Szénának nézi a vasat, szúette fának az ércet. 
Nem futamítja őt meg a nyilas férfiú, por neki a parittya köve. 
Szalmaszálnak tekinti a furkósbotot, nevet a lándzsa zaján. Alsó 
részét hegyes cserepek alkotják, szánutát nyom az iszapba. Fel-
forralja a mélységet, mint az üstöt, a tengert teszi kenőcstartó-
jává. Mögötte fénylik ösvénye, a mélység ősz hajnak gondol-
ható. Nincs a földön hozzá hasonló, félelem nélkül teremtett 
lény. Előtte remeg minden kevély lény, király ő minden kevélyek 
fölött.» 2 így jellemzi a Leviathant Jób 41, 6—26. 

A rabbik e költői leirásból arra következtettek, hogy Isten 
maga is annyira megijedt a Leviathan és Behemoth megterem-
tése után, hogy mindkét szörnyetegnek nőstényét azonnal meg-
ölte. A hím-Leviathannal pedig naponkint három óra hosszat 
játszik a Thóra tanulmányozása után; vagy legalább is játszott, 
mig Jeruzsálem el nem pusztult. (Aboda zara 3 b.) 

A Leviathan húsa az igazaknak túlvilági eledele lesz. (A Tar-
gum magyarázata zsoltárunk 26. verséhez ; Baba bathra 74—75 ; 
Pesikta 188 b.) Bőréből az Úr az igazak részére az xan Dbis>-ban 
sátrakat fog készíteni, vagy pontosabban: a legjámborabbak 
számára sátrakat (rnno), a hozzájuk legközelebb állók számára 
öveket (babis), az utánuk a következők részére nyakláncokat (p:y), 
és az utolsók számára amuletteket (J^űp.) így mondja Baba 
bathra 75b.3 

A 104. zsoltár a Leviathant talán mint Isten ellensé-
gét említi, kit hatalmával legyőzött és most kigúnyol. Jóbnál a 
Leviathan nem ellensége Istennek, hanem engedelmes szolgája. 
Jahvenak legyőzött ellenségei Jób könyvei szerint : 26, 5. a d^ks"! 
(Vulgata : «gigantes»), kik a többi vízi lakóval most a vizek alatt 
nyögnek, — 9, 13. és 26, 12. Rahab (Vulgata «superbus»), kit 
az Úr bölcsesége minden lázadó társával együtt levert, — 26, 

1 D">bX helyett talán D->bS a hullámok. 
2 A leírás nagyban és egészben eléggé megérthető, bár egyes verseknek 

(különösen 7., 17., 22., 24., 26.) szövegkritikai állapota igen romlott. Egyes 
javításokban K-Budde, Das Buch Hiob. Güttingen, 1913. kommentárját követtük. 

3 Dr. F. Weber, Jüdische Theologie. II. kiadás. Leipzig, 1897. 404. 1. 
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13. a sárkánykígyó (nia ®np), Vulgata: «coluber tortuosus», kit az 
Úr keze megsebzett. Mindezek világos letükröződései a babylon 
Marduk-Tiamat mythosnak. Ha az egyház hivatalos imádsága 
említheti az Olympust»,1 ne vegyük rossz néven az ószövetségi 
költőtől sem, ha Jahve hatalmának festéséhez az egyes vonásokat 
— és nem magát a tant—a babylon mythologiából kölcsönözte.2 

Az ókornak, sőt a középkornak magyarázói is csak e zsol-
tárnak erkölcsi szépségeit értékelték, és azokat is allegorikusán 
magyarázták, de mivel nem ismerték a keletiek világképét, nem 
is értékelték költeményünknek (és Jób könyve idézett helyeinek) 
fontosságát a régi kozmologia és a népies felfogások (folklore) 
szempontjából.3 

6. — A dolog érdekessége miatt befejezésül két régi magya-
rázónak felfogását közöljük: Szent Ágostonét és Cassiodorusét, 
kiknek magyarázatai ezen zsoltárhoz a patrisztikus korból egyedül 
maradtak fenn. Persze, mindkét értelmező kizárólag az Italának, 
illetve a Vulgatának szövegét tartja szem előtt; a héber, sőt a 
görög szövegre sincsenek tekintettel, és nem gondolnak arra, 
hogy a helyes magyarázat alaptörvénye: a szerző gondolatait 
kutatni, nem pedig saját gondolatainkat belevinni a szövegbe. 

Szent Ágoston a szóban forgó zsoltárt négy hosszú sermo-
ban magyarázta (Migne, Patrologia Latina 37, 1335—1396). 

Az első beszéd a zsoltár 1—5. verseire vonatkozik. Ágoston 
szerint e zsoltár «prope totus figuris rerum mysterriisque con-
texitur», bár az egész költeményt jámborul lehet (!) szó szerint is 
értelmezni. (Sermo 1, 1.) Ő maga erkölcsi, alkalmazott magyará-
zatot ad. Érdekes, hogy az «ég fölötti vizek» (3. v.) bővebb magya-
rázatát egyáltalán nem tartja szükségesnek ; egyszerűen elfogadja, 

1 A Laudes hymnusa templombúcsu ünnepén. 
2 Rahabról p m , hímnemű) mint Jahve ellenségéről ezenkívül szó van 

a következő bibliai helyeken: Iz. 51, y sk; héb. 89. zsolt. 11. — A Leviathan-
ró l : Iz. 24, 21 skk ; 27, 1 ; 59, 9 sk ; héb. 74. zsolt. 14; 89. zs. 11 skk. — 
A D"i?i?P-ról : héb. 74. zs. 13. 

3 Jellemző például, hogy Aranyszájú szent János Jób könyvéhez irt 
kommentárjának fennmaradt töredékeiben a 38. fejezet 22. és 23. verseiről így 
beszél : «Thesauros dicit, non quia apothecae sint, sed quia prompte, cum 
ipsi visum fuerit, ea tamquam ex thesauris excutiens ostendat». Pedig ugyan-
csak «apothecae», tárházak ezek, az ószövetségi szerző szemében ! Az egész 
fejezetnek Chrysostomus szerint ez a lényege : ha Isten oly gonddal teremtette 
meg a világot, hogyan gondolhatná Jób, hogy róla meg fog feledkezni? 
(A Leviathanról nincs szó a fennmaradt töredékekben). 
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hogy a «firmamentum» elválasztja az alsó vizeket, «quae per-
fundunt terras», a felsőktől, melyek «remotae ab aspectibus, ta-
rnen fidei sunt commendatae.» (Sermo 1, 9.) «Qui ponis nubem 
ascensum tuum» szavakat betű szerint is («ad litteram») Jézus 
mennybemenetelére magyarázza; de folytatásáról, «qui ambulat 
super pennas ventorum» azt állítja, hogy «hoc jam periculosum 
est accipere ad litteram». (Sermo 1, 12.) Éppen így nem meri a 
földről magyarázni az 5. verset sem, hanem ezt az egyházra érti, 
(1, 17.) 

A hegyeket borító víz a vízözön lehetne, (Sermo 2, 7.) de 
a jövő idő («stabunt») mutatja, hogy a zsoltárosra nézve jövendő 
eseményről, az egyház üldözéséről van szó. A vizek az egyház 
ellenségeit jelentik. (U. o.) — A második sermo, mely röviden 
összefoglalja az elsőnek magyarázatát az 1—5. versekre, és azután 
a 10. versig halad, véges-végig allegorikus értelmezés. Ugyan-
ilyen jellegű az egész harmadik beszéd, mely a 11—23. verseket 
tárgyalja, és a befejező, negyedik sermo is (a 23—35. versekről). 
A 26. vers «draco»-jában Ágoston a gonosz lelket látja, ősi 
ellenségünket, ki ellen sikerrel vehetjük föl a küzdelmet, s így 
kigúnyolhatjuk. 

Ágoston egész magyarázatát bővebben kivonatolni azért 
fölösleges, mert nevezetesebb gondolatait átveszi Cassiodorus, — 
kinek magyarázatát alább közöljük, — a többi pedig csupa 
erkölcsi tanítás, kitérés, melyeknek zsoltárunk tartalmához alig 
van közük. 

Cassiodorus e zsoltár magyarázatában saját szavai szerint 
Ágostont követi, s az egész zsoltárt igen csekély kivétellel, alle-
gorikusán értelmezi. «Omnia constat de Domino Salvatore nar-
randa. . . .Quae sunt apta, exponemus ad litteram; quae vero 
fidei nostrae possunt indicare notitiam, spirituali intellectu (si-
cut a majoribus accepimus). explanabimus (Migne, Patrologia 
Latina 70, 726—741.) 

Cassiodorus e zsoltárt három részre osztja. Az első «pars» 
az 1—23. versekre terjed, a második «pars» a 24—32. versekre, 
a harmadik «modus» pedig a befejező verseket (33—35.) tartal-
mazza. Magyarázatának jellemző állításai a következők. 

Az 1. versben említett «décor», melybe Isten öltözött, a 
Fiú-Isten megtestesülésére vonatkozik. A 2. versben a fény (lu-
men) az egyház. Isten kiterjesztette az egeket, midőn a bűnösöket 
és vámosokat is egyházába fogadta; ezért is hasonlítja a zsol-
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táros az eget a bőrhöz, mely az egész testet befödi. A felső 
vizek (3. v.) a keresztség vizét jelentik; «superiora» nem más, 
mint «emendatio fidelis animae». A felhő, melyen Isten felszáll, 
vagy a Jézus mennybemenetele alkalmával látható felleg (Apos-
tolok Cselekedetei 1, 9.), vagy pedig az Úr szavának hirdetője, 
ki által Isten a bűnösnek szivébe száll. A szelek az igazak lelkei. 
A 4. verset az angyalokra magyarázza. Az 5. vers «ad litteram 
non videtur posse constare», mert a földön minden változik; 
itt tehát «terra» az egyház, melynek tagjai földi emberek. A 6. 
versről is ezt mondja: «Nec iste versus ad históriám potest re-
ferri, quamvis de superducto diluvio dicere videtur». A vízözön 
már a múltban volt, holott a próféta jövendőről beszél. Itt tehát 
Cassiodorus szerint is az egyház üldözőjéről van szó, akik Isten 
mennydörgő szavára menekülni lesznek kénytelenek (7. v.) és 
elbuknak (8. v.) A 9. versben említett «terminus» Krisztus eljöve-
tele, mely a pogányok tévedéseinek véget vetett. A völgyekben 
folydogáló forrás (10. v.) a szentírás, mely nem termékenyíti meg 
az eretnekek és kevélyek szivét, kiket a hegyek jelentenek; de 
áldásait élvezik a megtört pogányok (11. v. «bestiae silvarum»), 
míg a zsidók («onagri in siti sua exspectantes») nem merítenek 
az isteni kegyelem forrásaiból, és majd csak a világ végén tér-
nek meg. Az «ég madarai» (12. v.) a szent főpapok, kik égi 
igazságokat hirdetnek. Isten kegyelme a kevélyeket is megtérít-
heti, mint szent Pál esete mutatja (13. v.), mert az Úr minden-
kiről gondoskodik. A 14. versben Cassiodorus az ismeretes híres 
apokrif Jézus-mondást idézi «scriptum est» bevezetéssel: «Desudet 
eleemosyna in manu tua, donee invenias justurn, cui earn tradas». 
A mi igaz kenyerünk Krisztus; reá, illetve az Oltáriszentségre 
vonatkozik a 15. vers is. A 16. versben «ligna silvarum» a közön-
séges nép (plebs), a Libanon cédrusai pedig az előkelők és ha-
talmasok. A cédrusok közt fészkelő verebek (17. v.) a világ zajától 
távol elmélkedő életet élő szerzetesek. Amit a Vulgata e versben 
így tartalmaz: «Herodii domus dux est eorum» — Cassiodorus 
következőképpen olvassa: «Fulicae domus dux est eorum». A vízi-
tyúk azokat jelképezi, akik állhatatosan megőrzik a keresztségben 
nyert kegyelmet, (első sorban a szerzeteseket). «Omnium Christi-
anorum sacer fons dux est, dum eos ad coelorum regna perdu-
cit.» A szarvasokról (18. v.) azt tartja, hogy megeszik a kígyókat; 
ezért is e helyen azon jámborokat jelentik, akik az apostolok és 
próféták tanításában lakoznak, és az ördögöt bizonyos értelemben 

\ 
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megeszik, midőn a bűnösöket megtérítik. A sündisznó a bűnei 
miatt aggódó, s azért Krisztushoz menekülő léleknek jelképe. 
A 17. és 18. vers tehát a keresztény életnek különböző állapotait 
ábrázolja. A 19. versben a hold az egyház, a nap pedig Jézus 
Krisztus. A napnak előre tudott lenyugvása Krisztusnak dicső-
séges szenvedése, melyet tanítványainak már eleve kinyilatkoztatott. 
A sötétség és az éjjel (20. v.) Jézus kínszenvedése, mely alatt 
látszólag diadalmaskodtak a démonok («bestiae silvae») és a 
gonoszok (21. v. «catuli leonum»). Ámde Krisztus feltámadt, 
megdöntötte uralmukat (22. v.), és a megváltott emberiség nyu-
godtan munkálkodhatik «napestig», azaz a világ végéig (23. v.) 

A 24. verssel kezdődik a zsoltár második része. Az itt 
említett bölcseség a Fiú-Isten. A vers utolsó részét Cassiodorus 
így olvasta: «Repleta est terra creatura tua», és az egész földet 
betöltő isteni alkotásban a katholikus hitet látja. A tenger (25. v.) 
ez az élet, a benne levő csúszó-mászók az ördög cselei, a hajók 
(26. v.) az egyház. A «draco» a gonosz szellem, kit bukása után 
az angyalok kigúnyoltak, de kigúnyolnak a jámborok is, mi-
dőn felebarátaik lelkét az ördög hatalmából kiszabadítják. E vers 
magyarázatában Cassiodorus Jób 41, 24-re is utal, s a Leviathant 
is az ördögre magyarázza. Érdekes a 27. és 28. versek értelme-
zése : az ördög csak annyiban árthat, amennyiben Isten azt meg-
engedi. A 29. vers azokra vonatkozik, akik az elért sikereket 
maguknak tulajdonítják ; ezeket Isten megalázza, míg vissza nem 
térnek a porba, azaz nyomorúságuknak és gyöngeségüknek alá-
zatos megvallásába. Az alázatos bűnbánat által Isten újra meg-
teremti az embert. Cassiodorus a Vulgata 50. zsoltárának 12. 
versére, és Jób 33, 4-re utal, és egyúttal a 103. zsoltárnak ezen 
verséből a Szentléleknek teremtő, vagyis isteni voltát bizonyítja. 
A 31. vers a jövő, túlvilági kornak megigérése, «in operibus suis» 
és nem «tuis» kifejezés pedig Cassiodorus szerint már előre 
kárhoztatta Pelagiusnak tévedését, hogy az ember az első ke-
gyelmet saját jó cselekedeteivel kiérdemelheti. A földnek meg-
remegése és a hegyek füstölése Isten érintésére (32. v.) a kevély 
bűnösöket jelenti, kik Isten csapásaira megtérnek. 

A III. részben befejeződik a zsoltár. A 33. és 34. versek a 
jövendő életre vonatkoznak, az utolsó (35.) pedig az összes bűnö-
sök megtérését, nem megsemmisítését óhajtja. 
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A SZENTSÉGI JEGY MIVOLTÁRÓL. 

1. A trienti zsinat (sess. 7, can. 9. de sacr.) a hívők közös-
ségéből kizárja azt, aki azt állítja, hogy «három szentségben 
úgymint a keresztségben, bérmálásban és egyházirendben nem 
nyomódik a lélekbe Charakter, azaz valami szellemi és eltöröl-
hetetlen jegy, amiért is ezek a szentségek meg nem ismételhe-
tők».1 A trienti zsinat óta tehát nem lehet többé vita tárgya, 
amit már századok óta vallottak a hittudósok Lombardus Sen-
tentiáihoz írt kommentáraikban (in 4 dist. 6.), hogy t. i. az em-
lített három szentség eltörölhetetlen szellemi jegyet vet a lélekre,2 

vagyis el van döntve az eltörölhetetlen szentségi jegy létezésé-
nek kérdése. 

De nem vetette végét ez a határozat a szentségi jegy mivol-
táról folytatott vitáknak, amelyek a 12. század vége óta szaka-
datlanul tartanak és már a 17. század elején arra a jellemző 
nyilatkozatra késztették a salamancai hittudósokat: «A szentségi 
jegy létezésének igazolása után következik mivoltának tárgya-
lása. Ám amekkora az egyetértés a katholikusok közt amott, 
akkora a feleletek tarkasága a hittudósok között emitt. Sőt oly 
sűrű a vélemények vetése, akkora az elméletek egyvelege, hogy 
a merő fölsorolás is alighanem csömört szerez».3 A Tridentinum 
előtt is hangzottak el hivatalos (bár nem dogma jellegű) hatá-
rozatok a szentségi jegyről; így 1201 körül III. Incének az 
arles-i érsekhez intézett levelében és IV. Jenő pápának az ör-
mények számára adott határozatában ; 4 később a trienti kátéban.5 

1 Denzinger-Bannwart Enchiridion syrabolorum, definitionum etc. n. 
852. V. h. ugyancsak Trid. s. 7, can. 11. és 13 de bapt. ; s. 23. cap. 4, can. 
4 ; Denzinger 867. 869. 960. 964. 

2 Bellarminus, Controversia de sacram. in gen. 1. 2, cp. 19. (Bellarmini 
opera ed. Vivés Parish's 1870. torn. III. p. 470 a.) 

3 Salmanticenses, De sacram in genere disp. 5. dub. 2. 
4 Denzinger, n. 411 és 695. 
s Catechism. Trid. p. 2, cp. 1, q. 30 et 31. 
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Azonban a szentségi jegy mivoltára nézve nem tartalmaznak 
semmivel sem több mozzanatot, mint a Trid.-nak fent idézett 
kánonja. Áll tehát amit Pallavicini (Storia del concilio di Trento 
1. 9, c. 5) mond, midőn beszámol a zsinati theológusoknak a szent-
ségi jegy mivoltát illető vitáiról : In tali materie il se è apper-
tiene a certezza di fede; il che è, ad esercizio d'ingegno. Vagyis 
a szentségi jegy mivolta ama kérdések közé tartozik, amelyek-
ről Origenes szerint az apostolok mélyen hallgatnak, «hogy 
legyen hol gyakorlódniok azoknak, akik kedvelik a bölcseséget 
az igyekvőbbek közül».1 

De nem találná fején a szeget, aki a mondottakból azt 
következtetné, hogy a szentségi jegy mivoltának feszegetése a 
szükségesebb témáknak való idő és erő pazarlása és a legjobb 
esetben is ideje mult, meddő elmejártatás. 

Igaz, a dogmatikát elsősorban a szentségi jegy létezése 
érdekli és erre nézve az akták nyilván már le vannak zárva. 
Nem valószínű, hogy a szentírástudomány és a dogmatörténet 
lényegesen új adatokkal gyarapíthatná azt az anyagot, amelyet 
a dogma bizonyítására legjobban talán Franzelin dolgozott fel.2 

Ehhez ezidőszerint nincs mit hozzáadni. Mindamellett épp a 
///kérdés szempontjából sem közömbös a hittudományban a 
mibenlét kérdése. Nem elég a hitforrásokból csak azt bizonyítani, 
hogy van bennök valami, aminek neve szentség, Isten, kegye-
lem, eltörölhetetlen szentségi jegy stb.; hanem ki kell mutatni, 
hogy a hit forrásai lényegében ugyanazt a minősített valamit 
értik alattuk, amit a mai hittudomány. S ily szempontból soha-
sem választható el teljesen a lét-bizonyítástól a mibenlét bizo-
nyítása. Sőt épp a hittudományra nézve irányadó egy másik 
megfontolás is. Minél élesebben sikerül kidolgozni egy dog-
matikai fogalmat, nevezetesen minél világosabban sikerül meg-
mutatni, hogy lényeges vonásai összevágnak a katholikus hit-
igazságok rendszerének alapgondolataival, annál elfogadhatóbbá 
tettük létezését is. Viszont ameddig egy theológiai fogalmat 
önhibánkból vagy azon kívül nem tudunk kellő összhangzásba 
hozni a theológiai alapigazságokkal, addig léte is a bizonyságok 
dacára kétes marad, vagy legalább nem kellően nyilvánvaló — 
mint azt a szeplőtelen fogantatás dogmájának története mutatja. 

1 Origenes, De principiis. I, Praef. 3 (Berl. kiad. 1913. 9. 1.) 
2 Franzelin, Tractatus de sacramentis in genere thes. 12 (Ed. 3. 1878. p. 

142—162.) 
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Ami pedig a szellemi tőkének korszerűtlen pazarlását illeti, 
ennek a vádnak a módszeres dogmatikai spekuláció ellen soha-
sem volna szabad elhangzania azok részéről, akik tudják, hogy 
minden hitigazság csak szétbontott sugara az örök egy igazság-
nak s ennélfogva sohasem lehetnek korszerűtlenek azok a kuta-
tások, amelyeknek útjai egyenesen az időfeletti gyújtópontba tor-
kollanak. Isten és az ő igazsága mindig időszerű. Egyébként a 
jelen vizsgálódásnak egyik főcélja megmutatni, hogy az eltöröl-
hetetlen szentségi jegy az Isten örök változhatatlanságának ter-
mészetfölötti vetülete az állhatatlan, hányódó emberi lélekben, 
tehát igenis korszerű és üdvös ennek az elv-váltogató korunk 
emberének ráeszmélni az állhatatosságnak és elvhűségnek ter-
mészetfölötti forrásaira és zálogaira. 

Végül pedig «a szentségi jegynek az Egyház (s ennélfogva 
a hitrendszer) szervezetében egyetemes nagy jelentősége van».1 

Frdemes tehát utána járni, miben gyökerezik ez a nagy jelen-
tőség. A fides quaerens intellectum épp az ilyen kérdések tár-
gyalásában mutatja meg, hogy még a peremekre szorult és 
jelentéktelennek látszó dogma is az alapigazságoknak természet-
szerű kisugárzása, és hogy a katholikus hitigazságok rendszere 
hasonló a remekbe öntött haranghoz, mely az egésznek tiszta 
csengését adja, akármilyen kis részén ütjük is meg. 

Vállalkozásunkban nem fog tehát zavarni a salamancai dok-
torok fent idézett megállapítása. Az a meggyőződésünk, hogy 
csak az olyan theologiai spekuláció kecsegtet kevés eredmény-
nyel, amely szívesen távol jár a kinyilatkoztatásnak és a pozitív 
hittudománynak biztos utaitól s ott érzi magát legjobban, ahol 
nem feszélyezi a kinyilatkoztatás világossága. Mi elfogadjuk 
Trendelenburgnak megállapítását : «A merő történet vak, a merő 
idea üres;»2 pozitív és spekulativ theologia egymásra vannak 
utalva. 

Úgy tetszik, hogy a szentségi jegyről szóló tan története 
annyi szempontot vetett már felszínre és annyi oldalról világí-
totta meg a szóba jöhető kérdéseket, hogy a dogmatikus szá-
mára elérkezett a végleges tisztázás ideje. Nem kell ugyanis 
egyebet tennie, mint pontosan megállapítani a történeti fejlődés 

1 Scheeben, Mysterien des Christentums 84. §. eleje (2. kiad. 1898. 
p. 517.) 

2 A. Trendelenberg, Naturrecht auf dem Grunde der Ethik2 1868. p. 45. 
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irányvonalát — ez meg fogja mutatni azt is, mily irányban kell 
keresnie az esetleges kiegészítést. 

Ilyen szempont és nem forma szerinti dogmatörténeti érdek 
vezérel, mikor spekulatív tárgyalásunknak eléje bocsátjuk a 
tan rövid történetét. Témánk különben dogmatörténeti szem-
pontból, tehát kiválóan modern látószög alatt is, nagyon tanul-
ságos és a fokozatos kiépítésnek figyelemre méltó mintáját tárja 
elénk. Kivált tanulságos a már kifejlett tannak százados lappan-
gása és késői újraéledése. 

I. A szentségi jegyről szóló tan kifejlődése. 1 

Az eltörölhetetlen szentségi jegy tana nem ugyan forma 
szerint és kifejezetten, de mégis anyagilag és burkoltan (non 
explicite et formaliter, sed implicite et materialiter) benne van 
a szentírásnak és a legősibb szenthagyománynak a açpayîç-rôl 
szóló tanításában és a régi egyháznak bizonyos szentségek meg-
ismételhetetlenségét valló gyakorlatában. E két gyökeréből forma 
szerint kifejtette sz. Ágoston, akit a donatisták az elé a feladat 
elé állítottak, hogy megmagyarázza, mikép lehet hatékony egy 
szentség, amely nem közöl kegyelmet. Sz. Ágoston tanítását a 
következő századokban elhomályosították különösen a reordiná-
ciós mozgalmak. A 13. század elején aztán a nagy skolasztikusok 
nemcsak felvették sz. Ágoston tanának fonalát, hanem az ő gon-
dolatait az aristotelesi bölcselet kategóriáival is összemérték és 
a hit alapigazságaival is bensőbb vonatkozásba hozták. Tanításuk 
lényegét a trienti zsinat dogmává tette. A Trid. utáni tudósok 
aztán minden oldalról kifejtették s néhány másodrendű mozza-

1 Nincs még olyan munkánk, amely a szentségi jegyről szóló tan fej-
lődését a történeti hittudomány mai követelményeinek megfelelő módon tár-
gyalná. Egyes történeti adatokat nyújtanak a Trid. utáni hittudósok csaknem 
mind Suarez óta, különösen Qotti (De sacr. disp. 6. s. 1,). Mint sok egyéb-
ben, itt is alapvetően elősegítette a történeti értést Schanz, Die Lehre von den 
h. Sakramenten der kath. Kirche 1893. p. 144—161. O. Laake, Über den sakra-
mentalen Charakter 1903. p. 8—163. teljes történeti áttekintést ad, de erős 
ellenőrzésre szorul (cf. Theo!. Revue 1906. col. 92). Megbízható P. Pourrai 
La theologie sacramentaire. Étude de théologie positive2 1907. p. 155—231. 
Alapos és alapvető F. Brommer, Die Lehre vom sakramentalen Charakter in 
der Scholastik bis Thomas v. Aquin inklusive nach gedruckten und unge-
druckten Quellen. 1908. L. még Vacant-Mangenot, Dictionnaire de théologie 
catholique torn. 2 (1903) col. 1698 -1708. 
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nattai bővítették. Ezek a fő mozzanatai a szentségi jegyről szóló 
tan kifejlődésének. 

2. Sz. Ágoston előtt. A dogmatikusok ma a szentségi jegy 
létezésének igazolására a Szentírásból sz. Pál három helyére 
utalnak: 2 Kor. 121 22: «Aki pedig megerősít minket veletek 
együtt Krisztusban és aki felkent bennünket, Isten az ; ki meg is 
pecsételt minket ((ô xal acppaytaà^evoç V)n<zç) és a lélek zálogát adta 
sziveinkbe». Ef. 1 23 : «Kiben ti is hivén, meg vagytok pecsételve 
az igéret Szentlelkével». Ef. 430 : «Ne szomorítsátok meg az Isten 
Szentlelkét, ki által meg vagytok pecsételve a váltság napjára». 

Ezeket a helyeket a 4. századi szentatyák (például Chrysost. 
Ambros). értelmezik először a szentségi sphragis-ról bélyegről,1 

és Aquinói sz. Tamás, aki egyáltalán elsőnek veti fel azt a kér-
dést: «Vájjon van-e eltörölhetetlen szentségi jegy» (4 dist. 4, q. 
1, a. 1), a Summában (3, 63, 1 ctra) elsőnek hivatkozik a fent 
említett helyek egyikére, t. i. 2 Kor. 1 22-re.2 Utána Scotus (Opus 
Oxon. 4 dist. 6, q. 9. §. 13—16), Durandus, Biel és később 
Caietanus (in s. th. 3, 63, 1) azt tanították, hogy a jegyekről 
szóló tan pusztán az egyház tekintélyére (Scot, szerint III. In-
céére) támaszkodik. 

A jegy létezését az idézett három helyből rendszeresen 
először Th. Netter (Thomas Waldensis) és Bellarm. (Controversia 
de sacr. in genere. 1. 2. cp. 20) bizonyítja és azóta valamennyi 
theológus. De jóllehet eleinte némelyek e helyeknek döntő bizo-
nyító erőt tulajdonítottak,3 a túlnyomó többség (például Bellar-
min, Suarez, Billuart, Salm., Lugo) és a maiak mind azt vallják, 
hogy «ex Scriptura solis adhibitis regulis interpretationis inter-
nis, ex textu et contextu doctrina de charactere sacramentali 
demonstrari non potest,»4 és «hogy csak a traditio inhaesiva 
segítségével lehet a szent szöveg igaz értelmét megállapítani.»5 

Ez a «magyarázó» szent hagyomány pedig két szentírási 
1 Pourrai, La théologie Sacr. p. 197. 
2 Brommer, Die Lehre vom sakr. Charakter in der Sehol. p. 150. 
3 így például Ootti De sacr. in gen. q. 5, dub. 1 és 2 (ed. Venet. 

1750 p. 182 a és 183 a); Juenin Commentarius histor. et dogm. de sacramentis 
dis. 1, q. 7, cp. 2 (ed. Venet. 1761 p. 24 b.) 

4 Franzelin, De sacr. in' gen. th. 12. n. II. (ed. 3. p. 157) cf. Prat, La 
théologie de Saint Paul 112 1912 p. 378. 396. 

s Heinrich-Gutberiet, Dogmatische Theologie IX. 1901. §. 497 n. 2 
(p. 164.) 
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mozzanathoz «tapad» : az egyik a Szentírás acppayiç-tana, a másik 
némely szentség megismételhetetlenségének tanítása. 

A sphragis-tan. Sz. Pál tanítja, hogy akik a világ terem-
tése előtt ki vannak választva a szentségre és előre rendelve a 
fogadott fiúságra Jézus Krisztusban, azokat a hivőket Jézus az 
idők teljességében megjelenvén mindenek megújítására meg-
pecsételte az igéret Szentleikével Ef. l 3 - 14. Tehát a Szentlélek 
pecsétje az Isten számára való lefoglalásnak jele, az örök isteni 
előrerendelés látható kifejezése, az örök élet záloga; cf. Ef. 4 30. 
Sz. Pál a hívőknek e megpecsételését Isten számára párhu-
zamba állítja a körülmetéléssel (Róm. 411), amely az Isten igaz 
népéhez való tartozásnak volt pecsétje; Krisztus népe ellenben 
Szentlélekkel van megpecsételve cf. 2 Kor. 122. Ez a változhatat-
lan megkötés Isten örök élete számára Isten változhatatlan szavá-
ban gyökerezik (2 Tim. 219) és mint e rendíthetetlen igéret lát-
ható jele és záloga hasonlóságot mutat az ószövetségnek egy 
gyakrabban hangoztatott gondolatával : a papok tegyék rá Jahvé 
nevét Izrael fiaira és Jahve megáldja (Num. 622—27) és el nem 
hagyja őket (Jer. 14 9, 15 16 cf. Joel 2 32.) Súlyt ad a pecsét erejé-
nek, hogy Isten megpecsételte tulajdon fiát is, vagyis küldöttje-
ként igazolta az emberek előtt (Ján. 627; cf. 1 Kor. 92), s azért 
ez a pecsét Isten sújtó látogatásai idejében megmenekülésük -
záloga (Ez. 9 24) és megdicsőülésük biztosítéka. Jel. 7; 1316 ; 
1 4 i — 5 ; 2 1 2 ; 2 2 4 . 

Hogy ez a jelentős megpecsételés szentségi úton történik, 
nincs meg kifejezetten a Szentírásban, azonban a megpecsételés 
olyan gondolatmenetekbe van beállítva, amelyek a Jézus Krisz-
tus titokzatos testéhez való tartozást jelölik meg mint a kivá-
lasztottság földi formáját és melyekből következtetni kell, hogy 
a szentségi Szentlélekvétel (legalább az alapvető szentségek: 
keresztség és ennek betetőzése a bérmálás), a Szentlélekkel való 
megpecsételtetés Krisztus rendelte útja. Ez az Efezusiakhoz írt 
levél dogmatikai alapgondolata. 

Az apostolok utáni időkben határozottabb formákat öltenek 
a atppayi'ç kifejezésébe sűrített gondolatok.1 Hermas az első 

1 Ehhez lásd F. J. Dölger, Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung 
in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums 1911. 
Ez a munka bő anyag alapján és teljes szakavatottsággal foglal állást azokkal 
a kísérletekkel szemben is, melyek a keresztény sphragis-tant a misztérium-
vallásokból akarják származtatni. Cf. Achelis, Das Christentum in den ersten 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 
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aki irodalmilag kimutathatóan a sphragist a keresztségre alkal-
mazza; 8 alkalommal használja és majd a keresztséget, majd 
annak hatását nevezi pecsétnek, melyet a bűn eltörhet (Sim. 9. 
16 3; 8, 63). A Kelemen második levele címén ismeretes ősrégi, 
2. századi homilia buzdítja a hiveket a sphragis sértetlen meg-
őrzésére : akik megőrzik, elnyerik az örök életet, akik megsértik, 
elkárhoznak (2 Clem. 86, 7 6). Valószínűleg így értendő az a 
«ragyogó pecsét» is, melyet Aberkios látott a római keresz-
tényeken (Aberc. felirata 9. vers).1 Alexandriai Kelemen az Úr 
pecsétjének nevezi a keresztséget és pecsétnek a bérmálást (Quis 
dives 8; Strom. 2, 3, 11.) 

A harmadik századi latin írók is ismerik ugyanezeket a gon-
dolatokat és elnevezéseket. Tertullianus szerint a keresztség 
signaculum fidei (De spectac. 24, 4) miáltal a hit megpecsétel-
tetik a Szentháromságban (de bapt. 6.). Cyprianus pedig azt 
tanítja, hogy akik megkeresztelkedés után a püspök kézrátétele 
által veszik a Szentlelket, meg vannak pecsételve az Úrban — 
signaculo dominico consummentur (Ep. 73, 9.). 

A 4. századi görög atyák átveszik az előző kor beszéd-
módját, de legtöbb pontban gazdagabban és élesebben dolgoz-
zák ki. A leggazdagabb és legkövetkezetesebb acppayí; tana Jeru-
zsálemi sz. Cyrill-ntk van; a nagy kappadociaiak és Aranyszájú 
sz. János egyetértenek vele, itt-ott kiegészítik. 

A keresztség a acppayiç nevet viseli most is (Cyr. Hier., 
Procat. 16; Qreg. Naz. or. 40, 4, 15), de ez elsősorban a hatá-
sait jelzi. A keresztség kiszolgáltatásakor maga a Szentlélek 
pecsételi meg a lelket (Cyr. H., Cat. 4, 16; 16, 24 stb.; Bas., Oreg. 
Naz. stb.).2 Leírják a sphragis tulajdonságait: Az mindenekelőtt 
lelki: a zsidók a körülmetélésben testi jelet kaptak, mint az 
állatok, a keresztények azonban mint fiakhoz illett, szellemit 
(Chrys. in Eph. 2, 2); aztán szent és üdvös s minden felett cso-
dálatos (Cyr. H., Cat. 1, 3); azonfelül leronthatatlan és a lélek-
ből ki nem törölhető (Cyr., Procat. 17. 16; Bas. hom. 12. in 
Bapt. n. 5.)3 Rendeltetését hasonlatok világítják meg: isten 

drei Jahrhunderten 1. 1912. p. 122. Az idevonatkozó gondolatok követése 
azonban kívül esik föladatunk körén. 

1 Kirch, Enchiridion fontium hist. eccl. 1910. p. 85. 
2 A lelőhelyeket lásd F ranzelin, De sacr.3 p. 152. 
3 Herrnas, a 2 Clem, még azt tartják, hogy a bűn eltörheti és a bűn-

bánat ismét helyreállíthatja (Past. Sim. 8, 63). 



A SZENTSÉGI JEGY MIVOLTÁRÓL 35 

mintegy lepecsételi vele hozzátartozóit, mint a kincset szokás, 
hogy a tolvaj (a sátán) ne merje eltulajdonítani ; amint az öldöklő 
angyal megkímélte a zsidókat, kiknek ajtóíélfája meg volt jelölve, 
úgy megmenekülnek a megpecsételtek (Cyr., Cat. 3, 12; Basil, 
in bapt. 4, Greg. Naz. or. 40,4,15). Ez a titkos jegy, amellyel az Úr, 
mint gondos gazda megjelölte nyáját, mint hadvezér a Gonosz 
elleni harcban a harcosait, kiknek azonban az árulás esetén gya-
lázatukra válik; ez ad családi jelleget, mely védelmünkre sora-
koztatja az angyalokat és lefegyverzi a gonosz lelket (Cyr., Cat. 
1, 3; Basil, in bapt. 4, Chrys. in. 2 Cor. hom. 3, 7.) 

Ezek a gondolatok természetesen elsősorban a keresztségnél 
kerülnek tárgyalás alá, de az ismert szertartási kapcsolatnál fogva, 
amelyben a régi egyház gyakorlatában és elméletében ä bér-
málás a keresztséggel áll, mint ugyanazon egy avató ténykedés-
nek két mozzanata, állnak a bérmálásról is, amelyet különben 
kifejezetten is pecsétnek mondanak (Cyr., Cat. myst. 4, 7; Greg. 
N., or. 40, 15; Didym., Trin. 2, 1 etc.). Már a negyedik század-
ban a görög egyházban a bérmálás formája így szól: açpayiç 
Swpéaç too 7tveù[AaToç áyíou (cf. Cyr. Cat. 18, 33, Eucholog. Serap. 
25, 2). A papszentelést pedig Nyssai sz. Gergely a keresztvíz, 
oltár, sőt eucharistia szenteléséhez hasonlítja (in bapt. Christi 
Migne P. Gr. 46, 581.). 

A negyedik századi latin atyák közül Szent Ambrus beszél 
határozottan a jegyről : Jóllehet testileg, láthatóan jelölnek meg 
minket a keresztségben, mégis a szivünkre kerül a pecsét, hogy 
ott kifejeződjék az isteni képmás alakja: (De Spir. S. 1, 6). 

Látnivaló, e tanítás tovább viszi a 2. és 3. századi atppayiç-
gondolatokat, nevezetesen a pecsét tartalmát és rendeltetését 
bővíti, de a kegyelemhez való viszonyának kérdését nem veti fel. 

A második gyökér, amelyből fakad a character tana, bizo-
nyos szentségek megismételhetetlensége. Ennek szálai a Szentírás 
talajába ereszkednek : a keresztség, mint lelki újjászületés ter-
mészeténél fogva nem ismételhető (nincs is nyoma ilyenféle 
gyakorlatnak, vagy gondolatnak), az egyházirendre nézve leg-
alább nincs sem gyakorlatban, sem tanításban célzás a megis-
mételhetőségre; sőt sz. Pál biztatása a kézrátételben kapott 
kegyelem feltámasztására (2 Tim. 16) legtermészetesebben a meg 
nem ismétlésből magyarázható. 

De bármint van a dolog, a szentatyák a legrégibb időktől 
fogva az Ef. 4 5 «egy keresztségét» a megismételhetetlenségre 

3* 
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magyarázták (cf. Tert. bapt. 15) szemben a gnósztikusok újra-
keresztelő kísérleteivel.1 És jóllehet a 3. században felmerült a 
sz. Cyprianus nevéhez fűződő híres eretnek keresztelési vita, 
abban nem volt nézeteltérés Szent István pápa és Cyprianus 
között, hogy az egyszer «érvényesen» felvett keresztség meg 
nem ismételhető. A harc épen az érvényesség körül forgott. 
«Nos autem dicimus eos, qui inde (sc. ab haeresi) veniunt, non 
rebaptisari apud nos, sed baptisari (Cypr. ep. 71, 1). A kor hitét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a gyakorlat, hogy a saját 
tudtán kívül újra kereszteltet úgy tekintették, mint megszeplő-
sített embert és nem engedték papszentelésre.2 

A mi a bérmálást illeti, Szent István pápa után is újra 
bérmálták az eretnekeket; és ez a valaha általános szokás még 
a 7. században is itt-ott fennállt. De vájjon a katolikusok itt az 
érvényes eretnek-bérmálást ismételték meg? Eszük ágában sem 
volt! Hanem az eretnek bérmálást érvénytelennek tekintették. 
Miért? Ez a kérdés a mi föladatunkon kívül esik.3 

Az egyházi rendre nézve bizonyos, hogy a katholikus szen-
teléseket nem ismételték meg. Az eretnek szentelésekre nézve 
Morinus idéz néhány szöveget, amelyekből az látszik kitűnni, hogy 
némely egyházban az eretnek papszentelést nem tartották érvé-
nyesnek. Ez azonban riem változtat azon a meggyőződésen, amely 
Szent Ágoston korában egyetemes volt, hogy a szentelés meg-
ismételhetetlen.4 

3. Szent Ágoston. Az ő tanítása a donatistákkal folytatott 
vitákban jutott kifejezésre és fordulót jelent a szentségtanban álta-
lában, a szentségi jegy tanában pedig különösen.5 A donatistákat 
két tanítás jellemzi : 1. A nyilvánvaló bűnösök, nevezetesen a rossz 
püspökök és papok nem tartoznak az Egyházhoz, 2. az igaz Egy-
házon kivül nem történik érvényes szentségkiszolgáltatás.6 Az 
utóbbiba kapcsolódik bele sz. Ágoston polémiája. A keresztségről 
folyt a vita, a keresztségen is fejti ki sz. Ágoston a maga tanát. 

1 L. erre Achelis, Das Christentum in den ersten drei Jahrhunderten. 
I 1912. p. 122; 253—4. 

2 Schanz, Die Lehre von den h. Sakramenten p. 150. 
3 A valószínű megoldást lásd Pourrai, La théologie sacramentaire 191 kk. 
4 U. o. p. 196. kk. 
s L. Tixeront, Historie des dogmes II2 1909. p. 396. kk. 
6 Tanításuk részleteire nézve 1. Tixeront i. m. p. 222—231. 
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A donatisták a vétkező püspökről, aki első tételük szerint 
kiesett az egyházi közösségből, azt tanították: Recedens ab 
ecclesia baptismum quidem non amittit, jus dandi tamen amittit. 
Aug. ctra ep. Parmen. 2, 30). Ebből persze következett, hogy ők 
a katholikusból vedlett donatistát újra keresztelték. Sz. Ágos-
ton ez ellen a leghevesebben tiltakozott: rebaptisare catholicum 
immanissimum scelus est (ep. 22,2); jobb agyonveretni a dona-
tistáktól, mint újra keresztelődni (ctra litt. Petii. 2, 191). Szent 
Ágoston itt csak a régi katholikus fölfogásnak, sz. István pápa 
álláspontjának energikus szószólója a sz. Cyprianusra hivat-
kozó donatistákkal szemben. 

Ebből persze következett, hogy nemcsak a katholikusok, 
hanem a donatisták is érvényesen keresztelnek. De Szent Ágos-
ton másrészről meg volt arról győződve, hogy az Egyházon 
kívül nem lehet Szentlélekben részesülni. 1 De hogyan egyeztet-
hető össze e két tétel ? Szent Ágoston a megoldást abban találja, 
hogy a szentséget lehet kétfélekép felvenni: csak érvényesen, 
vagy egyúttal hasznosan is: Aliud est non habere, aliud non 
utiliter habere (de bapt. 4, 24), s sz. Cyprianus végzetét abban 
találja, hogy «non distinguebatur sacramentum ab effectu et 
usu sacramenti (de bapt. 6, 1). A «hasznos» vagy «hatásos» 
szentségvétel az, amely a szeretetet adja a Szentlélek által. Ezt 
csak a katholikus Egyház szeretet-szövetsége képes megadni. 
De a szentség maga, a habere sacramentum nincs kötve az Egy-
házhoz. Aki nem veszi a szentséggel a Szentlélek szeretetét is, 
azért nem vesz fel «semmit», hanem szentséget, amely nem vész 
el abban, aki az igaz Egyházat ott hagyja, hanem megtapad 
benne, úgy hogy észretérése esetében üdvössége is feléled (de 
bapt. 6, 23.) 

Mi az, ami létrejön az emberben a szentség felvétele követ-
keztében akkor is, ha annak gyümölcse meghiusul? Mi az, ami 
ennek következtében nem vész el, ha valaki az igaz Egyházat 
ott hagyja és ami adható az igaz Egyházon kívül is. Minden-
esetre nem a szentség külső szertartása — ez tevékenység, amely 
«fit et transit» (Faust 19, 16). Hanem valami a lélekbe tapadó 

1 Cf. Schanz i. m. p. 151. Szent Ágoston a fönti tételt azonban nem val-
lotta teljes merevséggel; például megengedte, hogy akit eretnek halálveszede-
lemben keresztel, elnyerheti bűnei bocsánatát (de bapt. 6, 7 ; 7,100) 1. Tixeront 
i. m. p. 403. 
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valóság, amelynek sz. Ágoston először adja a character nevéti 
s amelynek mivoltáról és tartalmáról a 4. századi szentatyák 
acppaycç-tanânak hasonlataival és gondolataival szól : olyan, mint 
az uralkodó képe a vert pénzen, mint a katona nota militaris-a, 
mint a nyájhoz tartozó állatok jelzete (ctra ep. Parmen. 2, 29; 
ep. 173, 3; 185, 23). 

És ez a lélekbe vésett jegy a nyitja a donatisták által taga-
dott katholikus tanításoknak: 

a) Az Úrnak ez a jelzete a lélekből nem törlődik ki, ha 
kivész a kegyelem; ezért lehetetlen a megtérőt újra keresztelni: 
«Az eltévelyedett juhot is gazdája vissza viszi az akolba, de nem 
jelzi újra: Sic enim error corrigendus est ovis, ut non in ea 
corrumpatur signaculum redemptoris (ep. 185, 23). Persze mel-
lesleg az is következik ebből, hogy minden eretnek magán 
hordja hozzátartozandóságának kiáltó jegyét; az eltévelyedett 
juhhoz pásztorának, az áruló, zászlóhagyott katonához hadvezéré-
nek elidegeníthetetlen joga van: Et vos (donatistae) oves Christi 
estis, characterem dominicum portatis, sed erratis et peritis (ep. 
173, 3). 

b) Az Úr Krisztusnak ezt a királyi jelzetét az Egyháznak 
van joga rávetni a lélekre. De ha valaki ellopja az Egyháztól a 
bélyegzőt, vagyis ha a szentségek szertartását és az Egyház szán-
dékát megtartja, érvényesen jelzi meg a lelket, amely követ-
kezéskép annak tulajdona, akinek jegyét viseli; és ha vissza tér 
az egyházba, e jegyet 'nem szabad megújítani. Si Donatus, 
quando schisma fecit, in nomine Donati baptisaret, desertoris 
characterem infigeret... nunc vero ipse desertor characterem 
fixit imperatoris sui. Deus et Dominus noster Jesus Christus 
quaerit desertorem, delet erroris crimen, sed non exterminât 
characterem (Sermo ad Caesar, ecl. plebem. 2). «Etiam ovem, 
quae foris errabat et dominicum characterem a fallacibus 
depraedatoribus suis foris acceperat, venientem ad christianae 
unitatis salutem, ab errore corrigi, characterem tarnen in eo 
dominicum agnosci potius, quam improbari, quandoquidem 
ipsum characterem multi et lapsi lupis infigunt (de bapt. 6, 1). 

c) Ugyanilyen hatása van a papszentelésnek, amelynek 
aztán az a következménye, hogy aki a felszenteléssel megkapta 
a hatalmat és megbízást Jézus nevében eljárni, nevezetesen szent-

1 Schanz i. m. 149. 
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séget kiszolgáltatni, azt nem vesztheti el többé : Nulla ostenditur 
causa, cur ille, qui ipsum baptismum amitters non potest, jus 
dandi potest amittere. Utrumque enim sacramentum est, et 
quadam consecratione utrumque homini datur; illud, cum 
baptisatur, istud, cum ordinatur; ideoque in ecclesia catholica 
utrumque non licet iterari. (Ctra ep. Parmen. 2, 28 ; cf. ep. 173, 
3; 185, 23; de bono conjug 32). 

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Szent Ágoston character nevé-
vel illeti olykor magát a szentségi szertartást is, könnyen ért-
hető metonimiával,1 amennyiben t. i. character lehet bélyegző 
és bélyeg, elmondtunk mindent ami Szent Ágoston jegytanát jel-
lemzi. A bérmálásra nézve ugyanis nem megy túl az előző atyák 
tanításán. 

Látnivaló hogy Szent Ágoston itt nem tett egyebet, mint a 
szentségek megismételhetetlenségének, az eretnekek részéről is 
érvényes kiszolgáltatásának régi keresztény gyakorlatát elméleti-
leg kidolgozta és megalapozta, főként a wppayîç-tan segítségével. 
Teljesen indokolatlan tehát Harnacknak azaz ítélete, hogy Szent 
Ágoston a donatistákkal szemben zsákutcába került és összefér-
hetetlen dolgok összeegyeztetésére (sz. Cyprianus — sz. István 
pápa álláspontja) találta ki a kegyelemtől különböző szentségi 
jegy mesterfogását.2 

4. Szent Ágoston után. Szent Ágostonban a character-tan bizo-
nyos értelemben delelőt ért. Ki gondolta volna, hogy utána oly 
hirtelen alkonyodik! Az 5. század végétől be a 12. századig 
alig akad szerző, aki a 4. századi görög atyák acppayiç-tanât 
ismételné3 és egy sincs, aki Szent Ágoston gondolatait hirdetné. 
Mintha az egész tan feledésbe merült volna. Igaz, egy dogmává 
nem emelt tannal ilyesmi megtörténhetik.4 Azt sem szabad figyel-
men kívül hagyni, hogy e kornak irodalmi hagyatéka, különösen 
a korai középkoré nincs még eléggé átkutatva. A jelenség fő-

1 De korántsem kizárólag, amint az kitűnik a fent ismertetett gondola-
tokból és idézett helyekből és az újítókkal szemben behatóan igazolja Bellarm. 
Ctroversia de sacr. in gener. 1. 2. ep. 21. (ed Vives Opera omniat. III, p. 474 b. 

2 Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte III.4 1910. p. 155 kk. 
3 így a skolasztikusoktól oly szívesen idézett Ps. Dion Ecl. Hier. 1. 2, 

p. 3, §. 4 cf. Franzelin De sacr. in genere3 p. 173. Továbbá Damascen. Fid. 
orth. 4, 9. 

4 Pourrai, La théologie sacr. p. 213. 
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okát abban kell keresni, hogy egyrészt nem támadtak újabb dogma-
tikai ellenmozgalmak, melyek a hittudósokat késztették volna 
Szent Ágoston tanításainak érvényesítésére ; másrészt az ősi talajá-
tól elszakított hittudomány általában hanyatlóban volt és ele-
mibb föladatokkal is volt elfoglalva az éppen akkor elhelyez-
kedő ifjú keresztény germán-román népek közt. 

A kortörténeti helyzet nem kedvezett a character-tan 
kifejlődésének. A homloktérben nem a keresztség áll immár, 
mint Miievei Optatus és sz. Ágoston korában, hanem az egy-
házi rend. E tekintetben pedig a breton és angol-száz egyházak 
versengése a 7. században, a pápák harcai a római nemességgel 
és a császárokkal a 8. és 9. században, majd a képrombolás a 
10. és az investitura-harc a 11. században mint harci, sokszor 
mint védelmi eszközt kelendővé tették a reordinációk szoká-
sát, amelynek eseteit lelkiismeretesen előadja a jeles J. MoriuusA 
Ez a szokás nem tudott volna lábra kapni, ha élénk az egyházi 
köztudatban sz. Ágoston tana. De ha egyszer elterjedt — s ama 
kor ismerője nem fog megütközni azon, hogy elterjedt — alkal-
mas volt arra, hogy árnyat vessen a szentség megismételhetet-
lenségének tanára és így a character-tanra is. Hogy egészen el-
fojtani nem tudta, annak bizonysága egyfelől az a tény, hogy az 
egyházi öntudat erősödése idején a legsúlyosabb szavazatok a 
reordinációk érvénytelensége mellett döntöttek (Damjáni sz. Péter), 
a 12. század közepén pedig a hittudósok azt az álláspontot kép-
viselték, hogy az egyházi rend jellege nem veszthető el, a papi 
hatalmat (nemcsak annak gyakorlatát!) azonban az Egyház el-
veheti.2 

Ezzel, ha mindjárt tökéletlenül is, biztosítva volt a charac-
ter-tan egyik sarka, a szentség megismételhetetlensége. Nem 
sokáig késett egy másik: A 12. század folyamán egyre határo-
zottabb formában tanítják a hittudósok, hogy a méltatlanul, tehát 
kegyelem közlése nélkül fölvett szentség nem hatástalan, hanem 
a sacramentum a res ( = kegyelem) nélkül is megtapad a lélek-
ben, úgy hogy aki «ficte» járult a szentséghez, megtérés esetén 
újra keresztelődés nélkül is megkapja a szentségi kegyelmet 
(Lombard. 4 dist. 4, c. 2). De hogy a szentség e megtapadásá-

1 Commentarius historicus et dogmaticus de sacris Ecclesiae ordinatio-
nibus p. 3, ex. 5, cpp. 1—7. 

2 Brommer, Die Lehre vom sakr. Charakter in der Scholastik p. 10—28. 
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nak az alapja egy a lélekbe nyomott jegy, amely különbözik 
mind a külső szentségtől, mind a kegyelemtől, azt Lomb. még 
nem tanítja kifejezetten.' 

De ez a tan teljes határozottsággal megjelenik a 12. szá-
zad végén III. Ince pápának az arles-i püspökhöz írt fönt érin-
tett levelében, aki a character-tant mint ismert és elterjedt tant 
kezeli. Ugyancsak a 12. század fordulóján pedzik Alanus ab 
Insulis, Petrus Cantor, Praepositinus, Stephanus Langton, be-
hatóbban tárgyalja Courçon Róbert, ki a keresztséget, bérmálást 
és egyházi rendet ismételhetetlennek mondja a character miatt; 
s ez «signaculum quoddam christianae-religionis,» amellyel Isten 
mint családfő megjelöli nyáját, hozzátartozóit különböztetésre 
(keresztség), emlékezetre (bérmálás) és kitüntetésre (egyházi 
rend).2 

A 13. század közepe előtt azután egyszerre megjelennek a 
jegy beható, szakszerű tárgyalásai — világos jeleként annak, 
hogy a charakter-tan benne lappangott a hittartalomban, vizei a 
fölszin alatt gyűltek, hogy elérvén a kellő bőséget, egyszerre 
törjenek elő. 

Elődeinél jóval határozottabb és részletezőbb tanítása van 
a szentségi jegyről Auvergne-i Vilmos-nak3 (Guilielmus Alvernus 
s. Parisiensis f 1249). Hogy a keresztség ád kegyelmet, amely 
elveszhet és jegyet, amely marad, szerinte általános tanítás. Ez a 
jegy mivoltára nézve minőség — közelebbi meghatározásától 
azonban tartózkodik Vilmos. Rendeltetését hasonlattal világítja 
meg: olyanná teszi a lelket, mint a szentelés a templomot; ha 
meggyalázzák is, szent hely marad, oltalmat nyújt támadások 
ellen és súlyosabban bűnhődik, aki templomot támad, mint aki 
profán épületet sért. Ilyenné lett a lélek a szentségi jegy által. 
Az egyházi rend is közöl jegyet, de erről az a furcsa fölfogása 
van Vilmosnak, hogy ezt az Egyház megsemmisíthetné a degra-
datio-val — ha ez volna a szándéka a lefokozással. A bérmálás 
jegyaáó hatásáról nincs szó nála. 

Auxerre-i Vilmos (Quilielmus Altissiodorensis f 1231 körül) 
és Saint-Cher-i Hugo (Hugo a S. Caro f 1263)4 fejtegetései 
egybefoglalhatok, amennyiben Hugo kibírja az önállóbb és a sko-
lasztikus szentségtanra alapvető Altissiodorensist. 

1 Brommer i. m. p. 4. 10. 
2 U. o. p. 16. 17. 

3 Cf. Brommer i. m. p. 35—48. 
4 I. ni. p. 48—78. 
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A keresztség jegyének célja, hogy különböztető jel legyen — 
nem Isten, hanem az angyalok számára. Jegyet csak a vízkereszt-
ség közöl, a vér- és vágykeresztség nem. Mivoltára nézve ő veti 
föl először azt a később annyit feszegetett kérdést: a character 
a négy Aristoteles-féle minőség-osztály melyikébe tartozik. 
O maga a harmadik mellett dönt (passibilis qualitas) ; Hugo úgy 
okoskodik, hogy amennyiben a jegy előkészít a kegyelemre, az 
első (habitus et dispositio), amennyiben megvilágítja a lelket, a 
harmadik fajtába tartozik. Mindketten behatóbban foglalkoznak a 
szentségi jegy és a kegyelem viszonyának meghatározásával és 
Hugo az első, aki a jegyet szabatosan a szentségi jel (anyag és 
forma) és a kegyelem között álló valaminek, res et sacramen-
tumnak minősíti. Mint ilyen kettős viszonyban van a kegyelem-
mel: hasonló hozzá és okozza. A hasonlóságról nem sok szó 
esik. Az okozati viszonyt pedig Vilmos úgy fogja föl, hogy a 
szentségi jegy a keresztség lényege és oka a keresztségi kegye-
lemnek. Hogyan? Úgy, hogy előkészíti a lélek állatias képes-
ségeit — disponit, format et figurát animam, amíg meg nem 
érik a kegyelem befogadására, mint az embrió érlelődik az em-
beri lélek befogadására. 

Fejtegetéseik mint a későbbi skolasztikusokéi is — a 
keresztségre támaszkodnak, jóllehet az egyházi rend is ad sze-
rintük character excellentiae-t és a bérmálás is határozottan jegy-
osztó szentség (elődeik nem beszélnek ilyen határozottan). De 
kissé zavarban vannak, amikor meg kell jelölniök a keresztségi 
jegyhez való viszonyát. A bérmálás önálló szentségi jellegét nem 
akarnák semmiképen sem kockáztatni, mindamellett lényegileg 
azonosnak gondolják a keresztségi és bérmálási jegyet; ideális 
és fokozati különbség van közöttük, amennyiben az utóbbi «Sig-
num strenuitalis, vei habilitatis ad pugnam». 

E doktorok korából való a később annyit tárgyalt és Szent 
Tamástól is dicsért (mesterétől, Nagy Alberttől először használt) 
«definitio magistralis»: Character est distinctio a charactere 
aeterno [sc. Christo, cf. Hebr 13] impressa animae rationali 
secundum imaginem consignans trinitatem creatam Trinitati 
creanti et recreanti et distinguens a non configuratis secundum 
statum fidei.i 

1 Thom. 4 dist. 4, q. 1, a. 2, sol. 2 cf. Franzelin, De sacramentis in 
genere3 p. 171. 



A SZENTSÉGI JEGY MIVOLTÁRÓL. 43 

Újabb haladást jelent a character-tanban Hales-i Sándor 
(f 1245), akit szorosan követ sz. Bonaventura és Nagy Albert.1 
Haleti Sándor befejezetlenül maradt Summájában (IV. q. 8, m. 
8, a. 1) tizenegy kérdésben rengeteg anyagot hord össze a szent-
ségi jegy tárgyalásánál kinálkozó majdnem összes szempontokra. 

1. Mi a jegy ? Nem viszony, hanem minőség, még pedig 
habitus. — 2. Mire szolgál ? Significat (gratiam), disponit (ad 
gratiam et sacramenta), configurât (Istennel, mert kegyelemre 
disponál, a kegyelem pedig Istenhez tesz hasonlóvá ; még pedig a 
Szentháromsággal, per appropriationem a második személlyel) ; 
distinguit2 (t. i. a hívőt a hitetlentől és egyes hivőket a töb-
biekkel szemben kitüntet). Ebben a fölfogásban a fősúly a 
hasonító, konfigurativ mozzanaton van. — 3. Hordozója : Már 
akkor három vélemény járta: A jegy közvetlen hordozója néme-
lyek szerint a lélek, mások szerint a lélekben a képmási moz-
zanat, ismét mások szerint az értelem. Sándor szerint : character 
respicit imaginen; imago autem inest animae mediantibus poten-
tiis: ergo et character (Summa, 1. c. m. 3. §. 3.). —4. Szerzője: 
Főszerző a Szentháromság, per appropriationem a Fiú, még 
pedig nem mint közvetítő, hanem mint örök character (cf. Hebr. 
1 3). Eszközi ok nem az erények vagy kegyelem, hanem csak a 
szentségek, még pedig azok formája, a Szentháromság segítségül 
hívása. — 5. Eltörölhetetlensége: Ennek alapja végelemzésben 
Isten rendelése. Ő célt akar elérni a jegyek adásával és ez a 
cél megmarad még az örökkévalóságban is; tehát a jegy is. — 
6. Milyen keresztség oszt jegyet? Csakis a vízkeresztség. — 7. 
és 8. Hány szentségi je y van és hogyan függnek össze ? Sándor 
elődeinek tapogatódzásával szemben energikusan kiemeli a bér-
málás jegyének önálló jellegét , és így a jegyek hármasságát és 
ennek okát abban találja, hogy ezek három hitállapotot terem-
tenek: status fidei genitae, roboratae, multiplicatae ; csak három 
hierarchiai szentség van, mint Bonaventura kifejezi (Breviloqu. 
6, 6, 3); a másik négy medicinális. Ami kölcsönös viszonyokat 
illeti: A bérmálási föltételezi a keresztségit; egyházirendi jegyet 
minden rend ád, kivéve a püspöki rendet. Ezek a rendi jegyek 
nemcsak fokozatilag különböznek, hanem mivoltukban is. Nagy 

1 Brommer i. m. p. 78—146. 
2 Erre támaszkodik a későbbi hittudósok tétele : character est signum 

distinctivum, configurativum, dispositivum. — et «obligativum». Az utóbbi 
még sz. Tamásnál sincs meg. 
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Albert szerint a papi jegy egyesíti magában az alsóbbakat. — 
9. Hatásai: előkészít a kegyelemre, amennyiben a természetnek 
bűn-okozta romlását némileg kiegyenlíti. Közelebbi meghatáro-
zásokat nem ád Sándor. — 10. A Krisztus és az Antikrisztus 
jegye (a Signum bestiae Jelen. 1316, 14g, 162, 1920,20 4) hogyan 
különböznek ? Az utóbbinak lényege az Antikrisztus szellemében 
való cselekvés, vagyis a halálos bűn; ez a jegy nem eltörölhe-
tetlen és nincs direkt ellentétben a szentségi jeggyel. — 11. 
Van-e Krisztusnak charactere? Ő az örök character (Hebr. 13), 
amennyiben az Atyának képmása. Az örök Igével személyes egy-
ségben élő lélek különösképen képmása az Istenségnek és ez a 
mozzanat jegyhez hasonlít — de ez nem szentségi jegy. 

Ami szempontokat és anyagot a hittudósok addig össze-
gyűjtöttek az eltörölhetetlen szentségi jegyre vonatkozólag, azo-
kat jól átgondolt rendszerbe szűrte és mélyebb theologiai meg-
alapozással kiegészítette Aquinoi sz. Tamás. Minthogy azonban 
az ő és az utána következők nézetei jelen értekezésünk II. részé-
ben bőven szóhoz jutnak, itt elég kiemelni azokat a mozzanato-
kat, amelyek a character-tan történeti fejlődésének menetét tün-
tetik föl. 

Sz. Tamás két helyen foglalkozik a jegy tanával : In Sent. 
4, d. 4, q. 1 (még d. 7, q. 2, a. 1; d. 24, q. 1, a. 2) Summa 
theol 3, 63 (még q. 72, a. 5. 6). A Summa tárgyalása határozot-
tan haladást mutat a Sententia-kommentárral szemben. Sz. Tamás 
az első, aki a Summában a szentségről általában való szóltában 
külön tárgyalja a charactert a szentségek hatásai közt és ő az 
első, aki bizonyítja a jegy létezését és pedig nemcsak a meg-
felelőség (congruentia) oldaláról, hanem a Szentírásból is. Charac-
ter-tanának középpontja a rendeltetéséről való fölfogása; ő elő-
deitől eltérően azt úgy állapítja meg, hogy a megfelelő szent-
ségek annyiban adnak szentségi jegyet, in quantum per ea depu-
tantur homines ad cultum Dei secundum ritum Christianae reli-
gionis (1. c. a. 2 resp.). Ebből logikusan foly a Halesi Sándor-
tól fölvetett összes kérdések megoldása: A szentségi jegy mint 
hasonító jegy configuratio Christi sacerdotis. Csak három jegy-
adó szentség van, mert csak ez a három ád részt Krisztus pap-
ságában. A jegy kegyelmet nem ad, arra nem is készít elő köz-
vetlenül; de közvetlenül előkészít a kultusz-ténykedésekre és 
minthogy ezek illő végzéséhez kegyelem is kell, így közvetve a 
kegyelemre is. Minthogy hatalmat ád bizonyos szent ténykedé-
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sekre, a minőségek második fajtájához áll közel : importât quam-
dam potentiam spirituálém ; ideo reducitur ad secundam speciem 
qualitatis (1. c. a. 2. corp.). Ugyanezért székhelye csak a lélek-
nek egy tehetségében kereshető, még pedig az értelemben. 
A jegy örök, mert Krisztus papsága is örök. 

Az a kritikai szellem, amely sz. Tamás után különösen 
Duns Scotusban jelentkezett és a nominalizmusban a XIII. szá-
zadi nagy hittudósok szerves fölfogását külsőséges vonatkozásokba 
igyekezett szétbontani, a character-tanon is rajta hagyta nyomait. 

Duns Scotus (Opus Oxon. 4 d. 6, q. 7. 9) (Rep. Par., ibid.) 
Sz. Tamással szemben azt állította, hogy a jegy a Szent-
írásból és hagyományból nem bizonyítható, hanem III. Ince tekin-
télye késztet elfogadására; sőt ez sem bizonyos; voltaképen csak 
megfelelő voltát, illőségét lehet igazolni. A szentségi jegy 
mivoltát illetőleg méltatlanul vádolja őt Vasquez, hogy azt merő-
ben észbeli viszonynak nézi ; az ő fölfogását a valós viszony 
sem födi — bár ezt az álláspontot szerinte fönn lehetne tartani. 
Ö hajlik arra a fölfogásra, hogy a jegy «forma substantialis 
absoluta».1 A jegy székhelye a lélekben az akarat. A körülmeté-
lés (amelyet már az előzők is sokat tárgyaltak) jegy-jellegű. 

Saint-Pourçaini Durandus (f 1333) a jegy létezésének bizo-
nyíthatóságát illetőleg Duns Scotus álláspontján van. Mivoltára 
nézve pedig azt vallja, hogy az merőben észbeli viszony (rela-
íio rationis), amely azon alapszik, hogy Isten a megkereszteltet 
másnak veszi mint a meg nem kereszteltet; úgy mint a polgári 
életben más cím és hatalom jár ki annak, aki tisztviselőnek van 
kinevezve, mint a többinek, anélkül, hogy lelke ezért mássá vált 
volna; vagy mint a pénz a föl írás és veret következtében hatá-
rozott értéket nyert, jóllehet nem különbözik nyers értékben egy 
ép olyan veretezetlen fémdarabtól (4 d. 4, q. 1). 

Biel Gábor, Wicleff és Cajetanus is azt tanítják, hogy a 
jegyről nincs szó a hit forrásaiban. «Saçramenta imprimere charac-
terem ex S. Scriptura non habetur, sed ab Ecclesiae auctoritate 
el non multum antiqua. Caieí. In s. th. 3, 63, 1. 

Ez a theologiai multat nem ismerő kriticista áramlat ter-
mészetesen nem akadályozhatta meg a trienti zsinatot fönt ismer-
tetett határozatának meghozásában, jóllehet szép számmal akad-

1 Frassen, Scotus academicus. Disp. prooem. de sacr. a. 2, q. 3, concl. 
1 (ed. Venet. 1744. tom. 10. p. 86.). 

/ 
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tak a zsinaton skotista theologusok, akik azt kívánták, hogy a 
character-tant a zsinati atyák csak valószínűnek mondják ki.1 

A zsinat határozatai az újítók ellen irányultak, akik a jegy 
létezését tagadták, azt egyszerűen koholmánynak, a skolasztika 
találmányának minősítették. így Luther De capt. bab., Calvin, 
Antidot, conc. Trid. ad sess. 7. can. 9; Chemnitz és Gerhard, 
akik III. Ince találmányának mondották.2 

Az újítók ellen a jeles polemikusok, Netter Tamás és külö-
nösen Bellarminus szabatosan előadják a katholikus tanítást, az-
után rendszeresen bizonyítják a Szentírásból, szenthagyományból 
és theologiai megfontolásokból. 

Azóta a szentségi jegy tanának hosszú az irodalma, de 
rövid a története. A 17. századi jeles hittudósok körültekintő 
gonddal szűrik meg a skolasztikusok nézeteit. Új mozzanatokat 
azonban nem adnak. De munkásságuk mégis történeti értékű: a 
18. század végéig meglehetős egyöntetűség fejlődik ki a legtöbb 
pontra nézve: a jegy létezése a Szentírásból döntően nem bizo-
nyítható. Rendeltetésére nézve sz. Tamás fölfogása egyetemes. 
Mivoltára nézve egyhangúlag elutasítják Durandus ész-viszony-
elméletét rendesen kemény cenzúrák kíséretében (Bellarmin, 
Suarez, Lugo). Enyhébben ítélnek Soto, Vasquez, Arriaga, Páz-
mány;3 a 17. és 18. századi descartesista theologusok4 mint a 
járulékok ellenségei természetesen rokonszenveznek vele. A minő-
ségek közt való elhelyezés és a jegy közvetlen hordozója tekin-
tetében a régi vélemény-bőség uralkodik. 

Ez a character-tan képe a 19. század közepéig, amely csak 
azóta bővült egynéhány nem értéktelen vonással : a) A dogma-
tikusok kezdték fölismerni a jegyről szóló tan összefüggését 
más hittitkokkal, nevezetesen az Egyház titokzatos testével. 
Etekintetben eredeti és mély gondolatokat adott Scheeben> 
b) Igyekeztek neki szerves helyt biztosítani a szentségtanban, 
amennyiben hangsúlyozták a kegyelemmel való erkölcsi össze-

1 Pourrai, Le théologie sacramentaire. p. 2?2. 
2 Ezekre nézve 1. Bellarmin Ctroversia de sacr. in gen. 1. 2, cp. 18 (ed. 

Vivés, tom. III. p. 469.) 
3 Pázmány, Theologia scholastica in 3, q. 63. Opera omnia. Series 

latina, tom. V. p. 719. (A bpesti egyetem hittad. karának kiadása 1901.) 
4 Juenin, Commentarius historicus et dogmaticus de sacramentis. Diss. 

1. q. 7, cp. 2 (Ed. Venet. 1761. p. 24b lent.) 
5 Scheeben, Mysterien des Christentums2 1898. §. 84, p. 507. 
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függését és a kegyelem fölébresztésében való szerepét. így külö-
nösen Billott.1 Néhány német theologus a viszonylagos megis-
mételhetetlenségnek és a kegyelem újraéledésnek alapjaként 
quasicharadért vesz föl különösen a házasságban, de az utolsó 
kenetben is.2 c) Többen észrevették és kiemelték erkölcsi jelen-
tőségét.3 

Hogy a character-tan jelentőségét a hittudósok egyre helye-
sebben mérlegelték, mutatja az a tény is, hogy az újabb időben 
fokozott arányú monográfiái földolgozásnak volt tárgya. Külön-
ben a theologusok Bellarnim óta az általános szentségtanban 
külön és részben igen terjedelmes fejezeteket szánnak neki. 

Ezek a monográfiák a következők: 
AI. FJeiffer, De charactere sacramentali Christi Domini et 

satartico Antichristi et utriusque sequacium. 1713. 
Fr. Lorinser, De charactere sacramentali commentatio. 1844. 
L. Thiele, De charactere indelebili, qui in ordinis Sacra-

mento in anima inprimitur. 1861. 
P. Minges, Wesen und Bedeutung des sakramentalen 

Charakters. In Theologisch-praktische Monats-Schrift 1898. p. 
77—88, 240—253. 

O. Laake, Über den sakramentalen Charakter. 1903. 
L. Farine, Der sakramentale Charakter. 1904. 
F. Brommer, Die Lehre vom sakramentalen Charakter in 

der Scholastik bis Thomas von Aquin inklusive. 1908. 
A. Holder, Le character sacramentel. Revue Augustinienne 

1909. p. 25—40. 
Mindamellett épen a történetileg iskolázott kutatók hang-

súlyozzák, hogy még bőven akad e téren munkája a történeti 
kutatónak is, a spekulativ dogmatikusnak is.4 

Budapest. Dr. Schütz Antal. 
(Folytatása következik.) 

1 Billot, De ecclesiae sacramentis th. 6. et 7. 
2 Schweiz, Theol. dogm. III5 1869 p. 166. kk. ; Oswald, Die dogmatische 

Lehre von den h. Sakramenten I4 1877. p. 84, Berlage, Katholische Dogm. 
VII. 1864, p. 73 etc. 

3 Oswald, Die dogm. Lehre von den h. Sakramenten I4 p. 87 k. 
O. Laake, Über den sacramentalen Character 1903. p. 208. kk. 

4 így Brommer i. m. p. 168, M. Grabmann, Theol. Revue 1906. col. 92. 



A TÖMEGBEN VÉGREHAJTOTT CSELEKEDETEK 

ÉS AZ ERKÖLCSI FELELŐSSÉG. 

1. A társadalmi fejlődés tömegiránya. 

AKÜLTURNEMZETEK politikai és társadalmi fejlődése a tömegek 
széleskörű érvényesülése felé tart. A protestantismus kriti-

cismusa, a klassikus nemzetgazdaság liberalismusa, a forradalom 
természetbölcselete egyaránt ezt készítették elő. Az ember, az 
átlagember, a minden ember érvényesülését a tekintéllyel, a gaz-
dasági elnyomással és a politikai jogtalansággal szemben. A demo-
krácia és a socialismus — s ezek keretén belül a népfenség, az 
alkotmányos királyságok, köztársaságok, az általános választójog, 
a kommunistikus törekvések — az előbbieknek folyományai. 
Lépcsőfokok a tömeguralomhoz. 

Először az individuum érvényesül a régi despotikus elvvel 
szemben. Azután a független egyének összességének akarata, 
a közösség, a többség, az állam akarata lesz az uralkodó elv. 
Azt mondhatnók, az államhatalom a tömegakaratnak összefoglaló 
neve. A név azonban elv is, mely a többség jogán absolutis-
musra törekszik. Emelhet új és ledönthet régi szentélyeket. A par-
lamentarismusban és önkormányzatokban kijegecesedik, törvényt 
szab és a cselekvések normativumait állítja föl. Sokak szerint a 
többség akarata a jog forrása is. 

A többségi felfogás az erkölcs területeit is alámossa. Az 
osztályerkölcsnek nemcsak rabszolgái, hanem apostolai és böl-
cselői is vannak. Életbelépnek az esküdtbiróságok, melyek ennek 
a jogi, sőt erkölcsi viszonylagosságnak kiépítményei. Ítéleteikben 
nem a tételes törvény, nem egy absolut erkölcsi szabály érvé-
nyesül — hiszen épen ettől akarnak szabadulni — hanem a pol-
gárság alanyi lelkiismeretének szava. A cselekmény megítélésé-
nek szabálya nem annyira a tételes törvény, mint az esküdtek 
észjárása és a társadalom közfölfogása. Igazmondásuknak az a 
célzata, hogy a tizenkét ember a nagyközönség lelkiismereté-
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nek visszhangj'a legyen.— «Ha a bűnvádi per legnehezebb és döntő 
szaka a bizonyítás, s ha a per sorsa a bizonyítékok mérlegelésén, 
a bizonyítás eredményének megállapításán fordul meg, egészen 
természetes, ha e nehéz és oly nagy fontosságú kérdés meg-
oldására igyekszünk biztosítékokat teremteni. Erre szolgál az 
esküdtek bevonása az igazságszolgáltatás műhelyébe, hogy a 
szakbirák az ő finomult jogászi felfogásukat összemérjék, mintegy 
kipróbálják az esküdtek egyszerűbb, elfogulatlan észjárásán és 
meggyőződhessenek arról, hogy ítéletük találkozik-e a társadalom 
közfelfogásával.» — (Dr. Finkey Ferenc : A magyar büntető eljárás. 
93 old. Budapest. Pollizer.) Az állam a szakképzett hivatalnok-
birák mellett a társadalom közvetetlen közreműködését is igénybe 
veszi, mintegy a társadalom Ítélete alá bocsátja először a vád-
lottat s csak ha a társadalom képviselői (az esküdtek) büntetésre 
ítélték az illetőt, ez esetben veszi igénybe a hivatalnok-birák 
szakképzettségét a tett minősítése és a büntetés kiszabása iránt.» 
(Id. mű 96. old.) Ezért nem keresünk az esküdtekben tételes jog-
tudást és törvényismeretet Az esküdtbiróságok a társadalom 
erkölcsi és jogi felfogásának parlamentarismusa. Önkormányzat 
az igazságszolgáltatásban. Abból indul ki, hogy a jog, igazság 
és a társadalmi helyes erkölcs megérzése s értéklése egy csiz-
madiamesterben épen úgy élhet, mint egy ügyvédben vagy 
művészben. Azért az esküdtszéki Ítéleteknél az igazmondás, 
a ténykérdés megállapítása mellett, erkölcsi itélet, amelyben a 
bűnösségnek vagy a bűntől való mentességnek megállapítása 
nem egy absolut erkölcsi vagy jogi renddel való összemérés 
megállapítása, hanem társadalmi értéklés. 

Ám az esküdtszékek csak embrionális fejlődmények. A tár-
sadalmi fejlődés sokkal szélesebb területekre akarja terjeszteni a 
társadalmi lelkiismeretnek: a közfölfogásnak ítélkező és rendel-
kező fórumát. Minden autonom szervezetben van belőle valami. 
Az ipari és kereskedelmi kamarák, a tervezett munkásbiróságok, 
békéltető bizottságok, egyeztető hivatalok, munkásbiztosítási válasz-
tott bizottságok vagy érdekképviseletek, az erkölcsi és jogi rela-
tivismusnak, s ezzel együtt a tömegfelfogásnak, szerves fejlőd-
ményei. Valamennyi annak a felfogásnak szülöttje és expediense, 
hogy nincsen föltétlen jog, nincsen absolut igazság, mert nincs 
absolut érdek. 1 Távolabbról, hogy nincsen absolut erkölcs. A pol-

1 Ez Finkey hitvallása is: A jogot részünkről céltudatos emberi alkotás-
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 

I 
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gári lelkiismeretnek, a biró és a vádlottak subjectivismusának 
térnyerése a birói eljárásunk terén mindenesetre erre a fel-
fogásra vall. 

S minél tovább haladunk ez irányban, minden lépés további 
eltávolodást jelent judikaturánk és erkölcsbölcseleti fölfogásunk 
eddig érvényesülő irányától, mely eddig a bűntett teljesen be-
fejezett, egészen körülhatárolt tényéből és az egyéni felelősség 
elvéből indult ki. 

A klassikus büntetőjogi iskola, amely újabb jogszolgáltatá-
sunk vezetőelveit szolgáltatta, az egyéni felelősség felállításával 
a cselekményt teljesen és kizárólagosan a tettes személyére hatá-
rolta s bár ismerte a mentőkörüLményeket, a szakbiróság elé 
utalt tényeket elvonatkoztatta, nem mondjuk a cselekvő körül-
ményeitől, hanem egyéniségétől is.i A bűncselekményt nem mint 
élményt, a tettes énjéből és miliőjéből kinőtt szerves fejlődményt 
tekintette, hanem mint kész jogi tényt vizsgálta. Fölállította a 
mérleget: itt a törvény, ott a cselekedet. Mindkettő adott 
mennyiség. Adva volt a bűntett meghatározása a törvény és 
paragrafusok szerint. Ezeknek merev formái alig ismertek tágí-
tást. De adva volt a cselekmény is a tanúbizonyságok által be-
állított merev formájában, kiszakítva a reális élet komplexumá-
ból. Mindkettő elszakítva a biró lelkiismeretétől, aki előtt az volt 
az igazság, amennyit a ténykérdés körül bizonyítottak. ítéletének 
kizárólagos alapja is ez volt. 

Ha a törvény betűje és a cselekedet külső formái meg-
egyeztek, a vádlottat fölmentették. Ha a külső tény, a cselekmény 
és a törvény betűje eltérést mutattak, a mérleg félrebillent és el-
hangzott az itélet: bűnös. A klassikus büntetőjogász úgy áll a 
bűnténnyel szemben, mint az orvos egy élettelen, megmerevült 

nak tekintjük, mely az állammal, illetőleg a társadalommal együtt keletkezik és 
fejlődik s így a mai kulturállamok joga egy hosszú, sok évezredes történeti 
fejlődés eredménye s a jövőben szintén beláthatatlan fejlődésnek néz elébe. 
Örökérvényű és absolut jog léte az ú. n. természet vagy észjog, ábránd, illúzió. 
Finkey : A tételes jog alapelvei és vezéreszméi. Budapest. Grill Károly. 1908. 
451 old. 

1 Szokásos, bár kissé túlzó jellemzése a klassikus iskolának, hogy ez nem 
annyira a bűntettesre, mint inkább a büntetendő cselekményre tekint. Angyal 
Pál dr.: A magyar büntetőjog tankönyve. 8. old. A humanitárius elv alapján 
álló klassikus iskola megelégedett az enyheség biztosításával és a bűntettest 
figyelmén kívül hagyva, a fősúlyt az alapfogalmak, vezérelvek s a büntetendő 
cselekmények kifejtésére fektette. U. o. 15. old. 
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organismussal szemben, mely valamikor élt, dolgozott, hatott, 
visszahatott és most mind enélkül, az élet, a valóság, szerves fej-
lődésének igazságai nélkül áll a paragrafusok műtőasztala mellett. 
A feladat az, melyiket lehet és kell ráhúzni. Hogy azonban ez a 
művészet tisztán szortírozás a szerveskhémia tudománya mellett; 
világos. De mennyire hátramaradnak a szerves khémia ragyogó 
eredményei a szerves élet titkos vegykamrájának tényei mögött! 
És mennyire tökéletlen a klassikus jogász skatulyázó művészete 
a psychologiai vagy sociologiai iskola lélektani eljárása mellett. 
A klassikus iskola büntetőjogásza azon fáradozott, hogy melyik 
formát húzhassa rá esetére. Ha nem talált formát a paragrafusok 
között, zavarba jött. S ha ebbe nem, mindenesetre kényes hely-

ze tbe jutott. Vagy a jogesetből faragott le valamit, vagy a ska-
tulyáján tágított. Mindenesetre idegen területen érezte magát, 
mikor józan eszéhez vagy erkölcsi érzékéhez apellált. Ezek a 
bűntény és a törvény viszonyának megállapításánál legföljebb 
methodikai szerepet játszhattak, de értékmérők nem lehettek. 
S így ment ez legújabb időkig. A büntető biró munkája nem 
érvényesülhetett sem az egyéni fölfogás, sem a bűntettes indíté-
kainak és körülményeinek tekintetében. 

A klassikus jogszolgáltatásnak két alapgondolata van: az 
absolut törvény és az egyéni felelősség az egyéni beszámítható-
sággal. Mint nyilt, vagy alattomban veleértett tényezők megfér-
nek vele, sőt ott is vannak: a szabadakarat és Isten. Az egyéni 
felelősség az akarat szabadságán; a törvények föltétlen kötelező 
ereje az absolut erkölcsi renden és az absolut jog feltételezésén 
alapul. Mindkettő föltételezi Isten létét. 

És bár újabbkori jog- és erkölcsbölcseletünkre Kant abso-
lut, öncélú .erkölcstana s benne az ember autonomiája, valamint, 
vele egyidejűleg, Schmidt liberális nemzetgazdaságtana és mate-
rialistikus felfogása, visszahatással és továbbfejlesztő hatással 
voltak, mégis, egészében és lényegében, a klassikus büntetőjog 
nem ütközik a keresztény életfölfogásba. A keresztény életföl-
fogás alappillérjei: a lelkiismeret és a törvény, érintetlenül 
maradnak. A kettős ősalap : a szabad elhatározás és az absolut 
jog (illetve kötelesség, Isten) megállhatnak. A cselekedetek 
erkölcsi értékének megállapításánál mégis jelentős különbség 
mutatkozik a kettő között. A klassikus büntetőjog, a mentő-
körülmények révén tett engedmények dacára is, mereven fönn-
tartja azt a viszonylatot, amely a befejezett cselekmény és a 

4* 
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törvény merev formái között áll fenn. A keresztény erkölcsi fel-
fogás, a lelkiismeretről és a beszámításról szóló tanításában, 
a cselekedetek erkölcsi értéklésének alapjául legalább oly mér-
tékben ismeri el a cselekvő alanyiságát, mint a tárgyi elemet, 
a törvényt. így van ez szent Ágostonon, szent Tamáson, szent 
Alfonzon keresztül mindmáig azóta, hogy Krisztus, a Mester, 
titkos jegyeket írt a földbe s megmentette a házasságtörő asz-
szonyt a törvény betűinek merev, holt alkalmazásától. A keresz-
tény erkölcstan a bűntelen tudatlanságból, a fékezhetetlen szen-
vedély első rohamában, vagy az erőszak hatása alatt elkövetett 
cselekményekre nézve akkor is fölmentő vagy enyhe ítéletet 
állapíthat meg, mikor a külső cselekmény legdurvábban sérti a 
törvényt. Nem így a klassikus judikatura, melyben, ha a törvény 
betűje és a cselekmény eltérést mutattak, elhangzott az Ítélet: 
Megmérettél és könnyűnek találtattál. Abban a cselekedet erkölcsi 
elbírálásának évszázadokon keresztül alig jutott helye. Nullum 
crimen sine lege, nulla poena sine lege — ez az elv. Nincsen 
bűntett tilalmazó törvény nélkül, nem lehet, nincsen büntetés tör-
vény nélkül. A magyar büntető törvénykönyv is ezzel alapozza 
meg rendelkezéseit: Büntettet vagy vétséget csak azon cselek-
mény képez, melyet a törvény annak nyilvánít. Bűntett vagy vétség 
miatt senki sem büntethető más büntetéssel, mint amelyet arra, 
elkövetése előtt, a törvény megállapított. (Btk. 1. §.) De internis 
non judicat praetor. Nem a szándékot, hanem a tettet nézték. 

S így tartott ez a tizennyolcadik századig, mikor az egyén 
önállóságának gondolata megerősödik, amikor is többé nemcsak 
a társadalmi hasznosság és a törvény, hanem az egyén szem-
pontjából is kezdik értékelni a tényeket. Az eddig fölényes biz-
tonsággal hirdetett elv, hogy de internis non judicat praetor 
meginog. Jobban figyelik a mentőkörülményeket. A büntetőbiró 
elsősorban nem a törvény és a bűncselekmény, hanem a tettes 
és a cselekmény relatióját vizsgálja. 

Mindez forradalmi lépéseknek bevezetője lesz az emberi 
cselekedetek erkölcsi és jogi értéklése terén. Az emberi cselek-
ményeket többé nem befejezett tárgyi oldalukról vizsgáljuk, 
hanem alanyi fejlődésükben. Anélkül, hogy az akaratszabadság 
vagy az egyéni felelősség lehetőségét feladni volnánk kénytele-
nek, midőn a cselekmény szerves fejlődésének történetét kutat-
hatjuk, egyaránt tekintetbe vesszük azon benső és külső ténye-
zőket, melyek a cselekmény kialakulására közrehatottak. 
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A jogbölcselet csak kerülő utakon jutott el ehhez az állo-
máshoz, melyet a keresztény felfogás a lelkiismeretről és a 
körülményekről szóló tanával az akaratot motiváló vagy gyengítő 
minden tényező mérlegelésével már régen megalapozott. Viszont 
a társadalmi miliő értéklése — s abban a napjainkban annyira 
jelentős tömegráhatás — a keresztény bölcselet tekintetéből sem 
került tüzetes vizsgálat alá. Gyönge kísérletünk ezt célozza. 

Tagadhatatlan, hogy amint az egyéni felelősség megállapí-
tására annak idején a keresztény életfelfogás, egy szent Ágoston, 
szent Tamás bölcselete döntő befolyással voltak, úgy ma az 
egyénen kívül fekvő tényezők kellő értéklését más, a keresztény 
életfelfogástól elütő vagy azzal ellentétes törekvések juttatták 
kellő érvényre. A sociológiai iskola materialistikus felfogású 
tanítómesterei: Quetelet, Comte, Spencer, Marx; a miliő-elmélet 
kifejtői : Taine, Tarde, Menger, Turati, valamint a biologiai és 
antropologiai megfigyelések (Lombroso) még túlzásaikban és 
tévedéseikben is előnyösen közrehatottak, hogy a szabadakaraton 
kívül eső tényezőket megkülönböztetett és jobban értéklő módon 
vegyük figyelembe. Ha ezt tesszük, ez nem opportunista alkal-
mazkodás, hanem fölismerés, a positiv módszert megközelítő 
tudományos megismerés és annak tudományos alkalmazása saját 
rendszerünkben. 

Különben legtekintélyesebb büntetőjogászaink és jogböl-
cselőink: Liszt, Prins, Kidd; a magyarok közül Balogh, Angyal, 
Eszterházy, Finkey, Concha, Vámbéry nem szélsőségesek. Azon 
véleményen vannak, hogy minden emberi cselekmény egyfelől 
az egyéni akarat, másfelől az emberekre állandóan ható s a cse-
lekvő embert az elhatározás és cselekvés idején befolyásoló élet-
tani, természeti, társadalmi tényezők közös eredője.1 

2. Cselekedeteink, mint tömeghatások jelenségei. 

Társadalmi fejlődésünk, jog- és erkölcsbölcseletünk indivi-
duális irányánál fogva a cselekmény és a tettes személytelenítő 
elkülönítése nem állhatnak fenn. A klassikus iskola merev taní-
tásai nem lehetnek elégségesek az egyén cselekményének sem 
jogi, sem erkölcsi értéklésére. A klassikus iskola felelősségi rend-
szere fejlődés volt a kezdetleges büntetőjog kollektiv felelős-

1 Lásd Angyal : Magyar büntetőjog, 47. o. 
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ségével szemben, mikor a bosszú és a büntetés nemcsak a 
tettest, hanem annak családját és törzsét is sújthatta. Az egyéni-
ség igazibb megismerése után a haladás következő állomásául 
a subjectiv elemek mélyebb és igazibb megértésének, a bűntettes 
egyéniségének és az elkövetett bűncselekmény psychikailag töké-
letesebb megokolásának kellett következnie. 

Ez meg is történt úgy az iskola keretén belül, mint azon 
kívül. Amit az erkölcstanban körülmények tanának nevezünk, az 
a büntetőjogban, előzőleg a jogfilozófiában mint miliő-elmélet, 
később sociologiai felfogás, a legszélsőségesebb, már teljesen 
materialista alapon, mint bűnügyi embertani iskola jutott szóhoz. 
Amit Taine a miliőről, Fuillee a szabadság és £ determinismus 
viszonyáról, Tarde az utánzásról, Marx és Loria a gazdasági 
hatásokról, a történelmi materialismusról, szent Tamás és szent 
Alfonz s az újabb moralisták: Gury, Noldin, Lehmkul, Ballerini 
Berardi és mások a körülményekről tanítottak, az mind tüzete-
sebben és alkalmazottabban kerül a jogfilosofiában tárgyalásra. 
A filosofia kilépett elzárkózásából, amelyben előbb csak saját, 
nagyobbára aprioristikus alapelveit ismerte. Az erkölcsi és vallás-
tudományokon kívül az etnográfiánál, a somatologiánál, a psy-
chologiánál, a physiologiánál, a statistikánál és a sociologiánál 
is konsultált. Értéklésre jöttek a faj, nem, kor, átöröklés, terhelt-
ség, éghajlat, táplálkozás, nevelés, családi állapot, időszakok, fog-
lalkozások, vallási hovatartozás, évszakok, munkanélküliség, sajtó, 
hivatás és más társadalmi hatások. Más szóval a tettest nemcsak 
hogy nem szakították el cselekedetétől, hanem visszahelyezték 
abba a környezetbe, melyben kifejlődött. Abból indultak ki, hogy 
a cselekmény ezer hatásoknak eredője. 

Ezen az úton el kellett jutnunk a tömeghatások vizsgá-
latára is. S ezzel a sociologiának és még inkább a psychologiá-
nak és erkölcstannak határterületén állunk. Érdekes kérdést 
vetünk fel, azt t. i., hogy a tömegben végrehajtott cselekmények 
mennyiben beszárrfithatók ? A fölvetett probléma nemcsak a 
judikatura, hanem a cselekedetek, állásfoglalások erkölcsi és tár-
sadalmi értéklése tekintetében sem volt gyakorlatibb és szüksé-
gesebb, mint manapság. 

A kulturnemzetek haladása, a széleskörű önkormányzatok, 
a. demokratikus kormányformák, az osztálytagozódások, a zárt 
érdekcsoportok, a socialista és kommunista törekvések, a szólás-, 
sajtó- és gyülekezési szabadságok, a népsűrűsödés, a városi 
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lakosság túltengő száma, a jogegyenlőség, a közös teherviselés, 
az általános művelődésnek extenzív és intenzív terjedése, az álta-
lános szavazati jog stb., stb. oly összevisszaságokat, tömeghatá-
sokat és tömegvéleményeket s — használjuk most már ezt a ki-
fejezést is — olyan «tömegleiket» létesítenek, aminőre eddig alig 
volt példa. Hiányoztak hozzá az imént említett kulturföltételek. 
Mert ha voltak is tömegek, azok nem állottak ennyire differen-
ciált hatások alatt. Az egységes világfelfogás és ennek alapján 
az ugyanilyen erkölcsi és jogi szemlélet a minden vonalon ural-
kodó elv, melyet a tekintély, tudomány, vallás, társadalom, jog-
szolgáltatás osztanak. Ennélfogva nem hozták s nem is hozhatták 
meg a tömeghatások alatt elkövetett cselekedetek külön erkölcsi 
értéklését. Senkisem érezte szükségét, mert mindenki hatása alatt 
állott. Fogva voltak valamennyien, mint ma bizonyos osztályok 
sajátos fölfogásuk, sajátos érdekeik béklyóiban. Aminek bűn-
cselekmény volt a neve a valláserkölcsben és büntető törvény-
könyvben, az az volt a társadalmi felfogásban is. És megfordítva. 
A tömeglélek által suggerált cselekedetről szó sem esik, mert a 
tett, mint az akarat, egészen sajátos, önelhatározású terméke 
egyéni tünetként jelentkezik. A tömeglélek, a tömegcselekedetek, 
a tömegben végrehajtott cselekedetek analysise semmi. Ugyan-
azon kategóriák és törvények állanak az elszigetelt egyénre, mint 
a tömegsuggestió hatása alatt álló egyesre. 

Helyes-e ez? Szabad-e? Kell-e különböztetnünk a kettő 
között? Ez további kutatásaink tárgya. 

3. Az Individualismus, mint a cselekedetek értéklésének 
alapja. A szerves társadalomtudomány állásfoglalása. 

A tömegben végrehajtott cselekedetek erkölcsi értéklésének 
eldöntésénél nem indulhatunk ki sem a klassikus nemzetgazda-
ságtan liberalismusából, sem a humanismus, később Rousseau-
féle természetjog isolált egyéniségéből. Ha ezen az úton a 
tömegjelenségek megérthetők lennének, készen származtatták 
volna reánk azokat. Mindkettő aprioristikusan alkotja meg az 
állami, gazdasági, társadalmi élet képletét. A liberalismus ki-
induló pontja az önhatalmú én, veleszületett, elidegeníthetetlen, 
a neveléssel el nem torzítható jogaival és képességeivel. Szerinte 
a szabadon érvényesülő egyén küzdelme teremt harmóniákat, 
létesíti a haladást. A szellemi és erkölcsi erők korlátozatlan ön-
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kifejtés alapján érvényesülnek a Rousseau-féle társadalmi meg-
egyezés jogbölcseletében. Az ember önelhatározása minden 
együttélésnek, minden közösségnek, jognak és erkölcsnek forrása.1 

Kant autonom erkölcstana szintén alkalmas arra, hogy ezt 
a felfogást úgy a büntetőjogban, mint a társadalomtudomány-
ban, valamint az erkölcsi beszámítás terén is, megerősítse. Sze-
rinte minden törvény, melynek alapja nem a bennünk meg-
nyilatkozó kategorikus imperativusok fölépítvénye — heteronom, 
természetellenes, erkölcstelen. Nála csak úgy, mint Rousseaunál, 
az én érvényesül és uralkodik. 

Schmidt Ádám s utána a klassikus nemzetgazdaság vala-
mennyi hitvallója a gazdasági szabadság és boldogulás evangé-
liumát hirdették. Jogbölcseletüknek s erkölcsi felfogásuknak indi-
viduálisnak kellett lenniök, amely, ha az egyéni önzés, a társa-
dalmi és gazdasági haladás kívánatossá teszi, minden előző 
erkölcsi szabályon túlteheti magát. Egy a szabály: Laissez faire, 
laissez passer. Aki birja, az marja. Előre. 

Azonban sem a laissez faire, laissez passer, sem társadalmi 
szerződés természetjoga, sem Kant erkölcsi autonómiája nem 
lehettek alkalmasak a tömegjelenségek sajátos természetének 
megoldására. Ellenkezőleg arra vezettek, hogy úgy a büntető-
jogász, mint a psychiater az egyént tegye minden egyes csele-
kedetéért felelőssé. E tekintetben a keresztény felfogással nem 
volt összeütközésük. A gyakorlatban pedig, amit nem ezek az 
elméletek, hanem az európai kulturának izig-vérig keresztény 
erkölcsi felfogása és a római jognak ettől átvett alapelvei 
hatottak át, éppenséggel nem volt összeütközés a beszámítás és 
az erkölcsi felelősség megállapítása körül. 

1 Találnunk kell oly társadalmi alkatot, mely egész közős erejével védi 
és őrzi minden egyes tagjának személyét és vagyonát; de amelyben minden 
egyes, habár egyesül a többivel, csakis önmagának engedelmeskedik s ép oly 
szabad marad, mint azelőtt volt. Ez a főkérdés; megoldását a társadalmi 
szerződés adja. E szerződés pontjai az ügylet természete által vannak megálla-
pítva, még pedig olyképen, hogy azokat a legcsekélyebb változtatás semmissé 
és hatálytalanná teszi ; úgy hogy, habár azok sohasem jelentettek ki határo-
zottan, mégis mindenütt ugyanazok, mindenütt hallgatagon el vannak fogadva 
és elismerve, míg csak a társadalmi szerződés megszegésével minden egyes 
vissza nem lép jogaiba és vissza nem nyeri természeti szabadságát, miközben 
ismét elveszti azon egyezményi szabadságot, melynek kedvéért a természetiről 
lemondott volt. J. J. Rousseau : A társadalmi szerződés. Budapest. Franklin-
Társulat, 1910. Ford. König Ferenc. 26. o. 
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Nem Kant, nem Rousseau, nem Schmidt terelték el az 
egyéni felelősség kizárólagos elvétől a figyelmet, hanem más 
két iskola. Az egyik a materialista világszemlélet a maga merev 
determinismusával, mely végső kifejlődésében Lombroso szüle-
tett bűntetteseinek megállapításához vezetett. A másik, kevésbbé 
radikalis irány, a szerves társadalomtudományi felfogás. Ez utóbbi 
megmaradhatott a dualistikus elv alapján anélkül, hogy aprio-
ristikusan kezelt volna jogot, erkölcsöt, embert. Nem állított fel 
sémákat és nem szakította el az egyént az élettől, hogy azután 
törvényeinek és szerkesztett erkölcsi szabályainak Prokrustes-
ágyába szorítsa. Előtte a bűntett vagy általában bármely emberi 
cselekmény nem elvont jogi, vagy akár erkölcsi tény vagy lény, 
amelyet úgy kezelünk, mint a szakács az érett gyümölcsöt. 
A szakács a gyümölcsöt leszakítja törzséről, kihámozza a héjá-
ból és szerves összefüggés nélkül tálalja fel. Arról, hogy merre 
fakadt a gyümölcs virága, milyen volt talaja, az érés időjárása, 
hogy miért ilyen és miért nem másmilyen — minderről nem tud 
a szakács. Amint általában nem tud senki sem, aki csak az érett 
gyümölcsöt veszi kezébe és azt szabdalja. 

A psychiater, a jogbölcselő vagy erkölcsbölcselő nem 
szakács, hanem kertész. Nem leszakítva, hanem fejlődésében 
figyeli a cselekményt. Ennek a felfogásnak, amely a miénk is 
és amellyel csaknem úgy vagyunk, mint Spencer az organikus 
társadalomelmélettel, amelyet felfedezett, noha a jó Menenius 
Agrippa óta sokan beszéltek róla; a filosofiában Taine milieu-
elmélete, a jogbölcseletben a történelmi iskola, később a törté-
nelmi materialismus, később és korábban a keresztény ethikai és 
bölcseleti felfogás a megalapozói. Azonban az individualismus 
túltengését, a klassikus jogbölcselet hanyatlását kellett meg-
érnünk, hogy a cselekedetek, bűntettek erkölcsi és jogi érték-
lése tekintetében egy szent Ágoston és egy szent Tamás erkölcs-
és jogbölcseletének alapjaihoz érjünk. Ma ezt indeterminismus-
nak, helyesebben mérsékelt determinismusnak nevezhetnők. Mert 
hogy az előzmények, multunk, jelenünk, környezetünk körül-
ményei befolyással vannak cselekményeinkre, nyilvánvaló. Az 
akarat szabadsága ugyanis nem zárja ki a körülmények deter-
mináló befolyását, hanem csak azoknak kikényszerítő erejét. 
Születés, nevelés, vérmérséklet, környezet, rábeszélés, közfelfogás 
a szabadakarat állásfoglalását mindmegannyi befolyásoló, tehát 
determináló tényezők, amelyeknél a determinatió ereje nem elvi 



58 KOMÓCSY ISTVÁN 

kérdés, hanem ténykérdés. S ezen a minden esetben külön el-
döntendő ténykérdésen dől el, vájjon a determináló hatások a 
szabadságot megszüntetik-e, avagy az értelmen keresztül csak 
állásfoglalásra indítják, esetleg szabályozzák és korlátozzák tér-
ben, időben és belterjességben anélkül, hogy a cselekvés, 
választás vagy ellentétesség szabadságát megszüntetnék.1 

A terminológia és egyéb elnevezések sekélyességén nem 
engedjük a dolgok lényegét elsikkadni. Mérsékelt determinis-
musunk lényege az, hogy az ember szabadakarati elhatározásá-
nak fönntartása mellett, egyaránt értékeljük úgy a socialis milieu, 
mint a fizikai átöröklés, az éghajlat, táplálkozás stb. befolyását. 
A thomistikának nem lehet kifogása ellene. Modernisálása vagy 
casuisticálása ez annak, amit az iskola a szabadságról (de liberó), 
az akaratról (de voluntate) és a körülményekről (de circum-
stantiis) tanít. 

Lássuk közelebbről. 
Pécs. Komócsy István. 

(Folyt, köv.) 

1 Doctrina eorum, qui libertatem voluntatis tuentur, hodie indeterminis-
mus vocatur, econtra theoria eorum, qui libertatem negant, determinismus 
vocatur. Verum minus apte doctrina de libertate indeterminismus dicitur, tum 
quia libertás voluntatis non consistit in elemento, mere negativo, scilicet in 
negatione determinationis, seu necessitatis internae ad agendum vel sic agen-
dum, tum quia libertás non excludit quamcunque voluntatis determinationem, 
sed solum necessitatem ; scilicet non negatur conditiones actum liberum prae-
cedentes in voluntatem influxum exercere, qui influxus determinatio vocari 
potest, attamen libram electionem non excludit. Noldin : De Principiis Theo-
logiae Morális. De libertate voluntatis. 19. b. 
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Dr. Bernhard Dörholt : Der Predigerorden und seine Theo-
logie. Schöningh, Paderborn, 1917. 

Dörholt ezen munkája először a Divus Thomas 111. évf. 4. 
füzetében jelent meg, most bővebb és csiszoltabb formában hir-
deti annak a rendnek dicsőségét, melynek első programmjába is 
beletartozott a hittudomány művelése. E könyv a rend jubileu-
mára készült; már tárgyánál fogva is megérdemli azok érdek-
lődését, akiknek szent Domonkos rendjével azonos a feladatuk, 
akik a fides quaerens intellectum útjain járnak. Dörholt munká-
jában először a dominikánus theologia történetével foglalkozik; 
rámutat azokra a tényekre, melyek a rendet a hittudományok 
művelésére szorították. Az iskolás bölcselet gyökerei nagyon 
mélyen nyúlnak bele már a patristikus korba. Amikor sz. Do-
monkos rendje elkezdte párisi konventjében a tanítást, a skolas-
tikának már nagy múltja van, már különféle irányai vannak. 
A dominikánus theologia is átmegy a kezdet kísérletezésein ; 
az első mesterek, Cremonai Roland, Fitzacker Robert, Tarantasiai 
Péter és Kilwardby még a plátöi-ágostoni irányhoz csatlakoz-
tak, csak később, Nagy Albert és sz. Tamás működése folytán 
vesznek át egyes elemeket az új aristotelikus irányból. Nagy 
Albertnek és sz. Tamásnak tanítása döntő nemcsak a domonkos-
theologia fejlődésére, hanem az egész katholikus hittudomány 
további sorára. Dörholt munkájában végig kiséri egész a jelen 
korig a thomista hittudomány további sorsát. Ennek a hittudo-
mányok történetében teljesen páratlanul álló rendszernek mind-
járt kialakulásakor küzdenie kell ellenségeivel. Az ellenségek 
részben a rend kebelében vannak — a régebbi irány kép-
viselői — részben a párisi egyetemen elharapódzott averro-
izmus (Siger de Brabant), részben a thomisinussal versenyző 
más iskolák rendszerei vetnek gátat a thomismus diadalmas 
térfoglalása elé. Sz. Domonkos-rendjének legnagyobb érdeme a 
hittudományok történetében az, hogy mindjárt felfedezte és 
magáévá tette azt a kincset, melyet a gondviselés sz. Tamás 
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lángelméjében és müveiben neki adott. Ennek az örökségnek 
megóvása, tovább fejlesztése, gyümölcsöztetése az egyház szá-
mára — ez röviden a dominikánus theologia története. 

Pedig ez is nehéz és nagy munka volt. A hittudományában 
már egységes rend a XIV. század elején szembetalálja magát a 
másik nagy koldulórend irányával, a skotismusszal ; a domonkos-
theologusok itt mutatják ki először rendszerük nagy fölényét a 
doctor subtilis-sel szemben, sz. Tamás tana mindinkább nyer 
tekintélyben; ezt a tekintélyét a trienti zsinat még emeli. Az új 
rendek tanulmányi szabályaikban Sz. Tamást írják elő, az egye-
temeken a Liber Sententiarum-ot a Summa Theologica váltja 
fel. A protestáns eretnekségek ellen való küzdelemben mindjárt 
kezdetben a dominikánusok vezetnek és ezen küzdelem folya-
mán lesz sz. Tamás doctor ecclesiae (1567.) 

Luther és Kálvin tana kavarta fel újból azokat a problé-
mákat, melyek a katholikus theologiában a XVI. század végén 
a Jézus Társaságában megszülik a molinismust. A dominikánus 
theologia nem látta az új rendszerben sz. Tamás gondolatát ki-
fejezve. Molina nagyrabecsülte sz. Tamást, őt akarta vezérének: 
de maga is bevallja, hogy nehézségei voltak sz. Tamásnak a 
S. Theol. I. 9. 105, art. 5-ben kifejezett tanára nézve. E helyen 
pedig épen az első oknak a másodokokra való hatásáról van 
szó. Molina tudatában volt annak, hogy ő e pontban eltér sz. 
Tamás tanától, melyet nem tudott megérteni. 

Nem lehet tehát csodálkozni azon, hogyha Dörholt a tho-
mismus további történetében nem különböztet a molinistáknál 
divatos módon sz. Tamás tana és Banes tana között. A Banes és 
a molinismus ellen küzdő thomisták benne éltek annak a rend-
szernek folytonosságában, mely tudományos alapjául sz. Tamást 
birta és mely nem volt más, mint sz. Tamás tanának tovább-
építése. Viszont úgy a thomismus, mint a molinismus további 
története azt bizonyítja, hogy egyik rendszernek igazsága sem 
függ attól, hogy sz. Tamás e téren milyen állást foglalt el. Itt a 
történeti kérdést külön kell választani a dogmatikus kérdéstől ; 
Schneemann és Frins munkái sem elégségesek annak bebizonyí-
tására, hogy a molinismus — sz. Tamás tana. E ponton Molina 
jobban látott, mint a későbbi molinisták. A dogmatikus kérdé-
sekben igaz, hogy nehéz annak a rendszernek a helyzete, mely 
sz. Tamást nem hívhatja segítségül ; de azért túlzott Dörholt 
azon kijelentése, hogy a molinismust tudományosan nem lehet 
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bizonyítani. Bármennyire becsüljük is Del Prado nagyszerű mun-
káját «De gratia et liberó arbitrio» és bármennyire hasson is 
ránk sz. Tamásnak az egyháztól annyiszor elismert és magasz-
talt tekintélye, a molinismust nem tekinthetjük sem legyőzöttnek, 
sem megcáfoltnak. 

A két irány még mindig küzd egymással, méltánytalanság 
azt állítani Dörholttal, hogy Fournely óta a molinismust egy 
munka sem tárgyalja és védi elegendő alapossággal. Hogy viszont 
Del Prado munkájára eddig felelet nem érkezett, azt a kiváló 
szerző bátran tulajdoníthatja kíméletlen, sokhelyen sértő és bántó 
hangjának. Ilyen hangon nem lehet tudományos vitát folytatni, 
azért elhibázott dolog ilyen hangon megírni olyan munkát, mely 
tudományos discussiót vonhatna maga után. Del Prado lehet 
kitűnő commentatora sz. Tamásnak, de a hangja nem sz. Ta-
másé. Az egy szentnek a hangja, aki tud uralkodni önmagán, 
tehát a tollán is. 

A molinismus tanát az egyház hivatalos tekintélye soha-
sem ítélte el eddig; ezt a tant igen sok főiskolán, egyetemen 
zavartalanul tanítják; a két irány által képviselt megoldások a 
kegyelem és a szabadakarat és az ezzel lényegesen összefüggő 
kérdések körül szabad megvitatás tárgyai még most is X. Piusz-
nak és utódjának sz. Tamásra vonatkozó döntései után is. 
A thomistákat méltán tölthetik el X. Piusznak sz. Tamásra vonat-
kozó megnyilatkozásai örömmel és büszkeséggel, csakhogy ez 
még nem jogosítja fel őket arra, hogy addig, amíg a szentszék 
a részletkérdésekben nem dönt, ők az általános kijelentéseket, 
melyeket a dolog természete is megszorít bizonyos fokig, a már 
századok óta megvitatás alatt levő kérdésekre vonják és útmuta-
tást adjanak a molinistáknak arra, hogyan váljanak meg eddigi 
rendszerüktől, miként ezt Dörholt teszi. Ezzel ügyüket nem szol-
gálják úgy, mint ahogy az megérdemelné. 

Dörholtnak ilyetén megjegyzései rontanak művének érté-
kén; az ilyen dissonans, lenéző hang nem illik a rend jubi-
leumához és rontja azt a harmonikus örömet, mellyel minden 
theologus, tartozzék akármely irányhoz, ünnepli sz. Domonkos 
rendjének hétszázéves fennállását. Katholikus theologus sz. Ta-
másban nemcsak a lángészt látja, hanem a szentet is; ennek a 
bélyege Írásaira is rá van ütve; polémiáján mindig ez a vonás 
uralkodik. És az az igazi thomista, akiben sz. Tamásnak tana az 
ő mérséklésével, tudományos szerénységével párosul. Valódi kín 



62 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

jóérzésű emberre a régi vitatkozók: Livinus Mayer, Serry és 
mások néhány helyét olvasni; igazán szomorú, hogy ez a hang 
nem tud a hittudományból távozni. És Del Prado mutatja, hogy 
itt a thomisták sem tartják magukat eléggé sz. Tamáshoz. 
A kölcsönös eretnekmegbélyegzés (saltem haeretici materielles) 
még most is előkerül mind a két oldalról és a kézikönyvek is 
válogatott finomságokkal kedveskednek az ellenfélnek. 

A kibontakozás sz. Tamás útján van, de nemcsak a tanán, 
hanem a modorán is. 

Dörholt ezt nem találta el jól és ezért műve sok olvasó-
jára kellemetlenül fog hatni. Pedig kár érte, mert művének má-
sodik részében is érdemes munkát végzett, ahol röviden sorra 
veszi sz. Tamás Summa Theol.-jának tanait, rámutatva min-
denütt a kérdések gyönyörű tagozás/ára. Aki a Summa nagy-
szerű dómjába be akar lépni, annak számára Dörholt ez az 
összefoglalása az az ablakrózsa, melyen kívülről szemlélteti a 
dóm fenséges szerkezetét. 

Czelldömölk. Dr. Kßhdr tlóris O. S. B. 

Dr. Leopold Fonck: Wissenschaftliches Arbeiten. Beiträge 
zur Methodik und Praxis des akademischen Studiums. XII + 396 1. 
Innsbruck, 1916. 

A tudományos «szemináriumok» meghonosítása legtöbb 
egyetemen manapság a fiatalabb, szellemi munkára kész nemze-
déket már gyakorlatilag, könnyű szerrel és hathatósan bevezeti 
a munkálkodás módszerébe. Azonban, sajnos, még azok közül 
is, akik csak néhány éve hagyták el az egyetemet, legalább 
nálunk csak igen kevesen részesülhettek abban a szerencsében, 
hogy tudós tanáraik vezetése mellett sajátíthatták volna el a 
tudományos kutatás titkait. Főleg ennek az utóbbi csoportnak, 
de egyszersmind a tudományos szemináriumok résztvevőinek szá-
mára irta 1907-ben P. Fonck, akkor még innsbrucki tanár, most 
a római «Institutum Biblicum» igazgatója, e munka első kiadását. 
Azóta olasz, lengyel, francia és spanyol fordításban is megjelent; 
a német kiadásnak újból való megjelenését pedig már régóta 
sürgették. De P. Fonck csak az olasz háború kitörése után, 
amikor mint osztrák állampolgárnak az örök várost el kellett 
hagynia és a bibliai intézet vezetésétől egy ideig meg kellett 
válnia, szakíthatott időt ennek a II. kiadásnak közrebocsátására. 
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Ő maga javított kiadásnak mondja. Terjedelmében is bővült 
(339 oldalból 396 lett). Főleg bírálóinak megjegyzéseire tett 
válaszok és a 328—360. lapon közölt bibliografikus adattár az 
a többlet, amelyet az I. kiadással szemben ád. 

Kettős céljának megfelelően az I. részben (3—100. 1.) 
bemutatja a tudományos szemináriumok intézményét, mint az 
irodalmi munkásság módszerének elsajátítására hivatott ténye-
zőt. Tájékoztat annak történetéről, mai alakjának kifejlődéséről, 
céljáról, segédeszközeiről (könyvtár, katalogusok . . . ) és munka-
köréről. Ide számíthatjuk a 2. függelékben (361—366. 1.) az inns-
brucki hittud. kar szemináriumainak szabályzatát. 

A II. jóval terjedelmesebb részben (111—328. 1.) hasznos 
útmutatásokkal szolgál a kezdőknek a tudományos munkálko-
dáshoz — kezdve a tárgy választáson (111—125. 1.), folytatva az 
anyaggyűjtésen (126-183. 1), az anyag feldolgozásán (184— 
248. 1.), a munka kiállításán (249—275. 1.) és befejezve a sajtó 
alá való rendezésen (276—328. 1.). Mindezt nemcsak elméleti 
fejtegetések keretében, hanem gyakorlatilag is bemutatja. Különö-
sen nagy haszonnal olvashatják a kezdők, amit az anyaggyűj-
tésre szolgáló cckollektaneák»-ról, (füzet- v. cédularendszer?), a 
forráskritikáról, az írásmódról, a rövidítések helyes használatá-
ról, az idézésről, a nyomdatechnikáról, a korrekturáról és még 
sok olyan kérdésről ír, amit a kezdők csak hosszas tapogatózás 
árán és rendesen saját kárukon tanulnak meg. Gyakorlati út-
mutatásait többnyire saját szakmájából, a szentírástudományból 
vett példákkal világítja meg. 

Mindezt P. Fonck oly lelkes és lelkesítő hangon írja meg, 
hogy szinte kiérzik a szerzőnek munkakedvtől lüktető, fáradha-
tatlan egyénisége. Sokszor talán kissé bőbeszédű is. 

Különösen értékes és a jövő theologiai irodalmára nézve 
is igen fontos P. Fonck egész munkáján végig vonuló szüntelen 
hangsúlyozása a tudományos munkálkodás etikájának és etikett-
jének, amelynek két sarkalatos jelszava ez: alaposság és lelki-
ismeretesség úgy a kutatásban, mint a feldolgozásban és kiadás-
ban. De egyszersmind óva inti a fiatalokat a tudományosság 
látszatának hajhászásától. — Míg így az alaposság és lelkiisme-
retesség folytonos hangoztatásával elrettent a tudományos iro-
dalom egyik fonákságától és ragályos betegségétől: a hiúságon 
vagy számításon alapuló túltermeléstől — addig gyakorlati 
útmutatásaival eloszlatja azokat a külső, technikai nehézségeket, 
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amelyek viszont igen sokakat, sokszor épen a leghivatottabba-
kat visszariasztják a tudományok művelésétől. 

Mindazok, akik e tudományos etika és etikett útján 
őszinte lelkesedéssel kívánják szolgálni a tudományt — nem-
csak a theologusok, hanem bármely más tudományszak lelkes 
művelői — nagy haszonnal és sok élvezettel fogják olvasni P. 
Fonck útmutatásait. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 
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M Ó Z E S I. 1, 22. 

A latin Vulgata így fordítja : Benedixitque eis dicens : Cre-
scite et multiplicamini, et replete aquas maris, avesque multi-
plicentur super terram. Amit Káldi így fordít: és megáldá azo-
kat mondván Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek meg a 
tenger vizeit és a madarak is sokasodjanak a földön. Az új 
bibliafordítás ellenben azt mondja: szaporodjatok és sokasodjatok. 

Vettem pedig ezt a következő okokból: 1. Ha így fordít-
juk : Növekedjetek, akkor az olvasó természetesen azt gondolhatja, 
hogy tehát az Úr nem teljes korú embert, felnőtt, teljesen ki-
fejlett embert teremtett, hanem fejletlen, kiskorú embert, aki még 
fejlődésre szorult, akinek még nőnie kellett. Már pedig ez dog-
matikai szempontból helytelen gondolat, tévedés volna... 

A dogmatikusok ugyanis azt tanítják, hogy nem kiskorú, 
hanem kifejlett emberként jelent meg Ádám e földön, valamint 
a test feltámadásáról is azt tanítják, hogy teljeskorú férfi (nő) 
lesz mindenki, aminő volt, vagy lett volna körülbelül 30 éves 
korában. L. Egger Dogm. spec. nr. 726. 2. 

2. A nyelvészeti okok is e fordítás (szaporodjatok) mellett 
szólnak. Vizsgáljuk csak meg közelebbről a zsidó szöveget : 
pèrâ ürbu ümiFü et hâmmâjim bâjjâmim. Már most pârâh: 
Drach-Qesenius nagy szótára szerint a) fructum túlit sc. arbor 
planta Psalm. 128. 3. Deut. 29. 17. Jesai. 11. 1. Particip. fem. 
porvâh et porát: fructuosa sc. arbor Gen. 49. 22. Metaphor. Jes. 
45. 8. Már pedig gyümölcsöt hozni (lévén az anyaméh gyümölcse 
gyermek) = szaporodjatok. 

b) A foetum protulit (de hominibus et bestiis) foecundus fuit 
Gen. 1 (ez a mi helyünk, tehát Drach Gesenius szerint: foetum 
proferte = szaporodjatok). Exod. 1. 7. 23. 30. 

Ennélfogva szent Jeromos fordítása; crescite, nem rossz, 
ha így értjük, crescite sc. quoad numerum (nem pedig: quoad 
staturam). Ámde számra nézve növekedni megint csak annyi, 
mint: szaporodjatok. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 
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Ennek a pârâh igegyöknek a leszármazottja : përi 1. fructus 
sc. terrae vei agri (fruges) Gen. 4. 3. Jesai 4. 2. Psalm. 72—16. 
107—34. fructus arborum Gen. 1. 12. 29. unde ec peri: arbor 
fructifera. Gen. 7—11. etc. foetus Thren. 2—20. Addito: bethen 
Genes. 30—2. Deut. 7. 13. 28. 4. 

' 3. De nemcsak a bibliai párhuzamos helyek garantálják a 
pârâh ige ezen értelmét, hanem a rokon nyelvek is, amire Drach 
is hivatkozik. Syrus : parah = foecundus fuit. Aphel : foecundavit, 
praia: progenies Aethiop : paria: fructum túlit poé: fructus. 

4. És hogy mikép értik ezt a helyet a mai zsidók, azt 
megtudhatjuk, ha egyszerűen elővesszük az Izr. Magy. Irodalmi 
Társaság magyar bibliafordítását, amely szigorúan a Massoretikus 
szöveghez ragaszkodott és ott is azt találjuk: szaporodjatok és 
sokasodjatok, aminthogy nem is várhat egy jó hebraista se 
mást... 

Szeged. Dr. Kováts Sándor. 

A PÁRHUZAMOS EVANGÉLIUMOK ROKONSÁ-
GÁRÓL ÉS ENNEK OKAIRÓL. 

Alig van kérdés, mely az új-szövetségi iratok tárgyalóit 
olyannyira érdekelné, mint a párhuzamos (synoptikus) evangé-
liumoknak egymással való rokonsága. Midőn az evangéliumokról 
van szó, azt kell szem előtt tartanunk, hogy ez történeti kérdés: 
miért is történeti érvekkel szükséges megoldani. A párhuzamos 
evangéliumok elbeszéléseikben nagyon hasonlítanak egymásra; 
mert azok nagyobbrészt nemcsak Krisztus Urunknak galileai 
működéséről szólnak, hanem mindannyian azonos módon adják 
elő az O cselekvéseit és tanításait.. . Egyszersmind azonban 
nem csekély eltérés észlelhető e három evangélistánál a történeti 
elbeszélésekben; mert mindegyikök máskép adja elő, amit el-
mond; és azután amiben megegyeznek is, azt is oly módon adják 
elő, hogy egymástól eltérni látszanak! így — például — 
Szent Márknak ct>aknem az egész evangéliuma benn van a másik 
kettőben és azoknak is kevés a kizárólagosan saját előadásuk. 
A párhuzamos evangélistáknál az elrendezés, nemkülönben az 
előadás és nyelvkezelés módjában elég nagy az összhangzás; 
különösen a beszédek elmondásában gyakran azonos kifejezések, 
hellyel-közzel még oly kifejezések is használvák, aminők külön-
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ben nem használatosak. Mindemellett teljes összhangzás alig ta-
lálható közöttük; mert még mielőtt egy kifejezés befejeződnék: 
már is egyik másik szó nem egyezvén a többiekével, mindjárt 
eltérnek egymástól. Miért is az a kérdés merül fel, honnét van az, 
hogy a párhuzamos evangélistáknál akár a tárgyalásban, akár 
az elrendezésben, akár az előadás és a kifejtés módjában eltérés 
észlelhető ? — Háromféle elmélet forog fenn a párhuzamos evan-
géliumok összeegyeztetésére nézve és pedig: a) Vannak, akik 
azt állítják, hogy mind a három párhuzamos evangélista egy 
közös kútfőből merített, mikor megírta az evangéliumát; b) má-
sok azt tartják, hogy egymásra voltak utalva, mikor könyvüket 
írták, úgy, hogy a második az elsőnek, a harmadik pedig 
mind az elsőnek, mind a másodiknak a könyvét felhasználta; 
végül c) mások azt mondják, hogy a kölcsönös egyöntetűség 
élőszóbeli hagyományból ered és ez a harmadik elmélet legvaló-
színűbbnek látszik. Az a megoldási elmélet, mely azt állítja, 
mintha mind a három párhuzamos evangélista valamely ős-ere-
deti evangéliumból dolgozott volna, méltán elvetendő, mert 
minden történeti alapot nélkülöz és elegendő ok nélkül minden 
szóbeli hagyományt elmellőz! — A szóbeli hagyomány, helye-
sebben szólva az apostoli hitoktatás, az a főkútforrás, amelyből 
a párhuzamos evangélisták könyvük tartalmát, berendezését és 
bizonyos tekintetben a külalakját (külső formáját) is kölcsönöz-
ték. Ugyanis a hitoktatásnak háromféle módja, amelyeket — te-
kintettel a különböző egyházakra (hitközségekre) — az aposto-
loknak szem előtt kellett tartaniok, általánosságban eléggé meg-
magyarázza az előbbeni evangéliumoknak egyöntetűségét és el-
téréseit. Ebben az összeegyeztési elméletben semmi olyan nin-
csen, ami az ősrégi egyházak helyzetének teljességgel meg ne 
felelne. Ugyanis: Szent Lukács, evangéliumának az elején, maga 
is a szóbeli hagyományra hivatkozik, mint olyanra, amelyből, 
mint közös kútforrásból merítettek mindazok, akik evangéliumo-
kat írtak. És valahányszor a legrégibb egyházatyák az evangé-
liumok eredetéről szólnak, nem említenek más kútfőt, mint az 
élőszóbeli hagyományokat. — Az egyházi hitelemzés mindenhol 
nem lehetett egyforma: más volt Jeruzsálemben, ahol egyedül a 
zsidóságból áttért híveket kellett oktatni ; más volt Rómában, 
hol újonnan megtért pogányokat kellett a hitben oktatni ; ismét 
más volt a szíriai Antiókiában, ahol a hitközség zsidók- és po-
gányokból áttértekből állott, egyszersmind (vegyes volt a hitköz-

5 ' 
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ség). Névszerint a) a zsidókeresztények előtt azt kellett kifejteni, 
hogy Jézus a megigért Messiás (Megváltó) ; b) a pogánykeresz-
tényeknek azt kellett bebizonyítani, hogy Jézus: Isten; míg 
ellenben c) a vegyes (zsidópogány keresztények) előtt azt kellett 
kimutatni, hogy az Úr Jézus egyetemes (világraszóló) egyházat 
alapított. Eszerint háromféle hitelemzés járta az őskeresztény kor-
ban, melyek a három első evangéliummal egybehangzók voltak. 
Szent Ireneus bizonyítja, hogy szent Polikárp (az apostolok kor-
társa és tanítványa) az Úr Jézus csodatételeit és szavait úgy 
szokta elbeszélni, ahogyan a fültanuktól (az apostoloktól) hal-
lotta. Ebből az apostoli hitoktatásból keletkezett egyszersmind 
a hitelemzésnek bizonyos külalakja (külső formája) és az egy-
öntetű hitoktatási írásmód (stílus). 

Temesvár. Németh Sándor. 

L E L K E M N Y O M Á N . . . 

Mi az emberi élet? Erre a kérdésre akart határozott vá-
laszt adni a lélek- és elmekórtan egy nagynevű tudósa. Előtte 
boncoló asztalon szép fiatal ember hullája feküdt. A terem <zsu-
folásig megtelt hallgatókkal, akik feszült figyelemmel hallgatták 
végig az ékesszavú tudós szarkasztikus előadását. 

— Uraim!— így kezdte a tudós. — A világnak ez a képe, 
amely itt előttünk feltárul, nagyon kevéssé poétikus. Látják, hogy 
ez a hulla itt előttünk nem a mesebeli tenger kéklő, ragyogó 
habjaiból kiemelkedő gyönyörű paradicsom sziget. De vigaszta-
lódjunk azzal, hogy igaz! Mert a tudomány nyilt szemű, uraim! 
Megmásíthatatlan világerők viaskodásának eredménye a lét s az 
emberiség szereplése az örök létezés folyamatában röpke epizód 
csak, hívságos komédia. Ócska szinház a világ, hol megszakítás 
nélkül folyik az előadás s a nézőközönsége soha ki nem fogyi 
soha nem kiáltja: elég volt! Le a függönnyel! Mert ez a néző-
közönség, a naiv nagy tömeg a látszat szemfényvesztésén álmél-
kodik csupán: a kulisszákat madárdalos, mély lombozatú erdők-
nek nézi, hol a lomb résein át a hold ezüst köde szitál a tisz-
tásra fénypermeteget, szellő susog, csermely cseveg és felvonulnak 
a szerelmes párok, a szigorú szülők, gyönyörű lovagok, királyok 
gonosz intrikusok és a hősök. Mi, a tndomány hivei pedig ott 
állunk túl a kulisszákon s szánakozó mosollyal hallgatjuk az 
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újra meg újra kitörő tapsvihart — talán kissé bánkódva is azon 
hogy nem állhatunk a tapsolók közé. 

— Nézzék ezt a hullát, uraim! Drámai hős lehetett az élet 
színpadán, e merev márványszerűségben is szépek a vonásai, hát 
még mikor szemeinek sötét fényében érzés vagy könny ragyo-
gott s vadrózsa pírja égett most tejfehér arcán s ajka mosolyra 
vagy édes szavakra nyílt? Varázsa előtt meghajolt mindenki. 
S miben állott ez a varázshatalom? Illúzióban, érzéki csalódás-
ban, uraim! — Nézzék ezt a tetemet így, amint itt van a koz-
metika, az öltözködés művészetének finomkodása nélkül, ebben 
az éles világításban. Itt nincs most szinhatás, az illúzió köddé 
foszlik s előttünk a valóság. Túlhevült emberek agyvelejében 
szépség és költészet volt ez a test, itt pedig nem egyéb mint 
csontok, izmok, idegek, zsigerek, szövetek halmaza bőrrel takarva. 
Hol van üdesége, bája ? Az ember vágyainak víziója volt, suhanó 
mámora az idegek vibrálásának, a vér áramlásának s ezek az 
élettani folyamatok beleláttatták a tárgyba azt, ami az alanyban 
volt csupán. 

— íme levettem a koponyaboltozatot a hulláról. Ez a fehér-
szürke anyag itt ezzel a sok tekervénnyel, idegrostokkal s az át-
meg átszőtt érhálózattal, az agyvelő, nagyobbára fehérjéből áll. 
Lelki életünk ennek a szürke anyagnak vegyi folyamata. A figye-
lem, melynek kapcsán benyomásainkat s emlékképeinket nyer-
jük, vegyi átváltozás e sejtekben. Szellem, értelem, kedély, érzés 
nem egyebek, mint idegműködések. Testünkből egy inger, vagy 
a külvilágból egy hang, egy szin megérinti a vezető ideget s 
ime millió meg millió kép megelevenedik, áthevül, előáll egy 
szines nagyszerű világ, a belső világunk, az a sajátságos összha-
tás, amit fogalomképzésnek, gondolattársításnak nevezünk. De 
ha ez a szürke állomány megbetegszik, ha külső sérülés éri 
vagy belső baj támadja meg, ez a belső világ összeomlik, mert 
e nélkül nincs érzet, nincs képzet, nincs eszme, nincsen érzés. 

— Amikor még izzó hidrogén és egyéb gázok hevítették 
földünket s szerves életnek nyoma sem volt rajta, még nem 
volt érzés, mely a föld hőfokát megmérhette volna. Csak később 
a lehűlés folytán keletkezett, hasonlóan a ködgomolyagból ki-
váló bolygófoszlányhoz, az a pici alaktalan sejtkezdet, mely böl-
csője volt a mai gondolatnak. S eljön a nap, amikor e bolygón 
megszűnik az életlehetőség a szerves világ számára mikor az 
utolsó agyvelő ilyen fagyottan, mereven hull az élettelenségbe, 

5* 
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mint ez itt — akkor szín, hang, íz és illatok, formák és minden 
szépségek eltűnnek, felbomlanak az utolsó agyvelő utolsó rez-
gésével együtt. Ezzel az emberiség története lezárult s átveszi 
uralmát a kihűlt föld felett az öntudatlanság. Uraim ! Ez a sivár 
kép ne ijessze meg önöket, jóllehet ez a felfogás lerombolja a 
Szépnek valóságába vetett hitet, de a tudománynak az a hivatása, 
hogy kíméletlenül eltiporjon minden csalódást s fölébe építse 
az igazság bástyáját. 

Ezeket mondotta a tudós professzor, büszkén körülnézett 
hallgatóin, megelégedéssel eltelve meghajtotta magát s ruganyos 
léptekkel elhagyta a tantermet. 

Két évre rá a büszke tudóst falusi magányában találjuk, 
amint egy márvány-mauzóleum mellett méla szomorúsággal kis 
narancsfákat rendezget. «Fiam hamvainak építettem...» magya-
rázza a kérdezősködőknek. íme ő, aki valamikor büszke fölény-
nyel lemosolyogta a temetőbe zarándokoló «naiv» lelkeket, akik 
virágot visznek a «por» — ahogy mondogatni szokta — sírjára, 
most maga is egész virágerdővel borítja fiának sírját. «Kedvelt 
virágai voltak ezek» — mondja — és szomorúan tovább játszik 
a virágokkal. 

Most tehát nagyon vigasztalan ez a tudós apa. Delejes 
sugárzású szemeiben mély szomorúság ül. Csalódott az életben! 
Csalódott tudományában ! Csalódott, mert az élet lényegét min-
dig csak a boncoló asztalon fekvő hullában vélte föltalálni s úgy 
járt, mint az, aki kedvelt madárkáját üres kalitkában kereste. 
Pedig, ha az életre rá akarunk találni, élő emberben, nem pedig 
hullában..., önmagunkban kell azt keresnünk. A csillagászat a 
világ központját a napba, a bölcselet az élet központját az 
«én»-be, a természettudomány a sejtbe, én pedig életem köz-
pontját lelkembe helyezem. 

Ide írom, hogy találtam rá az én lelkemre. 
Gyönyörű nyári vasárnap volt. Hajónk nyugodt sebességgel 

szelte a napsütésben pompázó és szelíden ringó Északi-tengert s 
biztosan és vigan haladt a gyönyörűséges Helgoland felé. A vég-
telen azur égbolt, a mérhetetlen, lágy és pormentes tengeri le-
vegő, a gyönyörűen végtelenségbe gyürődző fehértarajos, sötét-
zöld oldalas tengeri hullám előttem mind szigorúan tudományos 
valóságok, akárcsak a boncasztalon fekvő és bomlásnak induló 
emberi test, akárcsak nyitott koponyában a fehér-szürke agyvelő-
anyag. Ezek a szigorúan tudományos valóságok vettek engem 
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körül a derült égbolt alatt és a zöldeskék, szelíden hullámzó 
mélységek fölött. Mélység alattam és mélység fölöttem... sze-
mem a végtelenségbe tekintett s érzéseim a mélységekbe merül-
tek. Mintha tisztán átlátnám a végtelenséget, mintha egészen át-
ölelném a mélységeket, úgy éreztem magam s éreztem azt is, 
hogy nem álmodom s nem ábrándozom, é r e z t e m , f e s z ü l 
bennem valami, hogy szememből, mellemből, ujjaiflmol szipor-
kázik valami, ami több ezen engem körülvevő és szigorúan tu-
dományos valóságoknál s ami oly tiszta és igaz, mint tiszta és 
igaz fölöttem a kékség s alattam a mélység. Ereztem, hogy ez 
a bennem feszülő valami nem a mesebeli tenger kéklő és ra-
gyogó habjaiból emelkedik ki, hanem a szemeim előtt valóban 
ragyogó tenger-hullámon emelkedik felül. Ereztem, hogy ez a 
bennem feszülő valami öntudatosan él bennem és világosan 
látja, hogy e szivárványpompa közepette vígan tapsoló emberi 
szivek, az egymással találkozó hajók utasainak örömteljes, szívé-
lyes és kölcsönös üdvözlése nem csalódás, nem szinházias szem-
fényvesztés, hanem valóságos mozgás, szinezés, hullámzás, szív 
és lélek megnyilatkozása. Szóval éreztem lelkemet, amely betelt 
a jelen gyönyörű pillanat minden szinével és örömével... érez-
tem lelkemet, amely nemcsak egyszerű visszahatás, ideginger... 
hanem valóságos élet, amelynek szűk a fölöttem levő végtelen 
kékség s az alattam hullámzó mélység. Egész valómat energiák, 
erők és vágyak szállták meg, amelyeknek idegingerekhez semmi 
közük. 

Ugyanilyen lélek-megnyilatkozást örökít meg Nietzsche 
«Triumphlied»-jában, amikor így ír: «Wenn ich dem Meere 
hold bin und allem, was Meeresart ist, wenn jene suchende Lust 
in meiner Brust ist, die nach Unentdecktem die Segel treibt, 
wenn eine Seefahrerlust in meiner Brust ist; wenn je mein 
Frohlocken rief: Die Küste schwand, nun fiel mir die letzte 
Kette ab, das Grenzenlose braust um mich, weit hinaus 
glänzt mir Raum und Zeit, o ich liebe dich, o Ewigkeit, du 
hochzeitlicher Ring der Ringe, o ich liebe dich, o Ewigkeit.» 

Aztán feltűntek Helgoland napsugártól pirosan izzó hatal-
mas és meredek sziklái. A sziklák alatt elterülő fehér homok-
fövényen az emberi élet nyüzsgött, majd a sekély tengerben 
vígan lubickolt, fönt pedig a szikla zöld gyepén ugyanez az 
emberi élet állt és állt s egy irányban bámult . . . hosszú órákon 
át. Mintha odaláncolták volna, mozdulatlanul állt a 60 méter 
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magas sziklafalon és bámulta a leáldozó nap a szelid tengeri 
tükörben milliószor való visszaverődését. Égett az égbolt, égett 
alatta a végtelen tenger . . . s égett a szikla is, amelyen álltam s 
a lég mintha aranyporral volna telitve, rezgett szemem előtt. 
S mindez nem csalódás, hanem elemezhető tudományos valóság. 
Én ugyan nem szedtem elő a késeket, a mértékeket, a rendsze-
reket, a hypothesiseket... hanem magamba mélyedtem és ott 
megéreztem a hatalmas és valóságos synthesist, amelyben e 
pompa minden fénye, szine, vonása, rezgése és hullámzása eggyé 
olvadt és bennem hosszú évek múlva is visszatükröződik. Megint 
csak lelkemet éreztem és nem álmodtam, nem ábrándoztam, ha-
nem mint «kétszer kettő négy» oly világosan láttam, hogy e 
világ és minden csodája a Léleknek a szeretet-műve; világosan 
láttam, hogy itt semmi sem profán, hanem a Lélek mindent 
megszentelt, hogy itt nincs csalódás, nincs itt mulandó, hanem 
mindent az örökkévalóság jegyével áld meg a lélek. Akkor vi-
lágosan láttam, hogy ez a Lélek belém is lehelt magához ha-
sonló lelket, amellyel most egy atomban és egy pillanatban ra-
gadtam meg a végtelen tengert és a leáldozó napot. 

Visszamenet azonban beborult fölöttünk az é g . . . s aztán 
vihar jött. A komor égből hatalmas villám-ostorok cikkáztak 
körülöttünk s magába nyelte őket zajló, morgó és veszélyesen 
habzó mélység. A sirályok is menedéket kerestek hajónkon s 
itt-ott felvetett a hullám nagy szájú cápát. Mi pedig kéuytelenek 
voltunk menekülni a hajó belsejébe. A víg és hangos élet el-
némult, az örvendezés mélasággá változott. Ezen veszélyben, ha-
talmas és félelmetes villámlások és mennydörgések közepette, 
mikor egy-egy felbőszült hullámba csapó villám-ostor megvilá-
gította a kabint, akkor megint éreztem magamban valamit, ami 
imára kulcsolta össze kezemet és reménnyel töltött e l . . . Nem 
hullát láttam, nem fehér-szürkés agyvelőt, hanem lelkemet éreztem, 
amely az Istenhez közelebb vit t . . . egészen közel Hozzá, Vele 
egyesített s ebben az egyesülésben hatalmas reményt s örök 
életet éreztem. 

Én hálát adok a tudománynak azért, hogy boncolgatja a 
sejteket, hogy tanulmányozza a fehér-szürke anyagokat, de ezer 
szívből s ezer csalódott kifakadásképen átkot mondok arra a 
tudományra, amely felfuvalkodottságában kíméletlenül eltipor 
bennünk minden szivet anélkül, hogy fölébe építené az igazság 
bástyáját. Némelyek az életcsirák csillagról-csillagra való ván-
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dorlásában, a stockholmi Svante Arrhenius salto mortaléjában, 
az égitestek sugárzási nyomásában, villamos sugárzásban hisz-
nek, én pedig az Istenben, lelkemben, a tengerben, a viharban, 
a napsugárban hiszek. Hála neked, te mélységes, csendes, gyö-
nyörűséges tenger! Hála neked, te leáldozó nap! . . . úgy-e lesz 
még ébredésed? Még lesznek arany sugaraid? Még sokszor 
fogod megismételni e gyönyörű boldogságot? Hála neked te 
Isten! ki mindezt semmiből oly széppé alkottad, ki nekem lel-
ket adtál és örök életet Ígértél s ki illattal és gyümölccsel meg-
áldottad «kedvem virágab-t, amelyekben vigaszt keres a tudósnak 
csalódott apai szive. 

Rajec. Marszina Alajos. 

AZ A Q U I N Ó I SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Az 1917. december 11-én tartott felolvasó ülés. Színhely és idő: a központi 

papnevelőintézet díszterme, este '/2 6-

Jelen voltak: dr. Székely István prelátus-kanonok, élnök, 
dr. Kiss János egyetemi tanár, alelnök, dr. Hanauer A. István apát, 
igazgató, dr. Hanuy Ferenc apát, egyetemi tanár, dr. Breyer István 
prelátus-kanonok, dr. Ernszt Sándor prelátus, igazgató, dr. Wol-
kenberg Alajos egyetemi tanár, dr. Pataky Arnold egyetemi 
tanár, dr. Schütz Antal egyetemi tanár, főtitkár, dr. Kaszás Raj-
mond kármelita, dr. Martin Aurél egyetemi m. tanár, titkár, 
Fieber Henrik papnevelőintézeti aligazgató, Ács Ambrus hitoktató, 
dr. Babura László papnevelőintézeti lelkiigazgató, Kőszeghi 
László főgimnáziumi tanár és számos egyetemi hallgató. A napi-
rend előtt dr. Székely István egyetemi tanár, udvari tanácsos, a 
Társaság elnöke bejelentette, hogy dr. Simon György veszprémi 
apát-kanonok az alapító tagok közé lépett. Az ülés első tárgya 
dr. Scheffler János pártolótag felolvasása volt e címen : Jog, ter-
mészetjog és tételes jog szent Tamásnál. Szólott a jog kettős 
jelentéséről szent Tamásnál. Ismertette a szkolasztikusok termé-
szetjogát, szemben az úgynevezett észjoggal s kimutatja szent 
Tamás alapján, hogy minden tételes jog csak cseréplábon áll, 
ha nem a természet örök törvényén épül fel. A tartalmas elő-
adás nyomán élénk eszmecsere fejlődött ki, melyben résztvett 
Hanuy Ferenc, dr. Kis János és dr. Székely István. 

Dr. Hanuy Ferenc köszönetet mond a felolvasónak, aki 
szépen ismertette szent Tamásnak ezen téma körül elfoglalt állás-
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pontját. Mi nem vagyunk azok, akik szent Tamás minden 
sorára esküdnénk és azért, bár a természetjog kifejtésében 
szent Tamás olyan álláspontot foglal el, melyet a kath. jogböl-
cseletben most is el kell foglalnunk, a természetjog teljes érték-
lésében az újabb jogi szemlélet nekünk már feltétlenül más 
állásfoglalást diktál. 

így szent Tamásnak azon tanával szemben, hogy a jog 
fogalmához nem tartozik a kikényszeríthetőség, azon meggyőző-
désének ad kifejezést, hogy a kikefiyszeríthetőség a jog alkotó 
eleme; de nem olyan értelemben, mint szent Tamás veszi a ki-
kényszeríthetőséget. Mert nem arról van szó, hogy van-e hatalom, 
mely a jogot kikényszeríti, hanem arról, vájjon a jog-elv olyan 
természettel bir-e, mely tűri a kényszert; és e tekintetben azt 
kell mondani, hogy a természetjog tűri a kényszert, ellentétben 
az etikonnal, mely kényszert nem tűr. Hogy ez így van, mutatja 
az is, hogy az ember mindig érezte a természetjognak ilyen érte-
lemben felfogott kikényszeríthetőségét és ezt különféle módon, 
néha az ököljog útján is érvényre juttatta. Az igaz, hogy a 
természetjog akkor is fennáll, ha nem kényszeríti ki semmiféle 
hatalom, de fennáll úgy, hogy tűri a kényszert, tehát kikény-
szeríthető. Ebben a nuanceban mi szent Tamástól eltérünk. 

Mindazáltal különös figyelmet érdemel szent Tamásnak az 
a törekvése, hogy a jog fogalmától elválassza a kikényszeríthe-
tőséget ; ennek célja az, hogy a jog tisztán álljon előttünk, anél-
kül, hogy a háttérben álló különböző zsandár-szerepeket bele 
kellene vennünk. Ez a törekvés beleillik a mai szociálista iskola 
felfogásába. Ez az iskola azt tartja, hogy a tömeg érvényre jut-
tatja a jogot törvény nélkül is, mert magától jön rá ennek 
szükséges voltára, nincsen szükség jogvédőkre, hanem az ember 
mindig maga jöjjön rá, hogy melyek a szociális élet szabályai. 
A szociálisták ezen felfogása mellett is áll azonban a természet-
jog kikényszeríthetősége, mert jogvédelem nélkül ha nem más, 
hát én magam kényszerítem ki a saját jogomat, hiszen épen ez 
a kikényszeríthetőség különbözteti meg a ius naturalist az eti-
kontól, t. i. hogy míg emez nem tűri a kényszert, mert más-
különben megszűnik erkölcsi lenni, addig amaz tűri a kény-
szert. 

Ez a szociális elv különben már kezd sok tekintetben ér-
vényesülni, amennyiben most már mind több és több terület 
szabadul fel a törvény alól és megy át a társadalom körébe; a 
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justitiális kötelességeket szociális alapokra fektetik. A különböző 
karitativ intézményekben tehát meg kell látnunk annak a kívá-
nalomnak megnyilvánulását, hogy a tételes jog minél szűkebb 
területre szoruljon. Ezekben az intézményekben már nem tör-
vényről van szó, hanem arról, hogy mindenki érzi, hogy itt a 
jogalanyoknak bizonyos jogaik vannak (pl. a szegénynek a meg-
élhetéshez), melyeknek eleget kell tennünk. Ez mindenesetre 
tisztultabb felfogás. 

Dr. Kiss János is arra az álláspontra helyezkedik, hogy a 
kikényszeríthetőség a jog lényegéhez tartozik, de megjegyzi, 
hogy midőn szent Tamás az ellenkező nézetet látszik elfogadni, 
mindig a tényleges kikényszerítést érti, mi pedig kikényszeríthe-
tó'ségró'l (kikényszerítés in potentia) beszélünk. Hogy a jog «in 
actu» kikényszeríthető legyen, az sok mindentől függ. Legke-
vésbbé kényszeríthetők ki az osztó igazságosságból (iustitia dis-
tributiva) eredő jogok, könnyebben valósul ez meg, ha a köl-

.csönös igazságosságról (iust. commutativa) és legkönnyebben, ha 
a iustitia legálisról van szó. 

Amikor szent Tamás a természetjogot első- és másod-
rendűre osztja, ezt nemcsak alanyilag érti, hogy az elsőt köny-
nyebben megismerjük, mint a másodikat, hanem tárgyilag is, 
amennyiben az elsőrendű tételek a természet szigorú követel-
ményei, a másodrendűek ellenben a természet tökéletességéhez 
tartoznak, de nem szigorú követelmények. A felszólaló példát 
hozott erre a házasság egységéről és felbonthatatlanságáról. 

Dr. Székely István példákkal igazolja, hogy a természetjo-
got maga a természet is a saját berendezésével kikényszeríti; 
sőt az emberi kikényszeríthetőség mellett fel kell vennünk az 
isteni kikényszeríthetőséget is, mert a kikényszeríthetőség tágabb 
értelemben összeesik' a sanctióval, mivel pedig a természeti 
törvényeken is van sanctiójuk, azért Isten is kikényszeríthet. 
Ilyen értelemben az erkölcsi törvény is kikényszeríthető. 

Dr. Hanuy Ferenc az isteni kikényszeríthetőséget kizárja 
a természetjog fogalmából, mert földön járó emberek vagyunk 
és így transcendentalis jogi elemekkel nem dolgozhatunk. Sze-
rinte erkölcsi az, ami az ember eszes természetének megfelel, 
ezzel szemben jognak ott van helye, ahol az ember köteles 
mással szemben valamit tenni és érzi, hogy ez a kötelesség ki-
kényszeríthető. 

A második felolvasás dr. Nyisztor Zoltán pártolótag érié-
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kezése volt Eucken Rudolf életbölcseletéről. Eucken a modern 
ember meghasonlásáböl az eddigi bölcseleti rendszerek csődjére 
következtet. O maga egy új fogalomban: «a szellemi életben» 
találja meg a helyes életbölcseletet s világnézetet. Ebből ma-
gyarázza meg az élet célját és értékét, a halhatatlanság és a 
szenvedés problémáját. 

Fizetések nyugtatása. 

1914-re 12 koronát fizetett: dr. Oalcsek György. 
1915-re 12 koronát fizettek: Faludi Ádám, dr. Galcsek György, dr. Ha-

lász Vendel, Stenczel Lajos. 
1916-ra 12 koronát fizettek : Faludi Ádám, dr. Galcsek György, dr. Ha-

lász Vendel, Stenczel Lajos. 
1917-re 12 koronát fizettek: Banic József, Bencze István, Bencze Ernő, 

Plébánia Csermend, Főgimnázium Kolozsvár, dr. Galcsek György, dr. Ha-
lász Vendel, Jankulov Vladiszlav, dr. Kaszala János, Käsmayer József, dr. Ko-
váts József, dr. Kováts Kálmán, dr. Pécsi Gusztáv, Plébánia Ipolyvisk, Ragány 
Bertalan, Stenczel Lajos, Sziklay Gy. Szilárd. 10 korona 80 fillért: Főgimná-
zium Eperjes. 6 körönül: dr. Hamvas Endre, Mihálik József, Scheid Henriette, 
Bergendi István. 

1918-ra 50 koronát fizetett: dr. Várady Árpád Lipót kalocsai érsek. 
20 koronát fizettek : Angolkisasszonyok intézete Budapest, Váczi-utca 47, dr. 
Babura László, dr. Balits Antal, gróf Batthyány Vilmos, Sz. Benedekrendi fő-
apátság Pannonhalma, Sz. Benedekrendi apátság Bakonybél, Sz. Benedekrendi 
tanári kar Pannonhalma, Sz. Benedekrendi növendékpapság Pannonhalma, Sz. 
Benedekrendi főgimnázium tanári könyvtára Sopron, dr. Békefi Rémig, Bla-
zsejovszky Ferenc, Bohárcsik Sándor, Brém Lőrinc, Budapesti egyetem hittu-
dományi kara, Cser Vendel, dr. Csernoch János hercegprímás, Czeizel Gábor, 
Czier Ferenc, dr. Czilek Balázs, Cisztercitarendi főgimnázium tanári könyvtára 
Pécs, Debreczeni- János, Sz. Domonkosrendi férfizárda Kassa, dr. Dunay Ala-
jos, dr. Drahos János, Dedek Crescens Lajos, dr. Dőry László, Emsberger Jó-
zsef, dr. Faragó János, Farkas Ferenc, dr. Fekete Géza József, dr. Fejér Gerő, 
Sz. Ferencrendiek zárdája Mohács, Nagyszombat, Ferencsik János, Fetsér An-
tal, Fogarassy József, Róm. k. főgimnázium Kecskemét, Pozsony, Székelyud-
varhely, Gehl Ottmár, Gerbery Elemér, dr. Gere Gábor, Gerlei Nándor, Graef-
fel János, Grócz Béla, Gürtler József, dr. Hadzsega Gyula, dr. Halászy Caesar, 
dr. Hanauer Á. István, Havrán János, dr. Hám Antal, dr. Heckenberger 
Konrád, Hellebronth Miklós, dr. Horváth Ferencné, dr. Horváth Győző, Hule-
nic János, dr. Ivánovich Emil, Jekelfalussy Viktor, Jeszenszky Alajos, Jézustár-
sasági rendház Budapest, Nagyszombat, Pécs, Juhász Márton, Kapucinus zárda 
Mór, dr. Karácsonyi János, Kari József, Katholikus Kör Pécs—Belváros, Káuzli 
Dezső, Kegyesrendi főnökség Budapest, Kegyesrendiek társháza Nagybecske-
rek, dr. Klaucz György, Kleiner Lajos, dr. Kohl Medárd, Kollányi Ferenc, 
Kondor István, dr. Kováts József, dr. Kováts Kálmán, Kostyál Gáspár, Kozári 
Gyula, Krssák János, dr. Krüger Aladár, Kuchta András, Kudora János, dr. 
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Láng Antal, Ley József, Lóskay Gábor, dr. Lukcsics József, dr. Machovich 
Gyula, Magyary Pál, gróf Mailáth Károly Gusztáv, gróf Mailáth György, Ma-
kár Sándor, dr. Mattyasovszky Kasszián, Mayer Geyza, Mayer Károly, dr. Mázy 
Engelbert, Melichár Kálmán, dr. Mester János, dr. Meszlényi Zoltán, Mezgár 
Lajos, Mészáros József, dr. Michel Károly, dr. Mihályfi Ákos, gróf Mikes Já-
nos, Missióház Piliscsaba, Mladoniczky Ignác, dr. Molnár Ignác, dr. Mosonyi 
Dénes, Nagy Lajos, Nagy Mátyás, dr. Némethy Gyula, dr. Nyisztor Zoltán, 
Olajos József, özv. báró Orczy Seraphinné, Országh Emil, Pacha Ágost, Pal-
kovich Viktor, özv. őrgróf Paliavicini Edéné, Papnevelőinté/et Gyulafehérvár, 
Szombathely, Papnevelőintézet (kisebb) Kalocsa, dr. Pataky Arnold, dr. Pál 
Mátyás, Pányik József, Pásztor Ferenc, Pásztor Valér, Peszlen Károly, Petsár 
Béla, Plébániahivatal Előszállás, Iszkaszentgyörgy, Margitta, Szepes-Csütörtök-
hely, Tenkegörbed, Igló, Zólyomterenye, Zseliz, dr. Pompéry Aurél, dr. Po-
tyondy Imre, Premontrei kanonokrend Jászó, Premontrei kanonokrend főgim-
náziuma Kassa, dr. Prohászka Ottokár, Püspöki könyvtár Pécs, Püspöki kon-
viktus Szatmár-Németi, Radnai Győző, dr. Rajner Lajos, Rosos István, Salati 
Ferenc, Sáfrán József, dr. Sándorffy Nándor, dr. Schütz Balázs, Simon György, 
dr. Skrábik András, Stein János, Stenczel I ajos, Stenger Gyula, Streit Ferenc, 
Szabó Jenő, Szabó Sándor, Számord Ignác, Sz.-Imre-Egylet Győr, dr. Szent-
kláray Jenő, Szepesi káptalan, gróf Széchenyi Aiadár, dr. Székely István, Szé-
man Endre, Szmetana Ágoston, dr, Szmrecsányi Lajos, Szögyény Béla, Takáts 
György, Taksonyi János, Tamási Áron, dr. Tauber Sándor, Thym Adolf, Tóth 
Ignác, dr. Uhl Károly, dr. báró Vécsey József Aurél, Vida József, dr. Varga 
Gábor, dr. Vucskics Gyula, Wajdits Gyula, dr. Walter Gyula, dr. Werdenich 
Endre, dr. Wolkenberg Alajos, Zahoránszky István, dr. Zalka László, Zatkovits 
Antal, gróf Zichy Gyula, dr. Zoltvány Irén, dr. Zubek Géza. 18 koronát fizet-
tek: Pakos Károly, Szén József. 16 koronát fizettek: Andron János, Bergendy 
István, Jfnő András, Kirchgässner János. 12 koronát fizettek: Ambrus Arthur, 
Bogisich Mihály, dr. Csepela Lajos, Sz. Domonkosrendi férfizárda Szombathely, 
Egyházirodalmi iskola Ungvár, Főegyházmegyei könyvtár Esztergom, Kegyes-
rendi főgimnázium tanári könyvtára Budapest, dr. Koperniczky Ferenc, dr-
Krammer György, Kránitz Kálmán, Loczner Gusztáv, Molnár Márton, Nor-
bertinum könyvtára Budapest, Plébániahivatal Bélfenyő, Csatár, dr. Puhovszky 
Bálint, Richter Jenő, Róm. Kath. Kör Veszprém, Rozim József, Szelényi Ist-
ván, Tihanyi Károly, Varga István. 10 kor. 20fillért fizetett: Katholikus Kör 
Nagyvárad. 10 koronát fizettek: dr. Abszolon Ede, Sz. Benedekrendi apátság 
Tihany, dr. Bodor József, Dobsányi Károly, Domosvay Lajos, Dráveczky Kál-
mán, Fábián János, dr. Freisz Hugolin, Sz. Ferencrendi társház Eger, Györkő 
Ferenc, Hartsár Péter, dr. Horváth Sándor, Kath. Kör Vác?, Kirschbaum La-
jos, dr, Kővágó Péter, Mayer Ker. János, Mentes Mihály, Mészáros Amand, 
Nogáll László, Országos Kaszinó Budapest, Prónai Rezső, dr, Radnai Farkas, 
Sághy Sándor, Spett Gyula, Spuller Gyula, Timár Kálmán, Uhrin János, dr. 
Való Simon, Vasvármegyei Róm. Kath. Kör Szombathely, Wagner Nándor, Záb-
rátzky György. 8 koronát fizettek : Käsmayer József, Traum Péter, Tóth Lajos. 
6 koronát fizettek : Bárány József, Farkas András, Scheid Henriette. 5 kotonát 
fizettek: Hofmeister Ferenc, Premontrei kanonokrendi ház Kassa. 
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A nyugtatást január 13-ikán zártam le. 
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint erről 

az előző füzetben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet küld-
tek, szíveskedjenek a pótlást megtenni ; kívánatra újabb befizetési 
lapot küldök. A hátralékosok is szívesek lesznek fizetni. 

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

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

HIRDETÉSI ROVAT. 
Dr. Grósz Emil. A szemészet békében és háborúban. Buda-

pest, 1917. 
Kőszegi László Versei. Budapest, 1917. 
Dr. Prohászka Ottokár. Hervadt tulipán, örök árvalányhaj. 

A «Nemzedékek» ir. vállalat kiadása Szombathely, 1917. 1 kor. 
Dr. Wolkenberg Alajos. A béke útjain. Kilenc szentbeszéd. 

Budapest, 1917. 4 kor. 
Dr. Wolkenberg Alajos. Konferenciák a Miatyánkról. Buda-

pest, 1917. 4 korona. 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2., vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 
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Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Irta: Joyau Károly Ânatolius 
domonkosrendi áldozópap. Magyarra átdolgozta: Paluscsák Pál 
domonkosr2ndi lector Budapesten. Nagy 8-adrét alak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás szép képével, a szent Tamás 
egyházdoktori tekintélyére vonatkozó okiratokkal. Díszes, egész 
vászonkötésben 4 korona. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimú remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar múszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
szavait tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papiron. Fűzve 38 korona 40 fil-

lér, félbőrbe kötve 50 korona 40 fillér. 
Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, folióalak. Irta: 

Huber Lipót theológiai tanár Kalocsán. Ára 2 korona. 
Dr. Pompéry Aurél: Polgári házasság. Dogmatikai, egyház-

jogi, erkölcstani és gyakorlati szempontból. A polgári házasság-
ról teljesen kimerítő tájékozást nyújt. Ára 1 korona 60 fillér. 

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

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

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

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

A Weisz-Szabó-féle 22 kötetes Világtörténelem megrendelői-
nek mindezideig azért nem szállítottam a példányokat, mert az 
egész készlet vidéken van, a vasút illető vonala polgári szállít-
mányokra sok hét óta zárva. Mihelyt a szállítás szabad lesz, 
megtörténik, akkor köttetem és szétküldöm a megrendelt példá-
nyokat. Addig szives türelmet kérek. Még néhány példány vár 
rendelőre, a rendeléseket a jelentkezés sorrendjében teljesítem. 
Fűzve 132, kötve 176 korona. 

Most jelent meg: Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv 
minden rendű katholikus hivők számára. Szerkesztette : dr. Kiss 

János, egyetemi tanár. 1917. 13V2 cm. magas; 81/2 cm. széles, 
384 old. 4 képpel. Ára díszes kötésben 8 kor., erősebb kötésben 
10 kor. A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, mely az 
értelmiségnek is meg az egyszerűbb közönségnek is megfelel, 
erre a célra úgy az imákban, mint az oktatásokban egyszerű, vi-
lágos nyelvezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy ameny-
nyire egy mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, mindenkinek 
igényét kielégítse. Mutatják ezt tartalomjegyzékének fő címei : 
I-ső szakasz. Mindennapi imák és megszívlelni valók (3—22. old.). 
II. sz. Imák szentmisére, az egyik latin szöveggel és a minisztrá-
lás módjával (23—90. old.). III. sz. Az egyházi év egyes idő-
pontjaira: A) Az Úr ünnepeire. B) A Boldogságos Szűz ünnepeire 
C) Az angyalok és a szentek tisztelete (91—187. oldal). IV. sz. 
A hét szentségre vonatkozó felvilágosítások és imák (188—225. 
old.). V. sz. Különféle nyilvános és magán ájtatosságok (226—277. 
old.). VI. sz. Énekek (120 ének, 278 ^369. old.). VII. sz. Az isten-
tiszteletben előforduló idegen szók értelmezése (370—373. old.). 

Dr. Wibbelt Ágoston. Vigasztalások könyve a halálról. Német 
eredetiből fordította a budapesti növendékpapság Magyar Egy-
házirodalmi Iskolája. 1917. 

Alkotmány. A néppárt napilapja. 23-ik évfolyam. Szerkeszti. 
Turi Béla. Egész évre 52 korona. Megrendelhető Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utca 28. 



Egyházi Közlöny a magyar kath. papság számára. Hetilap. 
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1. É R T E K E Z É S E K 

1517. . 
A krisztusi hitegységből a protestantizmus kiszakadá-

sának megindulása. 
(Második közlemény.) 

Hasonlítsuk össze Jézus tanításával és rendeleteivel Luther 
tanításait és eljárását. 

Világos, hogy Jézusnak és Luthernek egész hitrendszerét, 
vagyis összes tanításait egy rövid értekezés szűk keretébe be-
szorítani nem lehet. De ez nem is szükséges kitűzött célunk el-
érésére, ami nem más, mint : hogy a kettő között tátongó sza-
kadék mélysége feltáruljon. 

Evégett teljesen elégséges két sarkalatos különbségre irá-
nyítani figyelmünket: Urunk Jézus Krisztus tanítására az egy-
házról és a keresztény hitéletről egyfelől, azután másfelől, e két 
krisztusi tanítással, illetve rendeléssel szemben, Luther tanítására 
és eljárására. 

A) Jézus tanítása az egyházról. 

Nincs a világtörténelemben nyilvánvalóbb teny, mint az, 
hogy Krisztus Urunk a) az egész emberiség számára egy «Isten 
országát», egy vallási világtársulatot, vagy ahogy Kölcsey mondá, 
egy « Isten-tiszteletet», 1 vagy amint a Szentírás nyomán nevezni 
szoktuk, egy anyaszentegyházat alapított; b) annak isteni hata-
lommal felruházott terjesztőivé és kormányzóivá a hívek sorá-
ból kiemelt apostolokat tette ; c) az apostolok fejedelmévé, tehát 
egyetlenegy egyháza egységének alapkövévé szent Péter apos-
tolt avatta; d) az apostolokra ruházott hierarchiában,vagyis lelki 
szent kormányformában Jézus háromféle hatalmat foglalt össze: 

1 «Élet és literatura» c. folyóirat, Pesten, 1827. II. köt. 37. 1. Az idéztük 
értekezés «Hit, remény, szeretet» c. alatt «Cselkövi» aláírással jelent meg. 
A Cselkövi névről már 1826-ban megállapították, hogy alatta Kölcsey rejlik. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 6 
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a tanítóit, a megszentelőit, a kormányzóit, e) Mindezt Jézus azzal 
a szándékkal és rendelettel tette, hogy, mivel egyházának fenn-
állását itt a földön a világ végeiglen megállapította, az apostolok 
után, az isteni kinyilatkoztatásra képesítő és feljogosító apostoli 
sugaltság (inspiratio) kivételével, a hármas lelki hatalom egész 
tartalma, az egyház első pünkösd napján kiárasztott Szentlélek 
ható jelenlétével és segítségével (assistentia), utódaikra szálljon át. 

Hol van mindez Jézustól kimondva és kihirdetve? 
Elég terjedelmesen és világosan magában a Szentirásban. 
Lássuk ! 
a) Az Úr Jézus, az ő egyházának kiépítését élő kövek, tanít-

ványok, apostolok szerzésével és összegyűjtésével kezdte. Mikor 
már mind a tizenkét apostol (mesterekké avatandó főtanítványok) 
együtt volt, megkezdte az egyház épületének kiépítését. Hogyan? 
Mindenekelőtt szervezte a híveket tanítandó, megszentelendő és 
kormányzandó vezér anyaszentegyházat. Nevezetes dolog volt és 
marad mindenesetre az, hogy az Úr Jézus az ő egyháza épületének 
építését nagy ünnepélyességgel, a világtörténelemben korszakot 
kezdő ténnyel, az egyház alapkövének letevésével kezdte meg. 
Az élénk természeténél és lelkesültségénél fogva minden alkalom-
mal előtérbe került szent Péter apostolt megtette az apostolok 
fejedelmévé, vagyis a maga mennybemenetele utáni időre itt a 
földön látható helytartójává, a lelki hatalom egész teljességének 
átruházásával. 1 

Az egyház eme megalapozásának nagy világtörténelmi ese-
ményét leírta a szem- és fültanú sz. Máté apostol és evangelista, 
a következőképen:2 

«Jöve Jézus Filep Cezareájának környékére és kérdé tanít-
ványait, mondván: Kinek tartják az emberek az ember fiát?»3 

«Ok pedig mondák: Némelyek keresztelő Jánosnak, némelyek-
Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták 
közöl.» 

«Mondá nekik Jézus: Ti pedig kinek tartotok engem?» 

1 Az apostolok kfi'ön-külön is birták sugaltságuk erejénél fogva a lelki 
hatalom teljességét kinyilatkoztat fok közlésére s az első fgyházalapítások eseteire. 
Szent Péter egyedül álló kiváltsága, — hogy csak ő, mint az apostolok fejedelme, 
legyen az egyház egyedüli feje, — az apostoli testületben is szent Péter kivált-
sága volt és maradt. 

2 Sz. Máté, XVI, 13—19-ig. 
3 így szokta Jézus magát nevezni. 
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«Felelvén Simon Péter,1 mondá: Te vagy Krisztus, az élő 
Isten Fia.»2 

«Felelvéji pedig Jézus, mondá neki: Boldog vagy Simon, 
Jónás fia! mert a test és vér3 nem jelentette ki ezt neked (nem 
adhatta tudtodra), hanem Atyám, ki a mennyekben vagyon.» 

*Én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és e kőszálon 
fogom4 építeni anyaszentegyházamat, és a pokol kapui nem vesz-
nek erőt rajta. » 

KÉS neked adom a mennyek országa kulcsait. És amit 
megkötendesz a földön, meg leszen kötve mennyekben is ; és amit 
feloldaná asz a földön, fel leszen oldozva mennyekben is.»5 

Oldó és kötő hatalom, mely azzal van adva, hogy «amit» 
old vagy köt stb. — az, nyilván, teljes hatalom. A szent Péter-
nek adott hatalom páratlan teljességét Jézus más alkalommal 
(sz. Ján. XXI. 15—17.) Péternek, nem úgy mint imént, hitére, 
hanem Jézus iránti szeretetének nagyobb voltára építve, azzal jelezte, 
hogy reábízta az egész nyáj, a bárányok és juhok legeltetését. 

Értelmes ember előtt világos szavakat tovább magyarázni — 
sértés volna. Menjünk tovább ! 

b) Mikor az egyház alapja már le volt rakva, Jézus 
tovább ment az anyaszentegyház épületének kiépítésén — egész 
a tetőzetig. Ennek az isten-művészi műveletnek leírása szent 
Péter apostol evangelista tanítványának, szent Márknak evangé-
liumában, annak a végén, van megörökítve. A XVI. (utolsó) 
fejezet 14., 15. és 16. versében az van elmondva, hogy Jézus, 
feltámadása után, az egybegyűlt «tizenegy»-nek (Júdás, az árulóvá 
lett volt apostol, időközben felakasztotta magát) jelenék meg, és 

1 A Péter nevet már előbb megkapta Jézustól. Sz. Márk III, 16. 
5 íme milyen az élő, buzgó hit. Utat tör az magának és másoknak is, a 

legnagyobb isteni kitüntetésekre. 
3 Test és vér —ember, emberi természet. 
' Nagyjelentőségű szó itt ez a «fogom». Jézus ugyanis az idők végéig építi 

itt a földön láthatatlanul Szentlelke által bennünk emberekben az ő egyházát. 
És ez az isteni kiépítése az anyaszentegyháznak az idők folyamán, mert szent 
Péter meghalt, az ő utódja, a pápaság alapján történik. 

5 Végigolvasva ez isteni nyilatkozatot, lehetetlen csodálkozás, több, meg-
ütközés nélkül olvasni, mint tényt, azt a vakmerőséget, mellyel Luther Krisztus 
e szavainak «te Péter (kőszál) vagy és e kőszálon» stb. oda erőlködött elcsa-
varni, hogy a «te Péter» az ugyan Péterről szól, de az a <<e kőszál» nem 
Péter, hanem maga Krisztus. Sok ferdítője volt már a Szentírás értelmének. 
Luthei vakmerőségben felülmúlta mindet. 

6* 
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szemökre hányá hitetlenségöket és szivük keménységét,1 hogy 
azoknak, kik látták őt, miután feltámadott, nem hittek. 

«És mondá nekik: Elmenvén az egész világra, hirdessétek 
az evangéliumot minden teremtménynek.»2 

«Aki hiszen, és megkereszteltetik, üdvözül; aki pedig nem 
hiszen, elkárhozik.» 

Sz. Márk evangéliumi eme tudósításának velős rövidségé-
nél sokkal bőségesebb és részletesebb a világegyház és a benne 
megnyílandó keresztény hitélet épülete kiépítésének a leírása 
szent Máté apostol és evangélista elbeszélésében. Álljon az itt 
teljes szövegében:3 

«A tizenegy tanítvány Galileába mène ama hegyre, hova 
Jézus rendelte vala őket.» 

«És látván őt, imádák, némelyek pedig kételkedének.» 
(A kételkedés már hithiány, hitetlenség. Ennek a megrovásáról 
van szó szent Márknál.) 

«És hozzájok menvén, szóla nekik, mondván: Minden 
hatalom nekem adatott mennyben és a földön,»4 

«Elmenvén tehát, tanítsatok (tia^vj-ceuaaxe = tegyetek tanít-
ványaimmá) minden nemzeteket, megkeresztelvén őket az Atyá-
nak és Fiúnak és Szentléleknek nevében;» 

«tanítván őket megtartani mind, amiket parancsoltam nek-
tek; és ime én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig> 

Ebben az isteni nyilatkozatban, illetve rendeletben minden 
szó mázsányi fontosságú. Világos belőlük: 

a) hogy Krisztus egyháza nem tanok puszta meghallga-
tásának és elhivésének az iskolája, hanem minden isteni tilalom 
és parancs megtartásának gyakorló, fegyelmi intézete, ahol, 
bizony, puszta hittel boldogulni nem lehet, mert jó cselekedetek, 
feddhetetlen élet nélkül az egyház isteni alapítója az Ítélet nap-
ján nem ismer el senkit magáénak s minden megátalkodott 
bűnöst elutasít magától. «Nem minden, aki mondja nekem — 
Jézus szavai — Uram! Uram! megyen be mennyeknek orszá-

1 Ilyen emberanyagból építé ki Jézus a hit megingathatatlan intézményét : 
a tanító anyaszentegyházat. 

2 Krisztus és az apostolok kora — nem az «egész világ». Krisztus és az 
apostolok kortársai — nem minden emberi teremtmény. Tehát itt küldetés van, 
minden idők minden emberéhez és nemzetéhez. 

3 Sz. Máté XXVIII, 16—20. 
4 Tehát itt, minden bizonnyal, hatalomátruházásról van szó. 



1517. A KRISZTUSI HITEGYSÉOBŐL A PROT. KISZAK. MEGINDULÁSA 85 

gába, hanem aki Atyám akaratját cselekszi, ki mennyekben 
vagyon, az megyen be mennyeknek országába. Sokan mondják 
majd nekem ama napon (az itélet napján): Uram! Uram!.. . És 
akkor megvallom nekik: Mert soha nem ismertelek titeket; 
távozzatok tőlem, kik gonoszságot cselekesztek.» (Szent Máté, 
VII, 21—23.) 

ß) A keresztény vallás, az ő tanainak követésével és fegyel-
mének megtartásával együtt nem puszta egyéni kötelesség, azaz 
nem csak Péter, Pál és Bódog stb., vagyis az emberiségnek 
milliárdjai egyénenként véve, kötelesek Krisztus tanítványaivá és 
tanítványainak lenni, hanem az egyénei milliárdjai mint nem-
zetek és államok is egyúttal. így szól Krisztus Urunk rendelete 
egész világosan: «Tanítsatok minden nemzeteket» S ebben a 
krisztusi vallási világrendszerben sem a Péterek és Pálok, vagyis 
egyének, sem a nemzetek és államok nem lehetnek — abban, 
ami az örök üdvösséget illeti — a maguk tanítói, papjai és kor-
mányzói, mert mindannyian alá vannak rendelve azoknak, akik-
hez Jézus rendeletét intézte: «Tanítsatok minden nemzeteket»: 
az apostoloknak s ezek utódainak. 

Y) Hogy pedig ez a krisztusi rendelet az apostolok utódai-
ról is szól, világosan következik Krisztus Urunknak abból az 
Ígéretéből, hogy ő — apostolaival lesz — mindennap a világ 
végezetéig. Kell-e ezt még külön is bizonyítani? Nem botor 
beszéd volna-e a hallott krisztusi szavak után azt mondani, 
hogy az Úr az ő apostolaival való levését csak az apostolok 
életének idejére szorította? Avagy lehetséges-e az Úr ígéretével 
összeegyeztetni azt az elméletet, hogy jól van: a krisztusi Ígé-
retben benne van, hogy az ő egyházával való aktiv, óvó, fenn-
tartó, gyümölcsöztető levése a «világ végezetéig»-re van ugyan 
megígérve ; de lehetnek századok, sőt milleniumok is, mikor 
Krisztus egyházát minden botorság zsákmányául magára hagyja 
s Isten országából «sátán zsinagógáját» enged alkotni ? Elég csak 
Krisztus Urunk szentséges isteni személyére és idézett szavaira 
gondolni, hogy ezt az elméletet botornak, az Úr Jézussal szem-
ben istenkáromlásnak tartsuk. Mert hogy szól az ő Ígérete? 
«Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig.» Ez a szó: 
«mindennap», kizár nemcsak milleniumokat, nemcsak száza-
dokat , nemcsak napokat, de még perceket is, amelyekben 
Krisztus Urunk egyházát elhagyta és a tőle való eltévedéseknek 
zsákmányául engedte volna át. Ha csak egy percre is elhagyta 
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volna Jézus az ő egyházát, már hazugság volna az ő ígérete, 
hogy «mindennap» (egésznap) vele van az ő egyházával 

5) De menjünk egy lépéssel tovább ! 
Ha valakinek ugyanis az idézett mátéi evangéliumi föl-

jegyzésnek eme szavainál: «tanítsatok minden nemzeteket», az 
találna eszébe jutni, hogy hiszen itt csak tanításról, tanítói meg-
bízásról, mondjuk, csak «isteni doktori diplomáról» van szó, 
mellyel semmi további, például fegyelmi hatalom nem jár, úgy 
hogy az az apostoloknak adott krisztusi ember- és nemzetnevelői 
megbízás {«tanítsatok minden nemzeteket») körülbelül olyan, 
mint a «modern» nevelői és tanítói felhatalmazás az iskolákban, 
hogy t. i. fenyítő hatalommal nem rendelkezhetnek : akkor, akik-
nek ilyen gondolatok találnak eszökbe jutni, azokat bátrak 
vagyunk figyelmeztetni ugyancsak szent Máté apostol és evan-
gélista ;XVIII. fejezetének 18. versére, ahol az Ur Jézus maga 
igen világos szavakkal, igen hathatós kötő és oldó hatalmat 
ruházott á t az üdvösség ügyében, tehát a lelkiekben, apostolaira 
és az ő utódaikra a «világ végezetéig»-len tartó érvényes-
séggel. . 

Ezt mondja erre vonatkozólag az Úr Jézus: «Bizony mon-
dom nektek (Bizony! Tehát ez a dolog nem közönséges szó-
beszéd. Ez messzevágó, óriás súlyú, az emberiség életében új 
korszakot jelző nyilatkozat.), amiket megkötöztök a földön, meg 
lesznek kötve mennyben is; és amiket feloldoztok a földön, föl 
lesznek oldozva mennyben is.» 

Hogy itt nem tanítói hatalomról van szó, az világos. 
Világos az is, hogy itt az emberi szabad akaratokat megkötő 
vagy oldozó hatalmat kaptak az apostolok és utódaik. A szabad 
akaratok megkötése — tökéletes társaságban, amilyen Krisztus 
egyháza, vagyis Isten országa itt a földön — törvények által 
történik. Tehát itt törvényhozó hatalomról van szó. Ezzel ruházta 
fel Krisztus Urunk az ő apostolait és ezeknek utódait. No már 
most: törvényt hozni és azt végrehajtani képesnek nem lenni, 
képtelenség. «Non enim bene regit — mondja sz. Ágoston — 
qui non corrigit.» Vagyis: nem teljes erővel kormányoz az, aki 
bűnfenyítéssel törvényét végrehajtani nem képes. Tehát az idé-
zett isteni rendelettel az Úr Jézu^ az ő apostolait és ezeknek 
utódait törvényhozó és végrehajtó hatalommal is felruházta a 
tanítói, rábeszélő és ránevelő hatalom mellett. Végrehajtó hatalom 
az engedetlenek megtorlásának és megtörésének hatalma nélkül 
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..üres beszéd: tehát Krisztus Urunk idézett rendeletében apos-
tolait és ezeknek utódait teljes törvényhozó, végrehajtó és fenyítő 
hatalommal ruházta fel az üdvösség ügyeiben, Isten országában, 
az anyaszentegyházban. 

E következtetés szabályszerűsége és kötelező ereje ellen 
senkinek semmi kifogása se lehet, oly természetes és szoros 
összefüggésben folyik egyik tétel a másikból. Menjünk tovább. 

c) Mikor — végül — a tanító, áldozó-papi» és törvény-
hozó vezér-anyaszentegyháznak nemcsak alapjai és falai, teljes 
beosztással, sőt a tetőzettel is — «én veletek vagyok a világ vége-
zetéig» — készen volt, az Úr Jézus, szinten már feltámadása 
után, sőt mennybemeneteléhez már igen közel, az egyházi szer-
vezet épületének tetőzetére feltűzte a már megtörtént megváltás-
nak örök jelvényét és biztosítékát, a szent keresztet : vagyis apos-
tolainak és ezek utódainak megadta az addig e földön hallatlan, 
Isten nevében és hatalmával ember által kiosztható s az örökké-
valóságnak is szóló bűnbocsátás, bűntörlés jogát és hatalmát. 

Az erről kiállított isteni okmány szavai ezek: «Mikor este 
lőn azon a napon, a hét első napján, és az ajtók betéve voltak, 
ott, hol a tanítványok egybegyűltek vala a zsidóktól való félel-
mök miatt, eljőve Jézus, és megálla középen, és mondá nekik: 
Békeség nektek! 

«És midőn ezt mondotta, megmutatta nekik kezeit és 
lábait. Örvendének a tanítványok, látván az Urat.» 

«Mondá azért ismét nekik: Békeség nektek! Amint engem 
küldött az Atya (az emberiségnek bűntől való megszabadítására), 
én is küldelek titeket.» 

«Ezeket mondván, rájok lehele, és mondá nekik: Vegyétek 
a Szentlelket !» 

« Akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik; 
és akiknek mégtartjátok, meg vannak tartva.»2 

Bocsánat a következő fölöslegesnek látszó észrevételért ! 
Csak minden komoly dolog iránt érzékét-vesztett ember mond-
hatja erre a világtörténelmi eseményre, hogy — «hókusz-

1 Az áldozópapi hatalmat az Úr Jézus az utolsó vacsorán adta meg 
apostolainak s ezek utódainak, midőn a kenyér és bornak a maga testévé és 
vérévé való átváltoztatása és áldozati eledelül apostolainak történt átnyújtása 
után utasításul ezt mondotta: «Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!» 
Sz. Lukács, XXII, 19. V. ö. 1. Kor. XI, 24. 

2 Sz. Ján. XX, 19—23. 
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pókusz», «mágia», «papok találmánya» stb. — a Krisztus által 
itt elrendelt penitenciatartás szentsége. 

d) így — amint idáig az evangélistákkal elbeszéltettük — 
befejezvén Jézus az ő anyaszentegyháza szervezetének kifejlesz-
tését, a tőle így felállított, világraszóló, az egész emberiség be-
fogadására szánt épület homlokfalára az ő evangélistái által két 
igen jelentős jelmondatot íratott még fel. 

Az egyik így szól, az apostolokhoz és ezek utódaihoz 
intézve, de úgy, hogy Krisztus Urunk minden híve tanulhat és 
köteles tanulni belőle: «Aki titeket hallgat — mondá Jézus apos-
tolainak és ezek utódainak a «világ végezetéig»-len szóló 
érvénnyel — engem hallgat ; aki titeket megvet, engem vet meg ; 
aki pedig engem megvet, megveti azt, aki engem küldött.» 

A másik — ugyanazzal a címzéssel, ugyanazzal a célzattal, 
ugyanazzal az érvényességgel — így szól: «Ha (valaki) az anya-
szentegyházra sem hallgat, legyen neked, mint pogány és 
vámos.»1 

* * * 

Ez — és pedig mindez — Krisztus Urunk kétségtelen és 
világos tanítása és rendelése. 

* * * 

Most lássuk mindezekkel szemben Luther mit tanított, 
hogyan viselkedett, mit merészelt kezdeményezni? 

B) Luther tanítása az egyházról és eljárása Krisztus egyházával 
szemben. 

Köteteket lehetne összeírni, aminthogy már írtak is. De 
mink itt a következő rövid drámai leírásban véltük célunk el-
érésére elégséges hatállyal összegezhetni az egész lutheri tant és 
eljárást. 

Katholikusok. (Theologusok, püspökök, pápai követek, csá-
szár, papa:) «Dr. Sacrae Scripturae» Luther Márton! Ismerned 
kell a Szentírás tanítását az anyaszentegyházról. Az — Isten 
alkotása. Te sokat és nagyot vétettél ellene. Térj magadba! 
Vond vissza, ami tanításodban Krisztus tanításával ellenkezik! 

1 Azaz — mint az anyaszentegyházból kirekesztett — oda nem illő, 
javíthatatlan nyilvános bűnös. Sz. Máté XVIII, 17. 
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Luther Márton. «Pápista» egyház! Lári-fári! Nem Isten 
műve az, hanem idők és emberek tákolmánya... «Ez a név: 
egyház — Luther szavai latin eredetiből magyarul — ma kétség-
kívül a pápáé, mink nem rendelkezünk vele. De tudjuk, hogy 
mink vagyunk igazán az egyház, mert mienk az ige, a szent-
ségek, a kulcsok, melyeket Krisztus hátrahagyott... A pápa 
bitorolja e nevet és ezt a cimet, mert ő birtokában (in posses-
sione) van és azzal dicsekszik, hogy ő Péternek és Pálnak 
utódja1.» Hogy a pápának hódoljak be?! Szó se lehet róla, 
hisz a pápát «joggal (lehet és kell) minden Antikrisztus leg-
nagyobbikának és fő Antikrisztusnak tartani.»2 Hogy én a 
«pápisták» közé keveredjek, a «pápisták» egyházába visszatér-
jek?! Förtelmes gondolat! «Mink azzal dicsekszünk, hogy 
Krisztus egyháza vagyunk; a pápa az övéivel az Antikrisztus 
egyháza.»3 Ez az egyház? — «az új, kurvák (sic) és ördög egy-
háza»,4 — az? — valóságos «Saukirche».5 Ezt az egyházat elő-
ször Phokas császár (fólO.) alapította Rómában;»6 «az efajta 
egyház és pápaság ördögi hazugságokra van alapítva és építve.»7 

1 Operum exeget. 1. XXIII. p. 277. sq. Ez és a kővetkező idézetek helyes-
ségéről kezeskedik P. Heinrich Denifle O. P., Luther in rationalistischer und 
christl. Beleuchtung. Mainz, 1904. 16. s köv. 11. 

2 Der Papst wird «mit Rccht aller Antichristen größter und erster Anti-
christ gehalten». Cod. vatic, lat. 1825. f. 172b. 

s Op. exeget. 1. XXIII. p. 25. 
* Luther ö. művei, erlangeni kiad. 26. köt. 45. 1. 

• s U. o. 25. köt. 75. 1. 
6 U. o. 124. 1. 
7 U. o. 25. köt. 216. 1. Szinte borzalmas, hányféle ördög működését 

vélte Luther a katholikus egyházban láthatni: «Wallfahrtsteufel, Ablaßteufel, 
Bullenteufel, Bruderschaftsteufel, Heiligenteufel, Messeteufel, Fegfeuerteufel, 
Klösterteufel, Pfaffenteufel, Papstteufel. . . Rottenteufel, Aufruhrteuiel, Ketzer-
teufel». U. o. 25. köt. 360. 1. — A német nyelvet Luther csodálatos, páratlan szó-
gazdagsággal és művészettel kezelte. «Die deutsche Sprache — mondja Denifle, — 
a berlini, bécsi tud. akadémiák és a göttingeni tudóstársaság tagja — hat 
Luther allerdings wie kein Anderer in seiner Gewalt gehabte ld. m. 20.1. 
jegyzet. Erre, az ő ajkain megjelent isteni igére (Wort) L. igen büszke volt. Egy-
szer így dicsekedve nyilatkozott: «Das Wort hat, als ich geschlafen hab, als 
ich wittenbergisch Bier mit meinem Philippo und Amsdorf getrunken hab, 
also viel gethan, daß das Papsttum also schwach geworden ist, daß ihm noch 
nie kein Fürst noch Kaiser so viel abgebrochen hat.» Összes müvei. Erlangeni 
kiad. 28. köt. 260. 1. — Luther vulkanikus természetű ember volt. Valóságos 
szellemi Vulkán, mely öblösségének méreteihez foghatót alig talál a világtörté-
nelemben. Izzó lelke mélyéből hihetetlen érzelmi, képzeleti, gondolati s akarat-



90 DR. BREZNAY BÉ1.A 

A pápisták «Krisztus-tagadók»,! az ő egyházukban «az apostolok 
ideje óta az írás sötét maradt».2 «Én nem hiszem, hogy Német-
ország valaha Isten igéjét birta... Mert én, azt hiszem, a jelen 
századig az evangélium Németországban soha nem nyilatkoztat-
tatott ki és az ő világosságában világítva nem jutott el.»3  

«A pápa egyháza tele van hazudsággal, ördöggel, bálványozás-
sal, pokollal, gyilkossággal és minden szerencsétlenséggel, hogy 
csak úgy hemzseg, és ideje, hogy az angyal szavára (Jelenések 
könyve, 18,4.) hallgassunk : Menjetek ki Baby Ionból, én népem /»4 

Aztán, hogy én, Luther Márton dr. térjek meg és hódol-
jak be «Antikrisztus»-nak; én, aki a Rómaiakhoz írt Pál-levél-
ben végre-valahára az evangelium lelkét, a «sola fides»-t, a jó 
cselekvés nélkül üdvözítő hitet megtaláltam5 és nyilvánvalóvá 

beli szörnyűségekkel (a protestáns Luther-hizelgők «heroische Untugend »-enek-
nek nevezik) árasztotta el elsősorban Németországot, oly zsíros és vaskos 
német nyelven, amely minden hitéletében gyenge embert megingatott és 
magával ragadott, mondhatni dühbe gurított a pápa, az egyház, a papság és 
szerzetek s az ő egész multjok s jelenők, egész életök ellen. Csak egy példát 
az ezer közöl. Seeberg berlini protestáns dogmatikus, hizelgéssé fajult minden 
kedvezése dacára Luther iránt, kénytelen megvallani, hogy Luther gyűlölete 
«brutális» volt (Denifle ellen írt kritikájában). Brutális szive hihetetlen ocsmány-
ságokat engedett meg szájának. Például a pápai decretumokat és decretalisokat 
(törvényeket) «dreketum» és «dreketalis» nevekkel illette. Denifle, i. mû, 61. I. 

1 Op. exeget. 1. XXIII. p. 277. V. ö. Enders Lutherről írt könyvét. 
V, 64; III. 60. 

2 Ő szes művei. Erlang, kiadás, 22. köt. 186. 1. Tehát, eszerint, az apos-
tolok idejétől kezdődőleg egész Lutherig, a tizennégy és félszázadon át, a Szent-
írás tartalmát az emberiség szeme előtt sötétség borította. Tehát, következőleg, 
mikor Krisztus apostolainak s ezek utódainak azt igérte, hogy «veletek vagyok 
mindennap, a világ végezetéig» ; és Szentlelket igért nekik, aki őket ( mindenre 
megtanítja» — hazudott és bolondított. 

3 Összes művei. Weimari kiadás, 14. köt. 498. 1. «Miután Isten a pápis-
tákat elvetette (verworfen), minket (Luther és követői) emelt ki aus dem Dreck 
und Kot, és állított fel az ő népe fejedelmeivel, hogy a mi hivatalunk által 
Németország Isten országába bekebeleztessék és Isten igaz ismeretére jusson.» 
Op. exeget. 1. IV. p. 141. 

4 Összes művei. Erlang, kiadás, 26. köt. 24. 1. 
5 «In diesem Turme, d. i. im Schwarzen Kloster zu Wittenberg, hat 

der Heilige Geist — mondá Luther — (H. Boehmer, Luther im Lichte der 
neueren Forschung, 35. 1.) mir diese Erkenntnis gegeben » Egyik Tischreden-
ben Schlaginhausen, aki asztaltárs volt, Nro 407. 108. 1., Luther dicsekvését a 
Sz. L. sugallatáról úgy hallotta, hogy az így szólt: «Diese Kunst (a bűnöktől 
való szabadulásét puszta hittel) hat mir der Heilige Qeist auf dieser Kloaka 
eingegeben.» Ehhez Boehmer ezt a megjegyzést teszi: Vorher ist die Rede von 
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tettem; hogy én hallgassak a pápisták «Sautheologiá»-jára,i én 
térjek vissza a pápista hitélet imádkozásaira és vezekléseire? 
Ugyan, mire jó az a «pápista» imádkozás és vezeklés? Mire? 
Hiszen az embernek minden bűne már készen meg van bocsájtva, 
mikor a világra születik, Krisztus réges-régen történt kereszt-
halálának érdeménél fogva. Tehát én erre a «szamármunkára» 
«térjek vissza»? Olyan nincs! Soha! El vele! Nekem (még 
mindig Luther beszél) más fogalmam van az egyházról és 
más tervem van vele. «Egyházi rend» hatalommal felruházva, 
mesebeszéd. «Minden kereszténynek egyazon hatalma van Isten 
igéjében és valamennyi szentségben. Az egyház kulcsai közösek 
mindenkivel. Minden keresztény maga papja m a g á n a k . » 2 Ennél-
fogva, Krisztus egyháza a tőle egyedül ismert igaz hívek látha-
tatlan társasága. Minthogy ezt a pápaság tönkre tette, én, 
Luther Márton, kaptam Istentől «kegyelmet» annak visszaállí-
tására. a Isten nekünk — úgymond — kegyelmet adott, hogy a 
pápát kikergessük, és mink most ismét felállítjuk a keresztséget, 
az evangéliumot és úrvacsorát, nem csupán itt, hanem mindenütt 
a német földön, és most már, Istennek dicséret és hála, ismét 
birtokában vagyunk a «juge sacrificium»-nak...3 

Ennyi minden gondolkodó ember számára bizonyára elég 
lesz, hogy minden izében előtte álljon Luther felfogása és taní-
tása Krisztus egyházáról. 

Mikor azután Luther lassanként belátta, hogy az ő láthatatlan 
egyházának láthatóvá tétele fából vaskarika,4 másrészről pedig 
mások,ugyanazon «jog»-on, mint ő, egyben-másban, sokban, például 

diesem Turm, in welchem sich der locus secretus der Mönche befand.» Id. m. 
36. I. a jegyzetben. 

1 Boehmer, i. m. 49. 1. 
2 Sacramentum Ordinis Ecclesia Christi ignorât. — Omnes christiani 

habent eandem potestatem in Verbo et Sacramento quocunque. — Claves 
Ecclesiae sunt omnibus communes. — Omnes christiani sunt sacerdotes stb. 
Luther tételei. V. ö. Hergenröther, Kirchengesch.4 III., 28. 1. 

3 Összes művei. Erlang, kiadás, 45. köt. 140. 1. «Az örök szent cselekvés-
nek.» Körülbelül ez az értelme e két latin szónak Luthernél, aki a szentmise-
áldozatot nem isteni intézménynek, hanem emberi találmánynak bélyegezte. 

* «Dieser Plan — írja Köhler (Martin Luther und die deutsche Refor-
mation, 156. 1.) nagy megadással — ist freilich vorerst ein Plan geblieben..•> 
Természetesen ! Ilyen maradt Luthernek sok más terve is, például, a sok közöl, 
a pápaság megdöntése. «Qui mange du Pape, en meurt.» Gondolom, újabb 
tapasztalások alapján, Thiers mondta. , 
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az úrvacsorájára nézve Zwingli, más felfogást és hitet kezdtek 
terjeszteni, kivált pedig, mikor a lutheri «keresztény ember» 
szabadságának az ő minden törvénytől felszabadított, követke-
zetes hívei rabolni, gyújtogatni, gyilkolni kezdtek, szükségét 
átta a maga «evangeliumi» szava mellett a karhatalmat is. 

És így azután Luther szabad «evangelista» szabad lelke végül, 
gyors fordulattal, teljesen behódolt Isten helyett Caesarnak, azaz 
annak a jurista elméletnek: «cuius regio, illius religio», akié az 
ország, azé ott a vallás felett való uralkodás 1 is. Németország-
ban a caesaro-papismus, nálunk a laicarchia alapján rendezke-
dett be a protestantismus. 

Mindezek után kell-e még itt azt kérdezni, hogy vájjon 
Luther tanítása az egyházról és az ő eljárása az egyházzal 
szemben azonos-e Krisztus Urunk tanításával és rendeletével, 
vagy nem ? 

Menjünk át a párhuzam második felére. 
Balatonlelle. Dr. Breznay Béla. 

Folytatása következik. 

1 «Träger des evangelischen Kirchenrechtes wurde die Obrigkeit» 
Köhler, 94. 1. Harnack, a legszájasabb rationalista protestáns berlini theologus 
(Das Wesen des Christenturas XV. Vöries. 187. 1.) nagyon csalódik, mikor a 
csenevész kis és nagyobb német protestáns «landeskirche»-ket a kath. egyház 
mintájára készült «Doublette»-knek nevezi. A kath. egyház minden emberi 
hatalomtól független. Isten alkotása nem egyes országok vagy országocskák, 
hanem minden nemzetek és országok, az egész emberiség számára. 
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11. A szentségi jegy mivoltának meghatározása. 

5. A szentségi jegy meghatározásának módszeréről. Minden 
meghatározás a meghatározandó való mivoltát, lényegét akarja 
megjelölni. A mivolt, lényeg (essentia, quidditas, oüaía, zb zí fjv 
efvat) szó az emberi gondolkodástörténet folyamán többféle gon-
dolati tartalom megjelölésere szolgált, amelyeket nem lehet bün-
tetlenül összezavarni, amikor oly kényes dolognak meghatáro-
zásáról van szó, aminő a szentségi jegy: «res supernaturalis et 
valde occulta nobis».1 Azért mindenekelőtt lássuk, mi mindent 
jelentett és jelent a «lényeg», «mivolt» a bölcselőknél és hit-
tudósoknál. 

1. Platónnál, Aristotelesnél és a skolasztikusoknál a lényeg 
jelenti azt a valót, melynek tartalma egy faj összes egyedeiben való-
sul ; amely tehát az egyedekkel szemben általános, a konkrétum-
mal szemben elvont, a tapasztalati változékonysággal szemben ál-
landó. Ez az értelmi megismerés közvetlen és természetszerű tárgya. 
Mikor a szentségi jegy mivoltát keressük, nem erre a lényegre 
gondolunk. A szentségi jegy ugyanis nincs adva közvetlen tapasz-
talatunkban; sem testi, sem értelmi szemmel közvetlenül nem 
láthatjuk másokon, nem észlelhetjük önmagunkon (mert, mint 
később fogjuk látni, nem tudatmódosító forma); következéskép 
nincs módunk akár értelmi szemlélettel meglátni egy konkrét 
jegy-egyedben az elvont jegy-lényeget, akár pedig jegyek egyedi 
sokféleségéből elvonni bizonyos általános, jellemző vonásokat. 

2. Descartes óta a metafizikusok lényeg alatt értenek egy 
elemi, konkrét, létező valót, amely a tapasztalati sokszerű való-
ságnak alapja és forrása (például kiterjedtség, monas, atom stb.). 
A szentségi jegynél etekintetben legföljebb az jöhet kérdésbe, 
milyen viszonyban van a jegy azokkal a törzsfogalmakkal, ame-
lyek a lét osztályozása végett rendelkezésünkre állnak, vagyis 

1 Suarez, De sacr. in gen. disp. 11, sect. 1, n. 2. (Opera omnia ed. 
Vivès, torn. 20, p. 189a.) 
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hogy milyen kategóriába tartozik. Az 1. és 2. alatt ismertetett 
lényeget szokás metafizikai lényeg-nek nevezni. 

3. Lényeg az újabb bölcselőknél igen gyakran jelenti a 
konkrét egyedi létezőnek léttartalmát, szemben létezésével ; tehát 
mindazokat a meghatározottságokat, amelyek kiteszik ennek a 
konkrét egyedi létezőnek természetét. Ezt lehet és szokás fizikai 
lényegnek nevezni, szemben az imént jelzett metafizikai lényeggel. 

4. Alighanem a fizikai lényeg körébe kell sorozni a lényeg-
nek két másik jelentését is. Az újabb bölcselet és különösen a 
közélet lényegesnek azt is nevezi, ami nem nélkülözhető a kér-
déses dologban, ami nélkül nem volna az, ami ; tehát értik a 
skolasztikusok essentiale-ját és proprium-át, szemben az accidens 
praedicabile-vel. Ez, úgy gondolom, nem egyéb, mint a fizikai 
lényeg tartalmának némi megszorítása egy logikai szemponttal; 
t. i. az «esetleges»-sel szemben elhatárolt «lényeges» a fizikai 
lényegnek egy része. Ugyanennek a megfontolásnak szülötte a 
lényegnek az az elég gyakori értelmezése, hogy a lényeg az az 
alapvető és gyökérszerű benső elv, amelyből az összes meg-
határozottságok sarjadnak. 1 Szokás ezt is metafizikai lényegnek 
nevezni. Erről van szó, mikor például keresik a hittudósok az 
istenség lényegét és azt a magánálló létben (ipsum esse sub-
sistens), vagy az önmagától valóságban stb. találják. 

5. Végül a logikai lényeg a logikai meghatározás tartalma,2 

vagyis egy fogalom ama jegyeinek egységes foglalata, amelyek 
által bizonyos tudományos használatra elegendőképen meg van 
jellegezve és másoktól megkülönböztetve.3 

Egy lényegmeghatározást kereső vizsgálódásnak a lényeg-
nek valamennyi jelentését tekintetbe kell venni. Mindegyikben 
van a tudományos megismerés számára értékes és ismeretelmé-
letileg indokolt mozzanat. Összefüggésük pedig ez: a tudomá-
nyos vizsgálódásnak főérdeke a logikai lényeg meghatározása. 
Csak olyan fogalmakkal lehet a rendszeres megismerés számára 
alkalmas műveleteket végrehajtani, amelyeknek tartalma szaba-
tosan meg van jelezve és más fogalmaktól el van különítve. De 
nem felel meg e logikai rendeltetésnek az olyan fogalom, amely 
nincs egyértelműen vonatkoztatva a maga tárgyára és amelyen 

1 Suarez, Disp. metaph. disp. 2, sect. 4, n. 6. (Opera omnia ed. Vives 
tom. 25, p. 89.) 

2 Thom. S. th. 1, 29, 2 ad 3 ; de ente et essentia cp. 2. 
3 Geyser, Grundlagen der Logik u. Erkenntnislehre. 1909, p. 112, n. 87. 
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nincs pontosan megállapítva, hogy a fogalom logikai jegyeinek 
mi és mikép felel meg a fogalom jelezte tárgyban. Vagyis a 
logikai meghatározásnak kapcsolatot kell keresnie a fizikai foga-
lomnak fönt 4. alatt ismertetett logikai árnyalatával. Törekednie 
kell jellemzőknek, lényegeseknek feltüntetni azokat a jegyeket, 
amelyek jellegzetesen fejezik ki az illető való léttartalmát és 
nevezetesen keresnie kell azt a jegyet, amely a többinek gyö-
kere és forrása. Csak ezután teheti meg az utolsó lépést: csak 
ezután keresheti, mi felel meg a kérdéses fogalomnak az ismeret-
től független valóságban, mi a metafizikai lényege. 

De mikor metafizikai lényegről van szó, már eleve el kell 
utasítanunk egy téves fölfogást, amely napjainkban is elég sok 
zavarnak és csalódásnak oka bölcseleti és részben hittudományos 
tárgyalásokban is. 

T. i. eléggé el van terjedve az a fölfogás, hogy a dolgok 
lényege (értik ilyenkor azt, aminek fölkutatása a bölcselők, neve-
zetesen a metafizikusok feladata) egy a közönséges és tudomá-
nyos megismerésnek egyaránt hozzáférhetetlen, rejtett valóság, 
amely ott lappang a dolgok mélyén, egészen másnemű, mint az, 
amit a közönséges vagy tudományos elme megismer a dolgok-
ból és csak valami külön «intuíciónak» vagy «revelációnak» 
hozzáférhető. Nekem pedig úgy tetszik, hogy minden való a 
maga mivoltát feltárja a szó legtágabb értelemben vett tevékeny-
ségeiben, a járulékokban, amelyeknek együttessége kiteszi lété-
nek tartalmát. Hogy mi egy lény, azt megmutatják kiterjedtsége, 
tulajdonságai, állapotai, tehetségei stb. 

Az a feltevés pedig, hogy a lények a legmélyebb mivoltu-
kat elrejtik a megismerő elme elől, úgy gondolom, merész 
anthropomorfizmus. A személynek van meg ugyanis az a képes-
sége, hogy léttartalmának egy részét, sokszor ép a legmélyebbet, 
elrejtheti mások elől. Csak ahol az önkorlátozásnak, önuralom-
nak, a legteljesebb bensőségnek elve hozzátartozik egy való 
lényegéhez, csak ott van megadva a lehetőség arra, hogy a lét-
tartalom részben ne kifelé, hanem befelé forduljon és így is 
maradjon. Ahol ez a bensőség elve metafizikailag azonos a lét-
tartalommal, ott azután önelégséggé fokozódik és metafizikai 
alapját adja a kifelé ható tevékenység abszolút szabadvoltának: 
Isten semmiféle formában nem kénytelen megnyilvánulni; 
a teremtett szellemek csak annyiban, amennyiben bennük a 
személyesség nem hajtotta egészen uralma alá a természetet; 
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például minél kevésbbé fegyelmes valaki, annál könnyebben és 
annál többet árul el belsejéből.Hol személyesség nincs, ott a lény 
természetszerű szükségességgel kifelé fordítja, föltárja, elárulja 
egész tartalmát: «a virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne 
nyíljék». És pedig magát a lényegét, mivoltát viszi bele önnyil-
vánulásába. A léttartalom megnyilvánulásai ugyanis tevékeny-
ségek, a tevékenységek pedig nem más létrendűek, mint a tevé-
keny: való «operari sequitur esse». Ezért minden lénynek mi-
voltát, lényegét ismerjük annyira, amennyire ismerjük meghatá-
rozottságait, járulékait. Ennek a megismerésnek a történeti és 
egyéni értelmi fejlettség fokai szerint megvan a maga története, 
megvannak a fokai s ennyiben lehet beszélni bizonyos dolgokra 
nézve arról is, hogy lényegük még ismeretlen. De amennyiben 
sikerült megismerni egy lénynek megnyilvánulásait: tulajdon-
ságait és tevékenységeit, annyiban sikerült megismerni a lénye-
güket is, és nem kell attól tartani, hogy az a lényeg egészen 
másnemű, mint megnyilatkozásai. 

Ez a megfontolás egyúttal elénk szabja a lényegmeghatá-
rozásnak útját: mindenekelőtt föl kell kutatni és azután logikai-
lag földolgozni, vagyis következetesen tagozott logikai vonat-
kozásba hozni a kérdéses való léttartalmának mozzanatait. Ezek 
pedig általában két csoportba oszthatók. Hogy mi egy lény, azt 
elsősorban abból tudhatom meg, hogy mire való, milyen cél-
gondolatot valósít. Ezért a lényegmeghatározás első lépése a 
teleologiai meghatározás. Azután pedig meg kell állapítani azo-
kat a mozzanatokat, amelyek által valósítja az a dolog a rendel-
tetését. Ezek formai mozzanatok és adják a formai meghatáro-
zást. Végül a logikailag földolgozott léttartalom útmutatása sze-
rint kell keresnünk egységes metafizikai gyökerét, amely a dol-
gok mivoltáról jelzett álláspontunk értelmében nem lehet más, 
mint létkategóriájának megjelölése. Ez az ontologiái meghatáro-
zás, amely nem új léttartalmi ismeretet nyújt, hanem a dolog 
tartalmi meghatározásának csak metafizikai megkoronázása és 
egységesítése. 

Mikor a szentségi jegy mivoltát keressük, nem mutatkozik 
számunkra más járható út, mint amelyre most utaltunk. A jegy 
ugyanis természetfölötti való, amely hozzá még nem is jelent-
kezik közvetlenül öntudatunk előtt, még hatásaiban sem. Hon-
nan akarunk tehát mivoltára nézve valami biztosat megtudni 
egyebünnen, mint abból, hogy mire való? Csak ha tisztában 
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vagyunk ezzel, kérdezhetjük tovább: minő tulajdonságok teszik 
alkalmassá rendeltetésének betöltésére? És a legvégén szeré-
nyen megkockáztathatjuk azt a kérdést is: mi a metafizikai mi-
volta, milyen létkategóriában van ? Fonák logikát követ, aki 
fordítva jár el, aki mindenekelőtt a szentségi jegy mivolta 
címén azt keresi, milyen kategóriába tartozik; s csak azután 
akar tisztába jönni azzal a kérdéssel: mire való a szentségi 
jegy?1 

Minden való elsősorban tevékenysége által hivja magára 
figyelmünket és e tevékenység logikai feldolgozásában a tevé-
kenységek iránya, a célgondolat kínálkozik föl első szempont-
nak, Ezt az utat ajánlja a jegyről szóló tan története is : a Szent-
írás és a szentatyák a Szentlélekkel való megpecsételésnek, 
a pecsét elveszíthetetlenségének és a szentségek megtapadásának 
és megismételhetetlenségének gondolatait hangsúlyozzák. Tehát 
teleologiai meghatározásokat adnak. A formaiakat hasonlatok-
kal intézik el (katona, nyájhoz tartozó állat jelzete). A jeggyel 
foglalkozó skolasztikusok csak idő folytán (elsőnek valószínűleg 
Auxerrei Vilmos) vetik föl az ontologiai mivolt kérdését és 
Durandusnak ismert tétele, hogy a jegy csak viszony, alighanem 
jórészt visszahatás az előző skolasztikusoknak a jegy ontologiai 
mivoltáról szőtt nagyon is terjengős és sokszor meddő vizsgáló-
dásaival szemben. A trienti zsinatnak fennidézett kánonjából 
lehet a jegy meghatározását összeállítani: character est Signum 
quoddam spirituálé distinctivum et indelebile animae impres-
sum, quod est ratio initerabilitatis quorundam sacramentorum. 
Ebben a «dogmatikai» meghatározásban a Spirituálé és animae 
impressum formai elem, a többi mind teleologiai. Innen van, 
hogy akárhány újabb dogmatikus kevés jelentőséget tulajdonít 
a jegy metafizikai kategóriája kutatásának, hanem gondosan 
iparkodik megállapítani rendeltetését és csak azután keresi 
mintegy az előző megállapítások megkoronázása végett a meta-
fizikai kategóriáját.2 

1 Mint pl. Pohle, Lehrbuch der Dogmatik III.3 1908. p. 45, Atzberger, 
in Scheebens Handbuch der katholischen Dogmatik IV. 1903. p. 495. 

2 Érdekesen igazolja a mi nagy Pázmány-wak talpraesett elméjét, hogy 
ebben a kérdésben is a józan utat követi : először kifejti, hogy a jegy «morális 
potestas activa» szentségek felvételére vagy kiszolgáltatására és csak azután 
kérdezősködik «de intrinseca natura et essentia eius», azzal az indokolással, 
hogy hát az embernek lényege sincs megmagyarázva azzal, hogy bizonyos 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 7 
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Franzelin pedig egyenest pedzi a dolog módszeri oldalát 
is: «A jegyben gyökerező vonatkozások, úgymond, ismerete-
sek előttünk és az atyák is behatóbban tárgyalják. Azért a jegy 
mivoltát feltárja a célja, a vonatkozásai: quid sit character, 
non aliunde melius assequimur, quam ex consideratione relatio-
num.i 

így a dolgok lényegéről vallott fölfogásunk, a jegyről 
szóló tan története és az újabb hittudósok itt-ott elejtett útmuta-
tásai azt javallják, hogy keressük mindenekelőtt a jegy teleo-
lógiai vonatkozásait, azután nézzük, mik azok a formai elemek, 
amelyek alkalmasak a szentségi jegy rendeltetésének valósítá-
sára és végül nézzük, melyik az a létkategória, amely eleget 
tud tenni a teleologiai és formai elemeknek. A létmegállapítás-
nak e három állomása úgy következik egymásután, hogy min-
den következőbe fokozatosan kevésbbé világít bele a kinyilat-
koztatás és az Egyház hivatalos tanítása és ennélfogva minden 
következő fokozatosan csekélyebb bizonyosságot is igér. 

Már ez okból is ajánlatos a jegy mivoltával közvetlenül 
összefüggő kérdéseket az illető létmeghatározási foknál letár-
gyalni; de meg azért is, mert amint a dolog mivolta az, ami 
lüktet a lény minden megnyilvánulásában, épúgy a mivolt 
meghatározása belevilágít a dologgal összefüggő összes kér-
désekbe. 

6. Teleologiai meghatározás. Tétel: a szentségi jegy a lélek 
végleges objektiv szentségi lefoglalása Isten részéről Jézus Krisz-
tus titkos teste számára. 

Magyarázat. A szentségi jegy egy az Istentől kiinduló 
tevékenység eredménye a teremtményekben. Ez az isteni tevé-
kenység az embernek lefoglalása, «kisajátítása», természetesen 
nem a teremtésben és a teremtéssel adott értelemben s ezért 
szentségi, vagyis a lefoglalást a szentségi üdvrend eszközli : 
bizonyos szentségek adják a jegyet. Az isteni lefoglaló tevé-
kenység eredménye az emberben a lefoglaltság, aminek követ-
keztében a lefoglalt lélek Isten sajátjává válik. A lefoglalás Isten 
részéről végleges, a lefoglaltság az ember részéről objektiv és 

hivatalra van jelölve és hogy erkölcsi hatalma van valamire. Theologia sehol, 
in S. th. 3, 63. (Opera omnia, a budapesti tudományegyetem kiadása. Series 
latina torn. V, p. 720.) 

1 Franzelin, De sacram, in genere3, 1878, p. 165. 
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ontologiai, nem dinamikus, vagyis olyan lekötelezettséget, Isten-
hez való hozzátartozást teremt, amelynek létrejöttéhez és fönn-
állásához nem kell az embernek egyéni hozzájárulása, sőt pusz-
tán azzal meg sem szerezhető ; közvetlen célja és tartalma nem 
is arra irányul, hogy az ember alanyi tudatéletét alakítsa, mint 
például a kegyelem vagy hit, amelyek alanyi, szubjektív módon 
foglalják le és kötelezik a lelket Isten számára. A lefoglalás 
célja: beiktatni a lefoglalt lelket Jézus Krisztus titokzatos tes-
tébe, az Egyházba és ott e test tagoltságának megfelelő helyet, 
mondhatjuk tisztséget juttatni neki. A teleologiai tárgyalásban 
tehát a szentségi jegy olyan valónak mutatkozik, amely meg-
másíthatatlan vonatkozásba hozza a lelket Jézus Krisztus titok-
zatos testével. Az alapvető mozzanat ebben a meghatározásban 
az Isten részéről történt végleges ontologiai lefoglaltság. 

Bizonyítás. Tételünk nem egyéb, mint a szentségi jegyről 
a kinyilatkoztatásban adott mozzanatok szerves egybefoglalása, 
amelyről nem nehéz megmutatni, hogy magában foglalja a szo-
kásos meghatározásoknak összes tartható elemeit, csak mélyeb-
ben megalapozza azokat. A tan történeti kifejlődése ugyanis a 
következő mozzanatokat tárja elénk: 

1. A trienti zsinat kánonja kiemeli, hogy a «character» 
eltörölhetetlen különböztető jegy, a jegyadó szentségek meg-
ismételhetetlenségének alapja. Vagyis olyan mozzanatokat emel 
ki, amelyek az Isten részéről való végleges Iefoglaltságnak köz-
vetlen következményei : A charactert jelnek, signumnak mondja, 
amely belenyomódik a lélekbe. Ám a jel egy vonatkozást meg-
állapító tevékenység eredménye, amely a jeladótól indul ki; 
megjelölő itt végelemzésben az Isten, akit a trienti zsinat is a 
szentségek szerzőjének és hatékonyságuk végső okának mond. 
(Sess. 6, cap. 7.) 

A jegy eltörölhetetlensége, amelyből következik a meg-
ismételhetetlenség, nem egyéb, mint amit meghatározásunk 
«végleges» lefoglalásnak mond. A lefoglalás mozzanata a 
Tridentinum meghatározásában nem jut kifejezésre, de ter-
mészetesen kizárva sincs. Utóbb fogjuk látni, hogy a Triden-
tinumnak bizonyos alaptanaiból folyik. A jegy különböztető 
szerepét illetőleg a zsinat nyitva hagyja azt a kérdést, miáltal és 
kiktől különböztet. 

2. A Szentírásnak a jegyre vonatkozó alapgondolata, mint 
láttuk, a Szentlélekkel való megpecsételés s ez nem egyéb, mint 

7* 
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az Isten örök kiválasztásának, előrerendelésének időbeli kifeje-
zése. Itt tehát teljes határozottsággal az Isten részéről való vég-
leges lefoglalás áll előtérben. Hogy ez a lefoglalás, melynek 
végső célja az Isten dicsőségében való részvétel, közvetlenül 
Jézus Krisztus titokzatos testének kiépítésére irányul, csattanósan 
bizonyítja az a tény, hogy a pecséttant az efezusiakhoz írt levél 
tartalmazza a legvilágosabban, ugyanaz a levél, melynek egyik 
alaptémája Krisztusnak az ő titokzatos testéhez való viszonya. 
Tételünk két mozzanata rem jut világosan kifejezésre a Szent-
írás tanában : a jegy szentségi és merőben ontológiai, objektiv 
jellege. 

3. A második és harmadik századi szentatyák a most jel-
zett két mozzanat elsejének, a jelleg szentségi mozzanatának irá-
nyában építik ki a Szentírás gondolatait: maga a szentség, 
nevezetesen a keresztség az a pecsét, melyet Isten a lélekre vet. 
Igaz, ezt a pecsétet a bűn eltörheti (Hermas). Midőn aztán a 
negyedik századi szentatyák, különösen Jeruzsálemi Cyrill egy-
felől azt tanítják, hogy e pecsét nem épen maga a szentség, 
hanem annak hatása, másfelől pedig hangsúlyozzák, hogy ez a 
pecsét eltörhetetlen, jóllehet tudják, hogy a kegyelem, melyet a 
szentség ád, nem elveszíthetetlen, a jegy szentségi és objektiv 
voltanak körvonalait is megrajzolják. 

A kidolgozás azonban itt is Szent Ágoston műve. Ő teljes 
öntudattal és tétovázás nélkül vallja, hogy a szentségnek mindig 
megvan a hatékonysága, ha nem is közöl kegyelmet. Ezzel 
lényegében kimondja azt a jelentős tételt, hogy a jegyadó 
szentségek olyan természetfölötti rendet teremtenek, amely nem 
azonos a kegyelemmel, jóllehet vele a legbensőbben összefügg. 
Ezzel a jegy eltörölhetetlensége mellett, melyet a keresztség 
megismételhetetlenségével kapcsolatban élez ki, szentségi és 
objektív voltát biztosítja. De nem hanyagolja el az Isten részé-
ről való lefoglaltság mozzanatát sem : a jegy a léleknek kon-
szekrálása,1 ami által a lélek elidegeníthetetlen sajátjává válik 
az ő urának és királyának; ezért a jegy «character dominicus, 
regius». Szent Ágostonnak ezt a gondolatát átveszik és kiépítik 
a tizenkettedik század végi skolasztikusok : a jegyadó szentségek 
konszekrálják a lelket, mint a templomot, kelyhet konszekrálja 

1 Ismert mondása : «Utrumque enim sacramentum est et quadam con-
secratione utrumque homini datur, illud cum baptisatur ; istud cum ordinatur. 
Ctra ep. Parmen. II. 13, 29. 
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a szentelés (Auvergnei Vilmos). Egy mozzanat szorul csak hát-
térbe szent Ágostonnál : a jegy vonatkozása Jézus Krisztus titok-
zatos testéhez. De nem csoda. Szent Ágoston fejtegetései ellen-
feleinek álláspontjához igazodnak; a donatisták tévedései, külö-
nösen pedig az általuk előidézett mozgalom hevessége és rész-
ben politikai jellege nem igen adtak alkalmat a Krisztus 
titokzatos testéről szóló tan kiépítésére. Mihelyt azonban a hit-
tudósoknak módjukban volt polemikus tekintetektől nem kor-
látozva, rendszeresen kifejteni a hitigazságok tartalmát és össze-
függéseit, a jegy tanának említett mozzanata sem kerülte el 
figyelmüket : Hales-i Sándor és követői e téren Bonav. és Nagy 
Albert megállapítják, hogy a szentségi jegy hasonlóvá tesz a 
Szentháromsághoz, per appropriationem a második isteni sze-
mélyhez, tehát valamilyen közösséget teremt a lélek és a Szent-
háromság között; Szent Tamás pedig, akit a későbbi hittudósok 
csaknem kivétel nélkül követnek, a jegyet úgy fogja föl, hogy 
általa részesednek a keresztények megfelelő tagozatokban Jézus 
Krisztus papi méltóságában. Szent Tamás .ezzel visszatereli a 
jegyről szőtt theologiai gondolatmeneteket a szent Páli ki-
indulóponthoz, amennyiben Jézus Krisztussal hozza belső kap-
csolatba. 

Azonban sikerült-e neki a «deputatio ad cultum Dei se-
cundum ritum christianae religionis»-ban megragadni azt a moz-
zanatot, amely a jegy összes teleologiai vonatkozásait kifejezésre 
juttatja? Erre a kérdésre a felelet önmagától adódik a character -
tan imént vázolt kinyilatkoztatási, illetve pozitív mozzanatok 
theologiai tárgyalásából. 

Amire Isten egyszer rátette a kezét, azt el nem engedi töb-
bet ; amit lefoglal, az elidegeníthetetlenül az övé. Ez következik 
abszolút okteljességéből: ami rajta kívül van, létének semmiféle moz-
zanatában nem lehet el ő nélküle és ami rajta kívül lett, semmi másért 
nem lett, mint ő érette. A lefoglalás jogcíme és maga a lefoglalás 
Istennél egybeesik és azonos a teremtés tényével ; teremtés cimén 
minden és mindenki elidegeníthetetlenül az övé : qui fecit nos. . . 
nos autem populus eius et oves pascuae eius (Ps. 94.). Új jog-
címet és új lebélyegzést jelent a- természetfölötti hivatás. Itt az 
Isten számára való lebélyegzettség azt a konkrét formát ölti, 
hogy az eszes teremtmények Jézus Krisztusnak vannak szánva 
az apostol fölséges hierarchiai felfogása szerint: omnia vestra 
sunt; vos autem Christi, Christus autem Dei (1. Cor. 323.). Jézus 
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Krisztus pedig úgy érvényesíti jogigényét az emberekkel szem-
ben, hogy magához kapcsolja őket, mint titkos testének tagjait, 
hogy először átmenetképen és azután végleg résztvegyenek a 
Szentháromság örök életében. Ez szent Pál nagyszerű felfogása 
az Egyházról (Rom. 15, 1. Cor. 12, Eph. 4. 5, Col. 1. 3.). Az 
isteni kiválasztás és előrerendelés a történeti valóságban tehát 
meghivás és leloglalás a Jézus Krisztussal való kapcsolódásra, 
a Szentháromság életének elővételezésére hitben és végleges 
birására a látásban. Akik be vannak iktatva abba a közösségbe, 
melynek Krisztus a feje, azok elidegeníthetetlenül Istenéi, azok-
nak életútja véglegesen helyes irányba van terelve, kettős érte-
lemben meg vannak pecsételve: mint Isten tulajdona és mint 
revízióra többé nem szoruló isteni okmányok. «Az Istennek 
erős alapja megáll, ez lévén pecsétje: Ismeri az Úr az övéit.» 
(2. Tim. 219.) 

Ezekben a gondolatokban adva van a szentségi jegy gyö-
kere. Létezése azonban még nem következik ebből : Isten hivhat 
a maga számára, lepecsételhet és lefoglalhat anélkül, hogy ennek 
a lefoglalásnak tőle független, a lefoglalatban létező exponensét 
hozná létre; lefoglalhat egyszerűen jogcímének kiterjesztésével 
és érvényesítésével. Ez esetben a lefoglalás immanens isteni 
tényének határpontja nem a teremtményben is létező valóság, 
hanem csak vonatkozás volna. Azonban tényleg más utat válasz-
tott, azt, amelyet a megtestesülés titka mutat. Az Ige testet öltött, 
láthatóvá lett igazsággal és kegyelemmel való teljessége és 
így világosított meg minden embert. Az életadó, láthatatlan 
nagy titok tehát a látható természet közvetítésével lépett be a 
világba és művének folytatására és befejezésére is ezt az utat 
választotta : Jézus titokzatos testének, a szentek egyességé-
nek élete láthatatlan és teljesen természetfölötti (ez t. i. a kegye-
lem), de ennek közlése és fenntartása a látható természet igénybe-
vételével megy végbe: szentségi úton. Nem merül ki a szent-
ségi életben : gratia non est alligata sacramentis, de tényleg nem 
áll fönn szentségek nélkül. 

S ezzel adva van Jézus Krisztus titokzatos testében, az Egy-
házban az a kettősség, amelyben a szentségi jegy létezésének és 
teleologiai mivoltának alapját találom. 

Az Egyházban különbséget teszünk annak teste és lelke 
között, a látható jogi és a láthatatlan kegyelmi közösség között. 
A kettőt szerves egységbe fűzi az Egyház célja: a Szenthárom-
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sággal való kegyelmi Istenközösség. A kegyelmi közösség és 
élet a természeten épül és azt nem mint merőben átmeneti ele-
met tekinti, mint állványt, amelyet lebont, ha az épület kész, 
hanem azt fölemeli a maga létrendjébe, először mint az Isten-
közösség eszközét (a szentségek rendjében), azután mint annak 
állandó alomját és hordozóját (a megdicsőült állapotban). így 
egy természeti és természetfölötti, egy tárgyi és egy alanyi rend, 
egy személyes öntudati tevékenység nélkül a természetfölötti 
rendbe emelő és egy öntudatos életet természetfölöttivé avató 
tényező harmóniája az Egyház. Az egyik adja a tárgyi, mond-
hatjuk ontologiai alapot, aláépítést, a másik az alanyi élettevé-
kenységben való felépítmény; az egyik adva van, a másik föl-
adat ; az egyik hivás, a másik a hívásnak való engedés. 

Ezt a kettős rendet előlegezi és megalapozza Jézus Krisz-
tus szent embersége : ontologiailag megteremti az Isten-közös-
ségét az Igével való személyes egysége és ezen felépül kegyelmi 
emberi élete. Jézus Krisztusban, a mysterium vitae Ghristi, az 
ontologiai gratia unionis-nak tevékenységi ellenképe. De lehet 
tovább menni és azt mondani, hogy ez a tárgyi és alanyi, illetve 
ontologiai és tevékenységi kettősség a teremtésnek egyik alap-
gondolata : az ember számára adva van a természet, a szó teljes 
értelmében, nemcsak a külső természet, hanem mindaz, ami 
tehetségek és tulajdonságok alakjában adva van, és ezen épül 
föl vallásetikai öntudatos tevékenységből egy másik rend: 
a bensőségnek, felelősségnek, személyességnek rendje. Ez a köz-
vetlen formai cél, de emez a nélkülözhetetlen alap és anyag-
szolgáltató, mely nem merőben átmeneti segítőnek, hanem állandó 
ö7coxeí[ievov-nak van szánva ; aristotelesi értelemben vett anyag, 
amely a rajta épülő tevékenységi renddel mint forma informans-al 
együtt van hivatva kifejezni Istennek egy egységes, nagy teremtő 
gondolatát. 

. Már most a szentségi üdvrendben a szentségi jegy van 
hivatva megadni a kegyelmi életnek, mint tevékenységi, élet-
szolgáltató létrendnek az ontologiai megalapozást. A szentségi 
jegy az a szellemi természetfölötti szervezeti elem, amely által 
egy lélek, mint szerves, kegyelmi életre hivatott rész belekap-
csolódik Jézus Krisztus testébe, olyanformán, mint egy sejt vagy 
sejtkomplexum egy élő szervezetnek válik szerves tagjává azáltat, 
hogy közvetlen fizikai egységbe jut a szomszéd részekkel, szer-
kezeti folytonosságba lép az egésszel és képessé válik a vér-
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keringési és általában az életfolyamatban résztvenni. A szentségi 
jegy által épül föl Krisztus titokzatos testének szervezete, amennyi-
ben minden lélek az illető szentségek által szerves tagoltságban 
hozzákapcsolódik az egy élő főhöz, Jézus Krisztushoz; s ezzei 
átveszi az ő — hogy úgy mondjuk — belső szerkezetét, híva-
tottá és képessé válik visszhangot adni szive lüktetéseire és 
résztvenni életfolyamatában. Nem maga az élet ez még, haneni 
annak feltétele; az éltető és élő főhöz való ontologiai elválha-
tatlanság, hozzákapcsolódás ; nem a lélek öntudatos tevékeny-
ségével a főhöz való csatlakozás, hanem ez öntudatos csatla-
kozásnak öntudat előtti, létrendi megalapozása. Elsősorban adott-
ság és mint ilyen természetesen feladat is. 

Ezt az igazságot megérzik a hittudósok, mikor például 
szent Tamással azt mondják, hogy a jegy «quasi virtus instru-
mentális», mely állandó szerves kapcsolatban áll az ágens prin-
cipalis-al s ép ezért nem osztozik a kegyelem sorsában, amely 
a birtokosát hol elhagyja, hol újra megkeresi.1 Vagy midőn 
Suarez-el azt tanítják, hogy a szentség előbb adja a jegyet, mint 
a kegyelmet — legalább a logikai rendet tekintve2 — amiből 
Lugo aztán azt az érdekes theologiai következtetést vonja, hogy-
ha valaki kifejezetten akarná meg nem kapni a szentségi jegyet, 
de magát a szentséget föl akarná venni, a jegyet mégis meg-
kapná.3 Ebben a felfogásban új megvilágítást és megalapozási 
nyer a tizenharmadik század óta általánosan vallott theologiai 
tétel: minden szentség minden esetben fejt ki valami hatékony-
ságot, függetlenül attól, hogy közöl-e kegyelmet: ez a «res simul 
et sacramentum».4 

A szentségi jegyre vonatkozó sarkalatos tételünket, amelynek 
alapvonásait kiolvastuk a hit forrásaiból, azután a hittudományos 
alapelvekből levezettünk apriori, aposteriori is igazoljuk: 

A szentségi jegy hittudományos mivoltáról vallott bár-
milyen felfogás helyességének és termékenységének próbaköve 
úgy gondolom, a károm jegyadó szentségre való alkalmazhat?-

1 S. th., 3. 63. 5 ad 1 (cf. ibid. a. 2.). 
7 Suarez, De sacr. in gen. disp. 11, sect. 1, n. 7. (Opera ed. Vives 

torn. 20, p. 192b.) 
3 J. Lugo, De sacr. in gen. dist. 6, sect. 4. n. 68. (Disp. schol. Ed. 

Lugd. 1670. tom. 3, p. 104a.) 
4 Ezt a legújabbak között Billot hangsúlyozta ismét nagy energiával. 

De Ecclesiae sacramentis I.5 1915. p. 104 kk. 
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sága. Miért ád három és csak három szentség eltörölhetetlen 
jegyet? Erre Tournely-veli mindenesetre azt kell felelni, hogy 
így akarta az Isten. De az is bizonyos, hogy Isten akarata egy-
ben merő értelem, tehát van okunk és jogunk keresni Isten 
jegymegállapító akaratának okát az üdvrend összefüggéseiben. 
A legtöbb hittudós Courçon Robert tapogatódzó kisérlete után 
csakugyan meg is próbált erre megfelelni. 

Először általánosságban némelyek azt mondták, hogy e szent-
ségek azért közölnek jegyet, mert megismételhetetlenek.2 Ezzel 
szemben azonban a későbbi hittudósok csaknem egyhangúlag 
azt a jogos kifogást tették, hogy a megismételhetetlenségnek 
lehetne alapja Istennek merőben pozitiv rendelkezése is és 
hogy a megismételhetetlenség igenis következik a jegyből, de 
fordítva nem.3 

Idő folytán a részletekre nézve különösen három megoldás 
alakult ki. 

A legrégibb Halesi Sándoré, melyet Bonaventura is vall.4 

Csak azok a szentségek adnak jegyet, «quae respiciunt statum 
fidei determinatum. Très autem sunt status fidei, sc. genitae, 
roboratae et iam multiplicatae» és ennek megfelelően három 
jegyadó szentség. E felfogásnak azonban szembetűnő gyöngéje, 
hogy ha a fidest fides formális értelmében vesszük, nem lehet 
azt mondani, hogy a jegy ilyen állapotot teremt: a jegy akár-
hányszor nincs meg a hívőkben (akik keresztség nélkül igazul-
tak meg) és még többször megvan olyanokban, akik nem hivők. 
Ha pedig csak a hitre való hivatást értjük « fides» alatt, megvan 
benne az az igaz gondolat, hogy a jegy tényleg hivők közös-
ségét megteremteni hivatott objektiv kötelék ; azonban a hit csak 
egyike azoknak az életnyilvánulásoknak, amelyekben kifejtőzik 

1 Cf. Schanz, Die Lehre von den heil. Sakramenten der katholischen 
Kirche. 1893, p. 161. 

2 Igy Bellarminus, Disp. de sacr. in gen. cp. 22. (Opera omnia ed. 
Vivès torn. 3, p. 476. kk.) Az újabbak közül Pesch, Praelectiones dogmaticae, 
De sacr. in gen. n. 188 (tom. 63, 1908. p. 80.). 

3 így pl. Billuart, De sacr. in communi dis. 4, art. 1. (Cursus theo-
logiae, torn. 16, Wirceburgi 1758. p. 150 kk.); Lugo, i. m. n. 5 kk, p. 94a; 
az újabbak közül Franzelin, De sacr. in genere,3 p. 161. Hozzá hasonló, józan 
álláspontot foglal el Frassen, De sacr. in gen. art. 2, q. 3, rep. 3. (Scotus 
Academicus. Ed. Venet, 1744. tom. 10, p. 87a.) 

4 4 dist. 6, p. 1, a. unie., q. 4, resp. (Opera omnia ed. Quaracchi 1889. 
tom. 4, p. 143.) 



106 DR. SCHÜTZ ANTAI. 

Jézus Krisztus titokzatos testének élete és ennélfogva a jegy 
ontologiai szerepe. Ezért nem csoda, ha ez a felfogás kénytelen 
kellő belső megokolása nélkül a «fides roborata»-nak külön tisz-
tet teremteni Krisztus testében és a pap hivatását «fides multi-
plicanda»-nak minősíteni, tehát egy nem lényegénél fogva papi 
mozzanatba helyezni. 

Szent Tamás tudvalevőleg a jegyet úgy fogja föl, mint a 
keresztény istentiszteletre való küldetést és abból vezeti le a 
hármas számot, hogy az istentiszteletben mint cselekvő vesz 
részt a pap, mint befogadó a keresztelt és «ad idem ordinatur 
etiam quodammodo confirmation Azonban bármennyire szíve-
sen aláírjuk azt az Ítéletet, hogy Szent Tamás örök értékű szem-
pontot adott a character-tanhoz azzal, hogy kapcsolatba hozta 
Jézus papságával,2 mégis azt kell mondanunk, hogy ez a leveze-
tés két irányban hiányos : 1. a keresztelés is papi tevékenység 
és azt mindenki végezheti, olyan is, aki nincs szentségi jeggyel 
«küldve», 2. a bérmálás Szent Tamásnak idézett tulajdon vallo-
mása szerint nem kapcsolódik közvetlenül az istentisztelethez.3 

Érdekes különben, hogy Szent Tamás levezetése az előzővel 
együtt a bérmálásnak csak erőltetve tud helyet juttatni a jegy-
adó szentségekben; gondolatmenete itt annak a tizenkettedik 
század végi theologiának nyomát mutatja, amely a bérmálás 
jegyéről még egyáltalán nem is beszél. Pedig a negyedik szá-
zadi theologia szerint a bérmálás a xat e^Yjv jegyadó szent-
ség. (Cf. Cyr. Hier. Cat. 18, 33.) 

Scotus szerint azért van három jegyadó szentség, amiért a 
fejedelem háza népében három fokozat van : a hozzátartozók, 
a védelmezők és tisztviselők.4 Nyilvánvaló azonban, hogy ezek 
csak analógiák és a jegy mélyebb mivoltával csak akkor vol-
nának összefüggésbe hozhatók, ha Jézus Krisztus hozzátartozói 
kifejezetten mint az ő titokzatos testének tagjai szerepelnének 
és ki volna mutatva, hogy a három szentségi jegy e test mivol-
tában adott három külön tisztségre képesít. 

1 S. th., 3, 63, 6 : cf. 72, 5. 
2 Brommer, Die Lehre vom sakramentalen Charakter in der Scholastik 

1908. p. 164 és 168. 
3 Cf. Pourrai, La théologie sacramentaire 1907. p. 225; v. h. Schell, 

Katholische Dogmatik III. 1893. p. 470; Dölger, Das Sakrament der Firmung 
historisch-dogmatisch dargestellt 1906. p. 169. 

* Cf. Frassen, i. m. p. 89a. Ilyenformán Lugo is, i. m. n. 12, p. 95a. 
és Bonav, 4 d. 6, p. 1. a. un., q. 4. Ed. Quracchi tom. 4, p. 143a. 
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Az újabb hittudósok jobbára reprodukálják Szent Tamás 
felfogását, olykor Bonav.-ét vagy Scotus-ét, de emellett vonat-
kozásba hozzák a három jegyet Jézus Krisztus hármas hivatalá-
val: az egyházi rendet papságával, a keresztséget hol tanító, 
hol királyi méltóságával, a bérmálást hol királyi, hol prófétai 
tisztével, olykor épenséggel Jézusnak, mint hadvezérnek méltó-
ságával,! Farine pedig2 a keresztséget Jézussal az Isten-emberrel, 
a bérmálást Jézussal az Isten-királlyal és az egyházi rendet Jézus-
sal, az Isten-pappal. Ezek a kísérletek termékeny gondolatok, 
amelyekre alább más összefüggésben vissza kell térnünk, de 
mégis csak analógiás vonatkoztatások s már ezért sem lehetnek 
a végső szó a fölvetett kérdésben. Másrészről azonban az inga-
dozások különösen a keresztség és bérmálás körül azt mutatják, 
hogy aligha állapítható meg egynemű Vonatkozás Jézus Krisz-
tus hármas tiszte és a jegyadó szentségek között.3 

A mi fölfogásunk szerint a három jegyadó szentség köl-
csönös és általános szentségi helyzete így alakul: minthogy a 
jegy az illető szentségnek egyik állandó hatása, továbbá az a 
kapocs, mely a lelket elválhatatlan ontologiai összefüggésbe 
hozza Jézus Krisztus titokzatos testével, azt kell mondanunk, 
hogy a jegyben kifejezésre jut a szentség lényege, amennyiben 
ez nem kegyelemközlés. Ezért nevezhették a szentatyák Hermas 
óta a keresztséget egyszerűen pecsétnek, ezért definiálhatták még 
a tizenkettedik század végi skolasztikusok is a keresztséget egy-
szerűen characternek4 és ezért mondhatta Scheeben, hogy a jegy 
egész hatékonyságuknak és jelentőségüknek gyújtópontja.5 Követ-
kezéskép szabad a jegy feladatát is elsősorban a szentségek 
szentségi tartalmában keresni, amennyiben ez nem kegyelem. 
Már most ma arra nézve nincs nézeteltérés a hittudósok között, 
hogy a keresztség az újjászületés szentsége, amely a természet-
fölötti élet számára ugyanazt az alapvető szerepet tölti be, mint 
a természeti élet számára a születés. Az egyházi rend a papi 
hivatás szentsége, a bérmálás pedig a Jézusban való nagykorú-

1 így Oswald, Die dogm. Lehre von dem h. Sakr. I4 1877. p. 85; 
c.. Pohle, Kath. Dogm. III3 1908. p. 51 ; Dictionaire de la theologie cath. 
torn. 2, col. 1705. etc. 

2 Der sakramentale Charakter 1904. p. 15 kk. 
3 Schanz, i. m., p. 161. mesterkélteknek mondja ezeket a levezetéseket. 
4 Cf. Brommer, i. m., p. 16—17. 
5 Scheeben, Mysterien des Christentums2 p. 517. 
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ság szentsége, amelynek a keresztséggel szemben önálló jellegét 
biztosítja az, hogy hivatása közölni a Szentlelket nemcsak mint 
ajándékot, hanem mint ajándékozót is és ezzel a lélek számára 
biztosítani a természetfölötti életben való tetterő, önállóság és 
kezdeményező erő elvét.1 

Ha már most a jegy abban ált, hogy Isten lefoglalja Jézus 
Krisztus titokzatos teste számára a lelket, a lefoglalás hármas 
elkülönültségét adja közvetlenül a lefoglalás célja, de alapvető-
leg — minthogy a cél csak a forma kifejtőzése — a lefoglalt 
dolog. Am a keresztségben mint újjászületés szentségében Isten 
lefoglalja a Krisztusban való élet számára a természetet, a léi-
tartalmat, mint amely a természetfölötti életben épúgy, mint a 
természeti életben, minden tevékenység gyakorlótere és anyag-
szállítója. A bérmálásban lefoglalja a nagykorúságnak, az egyéni 
kezdeményező tetterőnek elvét, az egyéniséget, a személyességet, 
mint amely a természeti életben is a természet önálló szubszisz-
táló birtokosa, hogy ezután az Isten országa nagy feladatain 
izmosodjék. Az egyházi rendben pedig lefoglalja az élethivatást ; 
azt, ami egyébként szabad irányt vehet az Isten országának tör-
vényein belül, megmásíthatatlanul arra szánja, hogy egészen 
Isten országa nagy ügyeinek éljen. Több jegy nincs és nem is 
lehet, mert nincs az emberben mást mit lefoglalni Isten szá-
mára; a Jézus Krisztus teste számára való lekötöttség e hármas 
kötelékkel teljes, az egyén nem nyújt több fogódzó pontot a 
Krisztus testébe való szervezeti beiktatás számára. 

Csak ez a felfogás biztosítja a bérmálás önálló szentségi 
és jegyadc jellegét. Míg ha kizárólag csak az Isten országában 
való tisztségekből indulunk ki, a bérmálás vagy csak mint a 
keresztségi jegy fokozása, vagy mint az egyházi rendi jegy lép-
csője szerepel, önálló értékeléshez nem jut. S ez a felfogás egy-
úttal gyökerében fogja meg a jegy mivoltát, egyenest kapcso-
latba hozza az alapvető isteni jegyadó tevékenységgel s ezért 
világot vet a helyzetre is, amelyet a jegy a szentségek ekono-
miájában általában elfoglal. 

Az előző fejtegetésekből önként adódik a felelet két kér-
désre, amelyek Halesi Sándor óta sokat foglalkoztatják a hit-
tudósokat : 

1. Az ószövetségnek semmiféle szentsége nem adott charac-

; Dölger, Das Sakrament der Firmung, p. 157—164. 
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tert, a körülmetélés sem, mint azt Scotus hitte. És pedig nem-
csak és nem főképen azért, «mer hijával voltak a szellemi erő-
nek szellemi hatás létrehozására»,1 hanem azért is, mert az 
ószövetség tagjaival és intézményeivel együtt átmeneti jellegű 
volt és mint ószövetség nem volt hivatva arra, hogy Jézus 
Krisztus titokzatos testének építő elemeit szolgáltassák. Isten nem 
foglalhatta le sem az egyest, sem a közösséget Jézus Krisztus 
titokzatos teste számára, amikor e test feje és lelke még nem 
jelent meg az emberek között. 

2. Az újszövetségben is a szentségeken kívüli megigazulás 
(vágy- és vérkeresztség) nem ád szentségi jegyet, más szóval 
nem kapcsol bele szentségileg Jézus Krisztus titkos testébe. Ez 
közvetlenül következik abból, hogy a szentségi jegy folyománya 
és mintegy utolsó kiágazása az isteni üdvekonomia amaz alap-
törvényének, mely szerint a bensőséges életet fentartó alanyi, 
kegyelmi rendnek nem alanyi, hanem természetszerű, ontologiai 
szubstrukturája. Rendeltetése gondoskodni Jézus Krisztus titok-
zatos testének a történetben való szervezésének folytonosságáról 
biztosítani a megtestesülés alapgondolatát: annak az emberi 
természetnek, amely egyszer fölmagasztosult az örök Igébe fel-
vett személyes egységben, nem szabad abból a legszentebb kapcso-
latból kiesnie ; Jézus Krisztus testének, mint a legnagyobb misztérium 
hordozójának ki kell épülnie és el kell érnie teljes kifejlődését. 
(Eph. 4i—16.) Erről gondoskodnak a jegyadó szentségek, de csak 
szentségek, mert a szentségi közvetítés a Krisztushoz való kap-
csolódásnak az a módja, amely homogen a megtestesülés üdv-
ekonomiai alapgondolatával. Megigazulást és kegyelmi életet 
azonban a Krisztus testébe való szentségi beiktatás nélkül is 
lehet szerezni, s ez fönnen hirdeti, hogy Isten lelke nincs meg-
kötve, hogy «kövekből is tud Ábrahám fiakat támasztani». 

így a jegy kizárólagos szentségi eredete és a megigazulás 
szentségkívüli lehetősége kifejezésre juttatja a teremtői eszmék 
változatosságának azt a törvényét, amely például megnyilvánul 
abban, hogy Isten tudja biztosítani egy fajgondolat kialakulását 
a természetben anélkül, hogy felfüggesztené az egyéni életnek a 
fajon belül való teljes érvényesülését. 

Ami már most a szentségi rendszer egészét illeti, a charakter-
tan a hét szentség egységét és összefüggését új világításban 

1 S. th., 3, 63, 1 ad 3. 
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mutatja meg. Feltárja ugyanis, milyen szerep és hely jut a szent-
ségeknek Jézus Krisztus titokzatos testének megszervezésében. 
E tekintetben a szentségek két csoportra válnak: konszekráló és 
orvosló szentségekre (sacramenta consecratoria et medicinalia).1 

A konszekráló szentségek rendeltetése a lelket megszentelni egy 
természetfölötti hivatásra és állandó külön helyzetet biztosítani 
számára Jézus Krisztus testében.2 Ezt teszik a keresztség, bér-
málás, egyházi rend és házasság. Az előbbi három úgy iktat be 
Jézus Krisztus testébe és ád ott hivatást és helyet, hogy való, 
ontologiai kapcsolatba hoz Jézus testével, amennyiben Isten vég-
leg lefoglalja az egyes embert a maga teljességével, természeté-
vel, egyéniségével, hivatásával. E hármas kötelék elegendő — de 
szükséges is — az egyházi szervezet biztosítására; Jézus Krisz-
tus teste fönnáll és életképes a léleknek e hármas beiktatásával. 
Ezért méltán nevezhetők hierarchiai szentségeknek, mint amelyek 
ontologiailag létesítik és fentartják azt a szent hatalmat és ural-
mat, amely Jézustól, a fejtől árad a hozzája gyűlt lélekre. 

A házasság szintén ád ugyan hivatást az Egyházban, de 
egyrészt nem arra, hogy közvetlenül beiktatódjék valaki Jézus 
Krisztus titokzatos testébe, hanem csak arra, hogy az emberek 
már születésük által is irányítva és hivatva legyenek Jézus Krisz-
tus testének tagjaivá lenni ; ennyiben szentek a keresztény szü-
lők gyermekei. (1. Cor. Q14.) Tehát nem közvetlenül beiktat Jézus 
testébe, hanem csak beiktatandó elemekről gondoskodik és ezért 
hivatása megszűnik, amint Jézus Krisztus teste eléri a teljes 
kort ; ellenben a jegyadó szentségek jelentősége és rendeltetése 
azután sem szűnik meg. Másfelől pedig a házasság nem köz-
vetlenül egy személynek viszonya Istenhez, hanem két személy-
nek vonatkozása egymáshoz. Tehát erről az oldalról sincs helye 
a jegyközlésnek. 

Mindazáltal a házasság is, meg a két orvosló szentség is, 
a tőredelem és az utolsó kenet közvetlen vonatkozásban állanak 
a szentségi jeggyel ; nemcsak amennyiben az összes többi szent-
ségek vétele a keresztségi jegyhez, mint feltételhez van kötve, 
hanem minthogy a szentségi jegynek önmagáért való, állandó 
rendeltetése van, az orvosló szentségeknek pedig természetüknél 
fogva csak viszonylagos és átmeneti a hivatásuk, azt kell mon-

1 Cf. S. th., 3 62, 5 ; 61, 1. 
2 Scheeben, Mysterien des Christentums2 p. 508. 
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dánunk, hogy minden szentség (objektiv rendeltetését tekintve), 
vagy arra való, hogy jegyet adjon, vagy arra, hogy azt a jegyet 
(ívja: a töredelem rendeltetése a keresztségi, illetve bérmálási 
jegynek visszaadni eredeti fényességét a bűn után; az utolsó 
kenet részben ezt is szolgálja («si in peccatis sit infirmus, 
remittentur ei Jac. 5is.), elsősorban azonban a bérmálási jegyet 
van hivatva kiegészíteni : a bérmálás jegye hiv és képesit az 
Isten szerinti életküzdelemre, az utolsó kenet a haláltusára készít. 
A házasság pedig anyagi, fizikai pendantját szolgáltatja annak, 
amit az egyházi rend jegyének viselője tesz: a «fides multipli-
canda» számára szolgáltat megfelelő alanyokat. Tehát félreismer-
hetetlen rokonságban van a töredelem a keresztségi, az utolsó 
kenet a bérmálási és a házasság az egyházi rendi jeggyel. 

A rokonság a két utóbbinál más oldalról is kidomborít-
ható: az utolsó kenetben is van az orvosló mozzanat mellett 
egy konszekráló elem : a halálra való megszentelés, amely gon-
dolat kifejezésre jut például abban a középkori felfogásban, hogy 
az utolsó kenettel ellátott beteg, ha felépül is, házasságot nem 
folytathat, végrendeletet nem tehet, egy más világnak van szánva 
és szentelve, nem illik neki lábát újra megvetni e földön. A há-
zasság pedig, mint láttuk, egyenest konszekráló szentség (jól-
lehet van benne egy orvosló mozzanat, amint azt különösen a 
Szent Tamás előtti skolasztikusok emelték ki), azért érthető, ha 
újabb hittudósok e két szentségben a szentségi jegynek egy 
egyenértékét keresik, egy «quasi-character»-t, amelyet a házas-
ságnál nem is volt nehéz megtalálniok a házassági kötelékben. 
Azonban az is nyilvánvaló, hogy a szentségi jegy teleologiai 
mivoltának szempontjából a jegy szót még analog értelemben 
sem lehet átvinni más szentségre, mint a három jegyközlőre: 
az Isten számára való végleges lefoglalás teljes ama három 
szentséggel, más számára nem marad hely. Legfeljebb arról 
lehet szó, hogy a házassági kötelék a szentségi jegy jelképes 
analogonja.i 

Az előző megfontolásokban nem talál helyet a legméltó-
ságosabb Oltáriszentség. Igen, mert e szentségnek tartalmánál 
és sajátos szentségi jellegénél fogva különleges helyzete van a 
szentségek rendjében és a keresztény üdvrendben egyáltalán, 
amint Alexandriai Cyrill biztos theologiai érzékkel kifejtette2 

1 Farine, Der sakramentale Charakter, 1904, p. 80. 
2 Cf. Scheeben, Mysterien des Christentums2 p. 471 kk. 
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és Szent Tamás is ép a jegyről szóltában vallja:1 az Oltáriszent-
ség a Jézus Krisztussal való valóságos titokzatos összekötteté-
sünknek jelképe és záloga; a keresztény istentisztelet közép-
pontja és célja és ezért nem jegyadó, hanem magának az örök 
characternek (Hebr. I3.), Jézusnak közöttünk időző állandó jel-
képe és valósága. A skolasztikusok már Lombardus óta észre-
vették, hogy a «res simul et sacramentum», amely egyéb szent-
ségeknél a jegy, itt az Úrnak a szinek alatt valósággal jelenlevő 
teste és vére. 

Röviden rá kell még világítanunk teleologiai meghatáro-
zásunk segítségével a szentségi jegy három tulajdonságára, 
amelyek közül kettő dogmatikai. 

1. Az újabb hittudósok szerint a szentségi jegy Signum 
dispositivum, distinctivum, configurativum et obligativum. 
A szentségi jegy teleologiai mivoltának meghatározása értelmé-
ben a jegy mint kötelező jel, mint signum obligativum első-
sorban ontologiailag köt le Jézus Krisztus titokzatos teste szá-
mára és csak azután, másodlagosan jelent az obligatio itt ethikai 
kötelezettséget. A jegy önerejéből és rendeltetésénél fogva hiva-
talt, helyzetet jelöl ki az ember számára Isten országában és ez 
a hivatal aztán kötelez méltó betöltésére. 

2. A character különböztetőjel, signum distinctivum. A Trid.-
nak ez a meghatározása felfogásunk világánál alapvetőleg arra 
értendő, hogy Isten a kiválasztás által, amellyel a lelket arra 
rendeli, hogy Jézus Krisztus titokzatos testének tagjává legyen, 
megkülönbözteti egyrészt a korábbi, merőben természeti hiva-
tásában elfoglalt állapotától, másfelől azoktól, akik nincsenek 
hivatva, (t. i. nincsenek hivatva vocatione secunda consequenti 
voluntatem Dei salvificam universalem). Isten örök kiválasztó és 
lefoglaló határozata tehát egyszer s mindenkorra megjelzi a 
hivatottakat, akik ép mint ilyenek felismerhetők és másoktól 
megkülönböztethetők mindenki számára, aki tud Isten szem-
pontja szerint látni. Hogy a «láthatatlan», «szellemi» jegy mikép 
lehet különböztető a magunk, más emberek, angyalok szemében, 
arra nézve a hittudósok Hales-i Sándor óta joggal rámutatnak a 
jegy látható eredetére; a jegy maga láthatatlan, de a szentség, 
amely adja a jegyet, látható. 

3. A szentségi jegy a Trid. szerint eltörölhetetlen. Ez köz-

1 S. th., 3, 63, 6 resp. 
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vetlenül folyik abból, hogy a jegy a léleknek Isten részéről 
való lefoglaltsága. Isten az ő határozatait és nem tetteit nem 
váltogatja, kiválasztását nem bánja meg (Rom. 11.): tetteinek és 
elhatározásainak terminusai pedig csak akkor változnak, ha a 
változásnak lehetőségét az illető dolgok természete miatt föl-
vette határozataiba, mint az ember erkölcsi magatartásával szem-
ben való viselkedésében látjuk. Ám ez az eset itt nem forog 
fenn. A szentségi jegy, mint láttuk, nem ethikai, hanem onto-
logiai lefoglalás, rendeltetése Jézus Krisztus titokzatos testének 
kiépítése és azért természeténél fogva arra van szánva, hogy 
tartam tekintetében is részesedjék Jézus Krisztus titokzatos tes-
tének sorsában. A mi felfogásunk értelmében tehát az eltöröl-
hetetlenség a jegy lényegétől elválaszthatatlan, nem merőben 
rendelkezésben gyökerezik, mintha t. i. a jegy magában mint 
«virtus communicata ad aliquid agendum, instrumentaliter» csak 
átmeneti rendeltetésű volna.1 

Ennek természetes folyománya, amit Szent Tamás óta val-
lanak csaknem az összes hittudósok, hogy a jegy a másvilágon 
is megmarad. Mikép marad meg a kárhozottakban, azt alább 
kell megvizsgálnunk. Oswaldnak nézetére pedig, hogy a más-
világi állapot természetéhez képest a jegyeknek át kell menniök 
egy más természetű egyenértékbe,2 azt kell felelnünk: a jegyek 
annyiban és oly módon maradnak meg, amint megmarad a más-
világon Jézus Krisztus titokzatos teste. S ez mikép marad meg 
a másvilágon, annak vizsgálata nem tartozik ide. 

Budapest. 
Dr. Schütz Antal. 

Vége következik. 

1 Gotti, De sacr. in gen. qu. 5, dub. 2, §. 2, n. 8. (Theologia sehol, 
tom. III. Venet. 1750. p. 184. b.) cf. S. th., 3, 63, 5 corp. 

2 Oswald, Die dogm. Lehre von den h. Sakramenter I4 1877. p. 85. 
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A KATHOLIKUS AUTONÓMIA ÜGYE MAGYAR-

ORSZÁGON. 

MOST, midőn a katholikus önkormányzatról szóló törvény-
javaslat — post tot discrimina rerum — végre napvilágot 

látott és a törvényhozó előtt fekszik, nem lesz érdektelen eme 
reánk magyar katholikusokra oly rendkívül nagy fontossággal 
biró ügy lényegével és történelmi fejlődésével — habár csak 
rövid értekezés keretén belül is — foglalkozni. 

Minden kétségen felül áll és magából a magyar jog szelle-
méből épúgy, mint a mai joggyakorlatból is kitűnik, hogy ben-
nünket magyar katholikusokat megillet az autonómia, vagyis 
azon önrendelkezési jog hogy bizonyos egyházi vonatkozású 
ügyeket saját hatáskörünkben, menten minden illetéktelen és 
külső befolyástól, magunk intézhessünk. 

Hiszen saját szemeinkkel látjuk, hogy Magyarországon 
minden egyesület — legyen az anyagi, vagy szellemi — önön-
magát igazgatja, maga állapítja meg működési szabályait, meg-
választja elöljáróit, rendelkezik saját vagyona fölött. Elméletben 
tehát kizártnak kell tekintenünk, hogy szent István birodalmá-
ban a legújabban megalakult kis társaságnak is több joga legyen, 
mint a magyar katholikus anyaszentegyház tagjainak, mely egy-
ház ott állott a magyar állam bölcsőjénél és gondos anyai kéz-
zel vezette azt keresztül tíz évszázad viharjai között a mai ugyan-
csak véres, de dicsőséges időkig. 

A Magyar Állam egész 1848-ig kath. állam volt, katholikus 
egyházunk pedig — igaz, a 48-at megelőző évtizedekben már 
csak papiroson — államegyház volt, vagy amint akkor nevezték: 
«avita, hereditaria religio». Eme sok százados állapotnak ugyan-
azon évi XX. t.-cikk vetett véget, amennyiben a hazában bevett 
összes vallások között tökéletes egyenlőséget és viszonosságot 
állapított meg. Ezzel a régi katholikus államból felekezetien 
állam lett, mely — legalább elméletben — egy «bevett» vallást 
sem részesít többé előnyben, de nem is tol hátrább a másiknál. 
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Szinte különös és sajátszerüen hangzik, a katholikusok 
1848-ban még örültek is annak, hogy az avita religiót a bevet-
tek közé degredálták, mert a Mária Terézia óta kifejlődött 
•caesaro papismus, továbbá II. József rendeletei és a francia for-
radalmi eszméken táplálkozó szabadkőműves aufklärizmus be-
hatása folytán a XVIII. század végén és a XIX. században egy-
házunk már csak annyiban volt «uralkodó», amenyiben — mint 
az akkori Religio hasábjain olvassuk — mindenki uralko-
dott rajta. 

A katholikusok eme korai öröme azonban csakhamar szét-
foszlott, mikor észrevették, hogy a 48-as törvényhozás a kimon-
dott egyenlőségi elv ellenére egy sarkalatos hibát követett el, 
amennyiben a XX. t.-cikk 6. és 7. §§-ai által olyan jogokat 
kebelezett be a saját hatáskörébe, melyeket, megszűnvén a katho-
likus egyházzal való sok százados testvéri viszonya, ennek ren-
delkezésére kellett volna bocsátania. A főkegyúri jog címen a 
király által eddig a saját közegei által kezelt egyházi jogokat 
ugyanis a felelős minisztérium körébe utalta át s a katholikusok 
által a diaetához benyújtott és eme jogokat visszakövetelő petí-
ciót elintézetlenül hagyta. 

A Scitovszky János pécsi püspök elnöklete alatt folytatott 
tanácskozás eredményeképen az 1848. április 7-én a rendi tábla 
délelőtti ülésén Rónay János Csanádvármegye követe által be-
nyújtott eme petició a jogfolytonosság nevében csak annyit kért, 
hogy amint azok az ügyek (a katholikus tőpapok kinevezése, a 
katholikus alapok és alapítványok és a kir. katholikus iskolák) 
addig a Helytartótanács kebelében működött és csak a főkegy-
úrnak felelős külön bizottságok által kezeltettek, úgy ezentúl is 
egy katholikus papi és világi tagokból álló és szintén csak a 
főkegyúrnak felelős «bizottmány» kezelésére bízassanak. 

Ez nem történt meg, mert a kerületi ülés ugyanaz nap 
estéjén megtartott tanácskozmánya ezen peticiót mint elkésettet 
mellőzte. 

A katholikusoknak e jogtalan mellőzés miatt keletkezett 
jogos elégületlenségét már a 48-as kormány is észrevette és 
hogy a lelkeket megnyugtassa, maga a kultuszminiszter, Horváth 
Mihály csanádi püspök vette kezébe az autonomia ügyét és az 
akkori Hivatalos Közlöny 1849. évi 135. számában tudtára adta 
hivatalosan a katholikus egyház minden tagjának, hogy ezen 
egyház ügyeinek elintézésére aug. 20-án Pesten oly közgyűlés 

8* 
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fog tartatni, melynek tagjai az összes magyar katholikus egy-
házat képviseljék. 

A meghirdetett gyűlésből a bekövetkezett politikai esemé-
nyek folytán ugyan semmi sem lett, de mégis érdemes meg-
jegyezni, hogy az akkori kormány szükségesnek találja kijelen-
teni a következőket: 

«A katholikus Egyház jelenlegi lealacsonyító helyzetében 
tovább nem maradhat, kell, hogy a katholikus Egyház is vissza-
nyerje önkormányzati jogát, miszerint a gyámság alól felszaba-
dulván, érdekei, akkor és a körülmények igényei szerint fej-
lődhessék.» 

Az absolutizmus vége felé 1865-ben, a magyar püspöki 
kar kérte a katholikus alapoknak a katholikusok részére való 
kiadását. 1866-ban Bartakovics Béla egri érsek személyesen 
nyújtotta át az uralkodónak a magyar püspöki kar újabb kérvé-
nyét, melyben mult évi kérelmük elintézését alázatosan megsür-
gették. Sajnos, mindkét lépése a püspöki karnak eredmény nél-
kül maradt. 

Az erdélyi katholikus autonómiának teljes visszaállítása 
iránt az erdélyiek által 1856-ban indított mozgalmat azonban 
siker koronázta, mert őfelsége 1867. évi augusztus 19-én kelt-
elhatározásával az erdélyi főkormányszék mellett fennállott 
catkolica commissiót megszüntette és megengedte, hogy az 
ennek hatáskörébe tartozott ügyek az erdélyi róm. katholikus 
status megfelelő szervei által intéztessenek. E mozgalom hatása 
alatt Eötvös József báró kultuszminiszter nemcsak melegen támo-
gatta az erdélyieknek kérelmét, hanem Simor János herceg-
prímáshoz intézett levelében kívánatosnak találja az erdélyi pél-
dára Magyarországon is a katholikus autonómia létesítését és 
megkérte a prímást, hogy ez irányban a kezdeményező lépése-
ket tegye meg. 

A püspöki kar a prímás elnöklete alatt 1867. októberében 
tárgyalta az autonomia ügyét és a kidolgozott tervezet, mely 
nem volt végleges, 1868. februárjában látott napvilágot. 

A tervezet megvitatására 1868. október elején a prímás az 
országgyűlés katholikus vezérférfiaiból álló tanácskozmányt hivotf 
össze, melyen a prímás javaslatára egyhangúlag el lett fogadva 
Deák Ferenc azon iudítványa, hogy az értekezlet, különösen a 
püspöki kar ne bocsátkozzék az autonomia szervezetébe, hanem 
egyelőre csakis azon szabályok megállapítására szorítkozzék, 
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melyek szerint az egyházi és világi honpolgárok meghatározott 
számú képviselőket válasszanak, mert a katholikus autonómia az 
egész katholikus egyházat illeti, ez pedig az egyháziak és vilá-
giak összesége levén, csakis ezen összeségnek van joga az auto-
nómiát megállapítani. 

Az 1869. évi június 24-én megnyílt előkészítő kongressus 
kidolgozta azon választási szabályokat, melyek szerint a szervező 
gyűlésre az egyházi és világi képviselők választatni fognak. 
A világi képviselők száma 132-ben, az egyháziaké 66-ban, tehát 
kétharmad és egyharmad arányban lett megállapítva. 

A legfőbb kegyúr által megerősített eme szabályok alap-
ján megválasztott autonomiai szervező kongresszus első ülés-
szaka 1870. évi október 26-tól november 4-ig tartott. Az itt 
felmerült szeparatisztikus törekvések bizony nem igen voltak 
alkalmasak arra, hogy a kongresszus tekintélyét akár a király, 
akár a kormány előtt bármi mérvben is emeljék. Ezen ülésszak 
legfontosabb eseménye az volt, hogy az autonomia szervezete és 
hatásköre tárgyában javaslattételre 27 tagú bizottságot küldött ki. 

A kongresszusi bizottság kettős, ú. n. többségi és kisebb-
ségi javaslata fölött 1871. március 9-én, a második ülésszak első 
ülésében kezdette meg az általános tárgyalást és végre március 
20-án a többségi javaslatot fogadta el a részletes tárgyalás alap-
jául. Március 29-iki ülésében a kongresszus harmadszori olva-
sásban is elfogadta a magyarországi latin és görög szertartású 
katholikus egyház önkormányzatának szervezéséről alkotott sza-
básokat. 

Az elaborátum az utolsó március 30-iki ülésből föl is lett 
terjesztve a királyhoz. Innét azonban válasz nem érkezett, a 
katholikus autonomia ügye sem került az országyűlés elé, noha 
ez ügyben számos interpelláció hangzott el. Az autonomiának 
őszinte barátja, Eötvös József báró meghalt. Pauler Tivadar csak 
kényszerűségből fogadta el a kultuszminiszteri tárcát, utóda, Tre-
fort Ágoston több mint másfél évtizedes kormányzata alatt pedig 
határozott ellensége volt az autonómiának, mert az ezzel járó 
nagy anyagi és politikai hatalmat kezeiből kiadni vonakodott, 
így tehát ezen tervezet éppen 26 esztendeig hevert a miniszter 
fiókjában, míg végre 1897—1902. tartó második kongresszust 
összehívó leiratból megtudtuk, hogy a tervezet el nem fogad-
ható, mivel az egyház hierarchikus szervezetének és a főkegyúr 
jogainak sérelme nélkül életbe nem léptethető. 
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Csináltunk tehát egy másik tervezetet a két utóbbi szempont 
skrupulozus tekintetbe vételével, de ez a tervezet is éppen 17 
éve hever anélkül, hogy e hosszú idő alatt az ország legősibb 
és legnagyobb egyházának közönségét legalább arra méltatták 
volna, hogy közölték volna vele, vájjon megvalósítható-e ezen 
új tervezet vagy sem? 

Pedig jámborabb önkormányzati tervezetet már elképzelni 
sem lehet, mint amilyen ez a második. Szinte nem is illik reá 
ez a jogi kifejezés: autonómia. 

Első része egy csomő paragrafusból áll, olyanokból, mikre 
őseink 1848-ban nem is gondoltak. Áll a hitközségi és egyház-
megyei szervezetre vonatkozó töméntelen cikkelyből, melyek 
azonban az életben alig jelentenek valami új jogot, legkevésbbé 
pedig olyat, amit az állammal szemben védeni kellene. Szólanak 
ugyanis ezek a §§-ok az iskola-, a paplak-, a templom építésé-
ről vagy fenntartásáról s a hiveknek e célokra való megadóz-
tatásáról. Mind oly dolgok tehát, amit minden hitközség a saját 
kebelében főkegyúri összhivók s óriási apparátussal végzett 
autonómiai kongresszusok nélkül püspökével egyetértve maga 
is megállapíthat és elintézhet. 

A második részében pedig, amelyben éppen egyházunk 
rendezetlen ügyeinek, főképpen a főkegyuraság gyakorlásának: 
a főpap nevezésnek, a kormány kezében levő katholikus alapít-
ványaink és iskoláink kezelésének és a változott kormányzati 
viszonyok által követelt rendezéserői van szó, olyan szerény, 
annyira messzeálló az autonomia szoros fogalmától, hogy alig 
lépi túl a katholikus alapok és alapítványok miniszteri kezelésének 
ellenőrzésére kinevezett, most is működő bizottság hatáskörét. 

Oly szerény az újabb tervezetnek ez a főbenjáró része, 
mintha a kongresszus nagy alázatosan csak annyit akart volna 
kérni, engedtessék meg nekünk katholikusoknak, hogy alkalom-
adtán mi is hozzászólhassunk a magunk dolgaihoz. 

Éppen ez a legfontosabb rész annyira távol áll attól, amit 
az önkormányzat jogköre alatt, nem mondom protestáns test-
véreinknél, hanem még az erdélyi katholikus Statusnál is, akár 
alapjaik, akár iskoláik önálló kezelését tekintve, mindennap 
végbemenni látunk, hogy a katholikus közönség, ha ma életbe 
léptetnék ezt a tervezetet, nagyot nézne és csodálkozva kerdezné, 
ki nevezi ezt a semmit önkormányzatnak? Ki mondhatja ezt, 
ezt a semmit, jognak, vagy a miniszter kezében levő főpap 
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nevezés, katholikus alapítványok és iskolák igazi rendezésének 
az állammal szemben? 

Mi az oka azonban annak, hgy az eddigi kormányok még 
azt a semmit is, amit a második kongresszus kért, soknak talál-
ták? Nem az volt a baj, mintha nem tudták volna, hogy léte-
zett valaha egy II. Szilveszter, aki szent Istvánt felruházta vala-
mivel, s hogy volt XIII. Kelemen nevezetű pápa is, ki Mária 
Terézia kérelmére újból megerősítette a főkegyúri jogot, tehát 
olyasmit tett, amit a pápa felségjogokkal sohasem tesz, azt is 
tudják, hogy azok a miniszter kezelésében levő alapok egyházi, 
szóval katholikus vagyonból gyűltek össze s hogy az Árpádok-
nak is csakugyan volt valamelyes családi vagyonuk, melyből 
ezen alapok eredetüket veszik, mindent tudtak, de nem adhat-
tak nekünk semmit, mert a katholikus ellenes részről folyton azt 
hallották: jog ide, jog oda, a katholikusokat erősíteni nem sza-
bad. Hála Istennek, hogy ezen reánk, magyar katholikusokra 
annyira szomorú idők elmultak és végre a megvalósulás stá-
diumába lépett Magyarországon a katholikus autonomia kér-
dése is. x 

Természetes, hogy a katholikus autonomiát másképen meg-
valósítani nem lehet, ahogy ezt a kalocsai érsek a főrendiház mult 
évi szeptember 13-iki ülésén hangsúlyozta s ahogy ez a dolog ter-
mészetéből is folyik, mint a katholikus Egyházszervezetének leg-
szigorúbb szemelőtt tartásával. 

Az a tényező, mely nekünk meg fogja adni azt a bizonyos 
autonomiát, nem lehet csak az állam, s a létrejövendő autono-
mia nem lehet az egyházi szervezet keretén kívül álló intéz-
mény, mint azt különösen nem katholikus jogászok előszeretettel 
állítják. Világos ugyanis, hogy az államot az egész katholikus 
autonomia ügyében csak a jogainkat konfiskáló 1848. III. t.-cikk 
6. és 7. §§-ainak módosítása érdekelheti s nem az Egyház bel-
ügyét képező egyéb többlet. 

Hiszen a protestánsoknak se a magyar törvényhozás adta 
az autonomiát az 1791. XXVI. t.-cikkben. A protestáns auto-
nomia is a protestáns egyházi elvekből folyó alakulat, azt a 
protestánsok egyházuk jogánál fogva maguk alkották, a magyar 
törvényhozás ezt az alakulatot csak az állami jogba nem ütköző-
nek ismerte el, s támogatásához a maga segítségét is igérte, 
szóval nem adta, hanem csupán törvénybe cikkelyezte, a maga 
részéről is elismerte. 
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Hasonlóképen járt el az 1848. évi XX. t.-c. 1. §-a, midőn 
az Unitárius vallást bevettnek jelentette ki. Nem vallás és egy-
házi szervezetet adott ezáltal az állam az unitáriusoknak, hanem 
a már kész alakulatot, melynek kialakításába az államnak semmi 
befolyása nem volt, törvénybe iktatta. 

A katholikus autonomia is tehát csak az egyházi joggal 
egyező annak elveiből folyó alakulat lehet, s olyan, melyet csakis a 
competens egyházi jogalkotó tényezők létesíthetnek. Azért ülé-
sezett a kongreszus a püspöki kar égise alatt, mert az auto-
nomia a maga jogait csakis az egyház, illetve püspökök enged-
ményéből nyerheti. Ami pedig az autonómiának a főkegyúri 
jogok gyakorlásában való részvételét illeti, nemkülönben, hogy 
a katholikus alapok és alapítványok és a katholikus iskolák 
kezelése is az autonomiába lesznek beutalva, ez azért lehetsé-
ges, mert ezek sem állami, hanem az egyházjogba tartozó, ha 
mindjárt világi vonatkozásuaknak is nevezett ügyek. 

Különben mindjárt a szervezeti szabályzat elején olvasható, 
hogy az a kérdéses autonomia a pápa jóváhagyása nélkül létre 
sem jöhet. 

Fölvilágosítólag kell tehát hatni Róma felé is — ami azt 
hiszem, meg is történt — annál is inkább, mert a Curia szemében 
igen szokatlan lehet némely egyházi ügyeinknek a világi vonat-
kozásúak közé való sorozása s főleg az autonomia — mely nevét 
is a protestáns autonomikus szervezettől kapta — erősen demo-
kratikus jellege, mely szerint a 2/3 többségben levő világiak bár-
mikor leszavazhatják a papságot. 

Amíg tehát a római szentszék egészen tisztán nem ismerte 
a mi speciális viszonyainkat és azt, hogy micsoda ügyekről van 
tulajdonképen szó, reá épúgy, mint bármely más külföldi katho-
likusra, a mi autonómiai szervezetünk protestáns szervezet be-
nyomását tette, ilyesmibe pedig — és ezt ne is vegyük tőle 
rosz néven egyhamar nem mehetett bele. 

E tekintetben azonban igazolásunkra szolgált az erdélyi 
kath. Státus példája, hitbuzgóságunk és az Anyaszentegyház lát-
ható fejéhez való fiúi ragaszkodásunk, nemkülönben az a körül-
mény, hogy a jövő fejlődés az egyházat nagyrészt hívei támo-
gatására utalja, akiket éppen azért, éppen az ilyen autonomia» 
szervezet által az eddiginél jobban kell belevonnia érdek-
körébe. 

Úgy tudjuk, hogy a legilletékesebb helyről szerzett fel-
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világosítás és megnyugtatás után a Szentszék említett természe-
tes aggodalmai megszűntek és csak a közbejött háború okozta 
azt, hogy a magyar katholikus autonomia jóváhagyása pápai 
deklarációval meg nem történt. 

A magunk részéről rendíthetetlenül meg vagyunk győződve 
arról, hogy az Egyháznak és Államnak egyaránt haszna lesz 
abból, ha ezt a 70 év óta vajúdó kérdést végre közmegnyugvást 
keltő módon sikerül megoldani. 

Nekünk ugyan nincsen semmi okunk és jogunk arra, hogy 
a kormány és azon kultuszminiszter, ki már egyszer valamennyi 
elődje közül legközelebb vitte az autonomiát a megvalósulás-
hoz, ígéreteinek őszinteségében kételkedjünk, azonban az elmúlt 
hosszú évtizedek tapasztalatain okulva, mindaddig aggodalmaink 
vannak, míg az autonomiát tető alá hoznunk nem sikerült. 

Nekünk azért sürgős az autonomia, mert félünk attól, hogy 
mint annyiszor, most is a háború előidézte eme rendkívül bonyo-
lult és újszerű viszonyok között megint közbe talál jönni valami, 
ami a benyújtott javaslat tárgyalását ad graecas calendas el-
tolhatja, esetleg magát az autonomiát jó hosszú időre újból 
eltemetheti. 

Miután pedig az autonomia Magyarországon az Egyház 
erkölcsi és vagyoni függetlenségének kérdése lévén, arra kell 
kérnünk a nm. püspöki kart, járjon közbe a magas kormánynál, 
hogy az autonómiáról szóló törvényjavaslatot oly időben tár-
gyaltassa le, mielőtt még olyan javaslatot tűzne napirendre, 
mely alkalmas arra, hogy hosszadalmas parlamenti harcok elő-
idézője legyen. 

Hisszük, hogy fáradozásunknak meg lesz a kellő eredmé-
nye és hogy e zord, de dicsőségteljes idők középette a Minden-
ható a Patrona Hungáriáé buzgó könyörgésére, egyéb kérésünk 
mellett meg fogja hallgatni a magyar katholikus Anyaszentegy-
ház szabadságáért és fölmagasztaltatásáért Hozzá intézett buzgó 
imáinkat is. 

Faxit Deus ! 
Temesvár. Dr. Mcitolay Zoltán. 
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4. A cselekedetek erkölcsi minősítésének előfeltételei. 

Az erkölcsi cselekedelek kialakulására három tényező szük-
séges: 

a) objective a törvény, 
b) subjective a szabadakarat alapvető lényegében a meg-

ismerő képességgel (a lelkiismeret), 
c) in concreto a körülmények. 
Ez utóbbiak ismét lehetnek: 
a) A rnuli körülményei. Ilyenek : nevelés, faj, öröklés, szer-

zett eszmék, szokások, tudatalatti készségek (habitus). 
ß) A jelen körülményei, amik alatt egyrészről a cselekvő 

ember kész egyéniségét, mint a mult körülményeinek összesített 
eredményét értjük, másrészt csak a jelenben föllépő és ható 
külső körülményeket kell értenünk. Az ember jelenében múltját 
hordozza. 

A körülmények emelhetik, csökkenthetik, színezhetik, sőt 
minőségileg is megváltoztathatják a cselekedetek erkölcsi értékét. 
Iskolaeset erre annak a párisi apachenak esete, aki bírái előtt 
saját védelmére a társadalom ellen emelt vádat. Fogamzása bűn-
ben és az alkoholikus terheltség minden veszedelmes előföl-
tétele mellett történt. Apátlan, kirúgott volt már csecsemő korá-
ban. Züllött környezetben nőtt fel. Ösztöneit fékezni senki sem 
tanította. A tekintélyt kiröhögték előtte. A magánvagyon ellen 
uszították. 

— Mit akartok hát tőlem, uraim ? Becsületességet ? Erköl-
csiséget ? Hol tanulhattam volna ? Lehettem-e más, mint amilyen 
vagyok? S vétkes vagyok-e abban, hogy nem lettem más, mint 
amilyen vagyok? Hogy dolgozni nem szeretek, hogy állásom 
nincsen, hogy éhes vagyok, hogy oda nyújtom ki kezemet, ahol 
éhségem csillapító szerét legkönnyebben elérhetem?... Hogy 
most itt állok, mit gondoltok, a vád engem illet vagy titeket, 
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akik az államhatalomnak, társadalomnak, az erkölcsiségnek és a 
jognak hivatott képviselői vagytok? Én vagyok-e oka magam-
nak, vagy a balsorsom, amely engem ilyen környezetbe, ilyen 
társadalomba és csakis ilyenbe sodort? Szerencsétlen vagyok-e, 
vagy bűnös? Áldozatotok-e, vagy gonosztevő? Én multamnak 
gyermeke vagyok, Olyan, amilyen. És más nem is lehettem. 

Az apacheot lopásért állították elő. 
Nem érezzük-e, hogy ennek a 18 éves kamasznak erkölcsi 

elbírálása akkor lesz helyes, ha Ítéletünk nem az ő cselekményé-
nek jogi megmintázásából indul. A cselekmény külső megálla-
pításával és a törvény és a helyes lelkiismeret általános kategó-
riáinak összemérésével, csak szisztematizálnánk, skatulyáznánk, de 
helyes, erkölcsi ítéletet nem formálnánk. Mikor ténykérdésről van 
szó, adott esetben, a törvény és lelkiismeret mellett a körülmé-
nyek ismerete és helyes elbírálása a helyes erkölcsi Ítéletnek 
lényeges föltétele. Hogy ennek, főleg a mult körülményeinek és 
kialakulásának a lelkiismeret megállapítása tekintetében, szinte 
megoldhatatlan nehézségei vannak, ez az elven nem változtat. 

Teljes s megbízható eredményt csak az biztosítana, ha a 
cselekvő egyént megismerésében ellenőrizhetnők. Ha látnólo 
mennyire ismerte a törvényt és ha tudnók, hogy a törvény 
ismerete mellett a félelemnek, az ösztönöknek, a rosszra való 
hajlandóságoknak mely múltból származó tényezői sarkalták az 
akaratot? Még nehezebbé, mert bonyolultabbá lesz a kérdés, ha 
az egyéni felelősséget és az egyéni beszámítást azon cselekede-
tekre nézve vetjük fel, amiket az egyén, mint a tömeg 
szerves része visz végbe. Fölolvad-e az egyén a tömegben ? 
Megszünik-e az egyéniség — az actus humánus — annyira, hogy 
a tömegcselekedetekért, vagy jobban mondva a tömeg szerves 
részeként végrehajtott cselekedetekért az egyén felelősségre von-
ható ne legyen ? Más szóval : a tömegben végrehajtott cseleke-
detek erkölcsi cselekedetek-e, vagy csak emberi, de nem erkölcsi 
cselekedetek?! 

1 Erkölcsi cselekedetek = actus humani, emberi cselekedetek = actus* 
hominis. 

«Dicendum, quod actionum, quae ab homine agunturillae solae proprie 
dicuntur humanae, quae sunt propriae hominis, in quantum est homo. Differt 
autem homo ab irrationalibus creaturis in hoc, quod est suorum actuum 
dominus. Unde illae solae actiones vocantur proprie humanae, quorum homo 
est dominus. Est autem homo dominus actuum suorum per rationem etvolun-
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5. Tömegcselekedetek nem függetlenek az egyén aka-
ratától. A tömeg analysise. 

Vannak-e tömegcselekedetek ? 
S ezek a cselekedetek a tömegben cselekvő személy egyéni 

cselekményeitől egészen különvált, különnemű, külön erkölcsi 
és jogi elbírálás alá vonható cselekmények-e? 

A szemléltetés kedvéért Hauptmann Oerhard Takácsai-x& 
hivatkozunk. A Takácsok-ban nincsen «egy» takács. Csak taká-
csokvannak. Tömegérdekek, tömegizgalmak, tömegilluziók, tömeg-
vélelmek, közös szenvedések, tömegszenvedélyek, tömegerők által 
egyéniségüktől megfosztott, gondolkozásuktól megrabolt, elhatá-
rozásképességükben megbénított emberek. Nem az öreg Baumert, 
nem Baecker, nem Heiber, Ansorge, Jaeger, Wiegand, Hilse, 
Gottlieb stb., hanem csak takácsok, emberek, akiket a tömeg 
szenvedélyei ellenállhatatlan erővel ragadnak magukkal. A szó 
legellentmondóbb igazságával minden erőkifejtésre kész, erőtlen 
erős emberek, személytelen személyek, kiket úgy ragad magá-
val az áradat, mint az ágyából kiszakított folyamparti törzset a 
vizek árja. Gyárakat gyújtanak fel, rabolnak, gyilkolnak s nincs, 
aki tudja, ki tette. Nincs, aki felelősnek érezné önmagát a pusz-
tításért. Gottlieb, aki ezelőtt a légynek sem ártott, baltával támad 
a katonaságnak. Ez nem Gottlieb gondolata, ez nem Gottlieb aka-
rata, ez nem Gottlieb cselekedete. Ez a tömeg cselekedete. 

Es ha a rohanó áradatot, mely a törvénynek, jognak, a bir-
toknak, a személyes szabadságnak, magának az életnek korlátait 
pusztítva zúzza szét, senki sem vonja számadásra: vétkesebb-e 
az ember a tömegben, mikor az is zsilipeket tör szét, törvényt 
szakít, magánbirtokot rombol, sőt embert öl? Nem úgy van-e, 
hogy neki sincs személyisége? Sem a nagy vizek által sodrott 
törzsnek, sem a tömeg által magával sodrott embernek? A tömeg-
ben végrehajtott cselekedetek nem az egyéné, hanem a tömegé. 

. Igaz-e ez? Ez a problémánk. 
Más szóval: vannak-e olyan értelemben vett tömegcseleke-

detek, melyek a tömeget alkotó egyesek akaratától függetlenek, 

tatem ; unde et liberum arbitrium dicitur facultas voluntatis et rationis. Illae 
ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata proce-
dunt. Si quae autem aliae actiones homini conveniunt, possunt dici quidem 
hominis, non autem proprie humanae; cum non sint hominis, in quantum 
est homo.» (S. Thomas: 1., 2. q. 1. a. 1.) 
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azoknak gondolkozásától, akaratelhatározásától mentesek? Ezek-
nek nem összetételei : a fizika, számtan, mechanika törvényei sze-
rint, mint ahogy húzok, veszek, teszek, emelek többedmagammal 
egy terhet, vagy amint közrehatok másokkal egy cél elérésére 
egy előre meghatározott összműködéssel, mint kerekek a gépe-
zetben, hanem olyanképen, mint a chemiában a vegyülékek 
alkotó elemeivel történik. A vegyületekben az alkotó elemekből 
előállott eredmény lényegében különnemű az alkotó elemek 
természeti sajátosságaitól. A belőlük és általuk létrehozott valami 
nem azonos az elemek összességével, különbségével vagy szor-
zatával. A chemiában az eredményre nézve nem az összetevő 
elemek mennyisége döntő, hanem azoknak az eredménytől 
lényegileg elütő természete a jellemző. 

Kérdés, lehetséges-e hasonlóképen, hogy a tömegjelenségek 
lényegileg másneműek legyenek, mint az azt kitevő egyének ki-
forrott gondolkozás, érzés és akarat világa? Lehetséges-e, hogy 
a tömegbe illeszkedő ember egyénisége abban annyira meg-
semmisüljön, hogy a tömegben végrehajtott cselekedetei többé 
ne az övé legyenek, hogy a megismerés, az akarat, a felelősség, 
a beszámítás megszűnjenek ? Lehet-e a tömegráhatás olyan, hogy 
a személyiség megszűnjön s cselekedeteink erkölcsi értékét 
lényegileg megváltoztassa ? 

Iparkodjunk evégből a tömeg fogalmát és lényegét ele-
mezni. 

A tömeg bizonyos számú embernek közös eszmék, közös 
érdekek vagy közös izgalmak hatása alatt való egybe/orradása. 
Ebben lényeges elemek : l .az emberek bizonyos száma ; 2. a közös 
eszmék, érdekek, izgalmak vagy célok, mint hatóokok; 3. a tény-
leges lelki egybeforradás. Enélkül nincsen lélektani értelemben 
vett, erkölcsi vizsgálódásra alkalmas tömeg. 

A tömeget alkotó elemek valamennyien befejezett egyéni-
ségek (személyek) értelemmel és szabad elhatározásra alkalmas 
akarattal. Az egyeseket összekötő kapocs lehet pillanatnyi vagy 
állandó hatású. Például : egy villamos-baleset által érzelmi közös-
ségbe jutott közönség, amely kész meglincselni a szájaskodó 
vezetőt, pillanatnyi hatások alatt vetődik össze. Nincs előkészítve, 
nincsen állandósítva sem. Az ilyen tömegeket elő nem készített 
tömegeknek nevezzük. A középkori nemesség tradícióiban, kivált-
ságaiban, érdekközösségében állandó és tudatosan előkészített 
tömeg volt. Neve előkészített tömeg. Egy bemutató-előadás 
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hatása alatt lelkendező közönség elő nem készített tömeg. 
A szakszervezetekbe tömörülő munkások előkészített tömeget 
képeznek. 

A tömeg, ha eszmékről vagy érdekekről van szó, rendesen 
huzamosabb ideig érlelődik, mint az érzelmi hatások alatt ala-
kuló tömeg. Az egybeforradás nehezebb és lassúbb, de rendesen 
intézményes. Ez esetben a térközi és időbeli egység nem lénye-
ges elem. Ilyen értelemben tömeget alkotnak az osztályok és 
kasztok is. Például a katonaság, papság, munkásszervezetek, 
a bourgeoisie által előkészített és állandó jellegű tömegek, noha 
térben és időben szétszórvák. 

Ha érzelmek, mint a harag, félelem, bánat, vágy, megriadás, 
kétségbeesés, vakmerőség, lelkesedés, utálat, szeretet és gyűlölet, 
meglepő események, közvetetlen elérendő célok az összeforradás 
tényezői, akkor a lelki egybeolvadás gyors, látszólag tökélete-
sebb és mégis lazább. Gyorsan szétbomlik. Egy munkavezető 
modortalansága miatt előállott gyári munkástömegre kell gon-
dolnunk, egy szakszervezeti alapon nyugvó, tüntető tömeggel 
szemben. Az ma gyilkolni volna képes, holnap mindent elfelejt, 
mindent megbocsát, semmire sem emlékszik. Nem is létezik. 
Ez heteken keresztül tanácskozik, huzamos ideig képes sztráj-
kolni, emellett nyugodtan tárgyal, vagy nem is sztrájkol, hanem 
szívós kitartással bojkottál, amerikázik vagy sabotaget űz. 

A tömeghatás külső eszközei az állandó jellegű és elő-
készített tömegeknél a nevelés, állás, foglalkozás, hivatás, nem-
zeti és faji hozzátartozás, sokszor megismétlődő állítások s az 
ebből kialakuló közvélemény. A gyorsan felbomló s elő nem 
készített tömegeknél a központi izgalom egy szerencsétlenség, 
vélt vagy tényleges sérelem, gyújtó beszéd, mely rokonszenvet 
vagy ellenszenvet kelt, politikai vagy harctéri esemény, látvá-
nyosság, zűrzavar. 

Mind olyan tényezők, miket az erkölcsi beszámításnál és 
a körülmények tanánál figyelembe veszünk. Olyan tényezők, 
melyek a szabad elhatározás alanyi tényezőit: az értelem ítéletét 
és az akarat állásfoglalását mint tárgy foglalkoztatják, mint körül-
mények a megismerést korlátozzák, ennélfogva az akarati elhatá-
rozást befolyásolják. Öröm, bánat, sérelem, nevelés, állás, hivatás, 
faj, vérmérséklet, nemzetiség, vallás igen jelentősen korlátozzák 
már az izolált egyén mérlegelését és elhatározásszabadságát is. 
A fölidézett emlékek és érzelmek, a jónak és rossznak képzetei 
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mint indítékok, különböző és pedig jelentékenyen különböző 
súllyal nehezednek a lélekre. Az elszigetelt egyén, főleg ha ideje 
van hozzá, épen elszigeteltségénél fogva magába mélyedhet, 
megfontolhat és azután határoz. Akaratszabadsága, legyen az a 
különbözők szabadsága (libertás specificationis), az ellentétes 
választás szabadsága (libertás contrarietatis), vagy az egyszerű 
cselekvés szabadsága (libertás exercitii), létrejötte könnyen meg-
állapítható. Adott esetben sem a kényszerűség, sem a szükség-
szerűség nem köti választásának ehhez vagy ahhoz a tárgyához. 

Nem állíthatjuk ugyanezt a tömegbeolvadt emberről. Itt a 
megismerés, akarat és szabad elhatározás ugyanazon gátló körül-
ményein kívül a lelki fertőzés (infectio) és a varázslat (suggestio) 
állandó és jelentős szerepet játszanak. Emellett a félelem (metus), 
erőszak (vis), a szenvedélyek (concupiscentia), a tudatlanság (igno-
rantia) lehetőségei a tömegállapot révén megsokszorozódnak. 
Ugyanakkor az egyéni szabadság erősségei: az érvek, ellen-
érvek, megfontolások, mint indító okok, erőszakosan háttérbe 
szorulnak. 

Kérdés: miben áll a tömegállapot lelki fertőzése (infectio) 
és mit értünk a varázslata (suggestio) alatt? 

A tömegben épen úgy, mint a gyűjtő párhuzamos vezeté-
keiben a villamosáram, az eszmék és még inkább az ezeknek 
megvalósítására ösztökélő érzelmek, kölcsönös hatással vannak 
egymásra. Ha a villamosságot egyetlen szálon vezetjük, feszült-
sége egészen csekély. Ha pedig egymással érintkező sodrony-
rétegen vezetjük, a villamosenergiák nemcsak egyszerűen végig-
szaladnak, hanem kölcsönhatásaik folytán megszaporodnak és 
feszültségük a legmagasabb fokra lép. Minden fonál, minden 
viszonylatban, indított és indító lesz. így van ez a tömegbe 
olvadó embernél is. Félelme, öröme, bátorsága, bontakozó 
eszméi, törekvései hatással vannak környezetére. Viszont minden 
társa suggestiv hatással van ő reá. Saul a próféták közé jut és 
maga is extázisba esik. Bátran nevezhetjük ezt a lelki ráhatás 
vagy a lelki accumulatio törvényének. A középkor önostorozó 
őrjöngő menetei, a háborús tömegek minden képzeletet meg-
haladó kibirása és lemondása ebben nyerik magyarázatukat. 
Országgyűlési tárgyalásokon művelt, máskor nyugodt, nagy-
tekintélyű emberek az ország szine előtt kiabálnak, padot ver-
nek, sértegetik egymást vagy verekednek. Amint az accumula-
torban minden fonál indított és indító lesz, úgy van ez a tömeg-
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ben is. Már kiérzem, hogy a lelki, pontosabban és jellemzőbben 
a szellemi műveltség lefokozódik. 

Az egyént elszigeteltségének és gyengeségének tudata körül-
tekintésre, előrelátásra és megfontolásra ösztökéli, a felelősség-
érzését ébrentartja. A tömegben, főleg az elő nem készített 
tömegben ez tűnik el legelőbb. 

A psychológiai értelemben vett tömegben ugyanis egy elő-
térbe nyomuló érdek, eszme vagy érzelem uralomra jut s ugyan-
akkor háttérbe szorít és elhomályosít minden más képzetet. Az 
előbb vázolt hatás, a lelki accumulatio megteszi útját. Az érzel-
mek feszültsége, az értelemnek egyidejű elhomályosítása mellett 
maximalis lesz. Az akaratnak egyirányú készsége minden pilla-
natban cselekedni kiván. Ebben az állapotban mindaz, amit a 
moralisták, mint az akarat szabad elhatározásának, természetes 
akadályait említenek, a tömegállapotban sűrítve és egyszerre hat 
az emberre. Az ember szinte a monoideismus állapotába jut s ez 
az egyirányúság minden más irányban tudattalanságot eredmé-
nyezhet. 

A tömegbe olvadt egyes ember kinő az egyénileg lehető 
dolgok, kinő az egyéni felelősség határából. A valóság tárgyai 
és viszonylatai megnyúlnak, bizarr, fantasztikus képeket öltenek 
A suggestiv hatások megmérhetetlenek. Caesar, Antonius beszéde 
közben nem zsarnok többé, hanem Róma atyja és jótevője. 
Brutus és a többiek közönséges gyilkosok. A munkásvezér 
beszéde alatt az elszenvedett kis sérelem, a munkaadó fegyel-
mezése hajmeresztő zsarnok támadás lesz a nép legszentebb 
szabadságjogai ellen s a tömeg valamennyi munkaadót vér-
szopónak mond. Gazember valamennyi, mind föl kellene akasz-
tani. A színházban egy vak tűzi lárma pánikot teremt s minden 
megfontolás elleni cselekedetre késztet. 

A tömegben mindenki cselekvő, de senki sem felelős. 
A tömegben az egyes is mindenre képesnek, mindenben felelőt-
lennek és mindenre jogosultnak képzeli magát, mert a tömeg-
állapot személytelenséget és erőt biztosít. A tömegben az egyén 
szinte atommá válik, melynek nincsenek egyéni tulajdonságai. 
A homogenitásnak nincsen felelősségérzete. 

Említettük már, hogy az ember jelenében múltját hordozza. 
Minél több érzet és képzet halmozódott fel bennünk, annál több 
motívumot nyújt elhatározásainkra emlékezetünk. Ezekből egye-
sek, rokonhatások folytán, évek multán is felújulhatnak. Ily érte-
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lemben elhatározásunk motívumait nagyrészt neveltetésünkben 
birtokoljuk. Az akaratnak módjában van egyeseket mestersége-
sen felidézni, másokat ugyanígy elnyomni, de csak bizonyos 
határig. A felizgatott szenvedéllyel és a túlélénken foglalkozta-
tott fantáziával szemben az akarat elgyengül és csaknem tehe-
tetlenné lesz. A tömeghatás alatt álló embernél mindez foko-
zottan érvényesül. 

Kasztunk, osztályunk, hivatásunkhoz való tartozásunk messze 
visszanyúló, egészen sajátunkká lett, bennünk uralkodóvá vált 
képzeteket és képzettársításokat idéznek fel. Az értelem rajtuk 
keresztül néz és lát, velük kombinálja ítéletét. Az akarat igéze-
tük alá kerül. így van ez az előkészített tömegállapotban. Az elő 
nem készített tömegnél pedig a szónok által élénken festett kép, 
a hirtelen előállott rendkívül megkapó helyzet, a tömegalakulást 
előidézett sérelem vagy érdek lesz előidézője olyan képzettársí-
tásoknak, amelyek az értelem nyugodt Ítéletét s ez alapon az 
akarat szabad elhatározását korlátozzák. Ha valamikor, úgy a 
tömegállapotban a motivumok a determinánsok szerepét közelí-
tik meg, mert érzeteink, képzeteink, hajlamaink és indulataink 
minősége és az ezekből előálló akarati irányok nem állanak 
szabad elhatározásunk választása és irányítása alatt. 

Érzeteink és képzeteink a külső világ reflexei bennünk. 
Az indulatok, hajlamok pedig idegrendszerünk, tehát nem sajá-
tosan lelki alkatunk termékei. Másrészt ezek is az érzetek és kép-
zetek közvetlen hatása alatt állanak. Ez elégséges ahhoz, hogy a 
haragot, bosszúállást, lelkesedést, lemondást, önfeláldozást, félel-
met és vakmerőséget ne akarjunk puszta okoskodással elérni 
vagy megfejteni. Ez túlságosan «hideg út», melyen nagynehezen 
jön létre elhatározás. Az akaratnak ezúton való felajzása mindig 
körülményes és ritkán sikeres. Az okoskodás csak akkor indít 
elhatározásra, ha a képzetek és a képzetekkel rokon indulatok 
egész skáláját indítja meg bennünk. Nem így vagyunk az érzel-
mekkel és fölizgatott fantáziánk képzeteivel. Ezek közvetlenül 
markolnak belénk s ugyancsak «meleg úton» sarkalnak elhatá-
rozásra. 

És ez a tömegállapot útja. Magafeledt cselekvések, forra-
dalmi elhatározások, önfeláldozó átadások nem okoskodásokból, 
hanem az érzéseknek az öntudatlanságig emelkedett paroxis-
musából származnak. A szónok, aki okoskodik, unalmassá lesz, 
legfeljebb meggyőz, de cselekvésre nem bír. Aki pedig a kép-

Rcligio, hitlud. és bölcs, folyóirat. 9 



130 KOMÓCSY ISTVÁN 

zelmet megragadja, a szenvedélyeket felgyújtja, ha okoskodása 
helyt nem áll is, ha igazságát gyűszüvel mérhetjük is, az magá-
val ragad és- cselekvésre késztet. Nem állítjuk, hogy szabadabbá 
is tesz, mert a szenvedély fokozza ugyan bennünk az akarati 
elemet, de csökkenti az elhatározás szabadságát. És ne feledjük: 
a tömegbe való felolvadás szükségképen előkészít erre a lelki-
állapotra. Megfélemlít és bátorít, a csendes fontolgatást a külső 
hatások ezer új és fantáziánk ezer régi képzetével gátolja. 

A tömegbe olvadó emberre helyzete valóságosan ránehe-
zedik, csaknem agyonnyomja a gondolkozóképességét. A tömeg-
atom úgy érzi, azt hiszi, azt «tudja», hogy mások, sokan, «.min-
denki* úgy érez, hisz, gondolkozik és cselekszik, mint jómaga. 
Ez annyira általános törvény, hogy nemcsak az élő nem készí-
tett, hirtelen előállott izgalom hatása alatt létrejött tömegre áll, 
hanem az előkészített tömegekre nézve is. A «társaságbéli» 
ember nem filosofál, hanem «megérzi», mivel tartozik rangjának. 
A katonatiszt is «megérzi» a tiszti becsület és a párbajkodex 
szabályait. A munkásoknak is van osztályerkölcsük: egy mind-
annyiért és mindannyi egyért. Nem dolgozunk este 6 órán túl. 

A tömeghez hamarabb érünk a szivén, mint az eszén 
keresztül. Sőt vannak, akik azt mondják: a tömegnek nincs is 
esze. Csak szive van. Egy egészen bizonyos : az elszigetelt egyes 
állásfoglalásának oka a belátás és a szabad elhatározás, a tömeg-
ben levőé a gondolkodás hiánya, az infectió és a suggestió. 
Nem az értelmi, hanem az érzelmi elem. A lelki visszahatás 
pedig a legegyszerűbb érzelmeket, a legelemibb indulatokat 
megsokszorozza. Ilyenek: a düh, csodálkozás, büszkeség, elszánt-
ság, félelem, levertség, elkeseredés, szeretet, önfeláldozás, a rom-
bolás és alkotás vágya. Tehát azok az érzelmek, amiket az 
erkölcstan a szabad elhatározás akadályainak mond. Indulatok, 
melyeknek megindítói nem a bölcselkedések, hanem érzelmi 
vibratiók, melyek egy alkalmasan elejtett szó, egy élénken fes-
tett kép, vagy épen néhány üres frázis nyomában kelnek. 

Innen van, hogy a tömeg mindig hajlamosabb a cselek-
vésre, mint az egyén, hamarabb kész az Ítéletével, mint az egyes. 
Nem mintha gondolkoznék. Nem! Hanem azért, mert egyáltalá-
ban nem gondolkozik. Azért ügyes vezetők pillanatok alatt nagy 
elszántságot és tettrekészséget kelthetnek fel a tömegekben. 
Elég, ha a nevelés által beágyazott, de nyugvó érzelmeket föl-
élesztik. 
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Ismeretes az a történet, mely sokszor megismétlődött az 
oroszlengyelországi harcokban: A tisztjeitől megfosztott század 
hátrálni akart. Ekkor, süvítő golyózápor közepett, fölugrik az 
őrmester. Ordít és rohan: Fiúk! Magyarok vagyunk! Előre! 

És a századot a halálmegvetés lelki közösségére egybe-
olvasztotta. Alig hinnők, hogy azonos lenne az eredmény, ha 
minden egyes katona legalább öt percen át külön-külön meg-
fontolhatta volna az esélyeket. Tamássy altábornagy Przemysl 
utolsó kirohanásánál 10.000 elnyomorodott katonát azáltal vitt 
hősi rohamra, hogy sétapálcát vett kezébe és azzal hadonászva 
kiáltotta: Előre! 

A lelki fertőzés, a varázslat és a lelki visszahatás szerepét 
példázza ez is. Egyik barátunk, nyugodt filiszter, sohasem vett 
részt semmiféle sportmozgalomban. Ismerősei között sem voltak 
sportemberek. Egy izben football-matchre vetődött. Kezdetben 
tudatlan érdeknélküliséggel szemlélte a küzdelmet. A játék sza-
bályait nem ismerte, de érezte, hogy körülötte minden izgalom-
ban ég. Később maga is begyúladt. Az lett a vége, hogy ki-
pirult arccal állást foglalt, tapsolt és tombolt. Mikor pedig a 
match Ízléstelen összeütközésre vitt, heves pártállást foglalt. Más-
nap maga sem tudta okát adni, mi hozta ki sodrából. Mi tud-
juk: a tömegállapot. 

Launauynak, a Bastille kapitányának nyakát csak azért, mert 
a fenséges népet a börtön kapujánál feltartóztatta, egy jámbor 
őgyelgő lenyiszálta. A tettes azelőtt egy órával bambán bámult 
a világba. Szabadságvágyai, általános eszméi nem voltak. Talán 
azon gondolkozott, hova szegődjön el szakácsnak. Közben talál-
kozott a Bastille felé özönlő tömeggel s ez testestől-lelkestől 
magával ragadta. A lelkesedés paroxismusában azt érezte, hogy 
azzal a nyisszantással a hazának, az egész emberiségnek, az 
egyenlőségnek, a szabadságnak és testvériségnek tesz szolgálatot. 
Le Bon erre megjegyzi: Világosan látjuk a folyamatot. Enge-
delmesség egy suggestiónak, mely annál erősebb, minél kollek-
tivebb. A gyilkos meg van róla győződve, hogy nagyon tiszte-
letreméltó, azután hozzáteszi : Az ilyen tettet bűnösnek lehet 
tekinteni törvényileg, de nem lélektanilag.1 

Egy bizonyos: az érzelmek intensitásával az ész nyugodt 

1 Le Bon: A tömegek lélektana. 151. old. Ford. Balla Antal. Franklin-
Társulat. 

9* 
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Ítélőképessége és az elhatározás szabadsága fordított arányban 
áll. Egy pálca nem fokozza a vezér vagy hadsereg teljesítőképes-
ségét. Pánik alkalmával egy gyűszűnyi ésszel többet használna 
a tömeg, mint tengernyi riadalommal. 

Azonban a tömeghelyzet az észnek kerülő úton való érvé-
nyesülését is akadályozza. Lélektani törvény, hogy érzelmeinket 
értelmi úton csak kerülővel szabályozhatjuk. Erőszakosan irányít-
hatjuk figyelmünket olyan dolgokra, erőszakosan hívhatunk emlé-
kezetünkbe olyan emlékeket, szándékosan gondolkodhatunk olyan 
képzettársításokkal, melyek szintén alkalmasak arra, hogy érzel-
meket keltsenek. A tömeghatások alatt álló ember e tekintetben 
is korlátozva van, mert egy érzés, egy érdek rabigájába jutott. 
Arra volna szükség, hogy azon indulatokról és képzetektől terel-
jük el figyelmét, melyek tudata előterében állanak s olyanokat 
keltsünk fel, melyek erősebbek a tömeghatások által fölkeltettek-
nél. Ez még az elszigetelt egyénnél is nehezen megy s ott sem 
okoskodásokkal, hanem érzelmekkel. 

Gualbertus János találkozik az úton ellenségével, testvérbátyja 
gyilkosával. Meg akarja bátyját bosszulni, a gyilkost megölni. 
Az letérdel előtte s keresztet vet magára. A kereszt, a Krisztus, 
a Kalvária, a lelki élmények, az elmosódott és tudat küszöbe 
alatt rejtőzött képzetek és érzelmek egész raját idézik föl. Le-
hajol. Megcsókolja a gyilkost és megbocsát neki. 

Hasonló okból történik, hogy kiválóan tiszta lelkeknél az 
érzéki ösztön indulatai ellen egy-egy jelmondat vagy röpima a 
vallásos élményeknek olyan eleven képzettársítását eredménye-
zik, hogy nemcsak az érzékies gondolatoktól szabadulnak, hanem 
erősebb képzettársításukkal magát az érzéki képzetet is háttérbe 
szorítják. Sőt többet mondunk, visszahatásaikban az érzéki ingert 
is csillapítják. 

Szent Tamásról és másokról tudjuk, hogy bizonyos meg-
előző küzdelmek után alig volt érzéki kísértésük. Ez a megálla-
pítás nemcsak néhány kiváltságos szent lelki világába enged 
pszichofizikai betekintést, hanem megoldását nyújtja annak, miért 
és hogyan lesz a vallásos nevelés önfegyelmezésünk, jellemerőnk, 
valamint a tömeghatások elsőrangú tényezőjévé. Az egyént rá-
képesíti a leghatalmasabb képzettársításítások gyors és könnyű 
visszaidézésére. 

P. Lollok Lénárd lazarista missionarius atya ifjúsági lelki-
gyakorlatokat tartVán, azt mondotta hallgatóinak: Ha közel álla-
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nak ahhoz, hogy elbukjanak, ha az érzéki képek és ingerek 
szinte elözönlik lelküket, képzeljék a Megfeszítettet maguk elé 
és nem tudnak vétkezni, mert önökért szenvedett Krisztus. Mond-
ják, mert úgy van : Értem, értem, miattam. És igaza volt. Szent 
Ignác elmélkedéseinek rendszerében az első előkészület, a sze-
mélyek, események és a tárgykör élénk elképzelése, ugyanezt 
célozzák. 

A képzettársítás erősségével és a fölkeltett érzelmek mély-
ségével magyarázzuk meg a vallásnak tömeglélektani erejét. 
A hatás előfeltétele a tudatba lépő megragadó érzelmek és kép-
zetek. Nos a félelem, a remény, a részvét, az utálat, a bánat, 
az elfordulás, az odaadás; az Istenbe, mennyországba, pokolba, 
megváltásba, Krisztusba vetett hit; a bűn, a szenvedés, a bol-
dogság eszméi; a Betlehem, a Kálvária, a kereszt képzettársí-
tásai; a mindezeket felidéző szertartások kiapadhatatlan forrásai 
a leghatalmasabb eszméknek és a legmegragadóbb érzelmeknek. 
Ha most ezekhez a közös istentisztelet, vagy a missiók tömeg-
hatása, egy elragadó szónok tudatos művészete, esetleg saját 
benső elragadtatása járul, megtaláljuk az okot, hogy a vallás, 
benső igazságán kívül, miért tömegerő. 

Az infectió és lelki ráhatás egyik előfeltétele az ismétlés. 
Alig vannak gyakortább ismétlődő élményeink, mint a vallásos 
ráhatások. Súlyosbítja hatásukat, hogy oly korban hatnak, mikor 
az ember lelke olyan, mint az érzékeny lemez. A gyermek-
korban. 

Ha van valami, ami a fölizgult tömeget cselekvésének föl-
függesztésére, esetleg megváltoztatására bírja, ez ismét nem az 
okoskodás, hanem az érzelem. Valamely erős, hirtelen külső rá-
hatás. 

Résztvettünk a munkásoknak egy műkedvelői előadásán, 
ahol aránylag szűk helyiségben, gyúlékony színpadon Follinusz 
Aurél «Náni»-ját adták elő. Főszereplői között egy gyáva, ked-
ves német van, akin a közönség halálra kacagta magát. Történt, 
hogy a súgólyukban rövidzárlat következtében a súgónő ruhája 
meggyuladt. Kénytelen volt kiugrani s a színpadon keresztül 
menekülni. Viszont ezzel elejét is vette a tűz további terjedésé-
nek. A közönség nem tudta, mi történt, csak a menekülő leányt 
látta. Megriadt és fölugrált. A rendező azon volt, hogy össze-
rántja a függönyt. A pánik, az est fölborulása, talán rémes vias-
kodások, egy pillanatig elkerülhetetlennek látszott. A németet 
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személyesítő színész látta a kiugró leányt, de azt is látta, hogy 
a súgólyukban nincsen tűz. A tolongást meg kellett akadályozni 
az est, az egyesület, főleg pedig a veszélyeztetett gyermekek és 
nők érdekében. Mit használt volna itt a felvilágosítás vagy okos-
kodás, ha csak ilyen is : tűz volt, de nincs közvetlen veszély. 
Tűz van, de az égő leányról kint lerántják a ruhákat. Nem kell 
megijedni. Lassan! Tessék leülni. Ha a baj megvan, minek 
nagyobbat csinálni belőle? Ugyan ki hallgatta volna meg? 
Senki. Ha az elnökség föllép, magyarázgat — elkésik vele s a 
lelkeket megriasztotta volna. Nem is így nyugodott meg a 
közönség. Ehelyett dédelgetett kedvence, a német, nyugodt, fölé-
nyes tréfasággal, szerepén kívül, de szerepéhez illő módon, oda-
kiáltott a fölugráló közönségre: 

— Hát ez a matyar bátorság ? Kreuzer papa pátor. A matyar 
nem bátor. 

A menekülő közönség lábai meggyökereztek. Erőszakos 
képzettársítása és érzéshullámzása más irányba terelték cselek-
vését. Ijedtsége indokolt volt, csak pánikja lett volna indokolat-
lan. Helyénmaradása és megnyugvása a komikus mókájára egye-
nesen ostoba volt. Szemléltető példája annak, hogy a tömeg 
cselekvéséhez nem szükséges gondolat, hogy a tömeg, amilyen 
nehézkes a gondolatra, oly készséges az érzésre és cselekvésre. 

És ebben a változékony, hevülékeny, gondolkozásra alkal-
matlan, külső hatások alatt álló tömegbe ágyazva áll a fertőzés, 
varázslat és lelki visszahatásnak kitetten az egyén. 

Pécs. Komócsy István. 
Vége következik. 



Dr. Rézbányay József: Bölcsészeti erkölcstan. (Ethika.) 
Vezérfonalul jogakadémiai előadásokhoz és magánhasználatra. 
80 (VIII + 163 1.) Pécs, 1917. 5 K. 

Régi és jogosult a panasz, hogy bölcseleti irodalmunk rend-
kívül szegény. Olyannyira, hogy minden magyar bölcseletet kor-
szerűnek kell mondanunk. A most megjelent Bölcsészeti erkölcs-
tan korszerűségét azonban maga a szerző tünteti fel legjobban 
a művéhez csatolt függelékben, ahol az erkölcsbölcseleti iro-
dalomról rövid áttekintést nyújt. A XIX. század második felében 
alig akadunk egy munkára is, amely a rendszeres bölcselet nevét 
megérdemelné. S ez különösen igaz, ha tisztán erkölcsbölcseleti 
munkáról beszélünk. Még a külföldi irodalmak is érezték az 
ilyen munkák hiányát. Ott is a scholastikus bölcselet felvirág-
zása óta, a hetvenes évek után csak egy-két teljes erkölcsböl-
cseletre akadunk. A németeknél Qutberlet és legújabban Ude 
pótolták ezt a hiányt. 

Ezért rendkívül örvendetes jelenség a most megjelent 
ethika. 

Ezt az örömöt fokozza a mű belső értéke. Ami az anyagot 
illeti, ugyanazzal találkozunk, amelyet a latin nyelven írt és 
egyetemi előadásokra szánt compendiumok nyújtanak s amelyet 
sz. Tamás alapján Liberatore, Tongiorgi, Ferretti, Zigliara, 
Costa-Rosetti tárgyalnak. Igaz ugyan, hogy már az anyag ki-
választásában is érdemet szerzett Rézbányay, mert munkáját 
elsősorban jogász hallgatóinak szánván, különös gonddal dol-
gozta ki azokat a fejezeteket, amelyek a positiv jog alapját képe-
zik (ötödik szakasz; a törvény 61—72 1.; a jogrend tulajdon-
képeni és legfőbb forrása Isten 84. 1.) ; a munka legszebb érdeme 
azonban ennek az anyagnak világos, könnyen érthető előadásá-
ban keresendő. Véleményünk szerint ezt a világosságot ügyes 
módszerének köszöni, amellyel érveinek szillogisztikus formát ad, 
anélkül, hogy az olvasó mindenütt ennek tudatára ébredne. 

Különösen szerencsés gondolatnak találjuk azt, hogy rész-
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letesebben foglalkozik olyan kérdésekkel, amelyeket az erkölcs-
bölcselők compendiumaikban jobbára az apologétákhoz utalnak. 
Ilyen az Isten létének és a kinyilatkoztatás szükségességének 
bizonyítása (2—6 1.; 100—106 1.). Ezen fejezeteknél leginkább 
feltűnő, ami egyébként az egész munkának igen erős oldala, a 
gazdag irodalom. Idézi ugyanis a német, francia, angol, olasz 
és spanyol irodalom legkiválóbb műveit. 

A könyvet különösen a joghallgatók fogják nagy örömmel 
fogadni, de nagy hasznát vehetik a theologusok is. S nem egy 
fogalom tisztázódnék, ha — mint óhajtjuk — a munka szélesebb 
körben terjedne el. Dr. —s. 

A keresztény gyermekvédelem. Irta: Nóvák Lajos, prépost, 
tb. kanonok, a Szent-István-Akadémia tagja. Budapest. Szent-
István-Társulat. 1917. 147 1. Ára: 2-40 K. 

Az új idők képét máris felismerhetjük. Az egyén valutájá-
nak emelkedése, a munka erőteljesebb szembeállítása a rideg 
joggal, a legszélesebb egyenlőség, — ime az összetevők, amelyek 
a háború utáni idők rajzolatát megadják. Azonban az új idők 
uralkodó eszméi nem jelennek meg mint fejlődés nélküli novu-
mok. A magvak már régen beletétettek a társadalom testébe; s 
most csak a régi vetés sárgállik. Hívják pedig a régi magva-
kat: szociális gondolatnak, mások szükségébe való beélésnek, 
az idegen szenvedéssel való együttérzésnek, a távolabbi és köze-
lebbi környezet szolgálatára való önátadásnak. Ma már köz-
tudat, hogy a szociális gondolat az idők parancsa, de azt keve-
sen tudják, hogy itt voltaképen őskeresztény talajon állunk. Azt 
kevesen tudják, hogy amit a lármás napisajtó, vagy az irányzatos 
szemlék hangos harsonával mint újvalamit üdvözölnek, az tulaj-
donképen az elmúlt idők hagyatéka. A nem keresztény elemek-
től meghódított sajtónak sikerült a közszellemet dekrisztiani-
zálni, sőt antikrisztianizálni, — s ebben az atmoszférában a nagy 
tömeg feledte, hogy a szociális gondolat valóban grandiózus, 
tág programmja — mint Faulhaber érsek mondja — az új 
időkben csak feltámadását, új, nagyarányú élet kezdetét ün-
nepli, de semmiképen sem karácsonyát, mintha csak most lépett 
volna be a világba. 

Azért szükségét érezzük az olyan műveknek, melyek — 
mint a jelen mű is — a történetírás objektiv módszerével mu-
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tatják meg, hogy honnét kerültek a társadalomba az új fejlő-
dést létrehozó erjesztő gombák. Csak a történelem tükrében 
láthatjuk, hogy az emberies érzés, a könyörületesség, a szociális 
gondolat e legerősebb hajtóereje akkor született meg e földön, 
amikor az Isten Fia kiürítette önmagát, hogy mindekinek szol-
gáljon, és akkor vált a világfejlődés döntő tényezőjévé, amikor 
a megfeszített szeretet vérrel pecsételt testamentumát széjjel kül-
dötte az egész világra. Az evangélium nagy parancsa csakis az 
egyház missziója által lett az emberiség kulturkincsévé. Az egy-
ház nélkül nem érthetjük meg a szociális gondolat magvát. Egy-
egy ily munka után elgondoljuk, hogy minő irányt is vett volna 
a világfejlődés, ha célul ki nem gyúl előtte az evangélium nagy 
programmja: a szeretet, amelynek második része hasonlatos az 
elsőhöz, az emberszeretet ép oly főparancsolat, mint az Isten-
szeretet. Egy-egy ily munka vezetése mellett saját szemeinkkel 
láthatjuk, hogy miért is alaposzlopa az egyház a modern kultú-
rának, s azt is, hogy miért igaz a jelszó, hogy az egyház leg-
jobb apologiája az ő történelme. Annyira átvitte már az egyház 
eszméit és érzéseit a nemzetek testébe, hogy többen közülök 
egészen szabad erőkké változtak, anyajegyük is elmosódott, 
szülőanyjukra a tömeg már nem is emlékszik; a korszellem 
meg épen azon mesterkedik, hogy ne is emlékezzék. Sőt az egy-
házból leszakadt eszmék dajkájául tolja fel magát s mikor a 
gyermek megnő, a haladás számlájára, az újkor vívmányaként 
könyveli el. 

Örömmel üdvözöljük azért az ily műveket, melyek a szán-
dékos sötétségben meggyújtják a történelem fáklyáját és igazsá-
got szolgáltatnak a mellőzött egyháznak. 

A szerző legelőbb pár jellegzetes vonással megrajzolja az 
ókori társadalom erkölcsi felfogását. Szinte megfoghatatlan, hogy 
a polgárosodás, a tudomány és művészet hatalmas népei erköl-
csileg az elvaduitság, a szivtelenség, a részvétlenség képét mu-
tatják. Seneca a könyörületességet a lélek hibájának itéli ; a bölcs 
nem ismer könyörületességet — mondja. Plautus elveti az ala-
mizsnálkodást, Mark Aurél, a szelid császár, gyengeség jelének 
mondja, hogy a szerencsétlenek iránt részvéttel viseltessünk, hogy 
a sírókkal sírjunk. Ha így érez a köztudat, nem csoda, hogy 
akkor a szegény gyermekek sorsa a halál, vagy az örökös rab-
szolgaság. Lykurgus a Taygetos mélységébe vetteti a nyomorék 
gyermeket. Solon törvénye megöleti a gyermeket, ha atyja hátat 
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fordít neki, amikor lábaihoz teszik; a XII kőtábla szintén 
megöleti a nyomorékot. Ha nem gyilkolták meg a tehergyerme-
ket, kitették s akkor sorsa a rabszolgaság, ha szebb leány, akkor 
az örökös meggyaláztatás. Erkölcsi és értelmi neveléséről szó 
sem eshetett. 

És ekkor helyezi el az Isten Fia a világban új parancsát, 
s ekkor indulnak neki a világnak az apostolok a szeretet misz-
sziójával, ekkor írja szent János gyönyörű leveleit, ekkor zengi 
el szent Pál himnuszát a szeretetről ; a jeruzsálemi egyház min-
tájára ekkor szervezik a szegényügyet (diakonusok), a valódi 
szegényeket Krisztus áldozati oltárának tekintik, «uno verbo 
omnium indigentiuin curans suscipiunt» (Szent Jusztin). A szív-
telen társadalom vérkeringésébe tehát új sejtek kerültek, új érzé-
sek járják át, az arculat kezd megváltozni. Csak a keresztény 
befolyásból magyarázható, hogy Nerva és Traján már intézmé-
nyesen gondoskodnak az elhagyatott gyermekekről, a leá-
nyokról is. 

Az egyház 10 éves vezekléssel sújtja a gyermeket kitevő • 
anyát; a szentmisén begyült pénzadományok egy részét az el-
hagyott gyermekek nevelésére fordította. Amikor pedig állam-
vallássá lett, a gyermekvédelem — állami támogatás mellett — 
egészen az ő kezébe ment át. Zsinatjain árvaházak, lelencházak 
felállítását rendelte el; a költségeket az illető egyházközség vagy 
a püspök viselte. Későbbi zsinatjain a püspökök, plébánosok 
jövedelmének egy részét ily intézetek számára foglalta le (ahol 
nem volt semmiféle intézet, ott a püspök házában nyertek az el-
hagyott gyermekek menedéket) s a püspök, vagy archidiakonus, 
a szokásos visitatiók alkalmával személyesen tartoztak e gyer-
mekvédelmi intézeteket megvizsgálni. Ősrégi szokás, hogy a 
templomokban oldalrejtekhelyeket, bölcsőket (Galliában kő-
medencéket = coquina, concha marmorea) állítottak fel, hogy a 
bűnös anya feltűnés nélkül hozhassa el bűnének gyümölcsét. 
Az első rendszeres lelencházat 785-ben Milanóban Datheus nevű 
archipresbyter alapította. A szerzetesség fellépésével új fejezet 
kezdődik a gyemekvédelemben. A társadalmi baj orvoslására 
nem elégségesek a reális intézkedések, csak a nagyobb erkölcsi 
öntudat mérsékelheti a bajt. A szerzetesek gyermekvédelme főleg 
ezt a momentumot hangsúlyozta, anélkül, hogy az elsőt elhanya-
golta volna. A szerzetesek megbecsülhetetlen szolgálatokat tettek 
a gyermekvédelemnek. A korábbi intézetek jobbára összeolvad-
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tak a szerzetesházakkal s nem volt szerzetesház, melyben leg-
alább néhány árvát ne neveltek volna. A gyermekvédelem tehát 
évszázadokon keresztül az egyház kezében volt. Az új állam-
rendszerek azonban saját jogkeretükbe iktatták a gyermekvéde-
lem ügyét. Az egyház azonban az erőszakos visszaszorítás dacára 
is — bár szűkebb keretben — továbbra is folytatja áldásos mű-
ködését. — A szerző, miután Paulai szent Vincéről egy remek 
portrét festett, egyenként bemutatja Európa államaiban a gyer-
mekvédelmi rendszereket. Majd gyönyörű rajzot adva Don Bosco 
János működéséről, a különböző keresztény gyermekvédelmi mű-
veket mutatja be. Végül a magyar gyermekvédelem történetét 
írta meg a legrégibb időktől napjainkig. 

Magáról a műről a legjobbat mondhatjuk. Világos rend-
szer, apologetikus összegezés, gyönyörű stílus — a könyv fő-
ékességei. A mű lapjaiból két nyugodtan néző szem néz ki és 
egy ajak szép higgadtan, okosan beszél, mint akinek nagyon 
igaza van. S patakzanak a mondatok könnyedén, finoman, valami 
sajátosan kedves, régies illatot árasztván szerte-széjjel. 

A mű megérdemli a legszélesebb elterjesztést. Különösen 
hálásak lesznek majd a szerzőnek az egyesületi elnökök, mert a 
könyvecskében a legérdekesebb előadások anyagát nyerték. És 
azt gondolom, hogy a fokozott keresztényellenes támadások ide-
jén elsőrendű feladatunk lesz az intensivebb felvilágosító tevé-
kenység. Akkor nyerünk ragaszkodást az egyházhoz, ha be-
mutatjuk őt, mint a nemzetek nagy nevelőjét; ha megmutatjuk, 
hogy minő termékenyítő folyamok indultak el és indulnak el 
az egyház szivéből a nemzetek organismusába. 

Budapest. Mihalovics Zsigmond. 

Dr. H. Straten Das Männerapostolat. Seine Bedeutung 
und praktische Ausgestaltung in der Jetztzeit. Herder. 1917. XII. 
168 1. 80. Ára 2*40 Mk. 

Liguori sz. Alfonznak egyik főelve volt: Ha meg van 
nyerve a férfi, az asszony is jó lesz. Megfordítva ez nem igen 
mondható és azért a modern lelkipásztorkodásnak különös gon-
dot kell fordítania a férfivílágra. Egy igen hathatós eszköz erre 
a « férfiapostol kodás». 1907-ben tett ilyes indítványt egy világi 
ember a metzi euch, kongresszuson : alakíttassák oly liga, mely-
nek tagjai férfiak lehetnek rang és korkülönbség nélkül, akik 
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havonkénti szentáldozásra kötelezik uiagukat. A szép és üdvös 
eszme azonban csak három év múlva öltött testet a krefeldi 
plébánia területén. Ennek az alakításnak a történetét és üdvös 
kihatását az egyénekre és családokra ecseteli Krefeld buzgó 
plébánosa, e műnek szerzője. A XIX. század meglehetősen el-
hidegült vallásos érzelmeiben. A jansenismus bénító hatása még 
mindig nem mult el teljesen. A gyakoribb szentáldozás a ritka-
ságok közé tartozott a világiaknál s fokozott mértékben a 
férfiaknál. Az isteni Gondviselés intézkedését kell látnunk 
abban is, hogy XIII. Leó örökébe azt a X. Piuszt állította, aki 
az első századoknak bensőséges hitéletét akarta visszaállítani s 
e fenséges szándék megvalósítására megnyitotta a Szentség-
házat s atyai szeretettel odaszólított mindenkit. Az újjáéledést 
hirdető és sürgető pápának szava élénk visszhangra talált az 
egész kath. világban. A kezdet itt is nehéz volt, de a buzgóság 
hamar túlemelkedett mindama nehézségeken, melyeket akár 
túlzó jámborság, akár kényelmesség emeltek. A férfiapostolko-
dás jelenleg 300,000 taggal dicsekedhetik hazájában Német-
országban. Lapjuk: Männerapostolat — 200,000 példányban lát 
napvilágot, mely példányok nagyrésze nem egyeseknek, hanem 
helyicsoportoknak jár. Az alapszabály három pontból áll: 1. Fér-
fias, bátor szóemelés, ahol Krisztus ügyéről, az ő egyházáról és 
földi helytartójáról van szó. 2. A mindennapi imákat, munkát 
és szenvedést Jézus szentséges Szívének felajánlom. 3. Buzgó 
részvétel a havonkénti férfiak áldozásán a Szent-Szív vasárna-
pon. X. Piusz pápa meghatva vette tudomásul ez új alapítást, 
imáiba foglalta, hogy számuk hónapról-hónapra gyarapodjék 
és apostoli áldását adta összes tagjaira. 

Ha valamikor, úgy a világháború napjaiban időszerű a 
férfiapostolkodás megalapítása. A lövészárkokban sokan inogtak 
meg hitükben, sokan egészen el is vesztették azt. A hit el-
homályosulásának nyomában pedig mindig erkölcsi meglazulás 
jár. Egy neves orvos, dr. Bornträger szomorúan állapítja meg, 
hogy Németországban évenként körülbelül 200,000 ember öle-
tik meg csirájában. Onan bűne büntetlenül tartja körútját a csa-
ládokban! A családi élet szentélyéből — vesztőhely lett! Az 
állam alapjai inognak! Mikor eszmél már rá e rettenetes ve-
szélyre? Mikor sújtja szigorú büntetéssel azokat, kik e nemze-
tet ölő bűnnek szabadságlevelet állítanak ki tanári katedrákon 
és «gummióvszereket» ajánló drogériákban? Az egyház addig 
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is teljesíteni fogja lelket nemesítő hivatását. Buzgósága a száza-
dok sok eszközéhez örömmel veszi hozzá a «férfiapostolko-
dás»-ét is. Dr. Sträter igen hasznos munkát végzett művének 
kiadásával. Valóságos aranybánya az, melyből sok színarany 
eszmét hozhat fel az olvasó. Melegen ajánljuk kiváltképen a 
lelkipásztorkodás terén működő papoknak. Világiak is sok épü-
léssel és lelki haszonnal fogják olvasni. Bárcsak hazánkban is 
minél szélesebb körökben visszhangra találna a férfiapostolko-
dás családot boldogító, nemzetet mentő eszméje ! 

Budapest. Dr. Babura László-



a n e g y e d i k e v a n g é l i u m n a k ö s s z e h a s o n -
l í t á s a a p á r h u z a m o s ( s y n o p t i k u s ) e v a n -

g é l i u m o k k a l . 

Már a régi egyházatyák észrevették a nagy eltérést a negye-
dik és a három előző evangélium között. Azonban helytelen nap-
jaink egyes tudósainak (a modern kritikusoknak) az az állítása, 
mintha az evangéliumok egymásnak homlokegyenest ellenmon-
danának ! 

Aki tekintetbe veszi, hogy szent János evangélista előtt 
kettős cél lebegett evangéliuma megírásánál, az. nem fog cso-
dálkozni azon, hogy ami az előadandó dolgok megválasztását 
illeti, abban szent Jánosnak az őt megelőző evangélistáktól el 
kellett térnie. Mert hogy azoknak az elbeszéléseit kiegészítse — 
azoktól eltérőleg — még más oly tetteket és tanításokat is elő kel-
lett adnia, amelyekkel az «Isten Egyszülöttének», Jézusnak isteni 
dicsőségét jobban bebizonyíthatta. Ehhez képest a párhuzamos 
evangélisták azokról írtak, amiket az Úr Jézus Oalileában mívelt ; 
ellenben szent János ezeken fölül azokat is megírta, amiket az 
Úr Jézus — kínszenvedésének e hetét megelőzőleg — Jeruzsá-
lemben és Júdeában cselekedett és elmondott. Innen van az, 
hogy a negyedik evangélium vajmi keveset tartalmaz Jézusnak 
galileai működéséről ! 

Az elmondottakból magyarázandó továbbá az is, hogy 
az Úr Jézus tanításmódját szent János a párhuzamos evan-
gélistáktól eltérőleg ecseteli ! Ugyanis az előbbiek az Úr 
Jézusnak azokat az egyszerű (népies), jobbadán erkölcsi irányú 
beszédeit sorolják el, amelyeket Ő egyszerű hallgatói előtt mon-
dott el; míg ellenben a negyedik evangélista ezeken fölül azo-
kat a fensőbb szárnyalású beszédeket hozza elő, amelyeket Jézus 
a nép tanítómesterei jelenlétében mondott el a hit legmélysége-
sebb titkairól! 

Mindezek az eltérések azonban épenséggel nem érintik (le 

III. V E G Y E S E K 
i 
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nem rontják) az evangéliumok összhangját. Még az Úr Jézus nyil-
vános életenek és feltámadásának az előterjesztésénél sem fordul 
elő akkora eltérés, hogy azt ellenmondásnak kellene mondanunk, 
csak az evangéliumok szövegeit minden előítélet (előleges el-
fogultság) nélkül vizsgáljuk meg. így például Krisztus Urunk, 
a mózesi törvény értelmében, Nisán hó 14-én — mely abban az 
évben csütörtöki napra esett — ette meg tanítványaival a húsvéti 
bárányt; ellenben a zsidók előesti vacsorájukat — előttünk isme-
retlen okból — Nisán hó 15-ére (péntekre) tettékát; míg a hús-
vét első napját (a főünnepet) Nisán hó 16-án (szombaton) ülték 
meg. Tekintettel kell lenni arra is, hogy a másolók is sokszor 
hibáztak ; így történt bizonyára, hogy Krisztus Urunk feltámadá-
sát a másolók így adják: «Hora quasi sexta», ehelyett: «Hora quasi 
tertian ; így esett meg az is, hogy a keresztfa címirata rövidítve vagy 
egész terjedelmében fordul elő az evangélistáknál Ami végre a 
feltámadott Úr Jézus megjelenéseit illeti, azt úgy kell érteni, hogy 
ezek a számos megjelenések nem egy-két óra alatt történtek! 

Temesvár. Németh Sándor. 

a l o r e t ó i l i t á n i a m ú l t j á b ó l . 

A «Máriakert» c. folyóirat 1912. évfolyamának májusi füze-
tében, a 146. lapon Titus közölt egy régi litániát, melyről azt 
gondolta, hogy a mai loretóihoz legjobban hasonlít. A litánia 
1503-ból való.* Ámde 1500-ban találkozunk olyan litániával is, 
mely csaknem teljesen magába zárja a loretóit, ámbár 30, illető-
leg 29 más címet is tartalmaz. Magától értetődik, hogy ezen 
hosszú litániából hiányoznak azon megszólítások vagy címek, 
melyek 1500 után csatoltattak a loretói litániához. Ilyen pél-
dául: keresztények segítsége; erre a lepantói fényes győze-
lem (1571) szolgáltatott alkalmat. A megszólítás pedig: bölcse-
ségnek széke, a hosszú litániában így hangzik: bölcseségnek 
anyja. A többi eltérés igazán jelentéktelen. így a nagy okosságú 
(prudentissima) szűz helyett okos szűz áll; a csodálatos anyának 
nem mater admirabilis, hanem mirabilis felel meg ; vagy három-
négy megszólítás pedig más helyen olvasható, mint a loretóiban. 

1 Latinul Dreves S. J. cikkében olvasható : Stimmen aus Maria-Laach. 
48. kötet. 579. lapon. 1895. 
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A tudósok vitatkozhatnak afölött, hogy a jelenleg elfoga-
dott loretói litánia bővült-e ki, vagy az 1500. évi litánia rövidült-e 
meg 29 cím elhagyásával? Utoljára nem képtelenség az sem, 
hogy a loretói litánia korra nézve öregebb ; mert egyik kornak 
a rövidebb, a másiknak a hosszabb imádság jobban tetszik. Azt 
azonban mindnyájan tartoznak megengedni, hogy a hosszabb 
litánia 1500 előtt már használatban volt és pedig huzamosabb 
időn keresztül, talán 1450-től kezdve. Mert egészen új imádság-
ról bajosan lehet föltételezni, hogy hosszabb használat nélkül 
helyet kapott volna a misekönyvben. Ez tudtunk szerint úgyis 
olyan kitüntetés, melyben ritka Mária-litánia részesült.1 Már 
pedig Vogel József loretói kanonok egy szabad kézzel írott 
misekönyvből másolta azt le.2 

Nagy kár, hogy nem jegyezte föl: hol találta az illető 
misekönyvet. De valószínűleg azért tette ezt, mivel Loretóban 
akadt rá, ahol 1800 táján tartózkodott. Emellett szól a körülmény, 
hogy két más litániát is közöl; és mind a kettőnél pontosan 
körülírja, hogy honnan származtak. Ha tehát az illető misekönyv 
nem lett volna loretói, akkor a harmadik litániánál nagyon meg-
feledkezett volna arról, hogy a tekintélyét megállapítsa. Erre 
alig gondolhatunk; mert Vogel mindenki előtt mint józan kriti-
kus író ismeretes. A tudósok Vogel harmadik litániájára, mely-
ről beszélünk, azt a megjegyzést teszik, hogy egyedül abban 
fordul elő: aranyház! Egy litániában 1545-ből olvassuk: Isten-
nek háza és szekrénye; a szent Bonaventurának tulajdonítottban 
pedig: Istennek ciprusháza. 3 De aranyházat eddig másutt nem 
találtunk. Ha a misekönyv loretói volt : akkor ezen cím föl-
vételére a szentház nyújthatott alkalmat. 

1 Bizonyos olasz eredetű litániáról Marco de Montegallo O. S. Fr. (1494) 
megjegyzi (Tabula salutis), hogy «Missa pro peste ordiiiata» mellett mint füg-
gelék szerepelt. 

2 Vogel J., De Eccíesiis Recanatensi et Lauretana etc. cominentarius 
historicus 1859. 1. köt. 320. s k. 1. Recanati, Badaloni. Meghalt 1817. Utána 
közölte de Santi S. J. Civilta cattolica-ban 1897. majd J. Braun S. J., Stim-
men. 58. köt. 1900. 427. s k. 1. 

3 Az 1545. évi litánia olvasható Drevesnél, Stimmen. 50. köt. 102. lap. 
1896. — A szent Bonaventuráé, Opera Omnia Venetiis. 13. köt. 1756. 259. 1. 
Ez 6. köt. 95. lapon (Expositio in Lucám) így ír : «Ideo dicitur Domus, porta 
et scala : domus propter Christi conceptioneni, porta propter Christi partum 
et scala propter ascensum ad Deum». 
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Nem vetendő meg A. J. Binterim megjegyzése,1 hogy e 
négy megszólítás: vas spirituálé, vas honorabile, vas insigne 
devolionis, rosa mystica: XIII. és XIV. századra vallanak, mint 
ezekben divatos sajátosságok. Erről ugyan lehet még tovább vitat-
kozni; mert az ó- és újszövetség legalább vas-t (edény) gyakran 
használ emberekről is. De annyi kétségtelen, hogy az 1503. évi 
litániában ezek közül három megközelítő cím van: vas corona-
bile, vas redemptions és rosa vivifica. Az 1545. éviben már mind a 
négy megtalálható: o vas spirituálé, o vas honorabile o vas insigne 
et devotionis, o rosa mystica. Ámde ne feledjük, hogy mind a kettő, 
kivált az utóbbi, sokkal fiatalabb, mint az 1500. évi hosszú litánia. 
Még ainellé mind a három olasz eredetű. Ennélfogva a fiatalab-
bak könnyű szerrel átvehették az öregebbikből. A szent Bona-
ventura-féle rendkívül, hosszú litániában: rosa veris speciosa; 
másikban a XIV. századból: immareibilis Rosa áll, valószínűleg 
immarcessibilis helyett.2 Sőt azon legrégibb litániában, melyet 
O'Curry dublini professor 1860 körül fedezett föl, szintén elő-
jön : Jákob földjének bibor rózsája.3 

Pontosan nem lehet meghatározni az időpontot sem, mely-
ben a loretói litánia jelenlegi alakjában föllépett. És pedig azon 
esetben sem, ha el is fogadjuk, hogy az 1500. évi litánia öre-
gebb. Mert ámbár eddig legelőször Cyrillus Bernardin loretói 
főpapnak művecskéjében4 1576 olvasható ; mégis valószínű, hogy 
1571-ben a lepantói csata előtt már meg volt rövidítve, készen 
volt. De a mai loretói litánia 1576. nem vitte a főszerepet! 
Cyrillus szerint akkor jobban ki volt tüntetve egy másik litánia, 
mely a Szentírásból volt összeállítva. Ennek adja könyvében az 
első helyet; valamint a föliratot, hogy a szentházban használa-
tos. Ez azonban csak átmeneti tünemény, mely nem tartott 
sokáig. XIII. Gergely pápa nem adta meg az 1578-ban kérel-

1 Binterim, Die Vorzüglichsten Denkwürdigkeiten. 4. köt. I. rész. Mainz 
1827. 599. 1. Hivatkozik egy műre: Wilhelm Smitii Dissert, in baec quatuor 
Litaniarum quas vulgo Lauretanas appellamus Commata : Vas spirituálé, Vas 
honorabile etc. Antverpiae, 1767. 

2 Binterim, it. a. mű és hely. 602. 1. Rubeis O. Pr. találta. 
3 O'Curry ir nyelven írt litániája németül: Stimmen etc. 18. k. 128. 1. 

Harmadik litániában (Stimmen. 58. k. 421. 1.) a XV. század végéről : t'los 
immarcessibilis jön elő, de nem rosa. 

4 Amit Cyrillusról irtunk, Braun S. J. értekezéséből kölcsönöztük : Ur-
sprung der Lauretanischen l.itanei, Stimmen etc. 58. köt. 432. 435. 11. 1900. 

Religio, hittud. és bölcs, tolyóimt. 10 
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mezett különös jóváhagyást a Szentírásból merített litániának. 
És így nyerte el a mostani loretói litánia a szentházban az első-
séget. Sőt 1580 óta a loretói kiadványok egyedül kezdik köz-
leni. Figyelemreméltó, hogy a Szentírásból készült litánia 1578. 
újnak neveztetik. V. Sixtus pápa 1587-ben először adott a loretói 
litánia elvégzésére búcsút. VIII. Kelemen pedig biztosította szá-
mára az egyeduralmat. 

Az 1500. évi litánia minden tekintetben megérdemli, hogy 
nálunk is meg legyen örökítve, mint külföldön. Eddig tudtunk 
szerint ez nem történt meg sehol. Azon címeket, melyek a mai 
loretói litániából véglegesen kimaradtak, számokkal fogjuk föl-
tüntetni. 

Kyrie eleison etc. Virgo praedicanda 
1. Sancte Sanctorum Deus 9. Virgo pulcherrima 

Sancta Trinitas unus Deus 10. Virgo sacra 
Sancta Maria—Ora pro nobis 11. Virgo benedicta 
Sancta Dei Oenitrix 12. Virgo speciosa 
Sancta Virgo Virginuin 13. Virgo formosa 
Mater Christi Speculum justitiae 
Mater castissima Causa nostrae laetitiae 
Mater purissima Vas spirituálé 
Mater inviolata Vas honorabile 
Mater intemerata Vas insigne devotionis 
Mater amabilis 14. Vas totius sanctitatis 
Mater mirabilis Rosa mystica 

2. Mater misericordiae Turris Davidica 
Mater divinae gratiae Turris eburnea 
Mater creatoris Domus aurea 
Mater salvatoris Foederis arca 

3. Mater humilitatis Janua caeli 
4. Mater totius sanctitatis Stella matutina 
5. Mater obedientiae 15. Pulchrior luna 
6. Mater prudentiae 16. Hospitium deitatis 
7. Mater sapientiae 17. Cubile divinitatis 

Virgo prudens 18. Spiritus Sancti secretarium 
Virgo fidelis 19. Spiritus Sancti habitaculum 
Virgo potens 20. Spiritus Sancti solatium 
Virgo Clemens 21. Thronus Salomonis 

8. Virgo clementissima 22. Hospitium Paradisi 
Virgo veneranda 23. Gemma castitatis 
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24. Flos virginitatis Regina patriarcharum 
Salus infirmorum Regina prophetarum 
Refugium peccatorum Regina apostolorum 
Consolatrix afflictorum 29. Regina evangelistarum 

25. Hymnus caelorum 30. Regina innocentium 
26. Fons hortorum Regina martyrum 

Regina Angelorum Regina confessorum 
27. Regina patrum sanctorum Regina virginum 
28. Regina viginti quattuor se- Regina sanctorum omnium 

[niorum Agnus Dei etc. 

Ha az 1503. évi litániát összehasonlítjuk a loretóival, mint 
az a most lemásolt hosszú litániában előfordul, megállapítjuk, 
hogy 48 megszólítása közül 18 eltér a loretói litániától. Tehát a 
71 cimrnel biró hosszú litánia1 aránylag kevesebb eltérést mu-
tat: 71—-29, mint az előbbi. Az 1545. évi litánia közelebb áll a 
loretóihoz. Mert 63 megszólítása közül 36 a megegyező, 27 pedig 
az eltérő. Sedes sapientiae azonban mind a kettőben megvan. 
Braun is osztja e nézetet , 2 de a hosszú litániánál nem jegyzi 
meg nyiltan, hogy abban ugyan 29 eltérő cím van ; ámde a meg-
egyezők száma 42. Nem lehetetlen, hogy mind a három a hosszú 
litániának megrövidítési kísérlete ; mely azonban legjobban sike-
rült a harmadikban, a különálló loretóiban. 

A föntidézett irhoni litánia, ha a hosszú litániával össze-
vetjük, bir néhány megközelítő és néhány egyező címmel is. 
Van-e összefüggés közöttük, nehéz eldönteni, Braun meg sem 
próbálta; de talán inkább azért, mert a megszólításokhoz nincs 
hozzácsatolva: könyörögj érettünk. Mindazáltal szintén megérdemli, 
hogy a magyar olvasóközönség megismerje ! Hiszen eddig a leg-
régibb litánia; továbbá azon szerencsében is részesült, hogy 
IX. Pius pápa minden hivőnek ajánlotta és az elvégzését 100 napi 
búcsúval látta el 1862 szept. 5.3 

1. Nagy Mária 3. Asszonyok legnagyobbja 
2. Mária, legnagyobb a Máriák 4. Angyalok királynéja 

fközt 5. Mennynek úrnője 

1 A címek összeszámítását Sancta Maria-nál kezdtük és Regina sancto-
rum omnium-nál végeztük. 

2 Stimmen a. M. L. 58. köt. 427. 1. 
3 Az ir nyelvű litániát, nem nézve a szépségre, inkább szószerint for-

dítottuk a Stimmen 1880. 18. köt. 128. lapjáról. 
10* 
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6. Szent Lélek kegyelmével tel- 33. 
[l'es asszony 34. 

7. Boldog és legboldogabb 35. 
8. Az örök dicsőség anyja 36. 
0. Mennyei és földi egyháznak 37. 

[anyja 38. 
1U. Szeretet és kegyesség anyja 39. 
11. Aranyos világosság anyja 40. 
12. Mennynek dísze 41. 
13. A békének előhírnöke 42. 
14. Mennyország ajtaja 43. 
15. Aranyból való szekrény 44. 
16. A szeretet Ss irgalom trónusa 45. 
17. Az Istenség szentélye 46. 
18. Szüzeknek éke 47. 
19. Családtörzseknek úrnője 48. 
20. Kerteknek forrása 49. 
21. Megtisztulás a bűnökből 50. 
22. A lelkeknek lemosása 51. 
23. Árváknak anyja 52. 
24. Csecsemők dajkája 53. 
25. Szerencsétlenek menedéke 54. 
26. Tenger csillaga 55. 
27. Istennek szolgálója 56. 
28. Krisztusnak anyja 57. 
29. Az istenség székhelye 58. 
30. Szép, mint a galamb 
31. Szelíd, mint a hold 59. 
32. Ragyogó, mint a nap 60. 

Éva gyalázatának eltörlése 
Az élet visszaállítása 
A nők tökéletessége 
Szüzek elseje 
Bezárt kert 
Lepecsételt forrás 
Istennek anyja 
Örökös szűz 
Szent szűz 
Okos szűz 
Nyájas szűz 
Tiszta szűz 
Élő Istennek temploma 
Az örök királynak trónja 
A Szent Lélek lakása 
Jessze gyökeréből való szűz 
Libanon cédrusa 
Sión hegyének ciprusa 
Jákob földjének bibor rózsája 
Termékeny, mint az olajfa 
Virágzó, mint a pálma 
Magasztos szülő 
Názáret világossága 
Jeruzsálem dicsősége 
A világnak koronája 
Legnemesebb a keresztény 

[népben 
Az élet Királynéja 
Mennybe vezető lajtorja 

Nekünk úgy látszik, hogy ezen VIII. századból való litániát 
az 1500. évinek szerkesztője ismerte és azt szemelőtt tartotta: 
bármily messze is legyen Irhontól az olasz föld. Erre bírnak 
bennünket a következő számú címek: 4, 5, 14, 15, 16, 20, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51. 

Pécs. 
Midlinsz/y József S. J. 
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n y í l t k é r d é s . 

Dr. Karácsonyi János — Magyarország és a nagy nyugati 
egyházszakadás, Nagyvárad 1885. c. munkájában (80. 1.) —- idézi 
(Fejér Cod. Dipl. X. VI. 293. skv. 11.) Zsigmond királynak 141Q. 
aug. 21-én kelt rendeletét, mely szerint a konstanzi zsinat alkalmá-
ból : «Felségünk a pápától azt a szabadalmat nyerte, hogy senki,.. 
ne idéztethessen vagy felebbeztcthessen másokat a külföldre a 
conquestusok vagyis bullák és más egyházi perlevelek által.» 

Ismételt utánjárásomra sem sikerült a Codex latin szövegét 
megszereznem. A magyar szöveget visszafordítva a megfelelő 
hely körülbelül így hangzik: ...nullus extrahere possit alios 
extra regnum per conquestus... rteque (nec) per appellationem. 
Ha ez a kifejezés «neque (nec) per appellationem» Fejér Codexé-
ben tényleg olvasható, akkor ez úgy sejteni — Fejér hibás 
olvasása e helyett: «ms/» aer appellationem = kivéve felebbezés 
folytán. 

Főbb érveim: 
1. Ugyanezen rendelet megsemmisíti a külföldön «kezdeth 

pereket (de nem a «felebbezés» folytán oda vitt pereket). 
2. Az 1440 évi IV. t.-c, «vetusta consuetudo» alapján ugyan-

azt rendeli... «nullus»... (vigore bullarum)... quemcunque 
regnicolarum nostrorum citare seu extra regnum in causam 
attrahere praesumat». 

De hozzáteszi (art. VI.): «Illud tamen quibuslibet indulge-
mus, ut in lite seu causa in hoc regno nostro... moto et ven-
tilata —- finita lite seu causa —• liberam ad Curiam Apóst, vei 
concilium appellandi habeant facultatc/«».' 

3. Az 1471:19. 1. §,: «Quilibet prius hie in regno coram 
suis iudicibus ordinariis ius suum prosequatur, et ita tandem, 
si voluerit per viam appelationis causam suam Romam intro-
ducat. (Olyannyira megerősödött gyakorlat ez, hogy a törvény-
hozás már épen Sz. Istvántól gondolja e szabadalmat származni). 

4. De koronatanú az 1498. évi 63. t.-c., mely mint köz-
tudomású dolgot hozza fel, hogy: «...ex concessione venera-
bil ium.. . eardinalittm olim in Concilio Constantiensi... regnum 

1 Idézve Kovachich, Supplementnm ad Vestigia Comitiorum, Budae. 
1798. I. k. 219. 1. 
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hoc in eo privilegiatum esse constat: quod nullus extrahatur 
extra istud regnum ad iudicia auctoritate litterarum apostoli-
carum, nisi causae per appellationem fuerint ad Sedem Apóst, 
devolutae». 

5. Végül a német konkordátum, melynek folyománya nyil-
ván ez a privilégium is, a Zsigmond-féle rendelet ugyanazon 
olvasását («nisi per appellationem») kívánná. 

Az egész XV. század okmányainak homogén sorozatában 
(a német konkordátumtól az 1498. évi törvényig) tehát az emlí-
tett Zsigmond-féle rendelet szerepel mint egyetlen zavaró 
heterogén momentum. 

Kérdésem : Zsigmond túlzása-e tehát az, vagy Fejér olvasási 
hibája? 

Kérdésemre dr. Karácsonyi János püspök úrtól szeretnék 
e helyen felvilágosítást kapni; illetve onnét, ahol az okmány 
eredetije található. 

Felsőlövő. Dr. Király János. 

Hibaigazí tás. Az 1918. évf. 1. szám 18., 19. és 20. sor: 
a «föld feletti vizeken» helyett az «ég feletti vizeken» tessék 
olvasni. 

Fizetések nyugtatása. 
1915-re 12 koronát fizetett : A m b r u s Lász ló . 
1916-ra 12 koronát fizettek : Ambrus László, Botár Gáspár, Brandt Mik-

lós, Kiss Szerafin, dr. Tóth Kálmán. 8 koronát: Kiss Károly. 
1917-re 12 koronát fizettek : Ambrus László, Botár Gáspár, Brandt Miklós, 

dr. Felber Gyula, Ferencrendi hittanhallgatók Vajdahunyad, Katholikus Kör 
Székesfehérvár-Belváros, Kiss Károly, dr. Tóth Kálmán. 10 koronát : Micskó 
István. 8 koronát : Kiss Szerafin. 6 koronát : Deinján Ákos, Merlák Ferenc. 

4 koronát : Koller József. 
igi8-ra 50 komát fizetett : dr. Rott Nándor veszprémi püspök. 40 koro-

nát fizettek : Középponti Katholikus Kör Budapest, Papnevelő-intézet Eger. 
24 koronát fizetett : Zelényi Menyhért. 20 koronát fizettek : Adorján Károly, 
Alexa Ferenc, dr. Ambrus István, Ádám István, Babarczik Gyula, Barabás 
György, dr. Baranyay József, Bartha István, Benedekrendi apátság Czell-
dömölk, Bencés főgimnázium tanári Könyvtára Győr, Bezdán János, Bilkei 
Ferenc, Biró Ferenc, dr. Boda János, dr. Boromisza Tibor, Braun István, 
Jr. Bundala Mihály, dr. Chorényi József, Ciszterci főgimnázium tanári Könyv-
tára Székesfehérvár, Cisztercita Konvent Zircz, dr. Csárszky István Wien, 
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dr. Császik István, Csernik Alajos, Czindery Endre, Szent Domonkos zárda 
Budapest, Szent Domonkos zárda Vasvár, dr. Dőry Ferenc, Drexler Antal, 
Druga László, Dulla Nándor, Egyházmegyei Könyvtár Nyitra, Engelhardt 
Ferenc, Eőri János, Herceg Esterházy Miklós, Ettinger János, dr. Fehér Gyula, 
Ferschich János, Ferencrendi zárda Fogaras, Ferencrendi zárda Gyöngyös, 
Ferencrendi zárda Medgyes, Ferencrendi zárda Németujvár, Ferencrendi zárda 
Pécs, Ferencrendi zárda Pozsony, Ferencrendi zárda Szakolcza, Ferencrendi 
zárda Szeged, dr. Fibiger Sándor, Filkom Jenő, Finta Antal, Fischer-Colbrie 
Ágoston, Főgimnázium tanári Könyvtára Esztergom, Főgimnázium tanári 
Könyvtára Keszthely, Főgimnázium Szilágysomlyó, dr. Franciscy Lajos, 
dr. Frentiu Valér, Karmelita rendház Győr, dr. Gebauer Miklós, Geosits Lajos, 
Glatt Ignác, Gombár György, Gróh Ferenc, dr. Hadzsega Bazil, dr. Haiczl 
Kálmán, Hajós József, Hartsár István, Hehelein Károly, dr. Henny Ferenc, 
Herger Nándor, dr. Heródek Ferenc, dr. Hindy Zoltán, dr. Hirschler József, 
Hodács Ágost, Hoffmann Kálmán, Hold Ádám, Horváth Béla, dr. Horváth 
Ferenc, Horváth József, Horváth Lajos, Hölszky Károly, Huber Lipót, Hudyma 
Emil, Illés Viktor, Janics Ferenc, Jézustársasági Rendház Pozsony, Kapucinus 
zárda Budapest, Karácson Márton, Kármeliták Zolnbor, Kecskés Károly, Kiss 
Károly, dr. Kokas János, Koller József, Kossey Tivadar, Kuhn Ferenc, Lazarista 
Missióház Budapest, Littvay Péter, Magyar Mikiós, Magyar Zsigmond, gróf Mai-
láth Géza, dr. Markovits Pál, Márki Ferenc, Márton Béla, Mészáros József, 
gróf Mikes János, Minárik József,Minczér Elek, Molnár János, Molnár Zsigmond, 
Nagy Károly, Néger Ágoston, Németh Ferenc, Nóvák István, A növendékpapok 
Szociális Köre Székesfehérvár, Növendékpapság egyházirodalnii iskolája Eger, 
Növendékpapság egyházirodalnii iskolája Nyitra, Országos Katholikus Szövetség, 
Budapest, Pacha István, Pagács Géza, Papnevelő intézet Besztercebánya, 
Rozsnyó, Veszprém, Pavetits Lajos, Pál István, Pelczer Béla, Pintér Imre, 
Plébánia Hivatal Attala, Balatonberény, Galgóc, Kunosvágása, Kvacsán, Lovas-
berény, Nagyszalók, Nógrádszakái, Nógrádverőce, Pusztavám, Ruttka, Szent-
békálla, Szentetornya, Szomor, Pokorny István, Polák István, dr. Povischil 
Richárd, Prause József, Prémontrei székház könyvtára Csorna, Premontrei 
rendház Lelesz, Püspöki tanítóképzőintézet Pécs, dr. Ráday Sebestyén, dr. Rejőd 
Tiborc, Ridárcsik Imre, Schermann Egyed, Schiffer Ferenc, dr. Sebes Ferenc, 
dr. Sinkó István, dr. Stuckner János, Szabó György, dr. Szánthó Géza, Szent-
Agoston egylet Kalocsa, Szent-Imre-Kör Budapest, Szemináriumi Könyvtár 
Győr, Szemnecz Emil, dr. Szentes Anzelm, Szervita rendház Budapest, Székely 
Tamás, Szolinger Antal, Szuhán István, Tomcskó Alajos, Tóth Alajos, Tóth 
István, dr. Tóth József, dr. Tóth Kálmán, Vajda János, Városi közkönyvtár 

Szabadka, Vizi János, Wéber Pál, dr. Záborszky István, Zágor Pál, gróf Zichy 
Lujza, dr. Zsembery István. 16 koronát fizettek : Csanádi Magyar iskola, Fodor 
Sándor, dr. Galló Simon, Kahnancsok Andor, Marszina Alajos, Plébániai Hiva-
tal Nyésta. 15 koronát fizetett : Walter János. 12 koronát fizettek : dr. Altorjay 
Sándor, Cisztercita rendi tanárképzőintézet Budapest, Fekete János, Ferenc-
rendi Zárdafőnökség Budapest, Dés, Főgymnázium tanári Könyvtára Pápa, 
Hoffmann János, Schwartz József, Szekeres Fábián. 10 koronát fizettek : Arnbach 
Mihály, Bálás Lajos, Barácius József, Boksay János, Csányi Kálmán, dr. Csep-
regi Imre, Dicenty Gyula, Ferencrendi Zárdafőnökség Szászváros, Heringh 
Lajos, dr. Jaktibek István, Károly Lajos, Krssák József, Milakovszky Iiruc, 
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Mitnyákovits János, Plébániai Hivatal Mosondamó, Richter Antal, Röszler 
Ferenc, dr. Sashegyi Aladár, Szabó István, Schwerer Jakab, Szeifricz István. 
Szentiványi József, Szúnyog Xav. Ferenc, Tombor Jenö. 8 koronát fizettek : 
Cisztercitarendi tanárképzőintézet Budapest, Domonkos zárda Szombathely, 
Fcrencrendi hittanhallgatók Vajdahunyad, Fiedler István, Kegyesrendi főgim-
názium tanári Könyvtára Budapest, Rozim József, Varga István. 7 koronát 
fizetett : Pázmány-kör Innsbruck, 6 koronát fizettek : Bér Géza, Tódor László. 
4 koronát fizettek: Demján Ákos, dr. Szely Lajos (a már fizetett 16-hoz). 

A nyugtatást február 9-ikén zártam le. -
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint erről 

az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet küld-
tek, szíveskedjenek a pótlást megtenni ; kívánatra újabb befizetési 
lapot küldök. A hátralékosok is szívesek lesznek fizetni. 

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

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

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

A Weisz-Szabó-féle 22 kötetes Világtörténelem megrendelői-
nek mindezideig azért nem szállítottam a példányokat, mert az 
egész készlet vidéken volt, a vasút illető vonala polgári szállít-
mányokra sok hétig zárva volt. Most már útban van a készlet 
s mihelyt megérkezik, köttetem és szétküldöm a megrendelt pél-
dányokat. Addig szives türelmet kérek. 

Most jelent meg: Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv 
minden rendű katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss 
János, egyetemi tanár. 1917. 13V2 cm. magas; 81/2 cm. széles, 
384 old. 4 képpel. Ára díszes kötésben 8 kor., erősebb kötésben 
10 kor. 10 után 2 tiszteletpéldány, nagyobb rendelésnél 250/o 
leszámítás. A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, mely az 
értelmiségnek is meg az egyszerűbb közönségnek is megfelel, 



erre a célra úgy az imákban, mint az oktatásokban egyszerű, vi-
lágos nyelvezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy ameny-
nyire egy mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, mindenkinek 
igényét kielégítse. Mutatják ezt tartalomjegyzékének fő címei: 
I-ső szakasz. Mindennapi imák és megszívlelni valók (3—22. old.). 
II. sz. Imák szentmisére, az egyik latin szöveggel és a minisztrá-
lás módjával (23—90. old.). III. sz. Az egyházi év egyes idő-
pontjaira : A) Az Úr ünnepeire. B) A Boldogságos Szűz ünnepeire. 
C) Az angyalok és a szentek tisztelete (91—187. oldal). IV. sz. 
A hét szentségre vonatkozó felvilágosítások és imák (188—225. 
old.). V. sz. Különféle nyilvános és magán ájtatosságok (226—277. 
old.). VI. sz. Énekek (120 ének, 278—369. old.). VII. sz. Az 
istenitiszteletben előforduló idegen szók értelmezése (370—373. 
oldal). 

Dr. Katschthaler János. Katholikus ágazatos hittan (Dogma-
tika.) Hat nagy kötet, fűzve 38 kor., félbőrben 50 kor. 

Joyau. Aquinói szent Tamás életrajza. Díszes egész vászon-
kötésben 4 kor. 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gözüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , X., S z i g l i g e t i - u t c a 2 9 . sz . 
ORGONAÉPÍTÉSI C s # é s R i r > u d v a r i s z & l l í t ó . a 

* MŰINTEZET . v F e r e n c J ó z s e f - r e n d lovagja . 
A p á r i s i , bécsi , pécsi s tb . k iá l l í t á sokon k i tün te tve . 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít 

Tervezeteket és mintarajzokat 
— kívánatra díjmentesen küld. :: 
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A katholikus irodalom 
újdonságai. 

A keresztény 
gyermekvédelem. 
ïrta Nóvák Lajos kaposfôi prépost, tb. 
kanonok, a Szent István Akadémia 
rendes tagja. Szerző a tárgyára vo-
natkozó anyag teljes ismeretével, min-
den jelentős adat felhasználásával irta 
meg méltán alapvetőnek nevezhető 
müvét, melyben egyrészt a gyermek-
védelem történeti fejlődését, másrészt 
a mi napjaink gyermekvédelmi tevé-
kenységét ismerteti. Ára kor. 2.40 

A béke útjain. 
Kilencz szentbeszéd. Irta és elmondta 
Wolkenberg Alajos dr.. egyet, tanár. 
A budapesti tudományegyetem kitűnő 
hitszónokának e kivételes értékű be-
szédei mindenképen méltók arra,hogy 
a művelt magyar közönség széles 
köreihez eljussanak, a történelem leg-
szörnyűbb háborúja közepett szét-
árasztva a krisztusi világnézet nemes 
békeszellemét. Ára 4 korona. 

Megrendelhetők a 5 zent-István -Társulat 
könyvkereskedésében IV., Kecskemétiu. 2. 



50250 
III . F Ü Z E T « L X X VI I. É V F . « M á r c i u s . 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

É S BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

SZERKESZTI ÉS KIADJA 

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

T a r t a l o m : 
1517. A Krisztusi hitegység. • ségi jegy mivoltáról. Dr. 
bői a protestantizmus hisza- ° Schütz Antal. — A tömegben 
RadásánaK megindulása. Dr. a végrehajtott cselekedetek 
Breznay Béla. - Egy u j abb ° és az erkölcsi felelősség, 
sumír Kozmogónia. Dr. • Komicsy István. — Irodalmi 
Kmoskó Mihály. — A szent- D értesítő. jiVegy« 

B f ^ t á t e r a r é k s i t i i ü l * 

* À l î f 
? S • ü • 

A P 1 C 5 T 
J l 

A. S T E P H A N E U M R. T. NYOMÁSA, 
1 9 1 8 . 

I 

i 



TARTALOM. 

I. Értekezések. 
Oldal 

1517. A krisztusi hitegységből a protestantizmus kiszakadásának megin-
dulása. Dr. Breznay Béla 153 

Egy ujabb sumír kozmogónia. Dr. Kmoskó Mihály ... _ 174 
A szentségi jegy mivoltáról. Dr. Schütz Antal _. ... _ _ 193 
A tömegben végrehajtott cselekedetek és az erkölcsi felelősség. Komócsy 

István „ „ ... ... _. 213 

II. Irodalmi értesítő. 

Dr. Aug. Fischer-Colbrie : Pro fidei propagatione. Dr. Fekete Géza József 231 
Dr. Czettler Jenő : Magyar mezőgazdasági szociálpolitika. Blaskovies 

Ferenc — _ ... _ _ ... 232 
Der stille Krieg der Freimaurerei gegen Thron u. Altar. Németh Sándor 234 
P. Saedler S. J. : Mutterseelsorge u. Mutterbildung. Dr. Babura László 235 
Dr . Scheffler János : Szabad-e a papoknak nyerészkedniük ? Dr. Tauber 

Sándor - - 236 

III. Vegyesek. 

Lehetett-e 1419—39 közt a római kúriához felebbezni ? Dr. Karácsonyi 
János ... — ... _ ... _ 238 

Egyháztörténeti szakszemle. Dr. Sipos István ... ~ ... 238 
Irodalmi jelentés és pályázati hirdetés... _ _. ... 244 
Fizetések nyugtatása _ _. ... _ _ 244 
Hirdetési rovat _ 245 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetek-
ben. Ára 1918 elejétől egész évre 2 0 korona. Mihelyt a nyom-
tatási árak csökkennek, a folyóirat ára ismét kisebb lesz. 

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

' J 



»•••«•••••»••m»** 

I. É R T E K E Z É S E K 

1517. 
A krisztusi hitegységből a protestantizmus kiszakadá-

sának megindulása. 

(Harmadik közlemény.) 

C) Jézus tanítása a hitéletről. 

EZT EQYSZERŰSÉOÉNÉL fogva igazán dióhéjban lehet előadni. 

Az Úr Jézus összes evangeliumi tanítása két sarkpont körül 
forog, és pedig: 

a) hogy hinni és mit kell hinni? 
b) hogy mit lehet, mit tanácsos és mit kell tenni? 
E két sarkpont körül forog az újszövetségi Szentírásban 

minden evangelium, minden apostoli levél. S az evangéliumok 
és apostoli levelek hit- és erkölcsi tanításaihoz gyakorlati, históriai 
kommentárt, magyarázatot «Az Apostolok cselekedetei» és a 
«Jelenések könyve» szolgáltatnak. Ez az egész újszövetségi Szent-
írás, amely telidestelileg tele van nemcsak hittanításokkal, hanem 
erkölcsi oktatásokkal, parancsolatokkal és korholásokkal és mennél 
magasabb tökéletességre buzdító utasításokkal. Klasszikus például 
elég legyen szent Máté evangéliumának csak V., VI. és VII. fejeze-
teire hivatkozni, amelyek a krisztusi, evangeliumi morálnak az e föl-
dön Krisztus útján elnyerhető nyolc boldogság kihirdetésével és tü-
zetes megismertetésével foglalkozó «magna chartá»-ját tartalmazzák. 

Tehát: Az Istentől kinyilatkoztatott igazságokat hinni kelts 
Kerülve minden bűnt, állandóan jót kell cselekedni ! 
Krisztus evangeliumi törvényalkotásának rövid tartalma. 
Mindakettőnek megszegésére Krisztus Urunk szentséges 

ajkaival büntetésül az örök kárhozat; mindakettőnek megtar-
tására jutalmul, megdicsőítésül, itt e földön lelki újjászületés útján 
«Isten fiaivá» való avatás és abban megtartás, a földi életen túl 
Isten szine látásával észt és sejtelmet felülmúló örök boldogság 
van kiszabva. 

R e l i g i o , hi t tud. és bö lcs , folyóirat . 11 
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«Aki hiszen és megkereszteltetik — Krisztus Urunk saját 
szavai — üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik».i 

«Valamennyien befogadák őt (a testté lett Igét, Jézust az 
emberré lett Isten Fiát) hatalmat ada nekik, hogy Isten fiaivá 
legyenek, azoknak, kik az ő nevében hisznek».2 

«Szem nem látta, fül nem hallotta, sem ember szivében fel 
nem merült, mit és mennyit készített Isten azoknak, kik őt sze-
retik»^ 

A kettő: «hinni» és a hittel jó cselekedeteket párosítani, 
Krisztus Urunk evangeliumi rendeletében egymástól elszakít-
hatatlan dolgok, úgy hogy hiába mondja valaki a kereszten 
függő Megváltónak: Uram! Uram! hiszek benned, de tovább 
nem megy! Ha valaki nem kerüli a bűnt és jó cselekedeteket 
nem gyakorol : azt az Úr, minden hite dacára, nem ismeri el 
tanítványának s az itélet napján elutasítja magától az örök kár-
hozatba. 

«Minden fa, mely nem hoz jó gyümölcsöt — Krisztus Urunk-
nak saját szavai — kivágatik és tűzre vettetik». 

«Nem minden, aki mondja nekem : Uram ! Uram ! megyen 
be mennyeknek országába, hanem aki Atyám akaratját cselekszi, 
ki mennyekben vagyon, az megyen be mennyeknek országába». 

«Sokan mondják majd nekem ama napon (az itélet nap-
ján): Uram, Uram! nem a te nevedben jövendöltünk-e? nem a 
te nevedben űztünk-e ördögöket? nem a te nevedben tettünk-e 
sok csodákat?» 

«És akkor megvallom nekik: Mert soha nem ismertelek 
titeket; távozzatok tőlem, kik gonoszságot cselekesztek!»4 

Az a kérdés merülhet fel itt, hogy Krisztus Urunk tanítása 
szerint, mi szükségesebb: a hit vagy a jó cselekedetek? Erre a 
kérdésre könnyű megfelelni. Mindakettő elkerülhetetlenül (necessi-
tate medii) szükséges az üdvösségre : a hit azért, mert nélküle 
üdvösséges cselekedeteket nem lehet gyakorolni; a jó csele-
kedetek azért, mert nélkülök hiába hiszen valaki, nélkülök min-
denki elkárhozik. Tehát melyik szükségesebb ? A jó cselekedetek, 
vagyis az erényes élet nyeri meg közvetetlenül az őrök életet; a 
hit pedig azért szükséges, hogy abból éljünk («iustus ex fide vivit»,. 

1 Sz. Márk, XVI, 16. V. ö. sz. János, III, 18. 
3 Sz. János, I, 12. 
3 Kor. I, 2, 9. 
4 Máté 7, 19-23. 
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sz. Pál szavai). Tehát a hit csak a jó cselekedetek erejével, azok 
döntő közvetítésével szerezheti meg az örök életet. Tehát a jó 
cselekedetek fensőbb értékűek, döntők. Az Úr Jézus is a jó 
cselekedetekre vet fensőbbséges súlyt, mikor csodatevőinek nagy 
hitük dacára azt mondja: hitetek dacára «nem ismertelek (el) 
benneteket» enyéimnek. 

Hogy a Krisztus Urunknak a jó cselekedetekről szóló taní-
tásáról és rendeléséről szóló kép teljes legyen, figyelmeztetünk 
még arra, hogy ő azért rótta ki az ő hívei számára parancsolatait 
kötelességekül, mert az embereket nem puszta physikai szükség-
nek alávetett állatnak, a kötelességek világában, mint Luther 
vélte, csupa «tuskók»-nak, hanem ésszel és szabadakarattal biró 
szellemi lényeknek tartotta és tartandóknak rendelte. 

Végül, hogy az emberi szabadakaratnak egész a végtelenig 
szabad játékot és gyönyört engedjen a jó gyakorlásában, a szük-
séges jókra vonatkozó törvények fölött tanácsokat is állított fel 
a jó biztosabb és a szükségesnél magasabb fokú gyakorolhatá-
sára, úgy hogy Krisztus Urunk egyházában nemcsak physikai, 
testi csodák lehetségesek és otthonosak, hanem a jó, a töké-
letesség gyakorlásának szellemi, erkölcsi csodái is szakadatlanul 
hirdetik a Megváltót adó mennyei Atya mindenhatóságát, böl-
cseségét és nemcsak aljasságtól mentes, de mindennapi közép-
szerűségek, alacsonyságok eszközlése felett álló végtelen és kime-
ríthetetlen szentségét. 

Az evangéliumi tanácsokról szóló isteni utasítás részletesen 
mind a három synoptikus evangéliumban megvan. Egy iíjú, ki 
igen gazdag, sz. Lukács szerint «fejedelmi» vala, azzal a kér-
déssel járult az Úr elé: mit cselekedjék, hogy az örök életet 
elnyerje (más szavakkal : mi szükséges, mit kell tenni az üdvös-
ségre?) Jézus azt feleié neki: «Tartsd meg a parancsolatokat!» 
(s felsorolta neki a főbbeket, hatot, legfőbbül a felebaráti szere-
tetet.) A «sok jószágú» fejedelmi ifjú válaszolván, hogy ő az Isten 
parancsolatait híven megtartja-e, kérdé, «mi híjával vagyok még, 
(vagyis a kötelességek teljesítésén felül mit lehet még neki tennie? 
Ekkor állítá fel Jézus a következő tanácsot: «Menj (haza), add 
el a mid vagyon és osszd a szegényeknek, és kincsed leszen 
mennyben; azután jöjj, és kövess engem». Máté 19, 16—30. 
Márk 10, 17—31. Luk. 18, 18—30. Az evangéliumi tanácsok 
követésének a parancsok megtartásának tökéletességét fokozó 
tökéletessége az evangéliumi elbeszélésben mind a három evan-

11* 
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gelistánál Krisztus Urunk nyilatkozatában több tekintetben meg 
van állapítva és szinte kézzelfoghatóan fel van tüntetve. 

* * * 

Lássuk most ennek a krisztusi intézkedésnek Luther-féle 
torzképét i 

D) Luther tanítása a hitéletről. 

Luther tanítása a vallásos hitéletről bámulatosan hü kivetít-
ménye az ő vulkáni természetének. 

A középkor és a renaissanse mesgyéjén élt Picus a Miran-
dula mondotta, hogy lángész — eszelősség belekeveredése nélkül 
nem létezik. «Nullum magnum ingenium, úgymond, (est) sine 
mixtúra dementiae.» 

Bocsánat, hogy a plátói szárnyalású nagy idealistának ezt 
az elméletét, egyetemes érvényesség tekintetében, kétségbe von-
juk. Miért? Mert esztelenségbe elsőbben is nemcsak nagy ész 
keveredhetik be. Gyenge észszel ez a baj még hamarább,és még 
gyakrabban eshetik meg és szokott is megtörténni. Azután a 
világtörténelemben az emberi gondolkodás története tanúskodik 
amellett, hogy voltak igazán lángeszű emberek, akik, ami a gon-
dolkodás egészségét illeti, pillanatra ebben-abban esetleg téved-
hettek ugyan, de esztelenségben, vagy mondjuk, állandó esze-
lősségben nem merültek el, aránylag csak kevesen. 

Lángeszű embereknél idült bajkép a szellemi napfogyat-
kozást mindig az okozta, hogy vagy testi szervezetükben, vagy 
lelki egyensúlyukban történt valami nagy elzökkenés: a testi 
szervezetben az épségtől s egészségtől, a szellemi egyensúlyban 
a lelki tehetségek Összhangjától. 

Igenis tehát, a nagy elmékben az eszelősséget nem az elme 
nagysága szokta okozni, hanem az elmére gyakorolt valamely 
káros vis major: agyzavaró testi baj, féktelen érzékiség, evés-
ivásban való kihágások, ú. n. rosszmájúság, epe- vagy vesebajok, 
melyek méreggel töltik meg a szervezetet, továbbá a képzelő 
tehetség túltengése, a szellemi törekvő tehetség, az akaraterő, 
szóval az egyéniségnek — mindent, testet s lelket s a lélekben 
szintén mindent, képzelmet, emlét és elmét legázoló féktelen erő-
szakossága. 

Lutherrel egy ilyen erőszakos temperamentum vontatásába 
került nagy ész jelent meg a világtörténet folyásában. Lángész, 
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mint jelző, egyszerűen nem illetheti meg őt, mert nagy elméje úgy-
szólván sohasem égett tiszta lánggal, mert állandóan végletek közt 
vergődve, amint eddig is már láttuk s tüstént még jobban látni 
fogjuk, életében több fojtó füstöt termelt, mint jótékony világos-
ságot és melegséget. 

«Sic volo, sic iubeo: stat pro ratione voluntas». Ez a mon-
dása maga a megtestesült Luther az ő teljes egyéniségében, lelki 
egyensúlytalanságának teljes valóságában. Ezzel a lelki kitörésével 
maga állította be a világtörténelem arcképcsarnokába a maga 
hasonmását. Igenis: maga rajzolta le magát a maga vulkáni 
természetével, amely nem egészen félszázad alatt egész hegy-
láncolatokat vetített ki és halmozott össze elméleti képtelen-
ségekből és valóságos ethikai szörnyűségekből. Ez utóbbiakra 
vonatkozólag elég legyen csak egy dologra hivatkozni, ama 
elfogadhatatlan lutheri szörnyű erkölcsi elvre: «Pecca fortiter, sed 
fortius crede, et gaude in Christo».1 

S amilyen volt Luthernek megállapodott tudása férfi korá-
ban, olyan volt előzőleg és előkészítőleg az ő tanulása, — midőn 
a Szentírásból, a szentatyákból, az egyház legnagyobb doctorá-
nak, szent Ágostonnak műveiből és más későbbi hittudósok és 
kivált mystikusok könyveiből, — «össze-vissza olvasott és tanult.» 
Idéző jel közé tesszük ezt az össze-vissza való tanulást, mert a 
tanulás Luthernél csakugyan — volt is tanulás, nem is. Tanulás volt 
annyiban, hogy egyik-másik tanítójától csakugyan elsajátított 
valamit, például Occamtól nagyon sokat. De tulajdonképen 
Luthernél a tanulás még sem volt igazi tanulás; vagyis igaz 
ismeretek elsajátítása, hanem meghibbant rengeteg egyéniségé-
nek, egyéni ötleteinek, képzelődéseinek, botor aspiratióinak, rög-
eszméinek belesugalása, belelövelése, belegyömöszölése az olva-
sott szerző szavaiba és mondásaiba. És minthogy ez szépszerivel 
nem ment, Luther magával a Szentírással szemben is olyan eljá-
rásra ragadtatta magát, amilyet a világ még nem látott : elcsűrte-
csavarta magának Krisztus Urunknak világos szavait,2 lóhátról 
megleckéztetett apostolt;3 és mikor figyelmeztették őt, hogy az 
még sem járja, hogy ő a rómaiakhoz írt apostoli levél szöve-

1 Epistolae Lutheri a Joh. Aurifabro collectae. Jenae, 1556. 345. 
2 Lásd fent sz. Máté XVI, 18. verséhez a jegyzetet. 
3 Például sz. Jakab apostol leveléről azt merte mondani, hogy az «stra-

minea epistola.» Miért? Mert ez a levél Luther hadakozásának a jó cselekvés 
szükségessége ellen áthághatatlan akadályul útjába esett. 
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gébe a maga elméletét a «sola fides»-ről a «sola» szócska beszú-
rásával belecsempéssze: akkor maró gúnyjának mérges nedvét 
lövelte ellenfeleinek a szemébe.1 

Innen van, amit legújabban Denifle állapított meg, az, hogy 
ami a Szentírás protestáns magyarázatát illeti, a Luthert követő 
szentírásmagyarázók vallásalapítójuk subjectivismusától, önkényes 
eljárásától visszariadva, magyarázataikban Lutherre ritkán hivat-
koznak.2 

Miután ezekben az itt előrebocsájtott lélektani és nevelődés-
történelmi észrevételekben s megállapításokban Luther vallás-
tanítói kifejlődéséhez és meglettségéhez s azoknak megértésé-
hez, — a kulcsot kézbe szolgáltattuk, lássuk most már Luther 
tanítását magát a keresztény hitről s az abból kifolyó jó csele-
kedetek nélküli hitéletről. 

* * * 

Luther valláserkölcsi összes tanításáról szakemberek köré-
ben az a vélemény jegeceződött ki, hogy Luther tanrendszere, 
ha nála rendszerről lehet szó, nem egyéb, mint Krisztus köntö-
sébe kapaszkodó, vagyis a Szentírás önkényes magyarázatához 
kapcsolódó — pantheistikus mysticismus.3 

Luther vulkáni természete soha tulajdonában nem birta — 
s talán nem is ismerte — a lelki egyensúlynak azt a nyugalmát, 
mely igazi, kiváltságos, de egészséges lángelmék sajátja. Az ő 
szelleme olyan volt, mint az inga: megtestesült nyugtalanság s 

1 «Seine Obersetzung, írja e tekintetben Hergenröther, Kirchengesch.4 

III, 39. 1. 2. jegyzet, des Neuen Testaments zeigt willkürliche und entstellende 
Einschaltungen in den Text, z. B. der Partikeln allein und nur; so Rom. 
3, 20: Durch das Gesetz kommt nur Erkenntnis der Sünde; ebd. 4, 15: das 
Gesetz wirkt nur Zorn ; 3, 28 : «Dasz der Mensch gerecht werde ohne des 
Gesetzes Werke allein durch den Glauben». Letzteres, mit Recht vielseitig 
getadelt, rechtfertigte er 1530 in einem Briefe an Link: «Wenn euer neuer 
Papist sich viel unnütze machen will mit dem Worte sola, so sagt ihm flugs 
also : Dr. Martin Luther will's also haben und spricht : Papist und Esel sei ein 
Ding; sic volo, sic iubeo; stat pro ratione voluntas. Denn wir wollen nicht 
der Papisten Schüler noch Jünger, sondern ihre Meister und Richter sein ; 
wollen auch einmal stolzieren und pochen mit den Eselsköpfen, und wie 
Paulus wider seine tollen Heiligen sich rühmt, so will ich mich auch wider 
diese meine Esel rühmen». 

2 Id. m. 29. I. 
3 «Luthers System war ein religiös-pantheistischer Mystizismus.» Hergen-

röther, Kircheng.4 3. köt. 26. 1. 
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hol kínos, hol gyönyörben tobzódó vergődés volt az két véglet-
nek majd egyikében, majd másikában. Hogy csak egy példát 
hozzunk fel: ott van a pápasággal szemben egész életén át foly-
tatott tusakodása. Volt idő, mikor hason csúszott előtte mint a 
kígyó;' és volt idő, mikor villámokat, megvetésének ! villámait 
szórta rá, mint valami Jupiter. Kitűnt, hogy mikor alázatoskodott 
előtte, lelkében letaksálta a föld sarába. Mikor pedig villámokat, 
persze hogy csak puffanó léggel töltötteket, szórt a pápaságra, 
lelke mélyén nem volt ám mindig minden rettegéstől mentes, 
hátha mégis elhibázta vele szemben a maga dolgát. Halálos 
ágyán is utolsó tette, utolsó rendelkezése nem egyéb, mint egy 
háborgó lélek remegése, melyben Isten és az ő evangeliuma 
megsegítéseért (!) imádkoztatja híveit, mert, így szólt, «a trienti 
zsinat und der leidige Papst, zürnt hart mit ihm.»2 

Ami a vittenbergi «reformátor» tanait részleteiben illeti, Luther 
a philosophiának szabályszerűen promoveált magistere, a theoló-
giának szokásszerűen kreált doctora volt. 

Ebből az ő két szaktudományából következő mixtum com-
positumot állított össze: 

Lénytana (mert már Aristoteles utalt arra, hogy minden 
ethikának lénytanból kell kiindulnia) Luthernek nem ugyan 
tiszta pantheismus, mert theismusa ily teljes felfordulást nem 
engedett meg,3 hanem azért mégis pantheistikusan vizenyős volt 
végtől-végig. 

Miért és hogyan? 
Azért, mert, amint Hergenröther újabban találóan megálla-

pította, Luther szerint föltétlen és kikerülhetetlen isteni szüksé-
gesség uralkodik minden fölött. E miatt Luther tanítása szerint 
minden emberi cselekedet — jó vagy rossz, az mindegy — 
«tulajdonképen» Isten tette.4 

1 Hergenröther, i. k. 19. 1. 
2 U. a. i. k. 119. 1. 
3 «Die Realität Gottes war ihm nie Problem, wohl aber, wie er «den 

gnädigen Gott kriegen könnte.» Köhler, 27. I. Keze ügyébe keríteni az Isten 
irgalmát s abból a maga bűnössége számára üdvösséget kisajtolni : ez volt 
Luther Istennel szemben való erőszakoskodásának a végcélja. 

4 Luther interpretatora, «Germania praeceptor»-ja, Melanchton fogal-
mazta a következő lutheri tételt : %a Deo fieri omnia, tarn bona quam mala — 
et non solum permittere Deum creaturis, ut operentur (ez az emberben szabad 
akaratot feltételez), sed ipsum omnia proprie agere». V. ö. Möhler, Symbolik. 
6. Aufl. 1843. 44. 1. 
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Lélektana nem ugyan materialismus, de inaterialistikus volt 
szintén végtől-végig. 

Miért és hogyan? 
Mert — és itt már philosophiai lélektanába belekeverte a 

maga gyökerében megromlott «theologiáját» — mert szerinte az 
első szülők áteredő bűne az ember szellemiségét lerontotta és a 
szellemiekben olyanná tette, mintha rothadt «tuskó» volna, i 

Ethikája a philosophus Luthernek legsötétebb Pessimis-
mus volt. 

Miért és hogyan? 
Mert — itt ismét belekeverte a maga philosophiájába a maga 

gyökerestől romlott «theologiáját» — mert ősszülőink áteredő 
bűne a szellemiséggel együtt Luther szerint kioltott minden jót, 
sőt magát a jóravalóságot, a jónak lehetőségét, az akarat szabad-
ságát is, úgy hogy szerinte az Ádámban elbukott ember min-
denestől, teljesen rossz lett, annyira, hogy saját erejéből csak 
rosszat tehet. 2 

A mennyországba erőszak alkalmazásával való jutásról két 
homlokegyenest ellenkező világnézlet van: az egyik a krisztusi, 
a másik a lutheri. A krisztusi ez: «Regnum coelorum vim pati-
tur, et nonnisi violenti rapiunt illud», vagyis a mennyeknek 
országa erőszak alkalmazásának a tárgya és csak azok ragadják 
magukhoz, azok jutnak ennek az Isten országának s javainak 
élvezetébe, kik erőt vesznek magukon, bűnös természetükön. 
A lutheri világnézet az erőszak alkalmazásáról nem a bűnös em-
beri természet fölött való erővéíel, hanem megfordítva, az em-
beri bűnösségnek az Isten irgalmasságára való rátukmálása irá-
nyában halad. Krisztus Urunk szerint magunkon kell erőt venni ; 
Luther szerint ellenben bűnös természetünket szabad pórázra 
lehet bocsájtani s az Isten irgalmát a maga fegyverével, a meg-
váltás tényének ellene való szegezésével kell, az embernek kierő-
szakolnia. «Pecca fortiter, sed fortius crede !» Ki ne látná a kiáltó 
ellentétet?! 

Dogmatikája Luthernek — a lénytani rovatban imént kifej-

1 Luther hasonlata. V. ö. Möhler Symbolik-ját. 
1 «Liberum arbitrium (mely közhasználatú műkifejezés helyett Luther a 

servum arbitriumot kedvelte) dum facit qaod in se est, peccat mortaliter.» 
Luther e tételére a párisi hittudományi kar a következő censurât mondta ki: 
«propositio scandalosa, impia, in fide et moribus erronea». Du Plessis d'Ar-
gentré, Collectio iudicior. de novis erroribus, I. 2. 373. 
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tett ok miatt és módon — pantheisíikus volt végtől-végig, életé-
nek mind a két felében, valamint a kétségbeeséses pessimistikus, 
úgy az Istenben való vakmerő bizakodás túlon-túl optimistikus 
korszakában. Amott, ahol Luther a kétségbeesés kínjait nyögte 
és oly vezekléseket végzett, aminőket, szavai szerint, csak «csábult 
szent» (toller Heiliger)1 szokott végezni, Luthert a tőle eltor-
zított büntető isteni igazságosság-lói való rettegés szorította a 
kétségbeesés végletébe; emitt a tőle szintén eltorzított isteni 
irgalmasság-xó 1 alkotott rögeszméje szinte minősíthetetlen rug-
dalózásokna kapatta el Isten rendeleteivel szemben. Csak jól át 
és át kell gondolni Luther egyik legjellegzetesebb főmondását 
(pecca fortiter stb.), hogy lázító vakmerősége Istennel szemben 
egész rettentő, «démoni» nagyságában előttünk álljon. 

A kétségbeeséssel küzködő, és a vakmerő bizakodásban tobzódó 
Luther lélektani problémájánál érdemes is, szükséges is, kissé meg-
állni és vele itt tüzetesebben is foglalkozni azért, mert tény, hogy 
Luthernek több tekintetben rejtélyes életében ennek a két ethikai 
végletnek a megértése, amint egyfelől a legnehezebb feladatok 
egyike, úgy másfelől a leghálásabb tanulmánytárgy, mivelhogy 
ez szolgáltatja Luther erkölcsi mibenlétének meglátásához a 
kulcsot. 

Az a két isteni tökéletesség, melyekkel szemben Luther 
végletekbe sodródott, t. i. az Isten igazságossága és az ő irgal-
massága, mibenlétükre nézve a dogmatika istentani részébe tar-
tozik. E két tökéletességnek az emberiség életének vezetésében 
való megnyilatkozása a dogmatikának abban a részében van 
helyén, melyet Soteriologiának, az emberiség megváltásáról és 
iidvözítéséről szóló keresztény hittanításnak nevezünk. 

Azért most, hogy a kulcsot Luther erkölcsi mibenlétének, 
legbensőbb egyéniségének megértéséhez készen kézbe adhassuk, 
áttérünk arra a kérdésre, milyen volt Luther soteriologiája, az 
isteni megváltásról, üdvözítéséről, a kettőnek az emberiség éle-
tére való isteni alkalmazásáról és emberi befogadásáról szóló tana? 

Soteriologiája, megváltás- és még inkább üdvözüléstana a 
nagy vallási re- vagyis inkább í/e-formátornak, tulajdonjog cimén, 
valóban a világon legsajátabb találmánya Luthernek ; igazán «új, 
eredeti, nochniedagewesene» lutheri alkotás, «das groszartigste in 
Luthers Theologie», — mondja Köhler2 s érti alatta azt az egé-

1 Boehmer, 32. 1. 1 22. 1. 
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szen személyes, «Qrunderlebnis»-en alapuló «Heilsgewissheit»-et 
(német találmányról van szó, német nevein nevezzük) és «Heils-
freudigkeit»-et, melyet Luther Isten igazságosságával és irgalmas-
ságával szemben küzdött, vivott és élt ki magának és protestáns 
magasztalói szerint az emberiségnek.1 

Luther egymásután két megváltás- és üdvözítéstani elmé-
leten ment keresztül. Mindakettő a «concupiscentia», a bűnre 
való születettség és hajlandóság, a «démoni» nitimur in vetitum 
legyőzhetetlenségéből indult ki.2 Ez volt Luthernek magán tapasz-
talt, legsajátabb élménye. (Erlebnis.) 

Nos, ha ez így van (s így kell lennie, mert Luther saját 
tapasztalásából mondja): mitévő legyen akkor az ember? 

Életének első szakában, mikor Luther már kedvelte és 
dédelgette ugyan a bűnre való hajlandóság legyőzhetetlenségéről 
szóló elméletét, de arról még nem sikerült magának megrögzített 
meggyőződést alkotnia — Luther küzdött a «concupiscentia» 
ellen és — amint láttuk s Luther maga is bevallotta — a kétségbe-
esésnek «pokoli» kínjait szenvedte át. Maga vallotta be, hogy 
életének ebben a szakában a keresztre feszített Jézusra nem néz-
hetett rettegés, irtózat, sőt amint mondja «harag» nélkül, hogy 
az Isten igazságossága olyan kegyetlen büntetést mért a bűn-
telen Megváltóra. Mi lesz velem bűnössel? Mi lesz velem bű-
nössel? «0 meine Sünden, o meine Sünden !»3 

1 Ez az ő legsajátabb és legsajátosabb találmánya (Entdeckung), felfe-
dezése, melynek mibenléte tüstént nyilvánvalóvá lesz. Ez a lutheri találmány, 
Luther előtt, hét lakattal volt minden halandó ember előtt elzárva. Szent Pálra 
fogta rá, hogy az ott van az ő rómaikhoz írt levelében : «Justitia Dei revelatur 
ex fide in fidem». 1537-ben, egy prédikációjában, Luther úgy nyilatkozott, hogy 
mikor doktor lett a theologiából (ez történt 1512-ben), még sejtelme sem volt 
arról, hogy hogyan lehet az Isten irgalmasságát a maga (a lutheri s Luther 
szerint mindenki) bűnsúlyjának üdvösségkocsijába teherhordónak befogni. 
«Als ich Doctor wurde, saját szavai, wuszte ich nicht darum (um den rechten 
Heilsweg», mondja magyarázva Köhler), 25. 1. 

2 «Die Konkupiszenz ist unüberwindlich, der Mensch ist Sünder und 
bleibt Sünder.» Köhler, 22. 1. 

3 Köhler, 23. 1. Ugyanez a Köhler beszéli, hogy a bűnei miatt kétségbe-
eséssel küzdő Luthert már 1507-ben, mikor első miséjét végezte, «mit Gewalt» 
kellett az oltárnál visszatartani. Ekkor kezdte, ugyanez a szejző mondja, Stau-

.pitz—Luther kiegészségesedését (Gesundungsprozesz) bevezetni. Nos és vájjon 
hogy és mivel ? «Was machst du, Sohn ? weist du nicht, dasz der Herr selbst 
uns geboten hat zu hoffen ? sprach der greise, erfahrene Präzeptor, und reichte 
dem Verzweifelnden den Trost der Hoffnung.» 24. 1. Az ajánlott gyógyszer 
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Wohltätig ist des Feuers Macht, 
Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht! 

mondja Schiller. 
Az az izzó tűz, mely Luther vulkáni természetében rejlett, 

sajnos, sem mérséklésben nem részesült, sem vis major őrszeme 
nem birt vele. Luther maga valósággal kéjelgett a féktelenség 
élvezetében, kortársai közül pedig se hatalom, se magánember 
nem imponált neki, nem birta az ő erejét teljesen lefogni és vég-
legesen megfékezni. 

Ha tudomány szorongatta, Luther ötölt-hatolt, csúszott-
mászott, kibúvót keresve, s mikor menekülni nem tudott, kivágta 
a maga ultima ratióját, «stat pro ratione voluntas!» 

Ha a hatalom keze kereste és nyúlt utána, Ritter Georg 
lett belőle és elbujt Wartburg várába hűsölni, míg a forró napok 
elmúlnak fölötte. 

Valamennyi kortársa közül legjobban imponált neki dr. 
Eck,i az ő fensőbbséges, széles látókörű tudományával és kérlel-
hetetlen logikájával, mik nem tartoztak Luther erős oldalához. 
A 17 napig tartott lipcsei disputatióban (1519. jún. 27—júl. 15-ig), 
a tudományban Luther mélyen alákerült és Ecktől ebben a rész-
ben halálos csapásokat kapott, úgy hogy mikor Eck Luthernek 
azt vetette szemére, hogy «csehül» van, mert a csehek eretnek-
ségét követi, Luther éktelen haragra lobbant és oly tombolásban 
tört ki, hogy a jelen volt György szász herceg Luther dühös, 
latinul és németül vegyest összekiabált kifakadásait hallva, fej-
csóválva felkiáltott: «Das wait die Sucht!» A pápaságról és a 
Szentírásról volt a szó.2 

Ennek a nagyszabású vitatkozásnak eredménye az lett, hogy 
Lipcse város, az ottani tudományegyetem és György herceg a 
győztes Eck mellett foglaltak tüntetőleg állást. Annál elkesere-
dettebben és lelkében engesztelhetetlen bosszúval távozott Lip-
cséből Luther, mint már tudományos disputatióban is leleplezett 

kitűnő volt, de Luther lelke mérget kevert belé. Nem csoda, hiszen ő Isten 
virágaiból, kegyelmeiből, melyekből az angyalok és emberek mézet gyűjtenek, 
ő mérget szítt magába. Gondoljunk csak a Szentírásra! 

1 Luther véleménye, higgadt állapotában, Eckről ez volt: «insignis vere-
que ingeniosae eruditionis ingenii homo», de Wette, Luthers Briefe, I. 59. 

J «In allen Hauptfragen aber ward er (Luther) — dazu noch ängstlich 
und von seinen Büchern und Heften abhängig —von dem eminent gewandten 
und geistig überlegenen Gegner geschlagen.» Hergenröther. i. k. 20. 1. 
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és megvert eretnek. És most már elkeseredésében és dühében, 
«csak azért is!» teljesen és feltartóztathatlanul átengedte élete 
sajkáját a tengerré duzzadt népszerűség áramlatának,1 melyet a 
kapzsi fejedelmek, kik közt Frigyes szász választói volt Luther 
főprotektorja, a forradalmár Ritterek, az elfajult humanisták, az 
elvilágiasodott egyháziak és szerzetesek és a minden aljas vá-
gyaiban szabadsággal kecsegtetett nép körében keltett Luther 
maga iránt, időközönkint a közönség közé rohamos gyorsasággal 
kidobott izzó, lázító irataival. 

Mialatt Luther a külső világban, a nyilvánosság előtt, (in 
foro externo), korának egyházi és világi hatalmasaitól,3 kik 
bizony se mindentudó, se mindenható, gyarló emberek voltak, 
a megközelíthetetlen népszerűség áramától vitetve elérhetetlen 
helyzetet küzdött ki magának: azalatt az ő benső világában, 
lelkiismeretében is (in foro interno) teljes átalakulás ment végbe. 
A kétségbeesés állapotából átvergődött az ellenkező végletbe, az 
Istenbe való vakmerő bizakodás végletébe. Aki előbb halálig 
kesergett és rettegett, hogy biztosan el kell kárhoznia; most, új 
állapotában, tobzódott örömében, mert, hite szerint, megérezte, 
mi több, meglátta a maga üdvösségének kétségtelen, minden 
félelemtől és rettegéstől mentesítő útját: a minden emberi jó 
cselekvéstől fölmentő sola fidest : «Esto peccator, et fortiter 
pecca; sed fortius crede, et gaude in Christo!» 

Hogyan történt ez az átalakulás Lutherben? Hogy jutott 

1 «Die Menge sah in der Leipziger Disputation nur den Stosz gegen 
das Papsttum, und erhob Luther zum Heros der nationalen Opposition (az 
«olasz» pápa és a «spanyol» császár ellen). Und er läszt sich von der Welle 
tragen, die ihn hebt.» Köhler, 48. 1. 

2 «In Friedrich dem Weisen (mert mód nélkül ravaszul és fortélyosan 
védte Luthert a pápa és császár ellen) fand die Kurie ihren Meister.» Köhler, 43.1. 

3 Rómában, idézésre, Fiigyes választófejedelem védőszárnyai alól nem 
mozdulva, nem jelent meg. A rosszul értesült pápától a jól értesülthöz ; utóbb 
a pápától egyetemes zsinathoz appellált. Frigyes választófejedelem, aki nélkül 
Luther bizonyára nem lett volna az a Luther, akivé lett, kivitte, hogy csak 
német püspök vizsgálhassa meg Luther ügyét: ami, természetesen, szintén 
elmaradt. így játszották ki Luther és Frigyes fejedelem az egyházi hatóságokat. 
Ami a császárt illeti, nos, azt Luther Wormsban 1521-ben egyszerűen faképnél 
hagyta. V. Károly császár a maga egyéni szempontjából Luthert helyesen itélte 
meg: «Dieser Mensch würde aus mir keinen Ketzer machen können». (Her-
genröther, i. k. 33. 1.) Korának és birodalmának szempontjából azonban nem jól 
ismerte Luthert, aki akkor, népszerűségében, befolyásával már túlszárnyalta a 
császári hatalmat. 



1517. A KRISZTUSI HITEGYSÉGBŐI- A PROT. KISZAK. MEGINDULÁSA 165 

Luther arra a pteggyőződésre, hogy ő — és minden ember, aki 
úgy hisz mint ő — mint bűnös ember, ördög rabja és Isten 
fogadott fia lehet egy személyben, egy és ugyanabban a csele-
kedetben? 

Ennek a dolognak hosszú, nagy sora van. 
Láttuk fentebb, hogy Luther 1507-ben kétségbeesett lelki-

ismeretének furdalásaitól űzve első miséje alatt futni akart az 
oltártól. S csakis lelkiatyja, Staupitz tartotta vissza erőszakkal, 
rárivalva, hogy hát nem tudja, hogy az Isten a bűnös embernek 
reményt parancsol ? ! 

Luthernek se kellett több. Ott maradt az oltárnál. Végig 
elvégezte miséjét; az újmisési lakomán is, láttuk, mily jó 
kedvvel és dicsekvéssel vett részt. Csak a vége felé mondta neki 
édesapja azt a valamit, amitől Luther félelmei rettegéssé foko-
zódtak. 

A két apai — az édesapai és a lelkiatyai — figyelmezte-
tések hatása alatt Luther, az ő vulkáni természetének megfele-
lően, izzó mohósággal rávetette magát a Staupitztól előtérbe állí-
tott reménységnek fékezetlen egyéni izlése szerint való megdolgo-
zására. A «Sautheologiâra», a scholasztikusokra ügyet se vetve, 
derűre-borúra átdolgoztatta tetszéskereső akaratát inkább mint igaz-
ságra szomjúhozó, háttérbe szorított eszét patrisztikán és mystikán, 
végül 1515/6-ban, mint a Szentírás professzora, elővette szent 
Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét, hogy azt megmagya-
rázza. Mikor az apostoli levél I. fej. 17. versének tájékára érke : 

zett, azt képzelte, hogy ég és föld megmozdult felette és alatta; 
hogy újvilág, új világosság tárult fel előtte; hogy maga a Szent-
lélek gyújtott világosságot az ő vajúdó lelkében; hogy meg-
találta végre, amit szerinte sz. Pálon kívül senki meg nem látott, 
csak ő. Mit? A krisztusi evangéliumnak, a kereszténység isteni 
örömhírének lelke-lelkét, az örök üdvösségnek új, eredeti-
germán, «nochniedagewesen» útját: azt, hogy az ember, a leg-
megátalkodottabb bűnös is, ha hiszi azt, hogy Jézus kereszt-
halála által őt, réges-régen, már majdnem kétezer év előtt, 
készen megváltotta, a maga részéről minden betét és munka 
nélkül, vagyis egészen ingyen és rá még potyamódon, • teljes 
biztossággal már itt a földön üdvözültnek tarthatja és mint ilyen 
gratulálhat magának és Krisztusnak. «Esto peccator, et fortiter 
pecca ; sed fortius crede, et gaude in Christo !» Ezt a hiterkölcsi 
tételét Luthernek nem lehet elégszer ismételni. Mi ez vájjon 

N 
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egyéb, mint vakmerő bizakodás, egyéni emberi «imperium»-nak 
Isten rendeletein való átgázolása s a mennyei örömekbe már itt 
a földön kierőszakolt bevonulni akarása; mert ilyet csak vak-
merő akarnok akarhat. 

De hát végre is mindenki igazán kíváncsi lehet arra, hogy 
mikép jutott Luther erre a — hogy csak azt mondjuk — bizarr, 
félszeg gondolatra, hogy az ember Isten kegyelmében lehet és 
üdvözülhet bűnös létben, holott jól tudhatta, hogy Jézus «jajj 
nektek»-et dobott a megátalkodott bűnösökrei és földi tanító 
hivatala teljesítésének idejében előre kijelentette, hogy az utolsó 
itélet napján a bűnösöknek, kik Isten, az ő mennyei Atyja tilal-
mait és parancsait meg nem tartották: «Soha nem ismertelek 
benneteket !» és «Távozzatok tőlem !»-et2 fog kihirdetni. Első bal-
lépése Luthernek végzetes tévedése felé az volt, hogy össze-
tévesztette, vulkánszerűen folyton izzó lelke magában egy láva-
folyammá olvasztotta össze két különböző dolognak a gondolatát : a 
bűntől való isteni megváltás pillanatnyi tényéről (Jézus utolsó 
nyilatkozatáról : consummatum est == be van fejezve !) egyfelől, 
másfelől pedig ez isteni megváltás ténye eredményeinek egyes 
emberekben — de emberekben és nem «tuskók»-ban — száza-
dokon át folyt és ezredeken át, emberekben emberséges módon 
folyó és folyandó érvényesítéséről, végrehajtásáról. Mi ez az em-
beri mód az emberben? Az, hogy emberi tudás és szabadakarás 
vegye be, megfelelő működéssel, a megváltás eredményét az ész-
szel és szabadakarattal bíró emberi lélekbe. Luther erre nem volt 
tekintettel: az isteni megváltás eredményének megvalósulását, 
tagadva az emberi akarat szabadságát, embertelen módon vélte 
végrehajtódónak. 

Második kilengése Luthernek a józan ész aranykőzépútjáról 
az volt, hogy feledte, vagy talán soha se is tudta, hogy mi az 
a lelki «újjászületés», melyről Jézus Nicodemusnak3 oly tüzetes 
felvilágosítást adott; feledte vagy soha se is tudta, hogy mi az 
az «új teremtés-», (creatura nova), melyet szent Pál apostol hir-
detett; feledte vagy soha se is tudta, hogy mi az az át- vagy 
megisteniesülés (deiformitas), melyről szent Péter apostol s első 

» Sz. Máté XI, 21. Sz. Lukács X, 13.-— Sz. Máté XXIII, 13—34-ig nyolc 
«jaj nektek» fordul elő. 

» Sz. Máté VII, 15—27. XXV, 41. Sz. Lukács XIII, 27. 
» Sz. János III, 1—21. 
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pápa adott oktatást.1 Ezekről Luthernek fogalma sem volt. Ő az 
embereknek Isten kegyelméből való megigazulását valami béke-
birói eljáráshoz, tehát külső formasághoz «sententia declaratoriá-
hoz», bírói végzés kimondásához hasonlónak tartotta és így kép-
zelte magának azt : Krisztus megváltó kínszenvedése beteljesedett : 
megtörtént az isteni megváltás; az emberek megszabadultak a 
bűnnek büntetést maga után vonó következményétől. Ez a szaba-
dulás a büntetéstől — te bűnös ember! — a te élted előtt, tehát 
tudtod és akaratod nélkül történt: tehát te már élted előtt, min-
den hozzájárulásod nélkül, Isten előtt megigazult lettél. Isten 
bűneidet Jézus érdemeivel takarja el büntető igazságossága elől. 
Neked tehát ebben semmi dolgod nem volt és — nincsen. Leg-
fölebb tudomásul kell venned, "vagyis hinned kell. Valamit ten-
ned, valamivel hozzájárulnod, Isten keze alatt engedelmesen lel-
kileg újjászületned, új teremtménnyé átalakulnod, legbensőbb 
lényegedben, erényeidben s minden cselekvésedben át- és meg-
isteniesülnöd nem kell, nem szükséges. Amit «üdvösséges féle-
lemnek» neveznek a pápisták, az «ördögi találmány», Sautheologie 
elejétől végig. Félni keresztény embernek, mikor az üdvösségről 
van szó, Isten sértése.2 

Az ellenvetésre, hogy hiszen ez Krisztus evangéliumában 
és az apostolok tanításában mind bent van és elő van írva: 
Luther felelete, végső elemzésben, ez lett : Lári-fári ! Stat pro 
ratione voluntas! Mind'azt én, Luther Márton, nem látom szük-
ségesnek és az evangéliumban és az apostolok leveleiben nem is 
találom, mert nem is kerestem: ennélfogva rám nézve mindez 
nem létezik. És ha még léteznék is, csak «Sautheologia» volna, 
ami nekem valaha igen, de most már sehogyse tetszik. Punctum ! 

Mikor Luther ezen a két theologiai szakrészen, a megvál-
táson és az ember megszentülésén (átisteniesülésén), a keresztény 

1 II. Petr. I, 4. Consortes divinae naturae. 
2 «Man kann Gott nicht vertrauen, ohne seiner Erlösung, seines Heiles 

(ime : a két különböző dolognak, a megváltásnak és az egyéni üdvözülésnek 
lutheri összekeverése) ganz gewisz zu sein.» Boehmer, 48. 1. A megtörtént meg-
váltásról, L. szerint, teljesen biztos lehet és kell is hogy biztos legyen a — 
hivő. — Pedig, hogy fog-e üdvözülni, állandóan megmarad-e az üdvösség 
útján, vagy arról lesodródik, haláláig senki teljesen biztos nem lehet, mert 
azt Isten nem nyilatkoztatta és nem nyilatkoztatja ki senkinek. Sz. Pál apostol 
az ő nagy hitével már csak bizonyos volt a megváltás tényéről, és mégis maga 
's azt tette, híveinek is azt parancsolta, hogy «félelemmel és rettegéssel mun-
kálkodjatok üdvösségteken !» 
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vallás isteni tartalmának e két lényeges alkotó elemén keresztül 
gázolt és a keresztény reménység előtt, mint vulkáni természeté-
nek érdekében i feldolgozandó tárgy előtt megállt; ugyan mire 
szánta el magát? 

Mind a két lábát szétvetve és derekát koponyájával hátra-
szegve (ez volt az ő póza) megállta régi álláspontját: Stat pro 
ratione voluntas! 

Behunyta mind a két szemevilágát és hogy teljesen bizto-
sítsa magát, nehogy valamit meglásson, ami neki esetleg nem 
tetszik, lefogta mind a két kezével mind a két szemét és elkez-
dett beszélni, mert nagyon, de nagyon «beszédes» ember volt. 
Elkezdett beszélni az evangéliumról és az evangéliumból : 2 Az én 
evangéliumom, magyarázatom, úgymond, Krisztus evangéliuma-
idKatholikus közbeszólás: Bizonyítsd be !) Luther: Mit bizonyítsak 
be én, aki «mindent Istentó'l kaptam?h Elég ha én mondom. 
Egyébiránt ne legyünk mi «quareisták» — Luther szava — ne 
keressük mindennek az okát. Ez a «pápista szamarak» szokása. 
Ennélfogva én tovább azt mondom, hogy semmiféle jó csele-
kedet az üdvösségre nem szükséges; csak hinni kell. Ezt tanítja 
sz. Pál. (Katholikus közbeszólás: Tévedsz. Szent Pál apostol 
sehol se mondja, hogy az üdvösségre csak hinni kell; tenni 
semmit. Ellenkezőleg, sz. Pál kíméletlenül megostoroz mindenkit, 
aki Isten parancsolatait. áthágni merészli. A korintusi parázna 
bűnöst az egyházból való kiközösítéssel sújtotta.) Luther: Pá-
pista csalárd okoskodás : búcsúpénz kellene úgy-e ? Én pedig 
azt mondom nektek, hogy minden jó cselekedet «Eselsarbeit», 
és Isten-sértés, mert elégteleníti Krisztus érdemét. Akarjátok az 
okot tudni? Stat pro ratione voluntas! «Itt állok; máskép nem 
tehetek. Qott helfe mir! Amen». 

így jutott el Luther az ő «niedagewesen» theologiájának 
zenitjére. így készítette el a maga számára és mindazok részére, 
kik hozzá hasonlóan hisznek, a mennyország kapujához az ál-
kulcsot, a törvényes kulcs, szent Péter kulcsa ellen készített 

1 Hogy t. i. fennhéjázó mefisztói vágyait kielégítse : «in die Majestät 
(Gottes) hinaufzuklaffen», «in die blosze Majestät zu gaffen.» V. ö. Boehmer, 53.1-

2 Mert ô «evangelista volt Isten kegyelméből.» Saját szavai. Ennek tartja 
őt maga Krisztus is, «aki, úgymond Luther, az én tanításomnak mestere és 
egykor tanú lesz, hogy az a tanítás nem az enyém, hanem az ő tiszta evan-
géliuma.» Összes mm. Erlang, kiad. 28. köt. 143. 1. Itt az ok, amiért Luther 
kö\etői evangélikusoknak mondják magukat. 
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tolvajkulcsot. Ez Luther viharos életének legfőbb «élménye», 
(Erlebnis). Ez az emberiségnek «új erkölcsi és kulturideálja» : 
az Isten irgalmasságának állandó megrevolverezése. Következ-
ményeit keservesen nyögjük most a világháborúban. Luther fel-
állította minden ember számára az egyéni souverainség elvét és 
kimondotta, hogy tetszésének kielégítésében se úr, se törvény, 
se hatalom nem korlátozhatja az embert = «ni maître». A francia 
forradalom hozzátette «ni Dieu». Most a világháborúban kitört 
a consequentia : emberek, népek, nemzetek nem birnak össze-
férni: a békés együttlét lehetetlenség: az emberiség megérett 
Isten ítéletére: 

«Sötétben az ember sírját maga ássa, 
S felharsog a sátán rémes kacagása». 

Keresztény erkölcstudomdnyáról Luthernek mindezek után 
kell-e még külön, részletesen megemlékeznünk ? Az eddig hallot-
takhoz sok hozzátenni való igazán nincsen. A keresztény morál 
legfőbb tényezői Isten részéről az ő törvényei és kegyelmei, az 
ember részéről lelkiismerete és akaratszabadsága. Ami Isten tör-
vényeit illeti, Luther «Von der Freiheit des Christenmenschen» 
c. lázító röpiratában, sz. Pálra hivatkozva, «lex justo non est 
posita», féktelen szabadságot hirdetett — mindenkinek. Az isteni 
kegyelem mibenlétéről és működéséről pedig mit tanított Luther, 
imént hallottuk. Ami a lelkiismeretet illeti, annak számára L.két 
végletet hagyott örökségbe: a kétségbeesést és a tomboló bűnösség 
vakmerő bizakodását Istenbe. Végül, ami az ember észlényi ter-
mészetének szabadságát, minden morál alanyi ható okát illeti, 
nos, e tekintetben Luther oly nihilismust hirdetett, hogy minden 
józan követője, épen úgy mint a jó cselekedetek szükségességé-
nek ügyében, csendesen faképnél hagyta és hagyja az emberi 
természetnek vittenbergi nagy megrágalmazóját, aki élete fogytáig 
amellett kardoskodott, hogy az emberi akaratnak nincsen szabad-
sága; azon vagy az Isten, vagy az ördög, kénye-kedve szerint 
lovagol, i 

1 Hogy mily tartalmú tagadás volt Luther tanítása az emberi akarat 
szabadságáról, tüzetesen kifejti a trienti zsinatnak egy kánonja: «Si quis libe-
rum hominis arbitrium post Adae peccatum amissum et exstinctum esse dixerit, 
aut rem esse de solo titulo, imo titulum sine re, figmentum denique a Satana 
invectum in Ecclesiam, anathema sit». Sess. VI. can. 5. 

Religio, h i t tud. i s bölcs , folyóirat . 12 



170 DR. BREZNAY BÉLA 

Összegezzünk és végezzünk. 

Első ellentét: 
Krisztus Urunk tanító, megszentelő és törvényhozó hata-

lommal felruházott anyaszentegyházat alapított s annak fejévé, az 
idők végéig való fennállás biztosításával, elsőnek szent Péter 
apostolt, utódaiul a római pápákat tette meg azzal az elévül-
hetetlen rendelettel, hogy az Isten ismeretére és tiszteletére, 
azután az emberiségnek Istennel szemben való kötelességeire 
tartozó ügyekben minden ember az anyaszentegyházra hallgasson 
s annak engedelmeskedjék ; mert aki az anyaszentegyházra nem 
hallgat, az — az Atya Istennek kegyelmébe fogadott fia, a Fiú-
Istennek engedelmes tanítványa, a Szentlélek Úristennek meg-
szentelt élő tem/jloma nem lehet, illetve nem maradhat : az ilyen 
ember, ha meg is van keresztelve, Isten előtt lénytani és ethikai 
értékre nézve olyan, mint a pogány és cégéres bűnös ember. 
«Sicut ethnicus et publicanus.» 

Ezzel az isteni «Magna Chartá»-val szemben Luther egy 
zug-prókátori lázító kiáltványt dobott ki az emberiség körébe, 
amelyben az van a minden rosszra, kivált az Isten ellen való 
tusakodásra úgyis nagyon hajlandó embereknek mindenekelőtt a 
fülükbe kiáltva, hogy aki a pápa vezetése alatt álló anyaszent-
egyházra hallgat, az «szamármunká»-t végez; mert hiszen Krisztus 
semmiféle hatalmat nem állított fel; minden keresztény ember 
egyenlő s maga-magának a papja, s az Isten-tiszteletre s az üdvös-
ségre tartozó dolgokat kiki maga foghatja fel és intézheti el, 
ahogy jónak látja, ahogy neki tetszik. 

Második ellentét: 

Krisztus Urunk evangéliumi tanítása a bűn kerülését és a 
jó, a tökéletesség gyakorlását lehetségesnek (mert van szabad-
akaratunk); szükségesnek (mert elévülhetetlen parancsolatokban 
van kiadva) ; szinte végtelenül fokozhatónak tanította (mert fen-
sőbb tökéletességekre nézve tanácsokat is adott a tilalmakhoz és 
parancsolatokhoz). 

Luther a bűn kerülését lehetetlenségnek hirdette (mert sze-
rinte a bűn szükségessége uralkodik, szabadakarat ördögi talál-
mány); a jó cselekvés gyakorlását szükségtelennek, sőt károsnak 
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állította (mert bűnös állapotban is eljuthat az ember az örök 
üdvösségre); a tökéletesség fokozására való igyekezetet pedig 
alapjában véve a legszamarabb gondolatnak minősítette, mert ha 
szerinte a jó cselekvés, vagyis a kötelesség teljesítése a földi élet 
bűnös állapotában teljes lehetetlenség, hát akkor hogy lehet azt 
fokozni, ami lehetetlenség? Hogy teheti az ember a jobbat, 
mikor a jóra se képes? Nos, mellesleg legyen mondva, követ-
kezetesség ebben az okoskodásban van ; de az — valóságos akasztó-
fára vezető következetesség; mert az alaptétel, hogy jót az em-
ber nem tehet, hamis. így akarta Luther nevetségessé tenni 
Jézusnak az evangéliumi tanácsokról szóló eme buzdítását: «Ha (a 
kötelesség teljesítésén fölül) akarsz tökéletes lenni, menj, add el 
mindenedet és oszd a szegényeknek, azután jöjj és kövess en-
gem!»1 Lutherben «Mentita est iniquitas sibi.» 

* * * 

Mindezeket szem előtt tartva, hogy megfelelhessünk arra a 
hittudománynak odavetett kérdésre, miért nem tudott a katho-
likus anyaszentegyház módot találni arra, hogy 1917. október 
31-én a Protestantismus emlékünnepében a felekezetekkel részt 
vegyen, hogy, mondjuk, erre a kérdésre megfelelhessünk, elül-
járóba föltesszük a következő kérdést: 

Azonos-e Luther tanítása az egyházról és a keresztény hit-
életről Krisztus Urunk és az apostolok tanításával? 

Igen? Vagy nem? 
Ha nem — mert igent el nem fogúit észszel senki nem 

mondhat. — Tehát: ha nem azonos, sőt azzal homlokegyenest 
ellenkezik: akkor ebben a megállapításban készen adva van a 
felelet arra a meggondolatlan, értelmes katholikus ember ajkán 
megfoghatatlan kérdésre is: miért nem tudott a katholikus anya-
szentegyház módot találni, hogy a protestantismus örömünnepé-
ben gratulációjával részt vehessen? 

Miért ? 
Mert erre — mód nincs! 
Mert könnyebben el lehet képzelni azt, hogy a vizek föl-

felé folyjanak s a zenit nadirrá válva fejünkfölöttiségéből lábunk 
alá kerüljön. 

Mert lehetetlenség, merő képtelenség az, hogy «az igazság 

1 Sz. Máté XIX, 21. 
12* . 
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oszlopa és erőssége», ahogy sz. Pál az egyházat nevezi — az ő 
sziklaalapjáról lelépve oda menjen az emberi vélemények ho-
mokos tengerpartjára s a pokol kapuinak ujjongása mellett magát 
a képtelen emberi vélemények tengerébe beledobja — vagyis 
hogy az egyház Istennek, az ő alapítójának ügyeiben s az em-
beriségnek főbenjáró dolgaiban, akár az öntudatlan, még inkább 
pedig hogy a tudatos tévedéseknek, — emberi tetszések és kegyek 
keresésével, — gratuláljon. 

«La possession de la vérité, mondá Ozanam, oblige à la 
communication.» 

Ennek a kötelességnek tettünk eleget. 
Két nagyelméjű embernek, sz. Ágostonnak és a mi Kölcsey 

Ferencünknek, nem tudjuk soha felejteni, amannak intelmét, emen-
nek vallomását. 

Szent Ágostonról maradt nekünk, Krisztus tanítványainak, 
nekünk keresztényeknek, társas életünkre nézve egy magasztos 
életelv, mely Cicerónak ismeretes aristocratikus elvét: «amicus 
Plato, amicus Cicero, sed magis arnica Veritas» alaposabban és 
erővel teljesebben, demokratikusan fejezi ki és azt mondja : «Dili-
gite homines ; interficite errores». Szeressétek, tiszteljétek, becsül-
jétek érdemök szerint és segítsétek tehetségtekhez és szükségük 
szerint — az embereket; de tévedéseiket irtsátok. Nem akarni 
segíteni főbenjáró ügyben, amilyen a lélek üdvössége, tévelygő 
emberen — embertelenség. 

Kölcsey nagy és nemes lelke pedig, a keresztény vallási 
ziláltságon tépelődve, «Töredékek» c. értekezésében, vérző szivé-
nek mélyéből ezt a vallomást hagyta, mint drága kincset, örök-
ségbe lelkileg megoszlott nemzetünknek: «Egyik gondolat szüli 
a másikat s így tovább, míg végre az utolsó talán egészen mást 
mond, mint az első hagyott sejdíteni. Azt mindazáltal tudom, 
hogy mindazon gondolatok közül, melyeket phántasiám igéző 
szépséggel szokott meggazdagítani, engemet egy sem enyhít úgy, 
mint az elszakadozott religói sectdk egyesüléséről való gon-
dolât* A 

Hogy protestáns álláspontja dacára Kölcsey a XVI. század-
beli hitszakadást fájlalta és fájdalmát őszintén, kendőzés nélkül 
bevallotta, tény. «Az emberi szív, úgymond, mélyen szenved az 

1 Kölesei Kölcsey Ferenc, Minden munkái. 3. bőv. kiad. Bpest, Franklin t. 
1886. 5. köt. 63. L 
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okoztatott sebben.»1 Ő a középkor zavaros végéről maradt ba-
jokat — hogy is mondjuk csak ? — nem protestáns, nem lutheri, 
hanem katholikus módon óhajtotta volna hogy gyógyulást nyer-
jenek. «A visszaéléseket, úgymond, jobbítgatni; azt teszi minden 
józan fő.» «Szakadást csinálni» — azt ő nem tette volna. 

Kik a vallási élet «jobbítgatása» iránt e hazában érdek-
lődtök — protestánsok és katholikusok — ugyan vessetek egy 
tekintetet az anyaszentegyház legújabb «Corpus Juris»-ára! 

Mi maradt meg a Luther által 1517-ben kifogásolt igazi, 
nem az ő szenvedélyétől felhányt visszaélésekből a négyszázados 
katholikus «jobbítgatás» buzgó és gondos keze alatt? 

Semmi. 
Isteni dolgok emberek kezén gyarlóságok és bajok közt 

mennek át. 
Visszaélések az egyházban mindig voltak, vannak és lesznek. 
Mit is mondott csak róluk Kölcsey? 
Hogy azokat «jobbítgatni» kell, nem pedig miattok min-

dent fenekestől felforgatni akarni. 
«Azt teszi, úgymond, minden józan fő!» 
Balatonlelle. Dr. Breznay Béla. 

(Vége.) 
i U. o. 90. 1. 



e g y ú j a b b s u m i r k o z m o g ó n i a . 

A M I N T ismeretes, a német Orientgesellschaft a világháború előtt 
ásatásokat folytatott Qal'a Sergat, a régi As§ur, Assyria első 

fővárosa területén. Ezen ásatások epigraphiai leleteinek egy részét 
Messerschmidt még a világháború kitörése előtt, 1911 nyarán 
tette közzé Keilschrifttexte aus Ass tir historischen Inhalts cimű, 
Ebeling által autographált nagy negyedrétű füzetben. E füzet 
tartalmával első ízben az Egyetemes Philológiai Közlöny foglal-
kozott behatóan, amennyiben e sorok írója az 1912. évf. 1., 2. 
és 4. számában e szövegeket a szokásos módon átírta és lefor-
dította. Delitzsch ugyan a Hinrichs cég theologiai könyvjegy-
zékében több ízben jelezte, hogy ezekkel a szövegekkel külön 
könyvben akar foglalkozni, de Ígéretével a mai napig is adós 
maradt. Végre 1915 őszén Bezold vette kezébe a dolgot s a 
heidelbergi akadémia kiadványai között Historische Keilschrift-
texte aus Assur. Zettelproben des Babylonisch Assyrischen Wör-
terbuches der Heidelberger Akademie der Wissenschaften c. alatt 
e szövegeket száraz átírás és egyszerű fordítás alakjában közzé tette. 

Ezt az első füzetet 1915 őszén követte két más: Keilschrift-
texte aus Assur religiösen Inhalts c. alatt, amelyeket szintén 
Ebeling autographált. Másminémű elfoglaltságok miatt csak a 
jelen iskolai év szénszünete alatt jutottam hozzá, hogy e füzetek 
tartalmával behatóbban megismerkedhessem. Már az első füzet 
futólagos átlapozása után kitűnt, hogy az assuri szövegek — ha 
mennyiség dolgában talán nem is, de jelentőség tekintetében 
egyenjogú versenytársai az angolok által összeharácsolt kujun-
asiki szövegeknek, amelyek, mint ismeretes, Assurbanapal nagy 
cserépkönyvtárának egy részét képezték. 

Az assuri vallásos szövegek is egy más, valamivel régibb 
királyi könyvtár maradékának tekinthetők. Az assuri szövegek 
kolophonjai után ítélve Assurbanapal nem volt az első assyr 
uralkodó, aki akár tudományos passzióból, akár más okból az 
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ilyen szövegek gyűjtésére adta magát. Az assuri könyvtárat nyil-
ván apja, Aszarhaddon létesítette, aki Babylonia régi cserép-
könyvtáraiba küldte «királyi táblairóit» és temérdek szöveget 
másoltatott le velük, amelyeket azután birodalma egykori fővá-
rosában, Assurban helyeztetett el. 

E szövegek beható ismertetését, sajnos, jobb időkre kell 
hagynunk, könyvtáraink az idevágó irodalom dolgában szegé-
nyek; utazni költséges s a könyvek méregdrágák. így azután 
természetes, hogy az újabb publikációk szakszerű összehasonlí-
tása, azonosítása, tudományos feldolgozása szinte lehetetlen vál-
lalkozás. Inter arma silent musae! Nincs tehát más hátra, mint 
«a szegény ember vízzel főz» bölcs elvéhez alkalmazkodni és 
beérni azzal, hogy egyes, merőben új szövegeket ismertessünk, 
kezdve azokkal, amelyek vallástörténeti jelentőségüknél fogva 
hazai közönségünk érdeklődésére tarthatnak is igényt. Ilyen volna 
az itt ismertetett sumír kozmogónia is. 

E kozmogónia szövege három merőleges oszlopból áll. 
A szélső baloldali oszlop a legkeskenyebb; soronkint 2—6 ék-
iratos jegyből áll, amelyekből, sajna, egy kukkot sem értek. 
Az egész olyan, mint a ráolvasások érthetetlen abrakadabrája, 
amelyet csak az pedz egy kissé, aki az occultismus hülyeségeiben 
«tudományt» lát és velük ex professo foglalkozik. 

Ezt a feladatot oldják meg a theosophusok; én a magam 
részéről nem kérek belőle. Különben is a szöveg ez a része tel-
jesen különálló egészet képez és így további tárgyalása nyugod-
tan mellőzhető. 

A középső oszlop a kozmogónia sumír, a balfelől eső akkad 
szövegét tartalmazza. Eredeti a sumír szöveg; az akkad annak 
meglehetősen hozzávetőleges, olykor hibás fordítása. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy Aszarhaddon korában — kerek számban 670 
évvel Kr. e. — a sumír nyelv jó másfélezer év óta holt nyelv 
volt, cseppet sem vehetjük e jámbor táblairóknak rossz néven, 
hogy vallásuk «szent nyelvéhez» ép oly keveset konyítottak, mint 
a régi klasszikusok középkori másolói a latinhoz. A sumír nyelv-
és mondattanról nagyon halvány és bizonytalan fogalmaik voltak 
a szegényeknek, nem csoda, hogy az előttük levő szövegeket 
vajmi tökéletlenül másoltak le és azok régi hibáit ujakkal tetőz-
ték. Azt sem szabad felednünk, hogy az assúri szövegek királyi 
megrendelésre készültek és mint ilyenek, inkább tetszetős külső, 
mint belső érték után törekedtek. 
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Szövegünk tartalma a következő: 
Miután a világegyetemből az Ég s a Föld kiváltak s az Ég, 

«a tiszta istenek anyja», majd a Föld létrejött, miután kölcsönös 
határaik végleges megállapítást nyertek s a Tigris az Eufráttal, 
valamint Mezopotámia öntözőárkaival és csatornáival elkészült, 
a «nagy istenek» égi lakásukban unatkoztak, mert ünnepeik 
alkalmával a mennyei liturgiát egymás között voltak kénytele-
nek ledarálni. (Recto 1—14.) 

Unalmukban felvetik a kérdést : «mit lehetne megváltoz-
tatni, mit lehetne építeni?» Az Anunnaki istenek egyike és a 
«sorsot eldöntő» istenség (Namtar) azt javasolják Enlil istennek, 
hogy az «ácsisteneket» a demuirgokat, vágják le s az emberi-
séget azok véréből alkossák, hogy az emberiség örök időkre az 
istenek rabszolgája legyen s a földet mívelje. (Recto 15—40.) 

A két istenség javaslata a túloldalon is folytatódik, bár a 
3—5 sor érthetetlen szövege megszakítja. Megtudjuk, mi lesz az 
emberiség istentiszteletének eredménye: a föld termékenysége, 
a háziállatok szaporodása, az istenek áldása s a sivatag talajának 
fokozatos meghódítása. (Verso 1—24.) 

Az ember teremtését magát szövegünk nem ecseteli, hanem 
beéri azzal a megjegyzéssel, hogy a négy főisten (Anu, Enlil, 
Enki és Ninmah) az emberiség «helyét» felépítette és azon a 
helyen Niszabát, a gabonaistennőt helyezte uralomba. (Verso 
25—30.) 

A befejező sorok (kolophon) után itélve, szövegünk teljesen 
befejezett egészet képez és valami hosszabb, terjedelmesebb iro-
dalmi mű egy részének nem tekinthető, mert különben a másoló 
a tábla számát el nem mulasztotta volna feljegyezni. 

Ez volna szövegünk rövid tartalma. — Mint a sumír vallás 
általában, ez az elbeszélés is erősen anthropomorph jellegű. Ebben 
is túlteng az istenség durva, anyagias felfogása. Van azért e 
szörnyűséges anthropomorphismusokban is értékes, egészséges 
gondolat, amelyet minden józan theologiai tudomány is magáévá 
tesz; t. i. az, hogy az ember végcélja a földön: Dei glori^. 
E gondolat beöltöztetése bizarr, szinte visszataszító, de értéktelen 
kérge alatt egészséges magot rejteget. 

Szövegünk főleg azért érdekes, mert a megmaradt ékiratos 
kozmogóniák közül legbehatóbban foglalkozik a «teremtés koro-
nájának» eredetével. Legyen szabad e régibb szövegeket röviden 
összegeznünk. Ezek: 
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1. A hét táblát számláló enûma-elis éposz,1 amely Marduk, 
Bábel főistenének harcát írja le Tiamattal, a személyesített ős-
tengerrel és Marduk győzelmét ecseteli, aki Tiamatot ketté-
hasítja s egyik feléből az eget, a másikból a földet alkotja. E mű 
VI. táblája megemlékszik az ember teremtéséről is, akit Marduk 
saját véréből formál. E töredékkel rokon Berosos előadása is; 
erről 1. bővebben a mellékelt kommentárt. Szövegünk szerint az 
ember nem Marduk, hanem az «ácsistenek», a demiurgok véré-
ből származik, ami főleg amiatt fontos, mert tudvalevőleg a 
gnosztikus kozmogóniák szerint a látható világ s az ember alko-
tása a «Demiurgos» műve. E kérdésre bővebben kiterjeszkednünk 
bajos. Be kell érnünk a felmerülő problémák főbb pontjainak 
egyszerű említésével. 

2. A káld kozmogótiia. Szövege az előbbiéhez képest sok-
kal rövidebb. Elmondja, hogy az emberi magzatot (zêr amelûti) 
Aruru istennő társaságában Marduk isten teremtette; következik 
a sivatag vadjai s a növényzet alkotásának leírása a Genezis II. 
fejezetére emlékeztető sorrendben. Ékiratos szövege a Cuneiform 
Texts from the British Museum c. hivatalos kiadvány XIII. részé-
nak 35—37. lapjain olvasható. 

3. Az assyriai kozmogónia. Töredékes szövege az enűma 
elis theomachiájára emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy a 
bábeli Marduk helyét az assyr nemzeti isten, Assur foglalja el. 
Szövege a Cuneiform Texts XIII. részének 24. és 25.1. olvasható. 

4. Egy, az állatvilág teremtésével foglalkozó töredék, amely 
a Cuneiform Texts XIII. részének 34. lapján jelent meg.2 

5. A babyloni vallásos költészet termékeiben előforduló 
célzások Tiamat s az istenek harcára, amelyekről Langdon, Su-
merian and Babylonian Psalms (Paris, 1909) nyújt felvilágosítást. 

Látni való tehát, hogy az assuri kozmogónia elbeszélése az 
ékiratos irodalom egyik legbecsesebb maradványa. 

A kozmogónia szövegének alább közölt átírásához meg 
kell jegyeznünk a következőket: Az eredeti szöveg baloldali 
oszlopának abrakadbráit egyszerűen mellőztük. Minden szótag-
nak egy-egy ékiratos jel felel meg. A sumír szövegrészben kurzív 
betűkkel szedett szótagvégi mássalhangzók (pl. gi/z) azt fejezik ki, 

1 Felfedezője George Smith, aki «káld genezisnek« nevezte el. 
2 E négy teremtéstörténet átírt és lefordított szövegét 1. Jensen, Baby-

lonische Mythen und Epen, Berlin, 1901, 2—43. 11. Dhorme, Choix de textes 
religieux assyro-babyIoniens, Paris, 1907, 1—97. 11. 
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hogy az ilyenek a szó gyökéhez tartoznak ugyan, de el is ma-
radhatnak. Egyes szótagokra tett ékezetek mindössze konven-
cionális jelek, hasonló hangzású, de eltérő alakú és jelentésű 
ékiratos jelek megkülönböztetésére. Pl. e = e (magánhangzó), 
mint ideogramm = iku árok; é— bttu ház; è (irva UD.DU) 
âsû kivonulni. Vagy: su = qâtu kéz sú helyhatározó rag: -hoz, 
-hez. Nagybetűkkel szedett szótagjelek sumír kiejtése ismeretlen, 
vagy ha ismeretes is, az adott esetben nem tudni, több eltérő 
kiejtése és jelentése közül a szerző melyiket szándékolta. Pl. 
BE (»—-) ideogram kiejtései: bad kinyitni, távoli; «s véredény; 
mud vér; idim nehéz stb. Kár, hogy az assyriológusok az ilyen 
szótagok jelzésére más és más jeleket használnak. Mi azt a rend-
szert követjük, amelyet Thureau Dangin honosított meg Sume-
rische und akkadische Königsinschriften (Leipzig 1907) c. művé-

Recto 
Sumír szöveg 

1 ud an-k i - ta tab-gi/z-na t i l - a - t a eè-a 
an ama - dingir - mus - ge - e - ne ba - sïg - slg - e - de 
ud ki - gà - gà - e - de ki - dû - dû - a - ta 
ud gis -har - har an - ki - a mu - un - gi« - na - es - a - ba 

5 e pà ri su - si - sá gà - gà - e - de 
íd idigna íd buranunu g ú - n e - n e - g a r - e s - a - b a 
ana d en-Iii d babbar d en-ki 
dinigir-gal-gal — — — — — — — e — — ne 
d a - nun - na dingir - gal - gal - e -ne 

10 barag-mah n i - t e m u - u n - k i - K U ezen-a 
n i - t e - a - n i su - mi - ni - ib - gí-gí 
ud giS - har - an - ki -a mu - un - gi/z - na 
e pà su-si-sá g à - g à - e - d e 
id idigna id buranunu 

15 gú - ne- ne — — — — — — — — g a r - e s - a - b a 
a - na - ám he - en - bal - en - zi - en 
a - na - ám he - en - dim - en - zi - en 
d a - nun - na dingir - gai - gai - e - ne 
a - n a - á m he - en - bal - en -zi-en 

20 a - na - ám he - en - dim - en - zi - en 

14. íd idignaj írva id BAR. GÚ. GAR. — 'd baranunu] írva íd zimbir i" = 
Szippar városának folyója. 
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ben. Delitzsch sumír szószedetében más jelzéseket használ, ami 
a zavarokat és félreértéseket csak növeli. 

Az átirás a nemzetközileg megállapított «Standart» abc 
nyomán halad, amelyben ' = sí (gyönge hehezet), k = 5, q=p 
s = D magyar sz] s = S emphatikus 52, s = rá magyar s, t == Pl 
magyar t és t emphatikus t, ti. A A és A (ez utóbbit csak az 
akkad szövegben használjuk) arab £-nak, svájci c/i-nak felel meg. 

A kommentárban rövidítve idézett művek : Br. — Brünnow, 
A Classified List of AU Simple and Compound Ideographs. 
Leyden, 1889. Meissner SAJ = Seltene Assyrische Ideogramme, 
Leipzig 1906—09. Delitzsch, Ass. Or. = Assyrische Grammatik2, 
Berlin, 1906. S Gr = Sumerische Grammatik, Leipzig, 1914. S 
Gl = Sumerisches Glossar, Leipzig 1914. Barton ODBW — Origin 
and Development of Babylonian Writing, Leipzig, 1913. II. kötet. 

Akkad fordítás. > 
[ 
ï [- di-ig- nat 
ilu a - [nu m ' — — — — — — 
ilâni meS [ — — — — — — 
Uu a - nun - na- ku [ — — — — 
ina parakki siri [ — — — — 
ú- si- bu- ma i - na ra [- ma - ni 
û- su-rat samê u irsiti [— — — 
i-ka h pal-ga [ — — — — — 
i-di-ig-nat à bu[-ra-tu 
ga-mur - •*— [ — — — — — 
mi -na-a i 
mi -na-a i 
Uu a - nun - na- ku ilâni meS rabûti meS 

mi -na - a i 
mi-na-a i 

m -pu - us 
ni - ib - ni 

ni - pi- us 
ni - ib - ni 
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dingir - gai -gai - e - ne mu - un - §ur - ri - e§ - a 
d a - n u n - n a d n a m - t a r - r i 
m i n - n a - n e - n e d en- l i l - ra mu-,un-na - ni - i b - g í - g í 
UZU. EZEN-a ki d ù r - a n - k i - g e 

25 d S A L + U d S A L + U i m - m a - a n - s u m - e n - z i - e n 
m u d - m u d - e - n e nam-galu [gàl-iu] mud- mur f -e -dé 
á - gi§ - gar - ra dingir - e - ne - sú gár - ne he - a 
ud - da - rí - sú e - sur 
giß > - dé 

30 gi§ al g i - í l Su-ni 
g à - g à — — — — _ _ — — — — — e - dé 
é - dingir - gai - gai — _ _ _ _ _ _ _ _ e _ n e 

barag - mah - a tum - ma 
a - g á r a - g á r - r i g i s -har g i s -ha r - r i 

35 ud d a - r i - s u e-sur 
gi« - na e - dé 
e s i - s á — — — — — — — — e - n e - z i - e n 
g in -na — — — — — — — — — — e - d é 
é - l i m sud ú há 

40 nun-nun — — — — — — — — — — e - d é 
ni - ám ni - ám f 

Verso 

1 ki - uru sur - gi« - na — — — — — — — e - d é 
GUR-nam mi-ni - i b - g u r - g u r - r i 
DUO e GISTUG 
DUG e GISTUG 

5 DUG e GISTUG 
a - Sag da - nun - na - ge - ne sar - Sar - e - dé 
he-gai kalam-ma n u n - n u n - e - d é 
ezen - dingir-e - ne s u - d û - a 
a - s i d - d i d e - d e - d a 

10 unù - gai dingir - e - ne barag - mah - a tum - ma 
d ul - Ii - gar - ra d zal - gar - ra 
m u - n e - n e n i - p a d - d a 
gu udu máS anáe kua musen - ne - ta - a, 
he - gal kalam - ma nun - nun - e - d é 

26—27. Az akkad szöveg a tábla jobb oldalán folytatódik a szöveg 
34. Az akkad szöveg minden bizonnyal a tábla keretén túl, a jobbol-

10 unù] írva T E . UNU. — 11. d z a l - g a r - r a ] írva N I - g a r - r a . — 19' SÁM 
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ilâni meé rabûti me* su-ut iz-zi-zu 
Uu a- nun- na- ku mu-sim si-ma-ti 
ki-lal-lu-su-nu ilu en-lil ip-pa[- lu] 
i-na UZU.EZEN-a ki ri - ki - is samê u irsiti 
Uu namgar i,u namgar i ni - it -bu - ha 
i -na da- me - su- nu i ni -ib- na-a a- mi -lu-ta 
is-kar ilâni meí lu is-kar-si-na 
a- na ûme meS da-ru- ti 
mi-is-ra a-na ku-un-ni 
al-la ù dup-si-ik-ka 
a-na ça- ti - si - na a- na sa-ka- ni 
sub-tu rabi-tu sa ilâni meS 

sa a- na pa - rak - ki si - ri-su[- nu — — — — ] 
ú-ga- ru a- na û-ga- ri us -[sur- ra- tu— — ] 
ana ûmê meS da- ru-[ti — — — — — — J 
mi-is-ra a-na ku-u[n-ni ] 
i-ka a-na su- t[e -su- ri 
l ] 
[ 1 
[ ] 

] 

mi -is- ra a- na [ku -un- ni] 
QLJR a-na [ j 
DUO e OIÈTUO 
DUO e OIÈTUO 
DUG e GISTUO 
eqil Uu a - nun - na-ki a-na [ 
he-gai i-na mâti a-na [du - se-e] 
i - sin - ni ilâni meS a - na [suk - l]u - li 
mê meS ka - su -ti a- na nu - ki - i 
Sub - tu rabi -tu sa a-na parak si - ri su - lu- kat 
Uu ul-li-gar-ra Uu zal-gar-ra 
su - me - su-nu ta-za-na [— — — —] 
alpa sêna bu-la nûnê meS ù issurê me! 

he-gai i-na mâti a-na du-se-e 

keretén túl. 
dalra ért. 
a jel alakját 1. Delitzsch, Assyrische Lesestücke2, Schrifttafel Nro. 126. 
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15 d en - ul d nin - ul 
ka -azag-ga - a - ni zur- zur -ri 
d a - ru - ru nam - nin - a tűm - ma 
g i s -har -ga i m u - u n - i m - z u (? lege-ba) - ha r -ha r - r i 
gasam gasam SAM.IM SÁM.IM 

20 se - dim ni - bi - ne ki - ta sïg - síg - ki - dim 
nig - nu - kúr - ra mul - da - - rí - sú 
ud gig - na - ta ezen - dingir - e - ne 
su — — — — — du - - — — — — — a 
n i - t e - a - n i gis - har - gai - gai la 

25 mu-un — — — — har-har — — — — — ri 
an d en- l i l 
d en - ki d nin - mah 
dingir- gai - gai — — — — — — — e — ne 
ki nam - galu ßäl — Iu ba - ni - in - dim - es 

30 d nisaba ki-bi nam-en-na an-gub 

ad-hal m u - d u - ú m u - d a - a lu-kai - l im 
katêdu ki-din ilâni mes amêiu dup-sar mâr 

Magyar fordítás. 

Recto 
Sumír szöveg 

1 Midőn az égen és a földön mindkettő alapíttatott és 
befejeztetett 

2 s az ég, a tiszta istenek anyja, teremtetett 
3 midőn a föld elhelyeztetett, a föld építtetett 
4 midőn a határok az égben s a földön megállapíttattak, 
5 árkok és csatornák, az árvizet elvezetők, elhelyeztettek 
6 a Tigris s az Eufrát befejezést nyertek: 
7 az Égisten, a Légisten, a napisten s a Földisten, 
8 a nagy istenek, 
9 az Anunnaki, a nagy istenek 

10 magasztos szentélyben egymagukban lakoztak, iinnep idején 
11 egymagukban felelgettek. 
12 Midőn a határok az égben s a földön megállapíttattak 
13 árok és csatorna, <az árvizet > elvezetők, létesültek, 
14 a Tigris s az Eufrát 
15 befejezést nyertek: 
16 „mit változtassunk meg?" 
17 „mit építsünk?" 
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ilaen - ul ilunin - ul i- na pi -i- su - nu 
el - Ii uk-ta-an- nu 
ilabélit ilâni"'" Sa - ana be -lu- te su - lu - [kat] 
i - na ra- ma- ni- su- na û-sar te ra-[ba-ti] 
um - ma -nu a- na um - ma - ni nu-'-ú a- na[.. 
ki - ma se- im a- na <ra> - ma- ni - su - nu a- na - bu • ni-[. 
sa la ut - ta- ka- ru kakkab same da\  
ur- ra ù mu - ú-Sa * 
i - sin - ni ilâni mrS a-na suk - lu - lim 
ina ra - ma - ni -su - nu ú- su - ra - te 
ra - ab - ba- te us - si - ru 
ita a-nu ilu en-lil 
ilu é- a h i,u nin - mah 
ilâni mei rabûti mei 

a - sar ji - nié- lu - tu ib - ba - nu - ú 
d nisaba i - na as - ri su-a- tu ku - un - na- at 

AL. BE. SI. KAR gab - ri libir - ra 
a - zu - ti - e amélu dup - sar Sarri 

Akkád szöveg. 

[ 
l 
[ 

l 
[ 

[ 
Ti[gris — — — — — 
as Ég - [isten — — — — 
a [nagy] istenek 
az Anunnaki [ 
magasztos szentélyben | 
laktak, egymagukban j 
Az ég és föld határai | 
árkot és csatornát [ 
a Tigris s az Eufrát 
befejezést nyertek: 
,,mit csináljunk ?" 
,,mit építsünk?" 
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18 az Anunnaki, a nagy istenek: 
19 „mit változtassunk meg?" 
20 „mit építsünk?" 
21 a nagy istenek dühösen kiáltoztak. 
22 Anunna és a sorsdöntő isten 
23 mindketten Enlil istennek felelték: 
24 „Uzu — Ezen városában, az Ég és Föld kapcsában, 
25 „Az ácsisteneket le fogjuk vágni 
26 „s az ő vérük fogja az emberiséget megalkotni 
27 „hogy az istenek adója legyen az ő békójok, 
28 „örök napokra, midőn határok 
29 „létesülnek, 
30 „kapa és nádfonatú teherhordó kosár kezükbe 
31 „tétetik, 
32 „a nagy istenek háza 
33 „magasztos szentéllyé lesz, 
34 „ugarok és határok 
35 „örök napokra határt 
36 „képeznek, 
37 „árkok vezettetnek 
38 „és alapíttatnak 
39 „a négyek régi háza(?) sok növényzetet 
40 „sarjadztat 

Verso 
1 „és midőn a sövénnyel elkerített (szántó)föld határa meg-

állap itatván 
2 „a végzet tonnáját (termés alakjában) visszaadja: 
3 jól vigyázz! 
4 jól vigyázz ! 
5 jól vigyázz! 
6 „(ha majdan) az Anunnaki istenek földje bő termést adva 
7 „az országban jólét támad: 
8 „az istenek ünnepét ülve 
9 „(italáldozat gyanánt) friss vizet öntve 

10 „az istenek nagy lakását dicső szentéllyé avatva 
11 „az «örömet csináló isten» s a «derűt csináló isten» 
12 „nevezi el neveiket. 
13 „(És ha majd) ökör, juh, gida, szamár, hal és madár 
14 „(dolgában) az országban bőség támad, 
15 „az «Öröm Ura» és az «Öröm asszonya» (nevű) istenek 
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az Anunnaki, a nagy istenek: 
,,mit csináljunk?" 
„mit építsünk?" 
a nagy istenek haragudtak; % 
Anunnaki isten, a sorsot eldöntő 
mindkettőnek (?) Enlil isten felele: 
„Uzu-Ezen városában, az Ég és Föld kapcsában, 
„az ácsisteneket le fogjuk vágni 
„és vérükből építjük az emberiséget, 
„hogy az istenek adója legyen az ő adójuk 
„örök napokra, 
„hogy határ létesüljön, 
„hogy kapa és nádfonatú teherkosár 
„kezükbe tétessék, hogy 
„az istenek nagy lakóhelye 
„amely magasztos szentélükké [ 
„hogy ugar ugar mellett, határ[határ mellett 
„örök napokra 
„határt képezzen, 
hogy árok vezettessék 
„határ alapíttassék 
l 
1 

,hogy határ állapíttassék meg [ 
,hogy a tonna[:. .. 

jól vigyázz! 
jól vigyázz! 
jól vigyázz ! 

hogy az Anunnaki istenek földje [ 
Jtogy az országban jólét támadjon, 
,hogy az istenek ünnepe megülessék, 
hogy friss víz ontassék, 
,a nagy ház, amely magasztos szentéllyé lőn 
:Örömöt csináló isten, Derűt csináló isten 
neveiket. . . 
.ökör, apróbarom, barom, halak, madarak 
hogy az országban bőség támadjon 
Öröm ura", „Öröm Asszonya" szájukkal 

Rel ig io , h i t tud . és bölcs, fo lyó i r a t . 
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16 „szent szájukkal imát mondanak, 
17 „Aruru istennő (pedig) uralomra téve szert 
18 „nagy határokat határol el: 
19 „a hozzáértők kiszabott gabonajutalékukat 
20 „gabonaként, önmaguk részére a földből termelik ki 
21 „változatlanul, az örök csillag idejéig 
22 „éjjel nappal az istenek ünnepét 
23 „ülve 
24 „ők maguk nagy határokat 
25 „határolnak el. 
26 Anu és Enlil (az Égisten s a Légisten), 
27 Enki és Ninmah (a Földisten s a Nagyasszony), 
28 a nagy istenek 
29 az emberiség helyét fölépítették 
30 s azon a helyen Niszaba uralomba helyeztetett. 

\ 
Végzés: A tudós tudósnak mutassa meg. Régi példány 

nyomán Íródott és vele összehasonlíttatott. Kate-Kidin ilâni tábla-
iró, Azutie, királyi táblairó fia. 

Kommentár. 
1. Akkad fordítás hiányában a négy első sumír sor biztos 

értelmezése igen nehéz feladat. A sumír írásjelek különbözőkép 
ejthetők ki és minden egyes kiejtési alakban más és más a jelen-
tésük. A nehézség mindjárt a tab-gin-na szónál kezdődik. TAB 
= i) tab jelent testvért (aha na) hozzáadást, (esêpu çp~) mind-
kettőt (killalâ ikreket (masu), kettőztetést (satui arab J^) 2) 
= dab (rokon a dib «megfogni» igével) a. m. megragad, lángol, 
azonfelül az Sb jelzetű sumír-akkad írásjel- és szójegyzék 69. 
sora értelmében kezdetet, kezdést (surrû syrül "'"i'ffl) is jelent. 
E helyen alkalmasint «mindkettő» kifejezésére szolgál. Kétséges 
a BE jel jelentése is, amelynek vagy féltuccat sumír kiejtését és 
vagy 70 akkad jelentését ismerjük (Barton ODBW II, Nr. 217) 
:i) bad kinyitni, távoli; 2) idim nehéz; 3) til vég, elvégez, be-
fejez; 4) us véredény 5) mud vér 6) ismeretlen kiejtésben forrás, 
fon s (nagbu) stb. Én — találomra — tll-nék olvasom, mert a 
többi jelentéseivel nem tudtam boldogulni, til -a-ta-es-a = 
befejezést nyerve ; az a - ta rag az ud (akkadul enûma) szóra 
utal, amely időhatározói mondatokat vezet be és sok sumír-
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,,a tisztával könyörögnek 
,,az istenek asszonya, aki uralomra tett szert 
,,önmagukban nagy korlátokat [ 
„művészt művészre . . . t . . . re 
„hogy gabonaként fontszámra, kitermeljenek 
,,változatlanul az ég örök csillagáig, 
,,éjjel nappal 
naz istenek ünnepének megülésére 
,,Önmagukban határokat 
,,nagyokat határolnak el. 
Anu és Enlil 
Éa és Ninmah, 
a nagy istenek 
azon a helyen, ahol az emberiség alkottatott, 
ugyanott Niszaba is teremtetett. 

akkad irodalmi mű bekezdése; (Enűma elií, a «káld genezis» 
első szava; enû Anu sîrum a Hammurapi kódex első sora); ud 
-a-ta «midőn» (Delitzsch S. Gr. 220 §-a) es-a = lenni 
(Delitzsch S. Gr. 195 §-a). Lehetséges azonban, hogy értelmezé-
sünk a TAB és TIL szók értelmét illetőleg alapjában hamis. 
Párhuzamos szövegek hián értelmezésünkért nem állunk jót. 

2. A második sor értelmezése sem föltétlenül biztos, mert 
az AN.DAGAL. AN -muS-ge-ne többféleképen is olvasható. 
AN = i) ana Anu isten, 2) an — samû ég, 3) dingir, a 
török teng ri = isten. DAGAL = 1) ama anya; dagal tágas. 
MUS = arc, alak, tiszta (V. ö. Gudea A j. hengerfeliratában 225 
46 a-mus ni-de— tiszta [mus] vizet [a] ontott). AN. MUS 
azonkívül Istar istennő ideogrammja is lehet. A helyes értelem 
megállapítását az teszi lehetővé, hogy a ge a genetivus ragja s 
az e-ne végzet oly többesrag, amely embert és isteneket jelentő 
szókhoz járul, következőleg a második AN dingir-nek olvasandó 
és birtokos jelzőnek veendő, amiből az következik, hogy DAGAL 
anyát (ama) tesz és MUS melléknév ( = tiszta).— slg-síg-e-de: 
sïg-sïg építeni, felvirágoztatni ; e-dé infinitivussal kapcsolatban 
célt vagy időt jelent; állhat participium mellett is (Delitzsch 
SGr 124 §.) a latin ablativus absolutus-nak megfelelő jelentés-
ben, végül e - ne-ntV. olvasva a mulf idő többes számát jelzi. 

3. ki-gà-gà és ki - dïî - du összetett igék (tárgy + ige). Ki 
föld gà-gà elhelyezni, csinálni; dû, dü-dü építeni, alkotni. Ud, 

13* 
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mint említettük, időhatározói mellékmondatokat vezet be (Delitzsch, 
SGr. 120 §-a). 

4. gis-har = usurtu kétféle értelemben: í) korlát, határ 
{Delitzsch SGI gar la. 210 1) 2) kép, szobor f»2r szöve-
günkben rendesen határt, mezőt, földdarabot jelent, itt annyit 
tesz: «midőn az ég és föld határai kialakultak», vagyis midőn 
az ég és föld az őschaosból kiváltak. 

5. e = iku öntözőárok ; pá (írva PAP. E) = palgu, a héber 
3bs, folyó, csatorna. — r i = r a h â s u elönteni (Br. 2591). A sumír 
parasztokat elsősorban az érdekelte, ami a föld megművelésével 
függött össze; innen van, hogy ez a kozmogónia is oly sokszor 
emlegeti az árkokat és az öntözőcsatornákat, amelyektől orszá-
guk termékenységét nyerte. 

6. gú-gar ige, amely szórói-szóra = nyakat (gú) letenni 
(gar), tehát leborulni (qadâdu) a 15. sor szerint =gamâru, be-
végezni, befejezni h permans. - alakban bevégződni, ami az 
összefüggésnek egészen megfelel. 

7. Arai (v. ö. ana = ég) az ég, En - Iii (en = úr, Iii légkör) 
a levegő, En-ki avagy É-a a föld (ki) istene. E «háromság» 
nagy szerepet játszik a mezopotámiai papok vallási rendszeré-
ben. Megjegyzendő azonban, hogy Anu, az égi isten, inkább 
theologiai fogalom; a gyakorlati életben vajmi csekély szerepe 
volt, mert kultuszát az ember érzelemvilágához közelebb álló 
kisebb istenek és más démoni lények szorították ki. (Jastrow, 
Die Religion Babyloniens und Assyriens, Giessen, 1905, I, 84) 
En-Iii volt a légkör ura, a zivatar istene, a föld megterméke-
nyítője, mint az arámiaknái a Rimmôn. Főkultuszhelye Nippur 
volt, «Enlil városa». A bölcs Ea székhelyét a tengerben képzel-
ték. Tisztelete különösen Uru-dug (Abû Sahrein) városában 
dívott. Babbar volt a Napisten neve, akiben főleg az igazságos 
bírót, a bűn felfedőjét s a sötétség eloszlatóját tisztelték; sémi 
neve Warnas, W'QW. 

9. A - nun - na akkadul Anunnaku, vagy Anunnaki, az iste-
nek társaságában élő angyalszerű lények, a = víz ; nun — nagy. 
Nevük jelentéséből Hrozny arra következtet (Mythen von dem 
Qotte Ninrag, Berlin, 1903, 84 köv. 11.), hogy ezek az istenek az 
esőfelhők személyesített szellemei, míg a velük együtt említeni 
szokott /^/-szel lemek a bárányfelhőkre vonatkoznának 

10. KI.KU kiejtése ismeretlen; ki föld, hely KU tub vagy 
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durun kiejtésben (erről L Zeitschr. f. Assyr. XXIX. [1916] 164.1.) 
lakni. — su-gí-gí visszaad, visszafizet, felel (apâlu : v. ö. Recto. 
23 sor). A morfdat értelme nyilván az, hogy ember hiában az 
istenek kénytelenek voltak ünnepeiket egymás között megülni 
és felváltva recitálták égi liturgiájuk szövegét. Az embert is csak 
azért teremtették, hogy ennek az anomáliának véget vessenek és 
•legyen, aki tiszteletükre ünnepet rendez. 

11. ní-te = í) ó maga, ipse ramánu 2) félelem, puluhtu, 
félelmes (így Gudea B jelzésű hengerf. 142i). 

13. V. o. az 5. sort és ennek alapján olv. ri su-si-sá. 
16. bal = megváltoztatni ; az akkad szöveg szerint i nípus 

mit csináljunk, (i fut. előtt használatos óhajtószócska: Delitzsch, 
Ass. Grï 106. és 188 §§). 

21. sur= dühös (nazarbubu Meissner SAJ 1881); dühösen 
kiáltozni (saráhu Br. 2986). Az akkad fordítás ezêzu haragudni 
szóval fordítja. E sort úgy is lehet tekinteni, mint a megelőző 
idézőmondatok utólagos bevezetését. A sumír (úgy mint a török) 
a következő módon idéz: «Ha gyermek apjának: ,te nem vagy 
apám' mondja...» Vagy: «Ha az apa fiának: ,te nem vagy fiam', 
mondja...» amint ezek, az ú. n. «sumír családi törvények» cik-
kelyeiből vett példák mutatják. Szövegünk gondolatmenete nyil-
ván az, hogy a világ teremtése után az isteneket valami csodás 
ösztön további munkára serkentette, amelynek hián tanácstalanul 
állnak. Ekkor két szellem áll elő (az Anunnaki angyalok egyike 
s a Namtar,i a sorsot eldöntő) és az emberiség teremtésének 
gondolatát vetik fel. 

22. Az akkad szöveg nem azonos a sumírral, amely den-
lil-ra-i olvasva EnlilA részes tárgynak fogja fel; az akkadban 
ilyen esetben ana den-lil-i várnánk; ana hiányában Enlil nem 
lehet más, mint a mondat alanya. 

24. UZU. EZEN - c « a helynevek után álló ki (ország, föld) 
determinativum után Ítélve városnév akar lenni, uzu = hús; 
ezen = ünnep, -a locativus-végzet. 

25. SAL+U egyes szövegekben Sin, a Holdisten jelzésére 
szolgál (Meissner SAJ 8533) különben pedig ácsot (namgaru 
Î035 ^L^j) jelent. Eszerint a két isten azt kivánja, hogy az «ács-

1 nam sors, tar elvágni ; későbbi szövegekben a pestist és betegségeket 
előidéző rosz szellem. 
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isteneket» vagyis a demuirgokat vágják le (sum. = tabâhu) s a 
vérükből alkossák az emberi nemet. E gondolatnak nyomaival 
az Enûma-Elis, az ú. n. «Káld Oenezis» VI. tábla 5. sorában is 
találkozunk, ahol Marduk isten saját vérét akarja emberi cson-
tokká gyúrni. Sajnos a szöveg nagyon töredékes (L. Dhorme, 
Choix....65. 1.) Berosos szerint Marduk (illetve, ahogy ő nevezi, 
Bél) saját fejét veszi, mire a többi istenek kifolyó vérét földdel 
keverik össze és e keverékből formálják az emberiséget, (Lag-
range, Études sur les religions sémitiques2 Paris, 1905, 386. 1.) 

36. A nam-galu (emberiség) után a szövegben kis betűk-
kel közbeszúrva UR17.LU áll. URU u t S á I 

helyett áll, úgy hogy az ideogramm nem más, mint a galu 
(ember) szó phonetikus kifejezése. — SAR mu, mud kiejtésben 
építeni, alkotni, mud-mud-e-ne e helyen melléknévi igenév 
iöbbesraggal. 

27. gis - gar — iskar í) földarab (syrül eskârâ) 2) lánc, 
3) adó (Zimmern, Akkadische Fremdwörter als Beweis für baby-
lonischen Kultureinfluss, Leipzig, 1915, 10., 38., 40., 47. 1. — 
gár = abuttu (Br. 6534) rabszolgabilincs. 

30. &sal, allu (amelyről a nádfonatú, földhordásra használt 
dupsikku - kosár kíséretében történik említés) kapát vagy csá-
kányt jelent, al-gar ásni (sírt: Qudea Bj. szoborfel. 5i) al-dü 
leépíteni (Urukagina C j. kúpfelirat 212 129). Az imént említett 
gi-íl, akkadul dupsikku nevű, szakajtóhoz hasonló kosarat a 
mezopotámiai kubikosok a fejükön cipelték. Több dombormű 
maradt ránk, amelyek templomépítéssel foglalatoskodó fejedel-
meket örökítettek meg ilyen kosárral a fejükön, nyilván jámbor-
ságuk különös feltüntetésére. 

34. a-gar ugar, szántóföld; gis-har határ, dülő; sur terü-
let; e-sur valószínűleg határárok, amely egy falu vagy város 
határát jelezte. A gondolatmenet nyilván az, hogy az emberiség 
feladata lesz a sivatag parlagon heverő földjét lassú, szorgalmas 
munkával a földmívelés szolgálatába állítani. 

38. A sumír szöveg nyilván elhagyja a sur, vagy e-sur 
szót (határ), amint az akkad fordítás s a párhuzamos helyek 
alapján valószínű. 

39. Értelme kétséges. 
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Verso. 

1. uru = sakâku sövénnyel körülvenni (Br. 5499). Ki-ura 
jelenthetné az alvilág kapuit is (durussu; Delitzsch S Gl. 49. 1.) 
de ennek itt nincs értelme. 

2. Oür jelenthet magtárt, tonnát (karú) és kenőpapot (pa-
sisu). A kifejezés Gudea Bj. hengerf. Il2-re emlékeztet; mindkét 
helyen arról van szó, hogy a szántóföld dús termést, illetve 
kellő mennyiségű gabonát adjon, gür-nam valószínűleg «a vég-
zet tonnája», vagyis az istenek által évenkint megállapított termés 
mennyisége, gur = visszatérni ; gur-gur visszahozni, megtéríteni. 

3—5. sorok értelme kétes, dug = jó ; Pl = gistug fül, figye-
lem. Talán : jól vigyázz, ide figyelj ! 

10. Az akkad fordítás hibás, mert a dingir szóra nincsen 
tekintettel. 

11. ul = öröm, ujjongás, (ulsu, yb? Br. 9148) NI zal kiej-
tésben = ragyogni, fényleni (Br. 5319). A dolgot úgy is lehetne 
érteni, hogy az istenek a nekik örömet okozó emberiséget örö-
met és derűt csináló isteneknek nevezik el. 

12. Az akkad fordításban olvasható ta-za-na-[kar] ige-
alakot nem értem. Vagy talán iráshibával van dolgunk? 

13. Az akkad fordító a MÁS.ANSE ideogrammot egynek 
véve bûlu (barom) szóval fordította. Gudea felirataiban (A hengerf. 
114 8s 187 B hengerf. 18IQ) más gidát jelent (lalu: Br. 2027.) 
Tekintettel arra, hogy a szövegben említett ökör és birka szintén 
barom, az akkad fordítónak aligha van igaza; az ideogrammot 
elemeire bontva kell értelmeznünk. 

14. V. o. Verso 7. 
16. zur-zur imádkozni (sulin, ^Jfc Meissner SAJ 6845; 

Langdon, Sumerian & Babylonian Psalms, 90, 17.) 
17. Aruru istennő a káld kozmogónia szerint Marduk isten 

társaságában az emberi magzat létesítője. (Dhorme, Choix... 86, 
1.) Itt más szerepet játszik. Feltűnő, hogy az akkad szöveg «az 
istenek úrnőjével» fordítja nevét. 

18. Mindkét szöveg hibás, mu - un - im - zu ( = tudott) azért 
lehetetlen, mert a sumírban a verbum finitum utolsó helyen áll, 
itt pedig utána még har-har-ri következik, amelyet a követ-
kező sorba utalni nem lehet. Nincs tehát más hátra, mint a zu 
helyett ba-1 olvasni és e szótagot a har-har-ri ige praeforma-
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tivumai közé iktatni : mu-un-im-ba- har-kar - rí. Az akkad 
fordító ina ramanisunu-1 olvas. Mi alapon, nem tudom. 

19. gasam (NUN.ME.TAQ) tényleg művészt (ummânu) 
jelent. A másik ideogramm (SÁM .IM) értelme homályos, sám 
vetelár, eredetileg az értéknek megfelelő mennyiségű gabona. 
im agyag, agyagtábla. Lehet, hogy sám-im szerződésbe, irásba 
foglalt vételárt, gabonajutalékot jelent. Az akkad szövegben 
nu-'-ú áll, amelynek jelentése Delitzsch szerint (Assyrisches 
Handwörterbuch 460 b) tehetetlen, ügyetlen volna. Én a SÁM. IM 
ideogrammot a következő sorral kapcsolom össze. 

20. Az akkad szöveg a - na ma - ni - su - nu-1 olvas, ami( 
úgy látszik, iráshiba ra- ma- ni-su- nu helyett. 

29. köv. Az akkad fordítás hozzávetőleges, mert nam -en-na 
figyelmen kívül marad. 

Budapest. Kjnoskó Mihály. 
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7. A szentségi jegy formai meghatározása. Tétel: A szent-
ségi jegy Jézus Krisztushoz, mint titokzatos testének fejéhez 
való ontológiai, szervezeti hasonlóság, melyben kifejezésre jut, 
hogy a jegy által a lélek analóg módon kapcsolódik Jézus 
Krisztushoz, mint az ő embersége a személyes egység következté-
ben az örök Igéhez. 

Magyarázat. A szentségi jegy formai meghatározásánál az 
a kérdés: melyek a jegy léttartalmában azok a vonások, amelyek 
által megfelel rendeltetésének. Tételünk azt feleli, hogy a jegy 
hasonlóság, vagyis általa a lélek hasonlóvá válik, még pedig 
ahhoz, akinek számára a jegy lefoglalja a lelket: Jézus Krisztus-
hoz, a titokzatos test fejéhez. A hasonlóság azonban nem a ter-
mészetnek vagy az életnek hasonlósága, hanem más rendbeli: 
ontológiainak, szervezetinek nevezzük, egyelőre az említett két 
másik hasonlóság kizárása végett, teljesebb értelmét utóbb hatá-
rozzuk meg. A hasonlósági viszony teljes ismeretéhez azonban 
a két határpont (termini similitudinis) ismerete mellett szükséges 
annak a mozzanatnak a kiemelése is, amelyben a két határpont 
között azonosság van (tertium comparationis); s ezt tételünk 
abban találja, hogy a jegy a lelket Jézus Krisztushoz kapcsolja, 
fűzi olyanformán, (analóg, nem azonos módon), mint Jézus Krisz-
tus embersége titokzatos módon az istenséghez van kapcsolva a 
személyes egységben. 

Levezetés. A szentségi jegy mivoltának formai mozzanatát 
a Szentírás nem emeli ki, legföljebb a pecsét fogalmában álta-
lában, az egyes hasonlatossági mozzanatok megjelölése nélkül. 
A szentatyáknál is csak néhány hasonlatban pendül meg ez a 
gondolat; az ő tárgyalásukat, különösen Szent Ágostonét, a polémia 
követelményei irányították; a jegy szerepe, vagyis teleológiája 
és nem formai mivolta állt az ő érdeklődésük homlokterében. 
Csak a skolasztikusoknál fordul a helyzet. Először a definitio 
magistralis, mely a XII. század végén jelenik meg ismeretlen 
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szerzőtől, mutat rá a hasonlóság mozzanatára: Character sacra-
mentalis est distinctio a charactere aeterno impressa animae 
rationali secundum imaginem, configurans trinitatem creatarh 
Trinitati creanti et recreanti... Már Nagy Albert é^ Szent Bona-
ventura ezt a mozzanatot tartják a szentségi jegyben alapvető-
nek, i Tételünk igazolása tehát részint ezekre a theológiai gon-
dolatmenetekre, részint pedig az előző számban igazolt alap-
tételünkre támaszkodik. 

Hogy a szentségi jegy tartalmi szempontból valamilyen 
hasonlóság, vagyis egy a lélekre nyomott kép, azt a hittudósok 
egyértelműen és joggal levezetik nevéből. A szentségi jegy 
ugyanis nem egyszerűen jel, hanem «jelzet», sigillum, signa-
culum, acppayîç, yapax-ajp = bevésett kép, s ezért nemcsak akár-
milyen jelt tesz a lélekre, hanem olyant, amely a jelző-mintát, a 
bélyegzőt nyomja bele a lélekbe, tehát a bélyegzőnek képét üti 
rá a lélekre, hozzá való hasonlóságot teremt. Ezért nevezik a 
szentatyák egyértelműen királyi bélyegnek, a hadvezér és bir-
tokos jelzetének.2 Theodotos gnósztikus a III. század elején ezt 
a jelzetet az evangéliumi adópénzre (Mat 222i) való tekintettel 
Krisztus nevének felírásával és a Szentlélek képének bevésésé-
vel azonosítja.3 Ha kellő súlyuk szerint értékeljük a szentatyák 
kijelentéseit, Suarez-zel4 szemben azt kell vallanunk, hogy a 
szentségi jegynek «jelentő» hasonlósági mozzanata a jegy ter-
mészetéből fakad és nem merőben tételes rendelkezésből ; vagyis 
a jegy tartalmánál fogva hasonló ahhoz, amihez hasonít és nem 
merőben azért, mert Isten így akarta. Ez utóbbi esetben ugyanis 
bajos volna oly energikusan a «jelzésben», hasonításban keresni 
a szentségi jegy mivoltát, mint azt teszik a szentatyák és még 
inkább a skolasztikusok. 

A jegy hasonlósági léttartalma azonban következik rendel-
tetéséből is: a jegy rendeltetése alaptételünk szerint a lelket 
ontológiai egységbe fűzni Jézus Krisztus titokzatos testével, jog-
szerű tagjává tennni e testnek. Ám minden organikus egyesítés 
vagy fizikai, s ebben az esetben a szervezet egységébe felvett 

1 «Actus characteris, a quo nomen accepit et principalis, est configurare. 
Bonav. 4 d. 6, p. 1, a. un. q. 3, (ed. Quaracchi, torn IV. p. 141). 

2 Sok helyet felsorol és idéz Lugo, De sacr. jn gen. disp. 6, s. 3, n. 
35. (i. kiadás p. 99. a.) — 

3 Clem. Al. Excerpta ex Theodot. n. 86. 
4 De sacr. in. gen. d. 11, s. 2. n. r. 3 (Opera ed. Viv. tom, 20. p. 194). 
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rész az össz-szervezettel azonos életfeltételek következtében fizi-
kailag hasonul (asszimilálódik) a szervezettel ; vagy etikai, s ebben 
az esetben az egységbe felvett tag vagy már rendelkezik az illető 
erkölcsi egységet alkotó jeggyel, vagy azt öntudatos, vagy ön-
tudatlan idomulással megszerzi amaz ismert elv szerint: amicitia 
pares aut invenit, aut facit. A misztikái egység, aminő Jézus 
Krisztusnak mint főnek és a hívőknek mint tagoknak az Egyház 
titokzatos testében való egysége, mindkét fajta egységből tartal-
maz mozzanatokat, tehát a szentségi jegy, amaz egység szerve-
zeti létesítő mozzanata, mindkét irányban tartalmaz hasonlósági 
vonásokat. Ez egyúttal mutatja a jegy formai és teleológiai mi-
voltának szoros, mély összefüggését: Isten azáltal foglalja le, 
köti le a lelkeket Jézus Krisztus titokzatos testének életében való 
részvételre, hogy hasonlókká teszi őket ahhoz, amihez kapcsolja, 
vagyis a fejhez. A jegy rendeltetése formai tartalma által valósul, 
így felel ez meg az Isten tevékenysége egyik alaptörvényének. 
Az emberiséget általában ő arra szánta, hogy az ő családja és 
házi népe legyen : ezért a maga képére teremtette. Az egyes 
lényekről azt akarta, hogy ne legyenek szerte hulló, egymástól 
idegen atomjai egy széthúzó mindenségnek, hanem fajoknak és 
egy kozmosz hierarchiájának tagjai, s azért sok egyedet ideális 
egységbe fűzött azáltal, hogy ugyanazt a fajgondolatot valósítja 
bennük ; sok ember, fenyőfa stb. azáltal alkot egy-egy fajt, hogy 
hasonlók egymáshoz Közösség hasonlóság által: ez a teremtés 
programmja, s ez a szentségi jegynek is filozófiája. 

Ezek után megállapíthatjuk a szentségi jegy formai tartal-
mának egyes mozzanatait. Láttuk, e formai tartalom hasonlóság; 
ám minden hasonlósági vonatkozásban ,valami hasonlít valami-
hez'; három eleme van a hasonlósági vonatkozásnak : akiinduló-
pontja, végpontja és közös eleme, terminus a quo, terminus ad 
quem, et terminus communis similitudinis. 

A hasonlóság kiindulópontja a szentségi jegynél a lélek. 
A szentségi jegy lelki jel, signum spirituálé, ez állandó közös 
tanítása a kinyilatkoztatásnak és hittudósoknak. Közvetlenül 
következik abból, hogy a jegy Jézus Krisztus titokzatos testének 
szervező eleme, ám Krisztus titokzatos teste lelkekből alakul, s 
csak ezek közvetítésével veszi föl egységébe a testet is, mint a 
lélek szervét s a Szentlélek alkalmas hajlékát. Hogy a lélekben 
melyik mozzanat az, amelyben megfogódzik a szentségi jegy, 
azt alább fogjuk látni 
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A hasonlóság végpontja — vagyis mihez teszi hasonlóvá a 
lelket a szentségi jegy? Feleletem: Jézus Krisztushoz, amennyi-
ben ő titokzatos testének feje. 

Bizonyítom először a kinyilatkoztatásból, mely mint ismé-
telten láttuk, a szentségi jegyet Jézus Krisztusnak, a hadvezérnek, 
királynak, úrnak jegyeként tárgyalja. E jegy által le vagyunk 
pecsételve mint az ő kincse, meg vagyunk jelezve mint az ő 
hadseregének, nyájának tagjai ; következéskép a bélyeg, amelyről 
láttuk, hogy nem mesterséges, hanem természetes jel, a gazdá-
hoz, hadvezérhez, Krisztushoz való tartozást valami természetes 
hasonlóság által fejezi ki. Másodszor kizárással. A fent jelzett 
«definitio magistralis» szerint a jegy a Szentháromsághoz tesz 
hasonlóvá. Ám az Istennek képét minden mutatja a Gen. 1. 
szerint. A Szentháromság képét a kegyelem közvetlenebbül fejezi 
ki, mint bármi más, mert egyenest az Istennek, mint természet-
fölötti életcélnak életében való részesedést jelent; tehát nincs 
egyértelműen meghatározva a jegy, ha Isten, vagy a Szenthárom-
ság hasonlatosságának mondjuk.1 Máshoz pedig a hittudósok-
nak nem jutott eszébe vonatkoztatni a jegy hasonlító tevékeny-
ségét, mint Istenhez vagy Krisztushoz. Harmadszor. Alaptételünk 
értelmében a jegy a léleknek Isten részéről történt lefoglalása 
Jézus Krisztus titokzatos testének felépítésében és életében való 
részvételre. Tehát a jegy Jézus Krisztushoz kapcsol, még pedig 
mint főhöz ; ám ez a kapcsolás, mint fent láttuk, hasonlítás által 
történik, tehát a jegy által a lélek Jézus Krisztushoz, mint titok-
zatos testnek fejéhez válik hasonlóvá. 

Miben válik a jegy által hasonlóvá a lélek Jézus Krisztus-
hoz mint főhöz? Feleletem: A jegy a lelket hasonlóvá teszi 
Jézus Krisztus főségi j e l l egéhez .2 Ez pedig abban áll, hogy Jézus 
Krisztus szent embersége elválhatatlanul le van foglalva az örök 
Igével való személyes egységre és ezáltal meg van pecsételve 
és szentelve arra, hogy az emberiséget a természetfölötti isten-
közösségbe ontológiailag felemelje. Tehát a jegy a lelket onto-
lógiailag hozzákapcsolja Jézus Krisztushoz hasonló módon, mint 
embersége istenségéhez van kapcsolva, hogy az ő testének szer-
ves tagja legyen, hivatva e titokzatos test élettevékenységeinek 

1 Heinrich—Gutberlet, Dogmatische Theologie Bd. 9, 1901. p. 184. k. 
v. h. S. th. 3, 63, 3. ad. 2. 

2 Scheeben Mysterien der Christentums, p. 518. 523. 
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és föladatainak teljesítésére. Ez a tétel logikus folyománya az 
alaptételnek és a hasonlósági mozzanatról eddig kifejtett gon-
dolatoknak: Ha a jegy lényegesen arra szolgál, hogy belekap-
csoljon Jézus Krisztus testébe és pedig azért, hogy annak szer-
ves és életképes részét tegye, nem lehet a hasonlóságot más 
mozzanatban találni, mint amily mozzanat által Jézus Krisztus 
maga az emberiség feje, ez pedig az emberiségnek az Igével 
való személyes egysége; tehát a szentségi jegy ennek az ana-
lógiája. 

A régibb hittudósok ezt a kérdést egyáltalán föl sem vetet-
ték. Szent Tamásnak volt fenntartva a karakter-tan ki mélyítése 
ebben az irányban. Az ő felelete: a jegy hasonlóvá tesz Jézus 
Krisztus papságához: Character sacramentalis specialiter est cha-
racter Christi, cuius sacerdotio configurantur fideles secundum 
sacramentales characteres.i A későbbi hittudósok ezt a gondo-
latot ismétlik,2 legfeljebb mint fent jeleztük, Scotus, Lugo és 
többen e kettőnek iskolájából a jegyet közvetlenül kapcsolatba 
akarják hozni Jézus Krisztussal, mint családfővel. 

Láttuk az alaptétel kifejtésénél, hogy ott Szent Tamásnak 
felfogása nem bizonyult elég átfogónak, nevezetesen nem nyúj-
totta természetes és kielégítő magyarázatát a jegyek hármas 
számának. Ha azonban bele állítjuk a most kifejtett gondolat-
menetbe, kitűnik kiváló theológiai értéke és egyúttal teleologiai 
hiányosságának gyökere is. 

Ha a jegy Jézus Krisztussal, mint fővel hasonít, szabad 
kérdeznünk, vájjon a mi fejünk, aki tanítónk, királyunk, főpapunk, 
e hármas tisztnek melyikével hasonít a jegy közlése által ? Szent 
Tamás azt mondja, a főpapsága által. S ezt helyesen mondja két 
okból: Jézus Krisztusnak, mint főnek hivatása összpontosul fő-
papi tevékenységében, mint szokott mélységgel kifejti Scheeben.3 

Azután pedig a főpapi tevékenység az, amelynek veleje a 
megszentelés, konszekrálás szentségi és szentelményi értelemben, 
ehhez kell felsőbb meghatalmazás és felkészítés; ellenben a tanító 
és kormányzó hatalom közvetlenül nem megszentelő tevékeny-
ség és így nem is kívánja képviselőjének külön szentelését, kon-

1 S. th. 3, 63, 3. 
2 Röviden és világosan Pesch: Jézus Krisztussal kétfélekép lehet haso-

nulni, vagy természetével vagy hivatalával. Természetével hasonlóvá tesz a 
kegyelem, hivatalával a jegy. Praelectiones dogm. tom. 6, 1908. p. 81. 

3 I. m. p. 369 kk. 
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szekrálását.1 Tehát Szent Tamás felfogása valóban kimélyíti a 
szentségi jegy tartalmáról való felfogásunkat, ha bele állítjuk 
természetes környezetébe: a Krisztusról, mint főről, szóló igaz-
ságba. Hiányosnak mutatkozik azonban, ha teleológiai meghatá-
rozásnak tekintjük; mert ebből a látószögből tekintve úgy tün-
teti föl a dolgot, mintha a szentségi jegy csak küldetés volna 
a főpapi tevékenységre; pedig láttuk, hogy elsősorban lefog-
lalás Jézus Krisztus titokzatos teste számára ; elsősorban beiktat 
e testbe s csak azután és annyiban juttat neki ott hivatalos 
tevékenységet. A jegy elsősorban méltóságot ád, a Krisztus titok-
zatos testéhez való tartozásnak méltóságát és csak folyomány-
képen küldetést e test tevékenységeinek végzésére. 

A szentségi jegy tartalmi meghatározásának próbaköve 
ismét az, mikép tudja belső okát adni a jegy adó szentségek hár-
masságának ? 

A XIX. század óta a hittudósok, mint láttuk, csaknem egy-
értelműen vonatkozásba hozzák a három jegyet Jézus Krisztus 
hármas hivatalával, még pedig az egyházirend jegyét egyhan-
gúlag a főpapságéval, a másik kettőt nem egyértelműen a tanítói 
és királyi tisztével, amennyiben hol a keresztségi jegyet tüntetik 
fel olyannak, amely Krisztus királyi alattvalójává tesz, hol a bér-
málási jegyet, és hol a keresztséget, hol a bérmálást állítják oda, 
mint a krisztusi tanítóság lenyomatát. Hogy Szent Tamás a jegyet 
Jézus Krisztus főpapságában való részesedésnek mondja és hogy 
ők a jegyről szóló összes fejtegetéseiket Szent Tamásnak e fent 
említett nagy gondolatára alapítják, azzal nem törődnek tovább, 
legfeljebb a három jegynek a hármas krisztusi hivatalnál fogva 
való vonatkozást csak analógiának, illetőleg «congruentia»-meg-
fontolásnak minősítik. 

Ha meggondoljuk, hogy a jegy Jézus Krisztushoz mint fő-
höz tesz hasonlóvá, amennyiben vele hoz szerves kapcsolatba, 
hogy továbbá Krisztus fősége, hivatása főként főpapi tevékeny-
ségében nyer kifejezést, annyira, hogy tanító és kormányzó tevé-
kenysége is főpapi jellegű (hierarchiai és szentelő), nem * nehéz 
kellő értékükre visszavezetni a kérdésben forgó vonatkozásokat: 
mindegyik jegy alapvető vonatkozásban van Jézus Krisztus fő-
papságával; minthogy e főpapság három irányban fejti ki tar-
talmát: tanító, kormányzó és megszentelő tevékenységben, ennek 

' Cf. S. th. 3, 83, 5. 
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megfelelően három jegyadó vonatkozással kapcsolódhatik egy 
ember Jézus Krisztushoz, az ő főpapi fejedelméhez: az egyházi-
rendi jeggyel a megszentelő tisztéhez (ez első tekintetre világos) ; 
a bérmálási jeggyel, mint amely a keresztény élet teljességére 
hív, a királyi tisztéhez; a keresztségi jeggyel, amely a Krisz-
tustól való megvilágosodásra adja az első fogékonyságot (a ke-
resztség a legrégibb egyházi nyelvben megvilágosítás, ((fwuanôç 
cf. Hebr. 64) a tanítói tisztéhez. 

Ezt a vonatkozást így is lehet indokolni: az emberi tevé-
kenységre nézve alapvető az értelem, betetőzi az akarat, termé-
kenységei feltétele a társas lét ; alapvetően Jézus Krisztushoz kap-
csol tehát a keresztség, betetőzően a bérmálás, a természetfölötti 
élet számára termékeny módon az egyházi rend. De amint az 
értelem egyetlen tevékenysége sincs akarat nélkül és társas felté-
telek nélkül és hasonlókép az akarat sincs értelem, viszont a társas 
lét sincs értelmi és akarati vonatkozások nélkül, amint továbbá 
Jézus Krisztus tevékenységében nincs, amely főpapi, tanítói és 
királyi ne volna egyszerre, jóllehet rendesen egy vonás ural-
kodik, így az egyes jegyek is egyszerre kifejezik mind a három 
vonatkozást, jóllehet egyet uralkodó módon. Itt is megvillan a 
hármas egység titokzatos mélysége. Vixdum unum nominavi, 

- tribus circumfulgeor. 
Lehet még mélyebbre menni a jegyi hármasság összefüg-

géseinek és természetfölötti megokoltságának keresésében. Egy 
a tőlünk vallott alapfelfogásba közvetlenül nyiló utat járha-
tóvá tesz talán a következő gondolatmenet: ha a szentségi 
jegy tartalmi lényegét alkotó hasonlóságnak mintaképe, prototy-
ponja Jézus Krisztus szent emberségének az Igéhez való viszonya, 
akkor a jegy hármassága számára is meg kell tudni találnunk 
az alapot Jézus Krisztus emberségének az Igéhez való viszonyá-
ban, amely a személyes egységben van adva. Már most e 
viszonyban alapvető mozzanat Jézus Krisztus emberségének az 
Igében való magánállása, szubszisztálása. Jézus Krisztus min-
den egyéb kiválósága abban gyökerezik, hogy emberségének 
magánállást, önállóságot, személyességet az örök Ige személyes-
sége ád, amellyel a legbelső egységbén, a szubszisztencia egy-
ségében van. Hogy már most valaki Jézus Krisztus titokzatos 
testének életét élje és hivatását teljesítse, első feltétel szintén a 
fővel való valóságos kapcsolat. Ezt létesíti a keresztség jegye; 
általa nyer a lélek Jézus Krisztusban, a főben, nem szubszisz-
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tenciát, hanem igenis természetfölötti kegyelem közösségre való 
létet. Jézus Krisztus emberségének az Igével való szubszisztálása 
két alapkövetkezménnyel jár, amelyek együtt teszik lehetővé 
Jézus Krisztus főségi, megváltói szerepét: 1. Krisztus egy sze-
mély, mégis kettővel ér fel, nevezetesen emberségének életköre 
annyira teljes, hogy teljes értékű emberi tevékenységre képes: 
una Christi persona physica moraliter et virtualiter est duplex, i 
2. Az Igével való egység következtében az ember-Krisztus mél-
tóságot nyer minden teremtmény fölött arra, hogy a megváltot-
tak feje és a mindenség királya lehessen. Ez utóbbi mozzanat-
hoz hasonlítja a lelket az egyházirend, mint amely a lelket úgy 
kapcsolja Krisztushoz, hogy szentelő és kormányzó tevékenysége 
isteni erejűvé és értékűvé válik, az előbbihez pedig a bérmálás 
jegye; a természetfölötti önállóság és teljeskorúság jegye. 

Ezekután nem nehéz megállapítani, milyen viszonyban van 
a jegy a szentségi kegyelemmel. Ez a szembeállítás egyúttal éle-
sebben kiemeli a szentségi jegy hasonlósági mozzanatának sajá-
tos jellegét. A mi felfogásunk itt két szélsőség között helyez-
kedik el. Az egyik a jegyet úgy fogja fel, mint csiraszerű kegyel-
met, amelyet a felvevő egyén erkölcsi készületlensége nem enged 
teljes kibontakozásra jutni. Ez volt az eszméjük azoknak, akik 
először foglalkoztak a kérdéssel, Halesi Sándornak és iskolájá-
nak; a kegyelem a lélek teljes világossága, a jegy félhomály: 
lumen semiplenum; character est quaedam qualitas animam non 
ommino perficiens sed disponens ad ulteriorem perfectionem 
(sc. gratiae).2 Újabban Oswald3 nem egészen modern fizikai fel* 
fogássaal a jegyet a kötött, a kegyelmet szabad «kalórikumhoz» 
hasonlítja. Ez a felfogás érthető a szentségi jegyről szóló tan 
fejlődésének ama fokán, mikor épen kezd az elméletben a jegy 
különválni a jegyadó szentségtől.4 Dogmatikailag azonban ma 
nem tartható: 1. A jegy ellehet kegyelem nélkül. Ami veszélyez-
teti a kegyelmet, nem érinti a jegyet ;5 ez lehetetlen volna, ha a 
jegy a kegyelem fizikai diszpozíciója, vagy épen a csiraszerű, 

1 Cf. Scheehen, Handbuch der kalh. Dogmatik. Bd. 3, 1882. p. 22. kk. 
5 Bonav. 4 d. 6, p. 1. a. un. q. 1. concl. (Opera Ed. Quaracchi tom. 

3 Oswald: Die dogmatische Lehre von den h. Sakram. I4 , 1877. p. 81. k. 
4 Cf. Brommer: Die Lehre vom sakramentalen Charakter in den 

Scholasztik 19U8. p. 92 kk. 
s Cf. S. th. 3. 63, 4 ad 1 ; 5 ad 1. 

4 p. 135.) 
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nem teljesen kifejlett kegyelem volna. 2. A jegy rendeltetése 
alaptételünk értelmében a lélek számára szerves, ontológiai kap-
csolatot létesíteni Jézus Krisztus titokzatos testével, a kegyelemé 
pedig képesíteni a lelket Jézus Krisztus életére. Tehát más-más 
természetfölötti rendben, más rétegben mozog a jegy és kegyelem. 

Ez a tény kezünkbe adja a kulcsot a jegy és kegyelem 
viszonyának megértésére a másik szélső felfogással szemben, 
amely t. i. a jegyet egyszerűen valós jogcímnek tekinti a kegye-
lemre különösen szentségi kegyelmekre. Ez a felfogás hivat-
kozhatik Szent Tamásra (S. th. 3. 63, 4 ad. 1.), aki azt vallja, 
hogy a jegy a lelket egyenest és közvetlenül arra disponálja, 
ami az istentiszteletre tartozik és mert ez nem vihető végbe 
megfelelő módon kegyelem nélkül, az isteni bőkezűség kegyel-
met ad az istentisztelet cselekedeteinek illő végzésére. Legalább 
Szent Tamás tanítványai kifejezetten hirdetik, hogy a jegy nem 
fizikai, hanem erkölcsi diszpozíciót ád a kegyelemre.1 Úgy tet-
szik, hogy Szent Tamást S. th. 3. 63, 5 ad. 1 alapján megfelelő 
kiegészítésekkel lehetne a mi felfogásunk értelmében is értel-
mezni. 

E nézettel szemben azt állítom, hogy a szentségi jegy nem 
merőben csak erkölcsi fogékonyság, jogcím a kegyelemre, hanem 
fizikai, ontológiai feltétel rá. A jegy által ugyanis a lélek köz-
vetlen valós kapcsolatba jut a kegyelem kútfejével, Jézus Krisz-
tussal, fel van emelve a titokzatos test szervezetébe, szerves 
elemmé vált; következéskép megvan a létfeltétele annak, hogy 
a kegyelmet is megkapja; szerves része, tagja Krisztus testének 
és ezzel nemcsak jogcímet, hanem ontológiai lehetőséget is nyert 
arra, hogy részesedjék életében. Ha hasonlattal akarunk élni, 
azt mondhatjuk: a szentségi jegy által a lélek anatómiai és his-
tologiai közösségbe jut Jézus Krisztussal, mint az Egyház fejével, 
a kegyelmek kútfőjével; s ép ezért készen áll arra, hogy része-
sedjék vére keringésében, a kegyelemben is. A kegyelem azon-
ban nem a jegynek mintegy folytatása, kiegészítése, hanem egy 
a jegyre támaszkodó új elv — olyanformán, mint az aristotelesi 
és skolasztikái felfogás szerint a megtermékenyített petének 
előbb el kellett érni a fiziológiai fejlettség bizonyos fokát és 
azután kap — új teremtői ténnyel lelket. 

• így pl. Gotti Theol. sehol. De. sacr. in gen. q. 5. dub. 2 § 3 n. 18 
<ed. Venet. 1750. III. p. 185.) 

Rel ig io , h i t tud . és bö lcs , f o l y ó i n l , 1 4 
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A jegy és kegyelem tehát lényegesen eltérő szerepet töl-
tenek be : a kegyelem a lelket Isten előtt kedvessé teszi, a jegy 
Isten szolgálatára lefoglalja, konszekrálja ; a kegyelem életet ad, 
a jegy méltóságot Isten országában; a kegyelem az isteni élet-
közösségre képesítő elv és ezért egyenest a lélek alanyi közre-
működésére appellál és tőle függ; a jegy az isteni életközösség 
alapját képező szervezeti közösségbe való felvétel és a felvétel 
után a fönnmaradása alanyi közreműködéstől független. A kettő 
tehát két különböző természetfölötti réteget alkot, de rokonság-
ban vannak, nem úgy, mint virág és gyümölcs, hanem úgy, mint 
a szervezet és annak élete. 

Hogy ez a felfogás a szentségek hatékonyságának kérdé-
sében vezető szerepet juttat a jegynek és általában a res et 
sacramentumnak1 és malmára hajt Billot felfogásának, amely 
szerint minden szentségi kegyelmet a «res et sacramentum», 
elsősorban a jegy közvet í t , 2 megengedem, de itt behatóbban 
tárgyalni nem akarom. Minket ugyanis a jegyre vonatkozó 
theologiai kérdések csak annyiban érdekelnek, amennyiben a 
jegy mivoltával szoros összefüggésben vannak. 

8. A szentségi jegy ontológiai meghatározása. Tétel: A szent-
ségi jegy a léleknek valóságos természetfölötti meghatározottsága, 
amely az analog módon értelmezett negyedik aristotelesi minő-
ség-fajtához áll legközelebb. 

Ez az ontológiai meghatározás természetesen nem akar új 
tartalmi ismeretet nyújtani, hanem csak keresi a tartalmi és 
vonatkozási (teleológiai) meghatározásban igazolt jegyek meta-
fizikai gyökerét, hordozóját, hogy azzal egyrészt megadja itt is 
(mint arra sürget az elménk egyéb területeken is) az ismeret-
elemeknek az egységet és megkoronázást, másrészt pedig módunk 
legyen a rendszeres vizsgálódással meghatározott szentségi jegyet 
elhelyezni egy, már egyebünnen szerzett ismerettárgyakkal népes 
országba — egy metafizikai kategóriába. 

Tételünket részekben magyarázzuk és igazoljuk. 
1. A szentségi jegy valóságos és nem észlény (ens reale, 

non mere rationis). Ezt megállapítjuk az összes újabb hittudó-
sokkal egyetértésben, szemben Durandus-szal, aki szerint a szent-

1 Cf. Scheeben: Mysterien der Christentums, p. 515—16. 
2 Billot: De ecclesiae sacramentis thes. 7 (15 p. 113 kk.) 
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ségi jegy rang és cím, amelynek azonban nem felel meg való-
ság a lélekben, ép úgy, mint a doktorságnak, vagy prétorság-
nak. Durandus tétele nehezen egyeztethető össze a szentatyák 
felfogásával, akik egyértelműleg azt tanítják, hogy a jegy a 
lélekbe van tapadva, mint bélyeg és jelzet; és alig tartható fenn 
a Trid. után, amely a jegyről azt állítja, hogy szellemi jel, amely 
a lélekbe van nyomva. Így a Trid. óta az összes hittudósok, akik 
legfeljebb azon vitáznak, milyen cenzúrát érdemel Durandus 
nézete.1 

Hogy a szentségi jegy valóság és nem .merőben cím, vagyis 
képesítés és nem merőben küldetés, annak theológiai oka a jegy 
teleológiai és formai mivoltáról igazolt felfogásunk értelmében 
a következő: A szentségi jegy utánzata annak a jegynek, pecsét-
nek, amellyel Jézus Krisztus az ember elnyeri fői méltóságát; az 
örök Igével való ez a megpecsételtetés pedig valóságos (t. i. 
személyes) egységet teremt meg Jézus Krisztus istensége és em-
bersége között; következéskép valós az a kötelék is, amely bele-
iktatja a lelket ontológiailag Jézus Krisztus valóságos testébe; 
^P m ' n t valóságos életelv és nem merőben kegy a kegye-
lem is a katholikus igazság szerint. Ha valaki Durandus felfogását 
utolsó logikai gyökeréig követi, alapul azt a felfogást találja, 
hogy Jézus Krisztus a fő szerepét nem az Igével való személyes 
egység által, hanem erkölcsi összetartozás, vagy merő küldetés, 
megbízás címén viseli — ez a nesztoriánus gondolat a jegy-
tanban. 

2. A szentségi jegy természetfölötti meghatározottság, járu-
lék, nem maga az Isten, nevezetesen a Szentlelek. Hogy a Szent-
lélek maga nem mint létesítő, hanem mint forma teí>zi a szent-
ségi jegy lényegét, ennek a tételnek az igazolására szánta Farine2  

az ő doktori értekezését. Tétele meglehetősen egyedülálló — 
amelyet azok a kevesek, akik hozzászóltak,3 indokolás nélkül, 
de határozottan elutasítottak és méltán, mert 

a) Farine radikális módon ezzel az alapvető tétellel akarja 
igazolni felfogását: «Az Isten lényegétől valósággal különböző 

1 L. pl. Lugo i. m. s. 2, n. 18. (p. 96 a); Frössen, De sacr. in gen. a. 
2, q. 3, concl. 2. (Scotus Academicus tora. 10, Vent. 1744, p. 90 kk.). Ootti i. 
m. dub. 2. §. 1. (p. 183 k.). 

1 Der sakramentale Character 1904. 
1 Grabmann in Theologische Revue 1906, Sp. 89 kk; Dölger. Das 

Sakrament der Firmung, p. 170. 
14* 
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teremtett lét, amely teljességgel természetfölötti, lehetetlen ; tehát 
nem létezik. Azonban nem épen alapos fejtegetéseiben csak egy 
gondolatot találok, amely bizonyítás előtételéül szolgálhat: «ter-
mészetfölötti járulék nem lehetne el vele egy természetű (conna-
turalis) szubstancia nélkül, már pedig természetfölötti szubstancia 
lehetetlen, (p. 12.) — Felelet: A teremtett természetfölötti szub-
stanciában tényleg ellenmondást látnak a theologusok. Azt is 
meg kell engedni, hogy semmiféle járulék, tehát természetfölötti 
sem lehet el szubstantia, ill. hordozó nélkül. Hogy azonban 
ennek a szubstanciának subiectum intrinsecae inhaesionis s ennél-
fogva a járuléknak egy természetűnek kell lenni — ez nem 
bizonyított s nem bizonyítható állítás (1. a sziliek létezési mód-
ját az Oltáriszentségben!). A természetfölötti járulék metafizikai 
lehetősége eléggé biztosítva van, ha egyfelől birtokosa a lélek, 
amely a potentia obedientialis-nál fogva természetfölötti létrendbe 
emelhető, másfelől pedig nem felejtjük, hogy a természetfölötti 
járulék csak úgy, mint a természeti járulékok, ill. szubstanciák nem 
lehetnek el az abszolút létesítő, állandó fönntartó tevékenysége 
nélkül. Tehát a természetfölötti járulék nemMóg a levegőben, hanem 
két tartón is nyugszik — elég szilárdan ahhoz, hogy létezhessék. 

b) Igaz, hogy a Szentírás általában és a szentatyák sok-
szor a Szentlelket mondják a lélek pecsétjének, azonban azt 
bizonyítani kellene, hogy ők a Szentlelket itt à pecsét formai 
és nem csupán hatóokának mondják. Ugyanígy beszélnek arról 
is, hogy a Szentlélek szenteli meg közvetlenül a lelket, anélkül 
azonban, hogy ebből Lombardus-szal szabad volna azt követ-
keztetni, hogy a Szentlélek maga a megszentelő kegyelem, vagyis 
a lélek megszentelésének formai oka. Farine tétele tehát egyenest 
Lombardus állítására vezet, amely pedig nyilván téves.1 

c) Maga Farine kénytelen megengedni, hogy a Szentlélek, 
midőn a lélek pecsétjévé válik, ott módosítást létesít, (p. 58.). 
Bajos is volna máskép elgondolni, mikép különbözik a meg-
pecsételt lélek más lelkektől. Már most kérdezem, ez a módo-
sítás különbözik-e valósággal a Szentlélektől, vagy sem? Ter-
mészetfölötti-e, vagy sem? A lélek meghatározottsága-e, vagy 
sem? Ha megengedjük ez alternatívák első sorozatát, megen-
gedtük tételünket ; ha a második sorozatot, tagadtuk a jegy való-
ságát. Harmadik lehetőség nincs. 

1 L. Bartmann: Lehrbuch der Dogmatik. 1911. p. 496. 
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Farine mindenesetre joggal jegyzi meg (p. 57i), hogy a 
theologusok általában magától értődő tényként szólnak arról, 
hogy a szentségi jegy közlésében a Szenlélek-Isten a pecsételő, 
holott a kinyilatkoztatásban nem pecsételő, hanem maga a pecsét, 
s ezzel indítást ad annak a kérdésnek megvizsgálára, milyen 
viszonyban van a jegy a Szentháromsággal. Természetesen csak 
arról lehet szó, hogyan tulajdonítsuk a Szentháromság szemé-
lyeinek (per appropriationem, non tamquam proprietatem per-
sonalem) a szentségi jeggyel való megpecsételést. Anélkül, hogy 
e delikát kérdésbe itt annak rendje és módja szerint bele-
ereszkedhetnénk, úgy gondolom, eddigi fejtegetéseink folyó-
mányakép — az appropriatio theologiai fogalmának szemmeltar-
tásával ( = állítmány, melynek tartalma az illető szentháromsági 
személy személy-alkotó jellegével megegyez) azt mondhatjuk: a 
pecsét teleológiai mozzanatát az Atyának, a tartalmit a Fiúnak, 
az ontológiait a Szentléleknek kell tulajdonítanunk. Tehát más 
más szempontból a Szentlélek lehet pecsételő is, pecsét is. Pe-
csételő, mint a Szentháromság kifelé való tevékenységeiben a 
másik két személlyel mindenkép egyenlő tevékenységi elv ; pecsét 
(per appropriationem) mint az Atya és Fiú küldötte, mint a 
szentháromsági pecsétnek (signaculum ss. Trinitatis1), a teremt-
ményekben való utánzását létesítő elv. 

Az egyes jegyek nem tulajdoníthatók egyértelműen a 
Szentháromság személyeinek. 

3. A járulékok melyik kategóriájába kell sorozni a szent-
ségi jegyet? 

Ezt a vizsgálódást nem volna érdemes megkezdenünk, ha 
a hittudósok túlnyomó többségével nem volnánk meggyőződve, 
hogy «azokat a kategóriákat, melyekben a stagirai bölcs elhe-
lyezte a természeti létet», mutatis mutandis a természetfölötti 
létre is lehet alkalmazni.2 Megengedjük ugyan, hogy a jelen lét 
kategóriái jórészt nem szükségképesek; de ha egyszer a termé-
szetfölötti rend a természetinek felemelése, és nem merőben új 
teremtés, következik, hogy a természetfölötti rend szervesen rá-
épül a természetire, ehhez simul és annak mintegy stílszerű foly-
tatása, mindenesetre finomabb kivitelben és más anyaggal, de a 
természeti építmény immanens törvényszerűsége szerint. 

1 Scheeben: Handbuch der kath. Dogmatik I. k. 1873. p. n 898. 1076. 
2 Cf. Farine i, m., p. 4—5. 
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Ha ezzel a megállapodással végigjártatjuk tekintetünket az 
aristotelesi kategóriákon, mindjárt megakadunk a vonatkozás, 
relátio kategóriáján. Láttuk ugyanis, hogy teleologiai szempont-
ból a jegy elszakíthatatlan valóságos belekapcsolódás Jézus 
Krisztusba, mint az Egyház fejébe, tartalmi tekintetben pedig 
hasonlóság. Ezek pedig vonatkozások. Attól nem kellene tar-
tanunk, hogy ez esetben a jegy ismét a Durandus-i jegy sorsára 
jutna, észlénnyé higulna, mikor a mai logikusok oly fényesen 
igazolják a régi skolasztikusok álláspontját, mely szerint a hasonló-
sági vonatkozások valóságosak, i De joggal mondják erre a hit-
tudósok Szent Tamás óta, hogy a vonatkozás kategóriája (relatio 
praedicamentalis) nem közvetlenül és elsődlegesen, hanem egy 
más valóság közlése által jön létre. Ami pedig közvetlenül és 
elsődlegesen közlődik, az lehet vonatkozás alapja (relatio trans-
cendentalis), de mivoltában nem vonatkozás.2 

Tehát a szentségi jegyet a minőségek csoportjába kell osz-
tani. Itt aztán Halesi Sándor óta sokat és szívesen vitatott kér-
dés: a négy aristotelesi minőségfajta melyikébe sorozzuk a 
szentségi jegyet. Újabbak többször azt mondják, hogy ez nem 
fontos, nem hasznos, sőt meddő kérdés.3 Nekem azonban úgy 
tetszik, hogy sem kevesebb, sem több fontossága nincs, mint 
annak a másik kérdésnek: mi a szentségi jegy tartalma? Mert 
ha sikerül a jegyet kapcsolatba hozni Aristoteles egyik minőség 
fajtájával, sokat mondtunk tartalmi mivoltára nézve. Nyilván 
ezért tartanak ki a régi nagy theologusok oly szívósan e téma 
mellett és korunk mikrologusainak, természettudósoknak és huma-
nistáknak egyaránt nincs mit mosolyogni és szánakozni .rajtuk. 

Szent Tamással azt tartjuk, hogy a szentségi jegy nem tar-
tozik közvetlenül és fenntartás nélkül egy minőségfajta alá, hanem 
analógia alapján hozzákapcsolható egyhez: non proprie est in 
specie, sed reducitur ad unam speciem qualitatis,4 mégpedig 
nem ép azért, mert nem teljestartalmú és eszközjellegű (Szent 

1 Qeyser: Allgemeine Philosophie des Seins und der Natur. 1915. p. 
138—147. 

2 S. th. 3. 63, 2. ad. 3 ; különösen bőven és gondosan Suarez disp. 11. 
s. 2. (i. kiad. p. 192. kk.) és Lugo i. m. sect. 22. (p. 96—97); Gotti i. m. d. 
2. §. 1. (p. 183—4); Frössen i. m. q. 3, concl. 2. (p. 90—92.) 

3 Igy Franzelin De sacr. in gen3 p. 165., Pesch, Praelect. dogm., tom. 
63, p. 84. 

« Cf. S. th. 3, 63, 2. corp. 
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Tamás) vagy mert a természetfölötti lét egyáltalán nem osztható 
be a természeti rend kategóriáiba, hanem csak analógiásan 
(Richardus de Mediaville: Suarez disp. 11, s 2.), hanem mert az 
aristotelesi kategóriatan általában és a minőségek osztályozása 
külön épenséggel nem áll minden kritikán felül (így Trendelen-
burg, Windelband). Egészen bizonyos, hogy a mai fiziológia és 
pszichológia szempontjait sem lehet akárhányszor egyértelműen 
elhelyezni e skémában, annál kevésbbé az olyan gazdag tartalmú 
természetfölötti valóságokat, aminő a szentségi jegy. 

Csakugyan a szentségi jegy, úgy mint jelen értekezésünk 
meghatározta, nem mondható habitusnak, mint már Szent Tamás 
felismerte,1 az aristotelesi habitus ugyanis nem közömbös; s 
azért a jegy legföljebb habitus non operativus, sed entitativus 
lehetne — mint a kegyelem, ám ez már nem aristotelesi minő-
ségfaj. Hogy Szent Tamás a jegyet potentia instrumentálisnak 
mondta, az őt jellemző következetességnek volt folyománya: ha 
a jegy az istentiszteleti tevékenységbe való küldetés, akkor meg-
felelő tehetséget kell adnia. Ezt a potentiát azonban legtöbben 
erkölcsi tehetségre értik (Ootti, Billnart is). Ám kérdés, ez födi-e 
Szent Tamás gondolatát és hogy aristotelesi minőség-e még? 
A qualita passibilis és a figura elesik már azért is, mert ezeket 
Aristoteles az anyagi, vagy anyaggal kapcsolatos jelenségekből 
vonta el és azokra alkalmazta.2 

Hanem igen, a jegy rokonságot mutat valamennyi minő-
ségfajjal, mint azt Lugo jól vette észre,3 eggyel pedig különösen. 
Melyikkel ? 

Az előző fejtegetések alapján erre csak egy felelet lehet: 
a jegy Jézus Krisztus testének ontológiailag tagjává tesz, a 
kegyelemi élet ontologiai alomzatát adja meg és pedig azáltal, 
hogy hasonlóvá teszi a lelket Krisztushoz, a főhöz, abban a moz-
zanatban, amely által fő: az Igével való személyes egység moz-
zanatában. A hasonlóság által való szei vezeti kapcsolódásra pedig 
csak egy fajta analógiánk van: a családi, faji, nemzeti, kori 
tipus, amint ez nemcsak a testben, hanem a lélekben is kifeje-
ződik. Igazi fajembereknél késői és oldalági utódok is viselik a 
családi bélyeget arcban és testalkatban, sőt járásban, magatartás-
ban, hanglejtésben és a szellemi struktúrában: tehetségekben, 

> S. th. 3, 63, 2 ctra. 
3 Thom. in 5. Metaph., sect. 16. 
3 Lugo, i. m. s. 3, n. 49. (p. 101 b.) 
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hajlamokban stb; szóval mindabban, àmi a pszichológiai típust 
alkotja.1 

Ez a — mondhatjuk szerkezetbeli hasonlóság mutatja és 
részben alkotja az illető családba (mutatis mutandis nemzetbe, 
sőt korba: középkori ember, reneszánsz-ember, a XIX. század-
végi ember tipusa) való beletartozást. Ennek a típusnak analó-
giájára kell gondolnunk a jegyet: a léleknek természetfölötti 
szerkezetet ád, amiáltal a Jézus Krisztus titokzatos testébe, faj-
tájába való beletartozás jut ontológiailag, mondhatjuk a termé-
szetfölötti fiziológiában és anatómiában kifejezésre. Ez a szer-
vezetbeli minéműség pedig közelíthető a negyedik fajta aristo-
telesi minőséghez, ha t. i. a figurát nemcsak külső, hanem belső 
alkatnak is fogjuk fel, amint ez pl. a kristályoknál gyönyörűen 
szemlélhető2 és így átvisszük a lelki világba is. 

4. Ha elfogadjuk a jegynek ezt a kategorizálását, önkén-
telenül megoldódik az a szintén elég sokat vitatett kérdés: mi 
a jegy közvetlen székhelye, hordozója? Tudva van, hogy Szent 
Tamás következetesen a tehetségeket és pedig az értelmet 
jelölte meg mint a jegy közvetlen hordozóját. Scotus az akaratot, 
a Trid. után a nagy jezsuita hittudósok jórészt az egész lelket: 
a Szent Tamás előttiek a lélek összes tehetségeit, mint a Szent-
háromság teremtett képét. Mi a jegy közvetlen hordozója, mond-
juk causa materiális-át ott fogjuk keresni, hol általában kell a 
lelki szerkezetnek, a típusnak székhelyét keresni: gyökérszerűen 
a lélek szubstanciájában, kifejezetten annak összes tehetségében. 
A jegy a lelket mint szubstanciát kapcsolja Jézus Krisztus tes-
téhez azáltal, hogy tehetségeire, tehát természetére rávési a krisz-
tusi szervezet típusát: lelki szervezetet, hajlandóságot és ontoló-
giai hivatottságot a fejjel szervezeti közösségben lenni, annak 
életét élni és tevékenységét folytatni. 

A szentségi jegy ontológiai meghatározásának két közvetlen 
következményére kell itt rámutatnunk: 

1. Hogyan viszonylik ontológiailag egymáshoz a három 
szentségi jegy ? Újabban töhben magukévá tették Oswaldnak azt 
a felfogását, hogy az egyes jegyek úgy viszonylanak egymáshoz, 
hogy Jézus Krisztusnak ugyanazt a képét egyre élesebben dol-

1 Cf. W. Stern, Die differenzielle Psychologie in ihren methodischen 
Grundlagen 1911. p. 158. kk. 

3 Cf. Mercier, Ontologie 3 1902. p. 340. 
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gozzák ki a lélekben ; tehát a három jegy ugyanabban az irány-
ban haladó fokozatokat képvisel.1 Minthogy megállapításaink 
értelmében a szentségi j'egy teleológiailag az egész embernek 
lefoglalása Jézus számára és pedig a természetnek, egyéniségnek 
és hivatásnak lefoglalása, formailag pedig hasonulás Jézus Krisz-
tussal, az ő emberségének az istenségéhez való hármas vonat-
kozásban, azt kell mondanunk, hogy a hármas jegy három nem 
azonos, csak fokozatilag különböző, hanem külön tartalmú 
«krisztusi tipust» közöl a lélekkel, amelyek természetesen a leg-
teljesebb összhangban állnak, egymást harmonikusan kiegészítik, 
anélkül azonban, hogy bármelyik is a következők nélkül hiányos, 
kiegészítésre szoruló volna. Olyanformán lehet ezt gondolni, 
mintha valaki egyesíti magában atyjának, anyjának testi-lelki 
hasonlóságait és hozzá kifejezett fajtipus is. 

Máskép áll persze a dolog az egyházi rendi jegynél. Ott 
ugyanis a dolog természete szerint azt kell mondanunk, hogy a 
magasabb rend élesebben kidolgozza és egy homogen vonással 
gazdagítja az előzőnek jegyét, a püspöki jelleg megrajzolja a 
papi képnek utolsó vonását. Hogy a diakonátus, áldozópapság 
és püspökség jegyei úgy viszonylanak-e egymáshoz, hogy a követ-
kező magasabb nemcsak tökéletesíti az alsóbbat, hanem azt 
equivalenter tartalmazza is, olyanformán, mint az aristotelesi 
lélektanban az állati lélek a tenyészőt, az eszes a tenyészőt és 
állatit virtualiter tartalmazza, ennek eldöntése attól függ, miképen 
foglalunk állást abban a kérdésben : lehet-e az egész egyházi 
rendet egy szenteléssel pl. a püspökszenteléssel is feladni. 

2. A szentségi jegy ontológiai mivolta ád feleletet arra a 
kérdésre is, mikép férhet meg a szentségi jegy a bűnnel? Az 
összeférhetőség teleologiailag és formailag adva van azzal, hogy 
a jegy közvetlenül nem a kegyelmi rendben van, hanem annak 
mintegy aláépítése: a jegy által a lélek hivatottságot és termé-
szetfölöttileg fiziologiai jogcímet nyer a kegyelemre, de a kegye-
lem nem a szentségi jegyből, mint magból csírázik ki, hanem 
új elvként jelenik meg az ő szerves közvetítésével. Ép ezért a 
léte független a lélek kegyelmi állapotától. A jegy ontologiai 
meghatározása módot nyújt ez összeférhetőség némi szemlélte-
tésére : a testi tipust nem teszi tönkre a betegség, a lelkit a jel-

1 Oswald, Die dogm. Lehre von den h. Sakramenten T4 p. 85; Farine, 
Der sakr. Charakter p. 17. 
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lemtelenség. Ágról szakadt emberben is sokszor meglepő hatá-
rozottsággal ütközik ki származásának bélyege; persze egészen 
más színben mint a testileg-lelkileg egészséges emberben; a 
családi tipus, a lelki is, csak homályba borul, elveszti szépségét, 
de nem létét, ha egy magáról megfeledkezett családtag hűtlenné 
válik a család nemes tradícióihoz; a szülőkhöz való fiziologiai 
és pszichológiai hozzátartozást nem tagadhatja meg a szülőit 
megtagadó gyermek sem. Ilyenformán viseli és hordja a Jézus 
Krisztussal való belső rokonságot a bűnös, sőt az elkárhozott is. 

* * * 

A szentségi jegy titokzatos módon fejünknek, Jézus Krisz-
tusnak típusát vési be lelkünkbe, de nem ágazik bele öntuda-
tunkba. Ráelmélés hivatása annak az ontologiai Krisztus-tipus-
nak öntudatos mását megteremteni, vagyis folyósítani a szent-
ségi jegy vallás-erkölcsi értékeit. 

A jegy rendeltetése felépíteni, megszervezni Jézus Krisztus 
titokzatos testét. Következéskép a jegy méltóságot közöl, amely 
nincs meg abban, aki nincs megpecsételve e titkos jeggyel: ez 
a főhöz, Jézushoz való szerves hozzátartozásnak és az ő titok-
zatos teste tevékenységében való hivatásos részvételnek záloga 
és biztosítéka. Ezáltal minden keresztény meghívást nyer a leg-
fölségesebb hivatásra, arra, hogy részt vegyen Jézus Krisztus 
papi tevékenységében; hivatásos közvetítő lett Isten és ember 
között kettős irányban: az Istentől lehozni az emberek közé a 
megszentelést igazság és kegyelem alakjában és Istenhez följut-
tatni az áhítatos emberiség hódolatát imádság és áldozat alak-
jában. A szentségi jeggyel megpecsételt ember ezt nem mint-
egy magánbuzgóságból és mint magánvállalkozó, hanem hiva-
tásból teszi, tehát abban a tudatban, hogy ezirányú tevékenysége 
okvetlenül célt ér — a jegy által bele van kapcsolva abba a 
nagy áramba, amely ég és föld között közvetíti a természetfölötti 
élet kincseit. Ez tehát a szentségi jegy első jelentősége: a való-
ság erejével mondja oda minden kereszténynek Szent Péter szó-
zatát: «Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nem-
zet, megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek annak erejét, ki 
titeket sötétségből az ő csodálandó világosságára hívott». 
1. Pét 2 , . 

A jegyet csak szentség adja, a szentség nélküli megigazulás 
nem. Következéskép a szentségi közösség által a lélek oly mél-
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tóságot nyer, amely nincs meg más megigazultban : lelkén ki-
verődik Jézus Krisztusnak, a főnek titokzatos tipusa; az Isten 
országának teljes jogú és teljesen honos, bennszülött polgára; 
beszédjén az ég accentusa, lelke járásán az Isten szent nemzeté-
nek tipusa érzik. Talán erre céloz az Üdvözítő, midőn Keresz-
telő szent János dicsőítése után azt a meglepő kijelentést teszi: 
«Nem támadott az asszonyok szülöttei között nagyobb Keresz-
telő Jánosnál; s mégis aki kisebb mennyeknek országában, 
nagyobb nálánál» (Máté l in.) . S nem alaptalan hittudományi 
vélelem, theologumenon, hogy a jeggyel ellátott üdvözült lel-
kek megfelelő külön dicsőséget (augmentum gloriae acciden-
talis) élveznek. 1 

A jegy nem a kegyelem és nem annak csirája. De igenis a 
kegyelem csatornája. A jegy által a lélek törvényes egységben 
áll a kegyelem kútfejével, Jézus Krisztussal és ezért minden 
kegyelem, amelyet kap, mint törvényes fejtől, törvényes illeték-
ként száll reá; nem idegen elem, hanem a testnek édes tagja, s 
ezért a kegyelem vérkeringése kijár neki. Fölemelő öntudat a 
megigazultnak tudni, hogy a kegyelem a lelkét mint természet-
szerű életelem járja át, mert ő valós misztikái kapcsolatban van 
a kegyelmek kútfejével és jó a bűnösnek tudni, hogy ő csak 
zsibbadt vagy gangrénás tagja az éltető főnek és szívnek, csak 
rajta áll, hogy a bűn által elszorított ér ismét szabaddá váljon 
és ismét részesévé legyen Jézus Krisztus vére keringésének, a 
kegyelemnek. 

A szentségi jegy hűség pecsétje és a Szentlélek jegygyűrűje. 
Isten általa juttatja kifejezésre az Isten országának kiépítésére 
vonatkozó szándékának szent komolyságát, a kiválasztásban tanú-
sított mérhetetlen hűségét. A szentségi jegy fölhívás és kötele-
zettség ez isteni hűségnek örök hűséggel való viszonzására. Min-
den alapvető hűtlenség Isten iránt merénylet a jegy ellen: a 
hármas aposztazia (a fide, a religione, ab ordine) a hármas jegy 
elárulása: a hithagyás a keresztségnek, a szerzethagyás a bér-
málásnak (a szerzetesi fogadalom abban az irányban köti le a 
lelket etikailag, amelyben a bérmálási jegy ontologiailag), a 
papi aposztazia az egyházi rendnek jegyét csúfolja meg. E hűt-
lenségekben a lélek elzüllik, de züllöttségében is hordja még 

1 Minges, Wesen und Bedeutung des Charakters. Passauer Theologische 
Monatschrift 1898. p. 241 kk. 
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annak vonásait, aki azokat kiirthatatlanul beleégette. A jegy-
tagadó futhat Isten színe elől, mint Jónás, aki szintén küldöttje 
volt az Istennek; de mindenütt magával hordja Isten pecsétjét, 
mely rendületlenül reklamálja őt Urának. És mert hűtlenség 
verte föl lelke békéjét, úgy is jár, mint az Istentől futó próféta: 
háborgó tengerré válik minden helyzet, ahol megakarja vetni 
lábát. Az Isten keze nyomát nem lehet letörülni a lélekről. Meg-
marad, mint az örök Isten örökké, a hűknek dicsőségre és 
áldásra, a hűtleneknek gyalázatra és veszedelemre. 

Budapest. 
Schütz Antal. 

(Vége.) 



A t ö m e g b e n v é g r e h a j t o t t c s e l e k e d e t e k 
é s a z e r k ö l c s i f e l e l ő s s é g . 

A tömegcselekedetek egyénileg esnek beszámítás alá. 

Elvként elfogadhatjuk, hogy az egyéni elhatározás tényezői 
a tömeghelyzet által módosulnak. Azok, amelyek máskor az el-
határozás szabadságát erősítik, gyöngülnek, azok pedig, amelyek 
egyébként az akarat szabadságát befolyásolják és korlátozzák, 
erősödnek. A választás tárgyainak áttekintése és értékelése nehézzé 
válik, a nyugodt megfontolás és következtetések útjába állanak 
a fölajzott érzések, az egyoldalú megvilágítás vagy az egy irányba 
terelt figyelem. Viszont az ösztönök ellenőrizetlen felszabadulása 
könnyebb, a félelem erős, a külső impressziók állandóak vagy 
igen erősek. 

A tömegben az egyén önállósága mindig veszít. Mert hisz 
nem is lesz a tömegnek része az, akit a tömeg nem volt képes 
fölszívni és az átlagába nivellálni. Kérdés, e fölszivódás lehet-e 
akkora, hogy a tömegben a tömeghatások alatt végbevitt cselek-
mények erkölcsi jellege megszűnjön ? Más szóval beszámíthatók-e 
és mennyiben a tömegben végrehajtott cselekedetek? 

A beszámítás, másképen erkölcsi felelősség, alapja a szabad 
elhatározás. Ez lényege szerint a léleknek azon képessége, amely-
nél fogva, amennyiben a cselekvésnek minden más lehetsége fönn-
áll, képes cselekedni vagy nem cselekedni, i Szabadságunk tehát 
azon fordul, vájjon a tényleg létrejött elhatározás helyett, min-
den egyéb tényezőnek azonossága mellet, létrejöhetett volna-e 
egy más tartalmú elhatározás is.2 

Viszont minden akarati elhatározásnak a megismerés az 
előföltétele : Nihil volitum nisi praecognitum. A szabadakarati 

1 Animi facultas, quae positis omnibus ad agendum requisitis potest agere 
et non agere. Antonii Ballerini: Opus Theologicum Morale. Vol. 1. Cap. 7. 
De liberó. 

2 Dr. Notter Antal: A szabadakarat. 7. old. Budapest, Szent-István-Tár-
sulat 1908. 
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elhatározásnak ellentéte a kényszerű és a szükségszerű. Kény-
szerű az, ami az alany törekvéseivel ellenkezik és azt kívülről 
mégis cselekvésre indítja. Szükségszerű, amit a természet nem 
tud nem kívánni és nem tud másképen kívánni, mint ahogy azt 
tényleg kívánja.i 

Az embernél szükségszerű a jónak akarása. A jót nem lehet 
nem akarni és viszont a rosszat nem lehet akarni. In quantum 
volitum in tantum bonum, amennyiben akarunk valamit, annyi-
ban jónak tartjuk. Ezért, aki egy adott pillanatban valamely cse-
lekedetet jónak tart, és még inkább, ha csak azt a cselekedetet 
tartja egyedül jónak, szükségképen fogja azt akarni és amennyi-
ben külső kényszer nem gátolja, szükségképen végre is hajtja azt 
a cselekedetet. Cselekménye tehát szükségszerű és akarati, de 
nem szabad. 

Ilyen lehet a tömegben lévő embernek lelkiállapota is s 
cselekedeteinek értékelésénél ebből kell kiindulnunk. Mert a 
tömegben levő ember lelki alkata azáltal, hogy a tömegnek 
részese lesz, nem változik meg, hanem maga változattan lényegi 
tulajdonságaival kerül a tömeg hatása alá. Felelőssége és be-
szám íthatósága ugyanazon psychikai megokolásokkal történik, 
mint az isolált egyéné. Hogy felelősségét megállapíthassuk, lelkét 
s cselekményét úgy kell analizálnunk, mint azét. Tehát erkölcsi 
cselekedeteinek előföltételei : 

tárgyilag a törvény, mint a cselekvés tárgya, 
alanyilag a lelkiismeret, mint ismeret és szándék, 
adott esetben, a cselekvés erkölcsi minősüléséhöz hozzá-

járulnak a körülmények. 
A törvény az észnek közjavát előíró követelménye, amelyet 

az ír elő, akinek tisztéhez tartozik a közjó előmozdítása.2 A tör-
vény a cselekvő egyéniségén kívül eső, a törvényhozó akaratá-
ból származó szabály, mely megmondja, minek kell történnie vagy 
minek nem szabad történnie. Ez a szabály egy megvalósítandó 
erkölcsi vagy jogi rendre vonatkozik. Parancsol vagy tilt anélkül, 
hogy kényszerítene. A törvény megtartásának alapja a sza-
badság. 

1 Ballerini Palmieri : De voluntaries §. 2. art. 8. Es S. Thom. 1. a 2. art. 
q. 6. a. 4. c. és art. 5. c. » 

2 S. Thom. 1., 2. q. 90. art. 4. : Definitio l e g i s . . . quae nihil est aliud, 
quam quaedam ordinatio rationis, ad bonum commune; ab eo qui curam 
habet communitatis promulgata. 
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A törvény az erkölcsiség kialakulásában egyedül állandó és 
változatlan tényező. Annál ingadozóbb a másik kettő, a lelki-
ismeret és a körülmények. 

A lelkiismeret az ész gyakorlati Ítélete arról, hogy adott 
esetben minek kell megtörténnie vagy minek nem szabad meg-
történnie. Tehát relatio, viszonylat. Mint praktikus észitélet az 
értelem viszonylata a törvényhez, az adott körülményekhez és ennek 
folytán az akarathoz, melynek, a két előbbi relatio alapján, motí-
vumokat szolgáltat. A lelkiismeret az akarat oksági meghatáro-
zója (causalis determinálója). Viszont maga is előző tényezőkben: 

a megismert törvényben és a fölismert körülményekben hordja 
milyenségének előföltételeit. Ezek az előző tényezők, a meg-
ismerés tárgyai természetszerűleg szintén korlátozói az akaratnak. 
Az akarás folyamata ugyanis megismerésünkkel indul. 

Ha az ételem bizonyos adott pillanatban — habár tévesen 
is — valamely cselekvést csak jónak tart, ekkor, az értelem el-
homályosodása miatt, amely származhatik nevelésből, osztályhely-
zetből, környezethatásból, szenvedélyből, rábeszélésből az akarás 
vagy nem akarás szükségszerűvé válik. Nemcsak a különbözők 
szabadságáról (libertás specificationis) nem lehet szó, hanem 
nincs meg többé az ellenkező választás szabadsága (libertás contra-
rietatis), sőt a cselekvés szabadsága sem (libertás exertitii). 
Hiányzik a ráfigyelés és ezzel kapcsolatban a mérlegelés. Enélkül 
pedig nincsen szabad elhatározás. 

A tömeg előkészítve vagy elő nem készítve, ebben a lelki-
állapotba hozhatja az egyént. A tömegállapot sugalmazó hatású. 
S a suggestio alapja a rabság, az akaratnak a szabadság. S habár 
a tömegsuggestio nem egyenértékű a hypnozis fizikai hatásaival, 
hasonlít ehhez. Nyilván szintén nagyban befolyásolja, lélektani 
szükségszerűséggel szűkíti a szabadelhatározás alapját, a tiszta 
megismerést és az értelmi értékelést. Ha megáll a mondás, hogy 
a többfelé igénybe vett figyelem gyengíti az egyes dolgokra ki-
terjedő megfigyelést, akkor áll ez is: ha figyelmünket egy bizo-
nyos dolog leköti, az a többire nézve elveszik, i Az egyén, aki 
lélektanilag a tömegbe olvad, annyira egy izgalom, egy eszme, egy 
hatása alatt áll, hogy csak arra figyel. A ráfigyelés ezen cél egy 
irányúsága a ráfigyelés teljes hiányával járhat minden más irány-

1 Pluribus intentus, minor est ad singula sensus. És: Unico intentus 
minor est ad pluria sensus. 
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ban. Suareznak Ballerininél található sorait alkalmazzuk tár-
gyunkra: nagy általánosságban bűntelen az a tudatlanság, amely-
nél semmit sem mulasztunk el, ami által ugyanaz elűzhelő. És 
ezen lehetőség alatt nem bárminemű, távoleső lehetőséget kell 
értenünk, azt t. i., hogy egyáltalában elűzhető lett volna-e a tudat-
lanság, hanem hogy az adott esetben elűzhető volt-e ? t. i. a szó-
ban forgó személy képességének, a fönforgó körülményeknek és 
azon megismerésnek figyelembevételével, amellyel rendelkezik. 
Mert ha a ráfigyelés önmagában nem is volt lehetetlen, mégis 
ha az illetőnek eszébe sem jutott, avagy ha az érdekelt nem tudta, 
hogy ez vagy az a módja, hogy a vonoztkozó ismeretet megsze-
rezze, nem is állíthatjuk, hogy a ráeszmélés az illetőre nézve lehet-
seges volt. «Szó sem lehet ott bűnös tudatlanságról, ahol legalább 
homályosan föl nem merül az utánna nézés kötelességének vagy 
szükségességének gondolata. Ez az első gondolat pedig — amint 
azt szent Ágoston sok helyütt kiemeli — nem áll az ember ha-
talmában.» (Ballerini: Opus Theologicum morale. Vol. 1. Tract. 1. 
De actibus humanis. Cap. 3. Art. 42.: Suarez quidem 1.2. tract. 2. 
disp. 4. sect. 1. n. 19 ait quod ex communi sententia ignorantia 
est invincibilis, in qua homo voluntarie nihil omittit facere eorum, 
quae potest et debet ad illam expellendam.) 

Potestas (quod potest) intelligenda est non remota, scilicet, 
quid posset, sed proxima, scilicet, quid possit, nempe juxta capa-
citatem hominis et consideratis circumstantiis et notitia quam 
habet. Nam licet diligentia sit in se possibilis, tarnen si non 
venit in mentem cogifatio de illa, vei si homo nescit hoc vel 
illud esse medium ad scientiam habendam, non potest dici, quod 
usus diligentiae illius sit moraliter in potestate hominis. «Certe 
non datur ignorantia vincibilis, nisi occurrat menti saltern in 
confuso obligatio seu necessitas inquirendi: prima autem idea, 
ut frequenter Augustinus monet, non est in hominis potestate». 

E tekintetben az elszigetelt egyén akaratalakulása más, mint 
a tömegbe vegyülőé. A lelki accumulatio törvényére kell gon-
dolnunk. A zsebtolvaj gondolkozhat a különféle esélyekről, mér-
legelheti elhatározásának motívumait «fölmerülő», «önkéntelen» 
gondolataival szemben. Előtte vannak egyrészről a szabadság és 
nyomorúság, becsületesség és nélkülözés, erényesség és a nyu-
godt lelkiismeret, a vakmerőség és a kecsegtető siker izgalmai, 
másrészről a bűnözés és pénz, a becstelenség és jóllét, félelem, 
menekülés, hazugság, alakoskodás képzetei. Melyikhez hajoljon, 
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melyeket akarja, melyiket válassza? Szabad elhatározásától függ. 
íme az ellenkező választás szabadsága. (Libertás contrarietatis). 
Ehhez megyek vagy amahhoz, így hajtom végre a cselekedetet 
vagy amúgy, előbb vagy később: ime a minősítés szabadsága 
(libertás specificationis). Egyáltalában nem teszek semmit. Aka-
rom vagy nem akarom. íme a cselekvés szabadsága (libertás 
exercitii). De a tömegben levő, suggérait, a lelki accumulatio 
hatásaival a paroxismusig fölizgult, vagy a monoideismus álla-
potába jutott embernek, vagy az osztályában, múltjában folyto-
nosan megismételt gondolatok és érdekek jármában nyögő tömeg-
atomnak vannak-e, lehetnek-e ezekkel ellenkező képzetei, más 
lehetőségekre, más sejtésekre indító eszméi? Sokszor nincsenek 
és akárhányszor nem is lehetnek. Nemcsak színvakság van. Van 
erkölcsi vakság is. S ilyenkor a cselekvések szükségszerűek Ezt 
elfogadjuk és állítjuk. 

Állásfoglalásunk által nem ütöttünk rést a szabadakarat 
elvén. Amint a különféle okok indító-termináló hatása mellett az 
akarat szabadsága megmarad, épen úgy, adott esetben, a válasz-
tás lehetőségének tagadásával a szabadelhatározás megszűnik. 
Hic et nunc. Itt, most, ilyen körülmények között. 

Ez az elv. A többi, tehát a tömegben végrehajtott cseleke-
detek szabadsága is, ténykérdés. Annyit el kell ismernünk, hogy 
bizonyos föltételek mellett cselekedeteink szükségszerűek. Elhatá-
rozásaink csakis ismeretkörünkbe jutott javak iránt lépnek ki 
közömbösségükből. A javak mint indító okok jutnak a tudaton 
keresztül az akarat elé. Hogy pedig mily javak, milyen megvilá-
gításban jutnak megismerésünk körébe, ezt a társadalmi környe-
zete, nevelés, tehát nagyrészt akaratunktól független tényezők 
határozzák meg. Az akarat érvényesülése máris bizonyos tár-
gyakra van korlátozva. Minden korlát egyszersmind meghatá-
rozó is. 

Alig van az akaratra erősebb meghatározó, mint a tömeg-
hatás. Az egyén az által, hogy valamely tömegnek tagjává lesz, 
értelmének, erkölcsiségének és érzelmeinek ama vonásait, me-
lyekből jelleme összetevődik, addig, míg a tömegben van, el-
veszti s oly lelki tulajdonságokat vesz fel, melyek vagy teljesen 
idegenszerűek nála, vagy legalább is olyanok, melyeknek fel-
színre jutása ellen rendes körülmények között rendesen sikerrel 
küzdött. A vérengző tömeg közepett a legszelídebb ember sem 
átall kést ragadni, viszont a hitbuzgalomtól áthatott és éneklő 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 15 
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búcsusokkal tartó, sőt még a velük találkozó is, legyen bár más 
felekezetű, vagy kevésbbé vallásos, cselekményeiben a tömeghez 
idomul: arckifejezése áhítatot árul el, imára kulcsolja kezét, térdet 
hajt, vagy legalább is leveszi kalapját. És sajátságos, amint az 
egyén, akinek jelleme a tömeg jellegével egyébként ellenkezik, 
ennek hatása alul fölszabadul : visszanyeri némi utánrezgés után 
eredeti jellemvonásait, a szelidlelkű kimondhatatlanul bánja a 
történteket, az a vallástalan többé-kevésbbé röstelli, hogy térdet 
hajtott, kalapot emelt1 S ha ilyen hatással van a tömeg olyan 
lelkiállapotok és cselekmények előidézésére, melyekhez — látszó-
lag — nincsenek meg az egyénben a hajlamszerűségek, mennyi-
vel erősebb lesz hatása az olyan irányban, melyre az egyén 
egyébként is hajlamos? Ilyenkor a vezetők és más determináló 
tényezők hatása szinte határtalan. Viszont az egyén ellenálló ké-
pessége és bezzámíthatósága minimális. 

Lássunk most már ennek megállapításához. 

A tömegcselekedeteknél a beszámítás semmis lehet. 

Akarati állásfoglalásunkban alanyiságunk dönt. Valamint az 
indító okok arra késztetik az értelmet, hogy a valószínűbb mel-
lett foglaljon állást, úgy a szabadakarat is, ha eszesen választ, a 
nagyobb jót, azt a jót fogja választani, amely minden más sajá-
tosságok megegyezésével — egyetlen tekintetben különbözik és 
kiválik a többi jó közül. Ezt kívánja az ész, ezt az akarat termé-
szete, amely szükségszerűleg törekszik a jó és pedig a minél 
nagyobb jó, lehetőleg az egyetemes és föltétlen jó felé.2 

Ám hogy az adott esetben mi jó és mi rossz az emberre 
nézve, azt nemcsak a dolgok benső, tárgyi tartalma, hanem vágyó 
és Ítélőképességünk milyenségétől is függ. Tehát subjectiv ténye-
zőktől és elsősorban ezektől. Minden csak annyiban jó, amennyi-
ben nekem jó, amennyiben subjectivizálódik bennem. Innét van, 
hogy két jó közül azt választhatom, amelynek tárgyilag sokkal 

1 Dr. Angyal Pá l : A tömeg bűntettei. 42 old. Budapest. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia kiadványa. 

2 S. Thom. 1, 1. q. 52. art. 1. ad 3. : Similiter etiam nec necessitas na-
turalis répugnât voluntati : quinimo necesse est, quod sicut intellectus ex ne-
cessitate inhaeret primis principiis, ita voluntas ex necessitate inhaereat ultimo 
fini, qui est beatitúdo. Finis enim habet in operativis, sicut princípium in 
speculativis. 



A TÖMEGBEN VÉGREHAJTOTT CSELEKEDETEK . . . 2 1 9 

csekélyebb az értéke. Lemondhatok örökségemről testvérem 
javára, ha én az én lemondásomban és testvérem örömében na-
gyobb jót látok, mint az öröklött javak személyes birtoklásában. 
Ez az alanyiság nem változtat azon a tényen, hogy önmagában 
10.000 korona jobb, mint semmi korona. 

Ez az állásfoglalás szabad, értelmes és beszámítható lesz. 
A tömegsuggestiók és infectiók vagy folytonos, apró ráhatá-

sokban érvényesülnek, vagy pedig egyszerre, özönvíz módjára 
támadnak a bennük fölolvadó egyénre. így vagy úgy: az ember 
lelkében subjectivizálódnak s mint ilyennek, már mint subjectiv 
állásfoglalások, hatnak az akaratra. Erkölcsi értékelés alá is mint 
ilyenek jutnak. Kérdés, leromolhat-e a szabad elhatározás, meg-
szünhet-e a beszámíthatóság olyannyira, hogy a felelősség fel-
függeszthető legyen? 

Ritka, kivételes esetben, igen. 
A tömegben véghezvitt tettek az öntudatlan határszélein 

állhatnak. A suggestió és illúzió oly nagy lehet, hogy a helyes 
megismerést és a helyes akarást kizárják. Ez az ignorantia invinci-
bilis a bűntelen tudatlanság esete. Amit nem tudunk, azt nem 
is akarhatjuk. Ehrenberget megkérdezték, mit látott Egyptom-
ban. Azt felelte: «denevéreket.» «Es a fenséges templomokat?!» 
«Azokat nem láttam.» «Hogyan, hogyan? Ön Egyptomban volt 
és nem látta a piramisokat?» «Nem láttam, mert nem néztem. 
En csak a denevéreket tanulmányoztam. Amiket néztem, azokat 
meg is láttam.» 

Megtörténhetik, hogy valaki nem látja az erkölcsi rend 
piramidalis parancsait sem a tömeg által egy lelkiirányba kon-
centrált figyelme miatt. Ez az eset, melyről szent Tamás nem 
az ignorantia, a tudatlanság, hanem az ismeret teljes hiánya 
néven emlékezik megA 

A kettő között a különbség az, hogy a tudatlanság oly 
1 Summa 1. 2ae. q. 76. art. 2. Resp. die. A Respondeo dicendum, quod 

ignorantia in hoc a nescient!a difft-rt., quod nescientia dicit smplicem seietiae 
negationem; unde cuicunque deest aliquarum rerum scientia, potest dici 
nescire illas; secundum quem modum Dyonisius in angelis nescieitiam ponit, 
7 cap. Coel. Hier, (a med. et cap. 5) : ignorantia vero importât sc entiae prtva-
tionem, dum scilicet alicui deest scientia eorum, quae aptus natus est scire. 
Horum autem quaedam aliqua scire ttnetur ; ilia scilicet sine quorum scientia 
nescit actum ilium, recte exercere ; unde omnes tenentur scire comuniter ea, 
quae sunt fidei, et universalia juris praecepta; singuli autem ea, quae ad eorum 
statum, vel officum spectant . . . 

15* 
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dolgok körül forog, amit megismerni módunkban és köteles-
ségünkben lett volna, míg az ismeret hiánya a megismerés vagy 
fölismerés lehetőségeinek határain túl esik. 

És ez annak a Saurez-féle bűntelen tudatlanságnak esete, 
melyet bár a más körülmények között levő ember legyőzhet, sőt 
ugyanaz az ember is elháríthatna, ha nem állana a tömeg fer-
tőző és megbűvölő hatása alatt. De az alatt áll. S ez reá nézve 
oly hatás, mely most és itt el nem hárítható. Tudatlansága a 
meg nem ismeréssel teljesen egyenlő értékű, az akarati elemet tel-
jesen kizárja. 

Mindazonáltal ez kivételes állapot, mely kivételes előzmé-
nyek kivételesen kuszált összetalálkozásából áll elő. Az általános 
kiindulás csakis az a föntebb indokolt és elfogadott szabály 
lehet, amely szerint az egyén elhatározása, még a tömegben is, 
szabadakarati tényezőkből indul. Az egyén a tömegbe is mér-
legeli az indító okokat s ugyanezek alapján a nagyobb jó mel-
lett foglal állást. A tömeghatások, engedjük meg, legtöbbször 
erősebbek, mert élénkebbek, közvetetlenebbek, sürgetőbbek, hatá-
sosabbak másoknál, kényszerítő erejük azonban általában nincsen. 

Az akarat is a nagyobb jó mellett foglal állást. De hogy mi 
legyen reám nézve itt és most a nagyobb jó: élnem? halnom? 
a tömeggel mennem vagy maradnom? állandó vagy egyszeri 
hősies ellenállást kifejtenem? magamban megutálni azt a kör-
nyezetet, amelybe kerültem? tűrnöm az elmellőzést, üldözést? 
a vértanúság pálmáját választanom vagy a csendes hallgatók 
sorába állanom? vagy épen az együtt üvöltők szerepét vállal-
nom? mindez a szempontok megválasztásától függ és öntuda-
tunk bizonysága szerint, önelhatározásunkon nyugszik. Ezért a 
tömegben végrehajtott cselekedetek, activ vagy passiv viselkedé-
sünk értéklése általános erkölcsi szabályok szerint történik. 
A tömegállapot, a tömegben való részesedés forrása és oka 
lehet szenvedélyeknek, oka lehet félelemnek. Azért félek, szere-
tek, gyűlölök, irtózom, mert tömegsuggestió alatt állok. A remény-
ség, a harag, a vakmerőség azért lángol bennem, mert a tömeg-
nek részestársa vagyok. De lelkiállapotom egészen egyéni. Nincsen 
új, az egyének összességéből előálló új alanya. 

Melyik tehát az az általános szabály, melyet alkalmaznunk 
kell ? A következő : a megfontolást megelőző vágy és szenvedély 
csökkenti, sőt meg is szüntetheti az elhatározás szabadságát. És 
pedig nem aszerint, amint a szenvedély vagy vágy oka kisebb 
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vagy nagyobb, hanem amint az értelem nyugodt Ítéletét meg-
zavarj'a vagy épen lehetetlenné teszi. Elbírálásunk tehát ismét 
alanyi elemeken épül és ténykérdéssé lesz. 

Ugyanezt kell mondanunk a megfélemlítésről. A megfélem-
lítés subjective megfélemedés. Ez pedig a schola meghatározása 
szerint az értelemnek rettegése valamely bekövetkezendő baj miatt.1 

Tehát ismét az értelem munkája. Remegünk olyan bajtól, 
melytől ítéletünk szerint csak igen nehezen vagy épen nem 
menekülhetünk. Az absolute és relative gravis metus megkülön-
böztetései nem érdekelnek bennünket. A félelem az akaratot nem 
kényszeríti, hanem mint indító ok készteti.2 

Vissza kell tehát térnünk állításunkhoz, hogy amint a tömeg 
által felidézett szenvedélyek, épen úgy a tömeghelyzet által 
suggérait félelem sem kényszerítő tényezői az akaratnak. Az akarat 
szabad, bár nem abban az értelemben, mintha független volna. 
Mert hisz az önelhatározás nem az indító okoktól való függet-
lenséget, nem a nagyobb indító októl való mentességet, hanem 
a szempontok megválasztásának szabadságát jelentik, főképen az 
elhatározó döntés szabadságát jelenti. így kívánja ezt a tiszta ész 
kritikája. Erről tanúskodik öntudatunk is. 

A gyakorlati ész kritikája ezzel egybehangzik. A tömeg 
suggestióival és infectióival nem úgy sodor bennünket, mint a 
vizek árja a gyökeréből kitépett fatörzset, hanem mint az erős 
vagy erősebb indító ok állítja be a váltót. Állásfoglalásunk sza-
bad elhatározás eredménye a tömeg felfogás irányában. Az állás-
foglalások egyirányúsága és a gyakoriság nem dönti meg a 
szabadság tényét. Eredményünk tehát, hogy a félelem hatása 
alatt elkövetett cselekedetek szabad elhatározásunk következ-
ményei nem ugyan közvetetlenül, hanem közvetve. (Est actus 
voluntarius non simpliciter sed secundum quid.) Ugyanis meg 
van bennünk az akarati cselekmények két jellegző kelléke: 

a) tudjuk mit cselekszünk;3 

b) magunk határozzuk el magunkat annak végrehajtására. 
Bár nem minden ellenkezés nélkül akarjuk a cselekményt, mely-
lyel a félelem tárgyát elhárítjuk vagy megelőzzük. Emellett lehet-

1 Mentis trepidatio ob malum futurum. Ant. Ballerini : Opus teol. Mo-
rale. Tract. 1. Cap. 6. De metu. 

2 U. o. . . . agitur de consensu interiori in quem non cadit coactio. S. 
Thotn. 4. Dist. 2o. q. 1. ad 1. apud Ballerini. 

3 Priticium ejus est intra S. Thotn. 1, 2. q. 6. art. 6. c. 
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séges, hogy a vele kapcsolatos kisebb rosszat nem akarjuk. (Bal-
lerini opus Theol. Morale: Cogitur aliquis metu, quando aliquid 
facit, quod alias non vellet, ad evitandum aliquid, quod timet. 
Tret. 1. Cap. 6. 74.) Akárhány katonatiszt elitéli a párbajkényszert, 
sok sztrájkoló munkás munkába állana a fölkínált munkafeltételek 
mellett, sokan bensőleg elfordulnak környezetük enthusiasmusától 
vagy egyoldalúságától, még sem ezen meggyőződésük szerint 
cselekesznek. Más, közvetlenebbül ható indító okok elhatározá-
sukat más irányba terelik: nem mivel azok okszerűbbek, hanem 
mert félelmesek.1 . 

A veszély tudata és félelme a legközelebbi nagyobb ok, 
ami az akaratot elhatározásra birja. 

Suarez a félelem hatása alatt végrehajtott cselekedetek aka-
rati voltát a legnagyobb mértékben korlátoltnak s így alig be-
számíthatónak mondja. Legyen így. Mi még sem hisszük, hogy 
az akarati elem teljesen hiányozna belőle. A félelem csökkenti, 
de meg nem szünteti az akarati elemet cselekvéseinkben. Viszont 
külön figyelemmel kell rá lennünk e cselekedetek erkölcsi érték-
lésében. Külön ki kell emelnünk tömegpsichologiai tekintetében 
a timor reverentialist. Van tiszteleti félelem, mely az egyén tár-
sadalmi függőségének következménye. 

A régiek az egyén erkölcsi függőségét csak felmenő vonal-
ban vizsgálták. Az indokolt súlyos félelem fogalma alá sorolták, 
ha valaki joggal tarthatott attól, hogy szüleit, urát, elüljáróit 
megsérti, azokat magától elidegeníti, jóindulatukat elveszti, mert 
ebből magára vagy hozzátartozóira kár háramolhatott. Mindig, 
de főleg ma ugyanez a káros lelki és anyagi visszahatása lehet 
annak, ha valaki saját osztálybéliivel, foglalkozásbéliivei és érdek-
társaival összeütközésbe jön. A szervezett munkásérdekeltségek, 
politikai pártok, trösztök, kartellek, művészi és irodalmi iskolák 
korában alig tudnók megállapítani a határokat, ahol az indokolt 
félelem mint indító ok megszűnik s a fizikai erő kényszerűségé-
vel lép fel. Egy boykott nemcsak erkölcsileg, hanem fizikailag 
is tönkre tehet valakit. A timor reverentialisnak főleg az elő-
készített tömegekben hatványozott jelentőségét kell megállapí-
tanunk s a tömegben véghez vitt cselekedetek erkölcsi beszámítá-
sánál figyelembe vennünk. 

1 Quod metus causa gestum est definitur instantis vei futuri periculi 
causa mentis tredatio. U. o. Tract. 1. Cap. 6. 73. 
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A beszámífás eddigi megállapításaink szerint a következő 
szabályokhoz igazodhatik: 

Az egyénnek a tömegben végbevitt cselekedetét általában 
beszámíthatók és pedig: 

a) minél ellentétesebb az érzelem, eszme, érdek vagy cselek-
mény, melyet a tömeg az egyén természeti hajlamaival vagy 
szerzett tulajdonságaival szemben suggerál, vagy amelyre izgat; 

b) minél jobban sérti a természetes erkölcsi szabályokat, 
annál nagyobb az egyén erkölcsi felelőssége s annál indokoltabb 
a beszámítás. 

És megfordítva: 
a) minél nagyobb az izgalom, a megfélemlítés, a suggestió 

és infectio a tömeg részéről és minél jobban érvényesül a lelki 
ráhatás törvénye; 

b) minél inkább veszi fel a cselekmény a természetes jogok 
és erkölcsileg jogosult cselekmények formáit a bűntelen tévedés, 
annál inkább lehetséges. Sok esetben megszűnik a felelősség, 
nincsen beszámíthatóság. 

Ezen általános határokon belül Ítéletünk a tömegben végre-
hajtott cselekedetek erkölcsi értékéről ténykérdéssé válik, mely 
minden egyes esetben különleges vizsgálódást igényel. 

A vezetők és vezetettek felelőssége. 
A fönti szabályok általánosak és a tömeg minden tagjára 

alkalmazhatók. Mégis vizsgáljuk külön a vezetők és vezetettek 
erkölcsi felelősségét. 

Az elő nem készített tömegben sokszor nincs is valódi 
értelemben vett, szellemi és akarati fölényét érvényesítő vezető. 
A szóvivők akárhányszor azok, akiknek fogékonyságuk a beállott 
izgalommal szemben legnagyobb, ellenálló képességük a leg-
gyengébb. Akik gyorsan felhevülnek, mindjárt megriadnak, söté-
ten látnak vagy mindent egyszerre akarnak. Akiknek leglángolóbb 
a szenvedélyük, legkevesebb a megfontoltságuk. Impressionisták 
és impressionálók, fanatikusok és fanatizálok az öntudatlan határ-
szélein. 

Megtörténik, hogy a tömeghatások kiérlelqdése közben a 
vezető vezetett lesz. Az accumulatio törvénye, az infectio és sug-
gestió hatása alatt a vezető elveszti egyéniségét. A tömeg mono-
ideismusa, dühe, öröme, lelkesedése, rombolásvágya, magát átadó 
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áldozatkészsége összpontosul benn. A fölhalmozódó energiák 
túlfeszültsége a vezetőben jelentkezik. Innét magyarázható, hogy 
az előkészített tömegeknél, melyekben tervek, elvek, távolabb 
fekvő érdekek, lassú fejlődés, rábeszélés és tapasztalatok útján 
fejlődnek, a lelki egybeforradás és a vezetők szerepe tudatosabb, 
elhatároltabb. Felelősségük és beszámíthatóságuk ugyanilyen. 
Az elő nem készített tömegeknél akárhányszor megfordítva van. 
Itt a közvetlen hatások alatt álló, fejét vesztett vezetővel szem-
ben a távolabb szemlélődő, közvetlenül nem érintett tömegatom-
nak Ítélete nyugodtabb, zavartalanabb. Azért cselekménye inkább 
beszámítható. 

A vezetettek felelősségére nézve hármas eshetőség lehet-
séges. A vezetett: 

a) egy elő nem készített tömegmozgalom áradatában sod-
ródik. Például utcai tüntetésbe, egy hirtelen kitörő, előzetes meg-
beszélés tárgyát nem képezett sztrájkba; 

b) előkészített, de szabadon választott tömegmozgalomban 
vesz részt. Például egy gondosan előkészített összeesküvéshez 
vagy titkos társasághoz csatlakozik. Ez csakhamar egész lelki 
világát betölti, gondolkozását irányítja, akaratát lenyűgözi; 

c) előkészített, de nem szabadon választott tömegnek részese. 
Például kasztoknak, osztályoknak, foglalkozásnemnek s ezek köz-
véleményének hatása alatt áll. 

A felelősség minden más föltételének azonossága mellett a 
második esetben a legnagyobb a vezetettek felelőssége s leg-
indokoltabb a beszámítás. Auctor causae, auctor effectus. Aki 
oka az oknak, oka az okozatnak. S itt valóban oly cselekmények-
ről van szó, melyet actio liberanak, okaiban szabad cselekedet-
nek nevezünk. 

Hogy az első és harmadik esetben a pusztán fizikai deter-
minatió nem képezi beszámítás alapját, nyilvánvaló. Senki sem 
tehető felelőssé azért, aminek külső kényszer hatása alatt volt 
részese. 

Ez utóbbi tárgyunkra nézve annál jobban megszívlelendő» 
mert az akarat ezen a réven sem áll mindig értelmünk uralma 
alatt. Az értelemnek tárgyi tartalma van. Valaki beleszületik 
osztályába, belesodródik a tömegbe anélkül, hogy akarná vagy 
nem akarná, hogy akarhatna vagy nem akarhatna. Ezeknek föl-
fogásai, előítéletei, tévedései, izgalmai a külső kényszerűség ere-
jével hatnak értelmére és érzelmeire Következésképen befolyá-
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solják akaratát is. A választás szabadsága (a libertás specificationis) 
a tárgykörök szerint szűkült vagy tágult az ignoti nulla cupido 
elvén. Semmit nem akarhatunk, csak amiről tudomásunk van. 
Megcsorbul az elhatározás szabadsága azon a címen is, hogy a 
megismerés az adott külső körülmények folytán kezdettől fogva 
hibás. Az akarat elhatározó képessége in radice, mint képesség 
rendelkezésünkre áll, gyakorlatilag érvényesül i s . . . de csak a 
korlátolt megismerések korlátolt tárgykörében. (Peccatum ma-
teriale, peccatum formale.) 

Lehet, hogy ezért az egyén a tételes törvényekkel ellen-
tétbe jön; az egyes tettei tudatosak, akaratiak, szabadok és a 
most említett határokon belül beszámíthatók is: amint azonban 
ezekhez a határokhoz elér, megszűnik a tudatosság s vele együtt 
a felelősség és a beszámítás is. Olyan a szabadakarat, mint a 
medre által elhatárolt folyó. A vizek benne csak a partok által 
meghatározott térközben mozoghatnak, csak azok között változtat-
hatják szabadon, természetüknek megfelelően formáikat. Az em-
ber lelke sokszor nem a maga vájta mederben halad. Toutes 
comprendre c'est pardonner. Ha mindent megértünk, sokszor 
meg is bocsátunk neki. Tetteiért nem felelős. 

Nincsen külön tömeglélek. 

Eddig állandóan abból a föltevésből indultunk ki, hogy a 
tömegcselekedetek homogén jellegűek a tömeget alkotó egyesek 
befolyásolt, sőt megelőzőleg be sem folyásolt énjének cselekede-
teivel. Hogy a tömeghatások meglevő ösztönöket, hajlamokat, 
ritkábban bennünk élő vagy életre keltett eszmei törekvéseket 
kovácsolnak tettre kész elhatározássá. Azonban nem lehetséges-e, 
hogy a tömegpsyche és így a tömegcselekedet egészen más, az 
egyén cselekedeteitől különböző, sui generis cselekedet, amelyek 
erkölcsi beszámíthatóságát sem lehet az egyéni felelősségre vissza -
vinnünk s így a megoldást is más alapon kell keresnünk. 

Azon fordul meg, van-e a tömegnek személyisége. Vannak, 
akik állítják Le Bon szerint: «A psychologiai tömeg átmeneti 
lény, heterogén elemekből áll, melyek össze vannak kötve épen 
úgy, mint egy élő szervezetet alkotó sejtek egyesülve új lény-
nek tűnnek fel s egészen más tulajdonságaik vannak, mint az 
egyes sejteknek külön-külön».1 

1 «Bármilyenek az alkotó egyének, bármennyire hasonlók vagy nem ha-
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Rümelin hansonlót állít. Szerinte az egyedek szervezett 
összességének mások a tulajdonságai, mint aminőkkel ugyanazok 
elkülönítve bírtak. Az egyén és a sokaság, a tömeg és a tár-
sadalom között ugyanaz a viszony, mint az egyes fák és az erdők 
között. Az erdők sajátosságai advák a fák természetében, azon-
ban ugyanazok nem ismerhetők fel az egyes fákon, hanem csak 
az egyes, jelentéktelen részek tömegjelensége révén, azok meg-
erősödése és megsokasodása folytán.1 Ez körülbelül azt jelenti, 
hogy a fákban a törzsek, ágak, levelek advák, de az egy fa nem 
zúg, mint az erdő, nem járhatok alatta, mint az őserdők mélyén, 
nem tanyáznak benne szarvasok stb. Mindez csak az erdők tulaj-
donsága nem a fáké. 

Helyes. Azonban érezzük, hogy mindez játék a szavakkal. 
Mélység, erdőbúgás, csalitos sűrűségek csak relatiók, viszonos-
ságokon alapuló jelenségek. És pedig fák és bokrok relatiói, 
nincsenek sajátos existentiájuk. Nem különálló valóságok, hanem 
esedékes tulajdonságai a csoportban álló fáknak. Új lényről, de 
még egészen más, új tulajdonságokról, képességekről szó sem 
lehet. A hasonlat csak arra jó, hogy megvilágítsuk az ember és 
a tömeg viszonyát. A fa konkrét és abszolút, amely saját léte-
zéssel biró lényt jelent. Az erdő sok fának relatiója. Épen így 
az egyes ember és tömeg is. Az ember, az egyes ember, minden 
ember konkrét és különálló existentiával biró lény. De csakis az 
egyén konkrét, abszolút, különálló, elhatárolt. A tömeg csak sok 
egyén relatiója, akikben az infectió, suggestió és lelki accumu-
la te hármas törvénye alapján zúgnak a szenvedélyek, sűrűsöd-
nek az érzések, viharzik, tombol, rombol az akarat. Tör, zúz, 
mer, emel és alkot a tömeg. De mindez csak az egyesek lelki 

sonlók életmódjukat, foglalkozásukat, jellemüket és értelmiségüket tekintve, 
azáltal, hogy tömeggé szerveződtek, egy bizonyos kollectiv léleknek jutnak bir-
tokába és ez másnemű érzésre, gondolkozásra és cselekvésre készteti őket, mint 
ahogy elkülönítve éreztek, gondolkoztak és cselekedtek... Új jellemvonások 
képződnek és keletkeznek épen úgy, mint ahogy a chémiában bizonyos ele-
mek, a savak és aljak például, ha új testté egyesülnek, egészen más sajátságaik 
lesznek, mint azoknak a testeknek külön-külön volt, melyeket alkottak.» (Le 
Bon : A tömegek lélektana. Ford. : dr. Balla Antal. Budapest, Franklin-Társulat. 
1913. 21. old.) 

1 Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Herausgegeben von dr. J. 
Conrad. Jena, 1900. Vierter Band. : E. Gothein : Gesellschaft und Gesellschafts-
wissenschaft. 
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és testi energia összetételéből és relatióiból létesül. Nincsen 
külön existentiával biró tömeglélek vagy tömegakarat. 

Megcáfolására ismételnünk kellene a föntebb mondottakat. 
A tömeglélek az egyedek sokaságának egyforma érzése, egyforma 
gondolkozása, egyetakarása. Külső ráhatásokkal, infectiósus és 
suggestiv úton jött létre. A lelkek tartalmi differentiáltságának 
eltűnése. Ami egyéni, személyes, az a tudat küszöbe alá kerül. 
Helyében azonban nem valami új összetételű tömeglélek alakul 
ki, hanem a sokaság minden egyes tagjában a meglevő általános 
emberi vagy suggerált érzés, akarat jön a lelki visszahatás tör-
vénye alapján fokozott és egységes kifejezésre. Meglevő vágyak, 
alvó érzések jutnak a tömegben nagyfeszültségű megnyilat-
kozásra, de nincsen bennük egyetlen elem, amely minőségileg 
más lenne, mint ami a tömeg kitevőinek lelkében egyenkint van. 
Félelem, düh, elkeseredés, tisztességérzés, szabadságvágy, oda-
adás, önzés, a rombolás, az alkotás vágya mind-mind bent van-
nak az emberben, minden emberben, tehát a tömegtől elszigetelt 
és a tömegbe jutott emberben is. Az osztálygyűlöletre izgató 
demagóg, a lemondásra nevelő vallásalapító, az osztálybecsület 
kódexét megkövesítő «közvélemény»-tömegben nem teremtenek 
egy külön, közös, önállóan gondolkozó, érző és akaró orgá-
numot. 

Tömeglélek csak metaphoricusan van, tényleg nincs. Ami 
ennek a metaphorának jogosultságot ad és alapot nyújt, az az 
átlagembernek átlagos ellentállása vagy gyöngesége a ráhatá-
sokkal szemben. A tömeglélek sok embernek egyforma relatiója 
egy érzéssel, egy eszmével, egy céllal szemben. Ha pedig nincs 
tömeglélek, akkor a beszámítás és a felelősség kérdése mindig 
az egyéni lelkiismeret alapján döntendő el. Azért az egyénnek 
a tömegben való elhelyezkedéséről, cselekedeteinek mint részes-
társ cselekményeinek jelzésére helytelen a tömegcselekedet elne-
vezés. A tömeg több embernek közös érdekek, közös izgalmak 
vagy eszmék hatása alatti viszonylata egymáshoz. Vannak tömeg-
jelenségek, vannak tömeghatások, vannak tömeges cselekedetek, 
mondjuk vannak cum fundamento in re «tömegcselekedetek» is, 
de nincsen külön, önálló, sui generis tömeglélek. S épen az volt 
problémánk, hogy ezeknél a tömegjelenségeknél az egyes ember-
cselekedetét mennyiben szabad és kell individuális alapon meg-
ítélnünk. 

Csakis ezen alapon lehet és kell. 
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Messze vezetne tárgyunktól a gyakorlati következtetéseket 
levezetni megállapításainkból. A lelkipásztor a forum internumon, 
a büntetőjogász a forum externumon fog a tömegben végrehajtott 
cselekedetekkel találkozni. De ha sikerült indokolt tudományos 
elvi állásfoglalást létesíteni, nem fog tájékozatlanul ingadozni, 
hogy adott esetben a ténykörülmények lehető ismeretével hogyan 
Ítéljen. S ez nagyon fontos, mert a tömegben végrehajtott csele-
kedetek, kulturánk csodálatosan komplikált szocializálódása miatt 
mindig szélesebb tért foglalnak. Az osztályharc, társadalmi szo-
kás, a divat, az illendőségbeli kötelesség, közös akciók, a sajtó, 
forradalmak, csődülelek, autonomiák, közkormányzat, jogegyen-
lőség és a többi mind ennek megnyilvánulásai. A psychiater is 
csak úgy jut hozzájuk, ha az egyén erkölcsiségi elemeit kellőleg 
ismeri és értékli. 

Akárhogyan ismerjük ugyanis a «tömeglelket» ; a gyóntató 
és a büntetőjogász is mindig csak az egyént kapja. Helyes ítéle-
tének, mondhatnók tudományának és művészetének alapja, ha nem 
felejti soha, hogy a tömegcselekedetek előtte csak az egyeseknek a 
tömegben végrehajtott cselekedetei. Az egyesnek relatiója a soka-
sághoz, amelyet, mint minden más cselekedet a törvény, a lelki-
ismeret s a tömegnek mint ténykörülménynek értékelése alapján 
szabad és kell vizsgálnia. A gyóntató és a büntetőjogász legyen 
psychiater s tudja meg, hogy az emberi cselekedetek nem úgy 
állanak előttünk, mint a természettudós előtt a természeti jelen-
ségek. A természet jelenségeiről megfigyeléseink alkalmával érzé-
keink alá eső külső, objectiv képet kapunk. Okozati összefüggé-
seiket próbák és ellenpróbák által megállapíthatjuk és ellenőriz-
hetjük. Az emberi cselekedeteknél benső élményekről van szó, 
amelyeknél a subjectiv elem túlnyomóan esik mértékre. Hogy hoz-
zájuk férhessünk, el kell képzelnünk magunkban. Saját érzés- és 
gondolatvilágunkkal mintegy újjá kell teremtenünk megfigye-
lésünk tárgyát. Ebben a folyamatban nemcsak Ítéletünk tárgya 
alakul az objectiv és subjectiv tényezők összeforradásából, ami 
maga nagy nehézségeket gördít az objectiv itélet elé, hanem az 
ezt a tárgyat reconstruáló folyamat szintén tisztára alanyi tény-
kedés. Fizikában, chemiában nagy pontossággal ismételhetjük 
kísérleteinket. Azonban lehetetlen másnak lelki élményét teljesen 
azonos külső és belső körülmények között újra lefolytatni. Bűn-
ügyi tárgyalásoknál a helyszínre való vitel által, szembesítésekkel, 
a szereplő személyek szembesítésével, a cselekmény külső egy-
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másutánjának lejátszásával történnek ugyan erre kísérletek. Konok 
tagadással szemben nyújtanak is bizonyos támaszpontot a helyes 
Ítéletre, azonban nyilvánvalóan kitűnik, hogy magának a tettes-
nek benső élményei már egészen mások a lefolytatott próbánál, 
mint voltak előzőleg azonos (!) külső körülmények között. Akkor 
talán a düh volt cselekedetének indító oka, most a félelem. 
Akkor a meggondolatlanság, most a körültekintés vezeti minden 
mozdulatát. 

A szembesítés alkalmas eszköze a vallomás megindításának, 
a ténykörülmények megállapításának, alkalmas arra, hogy a bíró-
ság új impressiókat nyerjen a tettet befolyásoló körülményekről, 
azonban annak a lelkiállapotnak a rekonstruálása, amely akkor 
töltötte el a tettes lelkét, mikor a cselekményt elkövette, a biró 
mégis csak saját lelkivilágába van utalva. A magába szivott hatá-
sokból kell megalkotnia azt az összképet, amely másokban állott 
elő a cselekvés elkövetésekor. Nehéz ez az izolált egyénnel 
szemben, még nehezebb a tömeghatások alatt állóval szemben. 
Sem a régi büntető eljárás, sem a klasszikus büntető iskola nem 
vállalkozott reá. Elszakították a cselekményt a tettestől s a befe-
jezett tényre alkalmazták a törvényt. A modern psychologiai és 
szociológiai büntető iskola legalább hozzányúl a problémához, 
mikor nemcsak a bűntettet, hanem a bűncselekmény elkövetőjét 
is szigorú vizsgálata alá veszi, múltjának és jelenének összes 
külső és belső körülményeivel. 

Nehéz a büntető biró helyzete azért is, mert a tettes szí-
vesen vezeti félre a vizsgálódó szemet és értelmet. Könnyebben 
megy az alanyi elemek reconstructiója a gyóntatónál, ahol a tett 
és a lelkiállapot újraépítését benső, tehát őszinte motívumok alap-
ján, maga a tettes iparkodik hűen előállítani és a biró-gyóntató 
megértésére közelfekvővé tenni. A kép hűségét azonban itt is 
veszélyezteti két körülmény. Egyik a gyónó-vádló subjectivismusa, 
amely az önszeretet okából a külső és benső mentő körülmények 
kiszínezésben és a súlyosbító körülmények elhagyásában fog 
jelentkezni. A másik az, hogy az így előadott összkép a gyón-
tatóra nézve még mindig csak tárgy, melyet értelmén keresztül 
kell subjectiválnia. 

Mások benső élményeinek hűséges fölidézése mindig nehéz 
marad. Ezért fontos nemcsak a tudományra, hanem a büntető 
eljárásra, a nevelésre, az emberek sikeres kormányzásra, valamint 
a gyóntatóra nézve is a tömeghatások kellő értékelése. Bennük a 
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benső élmények sokszorosan komplikálódnak. Ennek helyes meg-
ismerése minden vonalon mélyreható, újszerű fölismerésekkel 
gazdagítja majd igazságainkat. Új eljárásokkal, új Ítéletekkel fog-
ják gazdagítani büntető eljárásunkat és erkölcsi Ítéleteinket. Nem 
állunk többé vakon, megdöbbenve vagy épen elidegenedve az 
egyénnek a tömeghatások alatt véghezvitt azon cselekedeteivel, 
ahol ahhoz, hogy sokat megbocsássunk, elégséges volna sokat 
megérteni. Sokszor, hogy mindent megbocsássunk — mindent 
megérteni. 

Komócsy István. 
(Vége.) 



II. I-RODALdMI É-RTESITÖ 

Dr. Aug. Fischer-Colbrie: Pro fideipropagatione. Cassoviae. 
Typis Consortii Elisabethini 1917. 40 1. Kis 8°. Ára: ? 

A világháború nyomában járó csapások az evangélium hir-
detésének fontos ügyét sem hagyták érintetlenül. Ennek orvos-
lásán nemcsak a várva-várt béke napjaiban, de már most is kell 
fáradoznunk; hogy miként: bőven eligazít Kassa fenkölt és ideális 
gondolkozású püspökének jelen füzete, mely eredetileg még 
1913-ban jelent meg pásztorlevél alakjában. E füzet célja kettős: 
egyrészt szent lelkesedést szítani a missziók felkarolására az ország 
összes kath. lelkészeiben, másrészt a hitterjesztés céljaira temp-
lomainkban és egyesületeinkben rendezett gyűjtések alkalmából 
mondandó szentbeszédek, konferenciák és előadások részére meg-
felelő beszédanyaggal szolgálni. 

A missziók szent ügyének szolgálatába állítja az «Epiphania 
Salvatoris», az «Adveniat regnum tuum», «Docete omnes gentes», 
«Pentecostes», «Sancta, catholica Ecclesia»... stb. gondolatait a 
nála már megszokott kedves, kenetteljes és meggyőző világos-
sággal. — Vázlatosan adja a szent missziók történetét, jelezve a 
franciáknak és utóbbi időben a németeknek e téren kifejtett 
érdemeit, majd a szent missziók javára létesített támogatásra 
érdemes intézmények közül különösen háromra hívja fel figyel-
münket: 1. Xavéri szent Ferenc hitterjesztés művére; 2. Jézus 
szent gyermekségének művére és 3. Claveri szent Péter társu-
latára, körvonalozva e három intézmény szervezetét és és ajánl-
hatóságának indítékait. — Csattanós feleleteket ad a missziókat 
támogatni nem akaró emberek gyakrabban hallható ellenvetéseire : 
«Szegények vagyunk!» «Oly nagyok az itthoni szükségleteink, 
hogy külföldi célokra igazán nem adakozhatunk !» — Mit tehet a 

• buzgó lelkipásztor és világi ember a missziókért? Felvilágosító 
és lelkesítő beszédeivel készítse elő a Vízkereszt-napi missziós 
pénzgyüjtést; vezesse be és rendszeresen támogassa az előbb 
említett három egyesületet; terjessze a hitterjesztés szent ügyét 
tárgyaló magyarnyelvű könyveket és folyóiratokat: «A Kath. 
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Hitterjesztés lapjai» Nagyvárad; «Visszhang Afrikából» és a 
«Négergyermek» Budapest; gyűjtsön elhasznált póstabélyegeket 
és staniol-lemezeket. Minden anyagi támogatásnál azonban fon-
tosabb az Úr Jézushoz, mint a jó pásztorhoz és a világ Világos-
ságához való állhatatos imádkozás, hogy áldja meg kegyelmével 
a hitterjesztés nagy művét. Végeredményben ugyanis minden 
Isten kegyelmétől és áldásától függ, hogy a hivők szivei a misz-
sziók iránt érzékkel bírjanak, hogy a missziókban való küzde-
lem- és szenvedésteljes működéshez szükséges szent hivatás 
minél több lélekben megérlelődjék, hogy maguknak a pogányok-
nak elméje és szive az evangelium fölséges eszméinek befoga-
dására alkalmas legyen. 

Kassa lángbuzgalmú püspöke nagy szolgálatot tett a misz-
sziók szent ügyének pásztorlevelének füzet alakjában 'való nyil-
vánosságra hozatalával, mert így minden érdeklődő lelkipásztor 
megszerezheti. Ma, midőn a buzgó lelkipásztor ezer oldalról van 
igénybevéve és egyes fontosabb kérdések tanulmányozására és 
minél eredményesebb keresztülvitelére hosszabb időt nem szen-
telhet, hálával fog gondolni Kassa nagy püspökére, különösen az 
előírt Vízkereszt-napi missziós gyűjtés előtt. 

Kassa. Dr. Fekete Oéza József. 

Magyar mezőgazdasági szoáálpolitika. Irta dr. Czettler Jenő. 
A Magyar Gazdaszövetség kiadványa. Budapest, 1914. 1103 oldal. 
Ára: ? 

Dr. Czettler Jenő, ki már több értékes munkával gyarapította 
a magyar agrárirodalmat, tulaj donképen miniszteri titkár a föld-
mívelési minisztériumban; de már évek óta a Magyar Gazdaszövet-
séghez van beosztva. A Gazdaszövetség kérelmére szerzőt 1908-ban 
Darányi Ignác, akkori földmívelési miniszter, bízta meg oly 
összefoglaló és tájékoztató vezérfonál megírásával, mely gazdasági 
tanerőknek és a nép irányítására hivatott intelligenciának a mező-
gazdaságnak birtokpolitikai, termelési, társadalmi, szövetkezeti, 
közművelődési, munkásjóléti stb. kérdéseiben biztos útmutatóul 
szolgálhasson. Ennek megírása érdekében dr. Czettler hosszabb 
tanulmányútra ment, előadásokat hallgatott a berlini mezőgazda-
sági főiskolán, a helyszínen tanulmányozta a németországi, dániai 
és svédországi falusi népjólétügyet, továbbá a magyar állami és 
társadalmi intézményeket, valamint a szakirodalmat. 
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Hat évi lelkiismeretes munkának gyümölcse ez a könyv, 
melynek egyes részeit kinyomatásuk előtt a szerző még külön 
megfelelő szakemberek által átnézette. Nem csoda, hogy oly 
alapos munka került ki kezéből, milyent a magyar irodalomban 
nem sokat találunk. 

Az I. Rész 367 lapon alapvető kérdéseket tárgyal. A mező-
gazdaság és a civilizáció, a szociális kérdés kialakulása a mező-
gazdaságban, a magyar mezőgazdasági politika stb. cimen alapos 
tájékoztatást nyújt a birtokviszonyoknak és gazdasági üzemeknek 
történelmi fejlődéséről és mai állapotáról, valamint azon intéz-
ményekről és szervezetekről, melyek hazánkban az újabb fejlő-
dést irányították és elősegítették. 

A II. Rész a «gyakorlati mezőgazdasági szociálpolitikával-» 
foglalkozik. Öt fejezetben 468 lapon ismerteti az anyagi segítés 
eszközeit, a birtokpolitikát, a hitelügyet, a termelés fokozását, a 
beszerzést és értékesítést, a biztosítást és jogvédelmet, az egész-
ségügyet stb. Mindegyik külön önálló könyv is lehetne. Két feje-
zet a mezőgazdasági kultúrpolitikának van szentelve: a falusi 
iskolának, a szakképzésnek és szabadtanításnak, a falusi kultura 
védelmének. 

A III. Rész 200 oldalon a «gazdasági munkásügyi politikát» 
tárgyalja, a munkásvédelmet, a munkaközvetítést, a mezőgazda-
sági munkajogot, a munkásszövetkezeteket, munkástelepítést stb. 

A bel- és külföldi szakirodalomnak ismertetése, betűrendes 
tárgy- és névmutató becses kiegészítő részei ezen enciklopédikus 
nagy munkának. 

Dr. Czettler valamennyi e tárgyba vágó kérdést igyekezett 
felölelni. Széleskörű elméleti tudással és megfontolt gyakorlati 
érzékkel tárgyalja azokat; ami annál nagyobb érdeme, minél több 
avatatlan hozzászólással és felületes nagyképűsködéssel találko-
zunk újabban épen ezen kérdések körül. A munka elsősorban és 
majdnem kizárólag a kisgazdák és gazdasági munkások ügyének 
van szánva, anélkül, hogy a demagógiának hatáshajhászó frázi-
saival találkoznánk. A Magyar Tudom. Akadémia a jeles munkát 
1000 korona jutalomdíjjal tüntette ki. Minden plébániai és vidéki 
társasköri könyvtárban meg kellene lennie ezen sokoldalú mező-
gazdasági vezérfonálnak. Csak azt szerettük volna, hogy a ren-
getek anyag több önálló munkára lett volna felosztva, mert a 
magyar ember kissé fázik az ilyen vaskos kötettől. 

Temesvár Blaskovics Ferenc. 
R e l i g i o , h i t tud . éa bö .cs . fo lyói ra t . « 1 6 
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«Der stille Krieg der Freimaurerei gegen Thron und Altar. Aus 
Dokumenten. Freiburg im Breisgau, Herder'sehe Verlagshandlung*. 

Motto: «Dilexerunt magis tenebras, quam lucem; erantenim 
eorum... mala opera». (Joann. 3, 19.) — «A szabadkőmívesség 
az a középpont, amelyből: . . . a történelem, a jog és az igazság 
meghamisítása kiindul !» — «Ugyanis az (a szabadkőmívesség) 
első sorban mérgezi meg... a társadalmi, a politikai meg a val-
lási viszonyainkat.» — «Ezt a titkolódzó társulatot a közvélemény 
kezdetben ártalmatlannak tartotta ; sőt még a nagy francia forra-
dalom idejében sem volt annak akkora hatalma, mint mainap, 
amennyiben napjainkban immár szorosan egyesíti az magában 
az egész földkerekségnek irányadó köreit és sajtóját! Miért is 
itt az ideje, hogy fölébredjünk és végre valahára jól a szemébe 
nézzünk közös ellenfelünknek!» — «Erre nézve... a leghitelesebb 
kútfőket (jobbbadán... a tulajdon okmányait) használjuk fel. 
Minden egyes állításunkat a saját kútfőikből merítettük... Ezek 
közt vannak olyanok, amelyeket a német földön még eddig mi 
nem is ismertünk, vagy amelyek ez ideig még egyáltalában 
ismeretlenek valának!» — v-Kedvező körülmények lehetővé tették, 
hogy legbensőbb rejtekeibe behatolhatunk!» — «Mivel pedig 
mi nem egyesek, hanem maga a dolog érdeme ellen szállunk 
síkra: ugyanazért (keresztény létünkre is) maiglan élő egyéneket 
nem nevezzük meg a jelen műben.» — «T. i. nem minden egyes 
tagja eme titkos szövetkezetnek... van beavatva annak végső 
célzataiba; sőt csak igen kevesek vannak tájékozva ez irányban. 
Ugyanazért hőn óhajtjuk, hogy ezek a be nem avatottak olvas-
sák el könyvünket és így merítsenek maguknak meggyőződést 
belőle.» — Barruel idevonatkozólag (Mémoires pour servir a 1' 
histoire du Jacobisme, I. p. XX. Hambourg, 1803.) így szól: 
«Tartozzatok bármely vallásfelekezethez, bármely kormány alá, 
bármely polgári társadalomhoz, mihelyt a jakobinizmus (a sza-
badkőmívesség) diadalra jut; mihelyt eme titkos szövetkezetnek 
tervei és letett (borzalmas) esküi érvényre jutnak: legott meg-
semmisülnek vallástok), papi állásotok, kormányotok, törvényeitek, 
tulajdonjogotok és hatósági hatalmatok! Attól kezdve... nem 
maradnak többé meg . . . a tulajdonotok, földeitek, házaitok, vis-
kóitok, édes gyermekeitek! Mindezek átmennek... eme bujkáló 
szövetkezetnek a tulajdonába!!» 

A jelen könyvnek tartalma. I. A szabadkőmívesség titkos harca, 
a kath. egyház ellen. II. A szabadkőmívesek megközelítő statiszti-
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kája (állítólagos összes létszámuk: tizenhatmillió). III. Alattomos 
hadviselésük... a kereszténységgel szemben. IV. Harcuk a kirá-
lyok (a királyság) ellen! V. Eme alattomos szövetkezetnek titok-
tartása (a «skót 30-ik fokozat» : a «Kados-fokozat*). VII. Tit-
kos harcuk... a fennálló össztársadalom ellen. VII. Hadrakelé-
sük . . . maga a fölséges Istennel szemben ! 

Függelék, a) Egynémely titkos okmányuk, b) Politikai és 
vallásellenes titkos agitációik (felbujtásaik), névleg: Verhaegen, belga 
*** «testvér» és «nagymester» beszéde; Bourlard, főpáholybeli 
szónok előadása, c) A szabadkőmívesség... szövetségben... az 
internacionállal !... és pedig: tervjavaslat a szabadkőm íves mun-
káskongresszus tartása iránt; a szabadkőmívesség közreműkö-
dése . . . a párisi kommünnel. d) A szabadkőmívesség ünnepi össze-

jövetelei, névszerint: a provins-i szabadkőmíves bankett, szabad-
kőmívesi bankettek és pohárköszöntők; egy nőpáholy bankettje; 
gyászoló-bankett... I. Lipót, bajor király elhunyta alkalmából. 
e) A pápai zuávok eskümintája, f ) Idézet IX. Piusz pápa egyik 
allokuciójából. Maga a szabadkőmívesség elismeri, hogy a pápa-
ság leginkább felismerte az ő végső célzásaikat, g) A szabad-
kőmívesek magatartása Rómának (az örök városnak) 1870. szep-
tember 20-án történt, csalárd elfoglalása alkalmából. 

Temesvár. Németh Sándor. 

P. Saedler S. I. : Mütterseelsorge und Mütterbildung. 8<>. IV. 
96. Ára fűzve 150 M. 

A freiburgi érseki missióintézet e művecskével oly művek 
sorozatát indítja meg, melyek a jelennek kivételesen nehéz 
viszonyai közt okos tanácsokkal, célravezető irányításokkal segít-
ségükre akarnak lenni a lelkipásztoroknak. «Hirt und Herde» 
névvel jelezték vállalkozásukat, mely csupa időszerű kérdést akar 
feldolgozni a lelkipásztorkodás szempontjából. Ilyen az első füzeté 
is. A nőnevelés mindig elsőrangú kérdés volt s az napjainkban 
is. Hisz a nő a család szive, ő a gyermekek nevelője. Az ő ölé-
ben alakul a jövő. Mondják, hogy a népek arra tartanak, amerre 
a nő megy. Jól mondotta IX. Piusz pápa is: Adjatok nekem iga-
zán keresztény anyákat s én megmentem a sülyedő világot! De 
sajnos, a modern anyák alig értenek a nevelés nagy művészeté-
hez. Valamikép feledésbe ment, megszakadt a nevelési hagyo-

16* 
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mány. Csupa felületesség, meggondolatlanság, sőt végzetes téve-
dések, hatásaikban kiszámíthatatlan balfogások táplálásban, ruház-
kodásban, felügyeletben, szórakoztatásban. Megannyi ok, amely 
sürgősen követeli az anyaegyesületeket. 

A mult század közepén keletkeztek Franciaországban, de itt 
inkább ájtatos egyesületek voltak. A nagy Ketteler alakította át 
a Mainzban 1860-ban alapított anyaegyesületet a vallás éltető 
vizeiből táplálkozó társadalmi egyesületté. Az általa elhintett mag 
lassan, de biztosan termette szép gyümölcseit. Tíz év múlva már 
27 egyesület működött hazájában 12.000 taggal. Amikor pedig 
1871-ben egy pápai breve a regensburgi anyaegyesületet főegye-
sületnek nyilvánította és egész Németországra terjedő jogható-
sággal ruházta fel, rohamosan hódított az eszme olyannyira, hogy 
alig három év múlva már 200.000 tagot mutathattak ki. Nap-
jainkban több ezerre megy az egyesületek száma, mely évről-
évre nő, még a háborús éveket sem véve ki. 

Ezeknek az anyaegyesületeknek alapításáról és vezetéséről 
oktat ki végre a szerző finom tapasztalati érzékkel. A lelkipász-
toroknak igen értékes tanácsokkal és irányításokkal szolgál. Azért 
főleg ezeknek melegen ajánljuk. Örömmel üdvözöljük az időszerű 
vállalkozást és várva-várjuk a beígért műveket, melyek a népe-
sedéssel, az ifjúság vezetésével, a papi hivatással, az iskola-
kérdéssel, a férfiak lelki vezetésével a háború után fognak fog-
lalkozni. Az első művecske a legszebb reményekre jogosít fel. 
Vivant sequentes! 

Budapest. Dr. Babura László. 

Dr. Scheffler János: Szabad-e a papoknak nyerészkedniök? 
Kánonjogi tanulmány. Budapest. Stephaneum, 1917. 63 l. Ára 2 
korona. 

Jelen tanulmány, mely első izben a Religio 1917. évi füze-
teiben látott napvilágot, azt a sokszor megtárgyalt kérdést fejte-
geti erkölcstani, de főleg egyházjogi szempontból, vájjon szabad-e 
a papoknak nyerészkedniök, kalmárkodniok, üzérkedniök. 

Az új codex előtti jogforrások számtalan helyen tartalmaz-
nak e tárgyra vonatkozással bíró tételes tilalmakat. Ezeket bon-
colgatja, bírálgatja s magyarázza szerves összefoglalásban szerző 
jelen alapos tanulmányában. 

Az általános alapelvek ismertetése és jogi megokolása után 
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az új codex előtti idevonatkozó egyházi fegyelmet tárgyalja a 
papság és a kereskedés, a pap és a bérletek, a pap és az érték-
papírok, a pap és a tőzsdeügyletek, az egyháziak és a váltó, a 
papok a pénzintézetek vezetése szempontjából, végül a nyerész-
kedő papokra kiszabott egyházi büntetések elemzésével fejezi be 
alapos jogi ismeretre valló tanulmányát a szerző. 

Mivel a monografia az új egyházi törvénytár kihirdetése és 
érvénybelépése előtt bocsáttatott közre, jelenleg már legtöbb 
részében idejét multa a tanulmány. Az új egyházi törvénykönyv 
ugyanis e tekintetben is új, az eddigitől lényegesen eltérő jog-
állapotot létesített, amelynek alapján ezentúl fog még új fegyelem 
kialakulni. Az egyháziak állapotbeli kötelezettségeire vonatkozó 
parancsok és tilalmak a codex 124—144. kánonjaiban foglaltatnak; 
jelesen az üzérkedésre vonatkozó tilalmat a 138. és 139. kánonok 
szabályozzák. 

Ilyképen a szerzőnek egyébként nagy tudásra és szorgalomra 
valló tanulmánya, bár a legújabb egyházi fegyelmet nem is öleli 
fel, mégis a jogfejlődés és jogtörténeti áttekintés és kialakulás 
tekintetében nagyon hasznos és számottevő alkotásnak tekinthető. 

Ez okból az egyházjogi kérdések iránt érdeklődő világiak-
nak és egyháziaknak a tanulmányt melegen ajánlom. 

Szombathely. Dr. Tauber Sándor. 



l e h e t e t t - e 1419—39 k ö z t a r ó m a i k ú r i á h o z 
f e l e b b e z n i ? 

Dr. Király János nyilt kérdésére (Religio 1918. 149. 1.) elő-
ször idézem Zsigmond király 1419. aug. 21-iki rendeletét szóról-
szóra (és nem visszafordítva): 

«Cum tarnen nostra Serenitas a Summo Pontifice id obti-
nuerit, ut nullus omnino hominum, forensium et regnicolarum, 
sp'ritualium et secularium ratione quodcunque facti per con-
questus seu bullas et alios processus ecclesiasticos extra regnum 
nostrum ad cuiusvis instantiam citari seu appellari valeat... 
decrevimus, ut a modo deinceps nullus... ad curiam Romanam 
ad cuiusvis instantiam citari seu appellari, nisi in presentia sui 
Ordinarii valeat... Processus extraneos revocamus et nullius 
vigoris esse pronunciamus». (Fejér: Codex Diplomaticus. X, VI. 
204.) A továbbiakban sem szól semmit arról, hogy a hazai íté-
letet második fokon a római kúriához felebbezni lehessen. 

Mindaz tehát, amit Király János a későbbi törvényekből 
idéz, csak azt bizonyítja, hogy Zsigmond utódai az ő rendeletét 
nagyon keménynek találták és azért a felebbezést megengedték. 

Nagyvárad. Dr. Karácsonyi János. 

e g y h á z t ö r t é n e t i s z a k s z e m l e . 

DR. ANDREAS VERESS : Fontes Rerum Hungaricarum. Vol. II. 
Roma ; Collegium Qermanicum et Hungaricum. I. Matricula 
(1559—1917.) Sumptibus exalumnorum ejusdem Collegii Hunga-
rorum. A római Collegium Qermanicum et Hungaricum magyar-
országi tanulóinak anyakönyve és iratai. I. Anyakönyv. (60 egy-
korú képpel és hasonmással.) Budapest, Stephaneum nyomda rt. 
1 9 1 7 . 80. X X I V - f 3 3 1 . Á r a 2 0 K . 

Sok évi gyűjtésének újabb gyümölcsét bocsájtotta ki dr. 
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Veress, a Magyar Történelmi Források II. kötetét, mely a Col-
legium Qermanico-Hungaricum valamennyi magyarországi növen-
dékének anyakönyvét tartalmazza. Egy következő kötet fogja adni 
a magyarországi germanikusok hazaírt leveleit, jelentéseit s az 
intézet olyan fontosabb aktáit, melyek magyar vonatkozásúak. 
Adatait a kollégium anyakönyveiből s egyéb feljegyzéseiből merí-
tette dr. Veress, kiegészítve nagy szorgalommal máshonnan egybe-
gyűjtött adatokkal s figyelemmel kisérve az egyes növendékek 
irodalmi működését is. Az így összegyűjtött anyagot bizonyos 
egységes terv szerint állította össze s eképen gazdag, eddig sok 
tekintetben ismeretlen forrásanyagot tett közkinccsé. 1917-ig kez-
dettől, 1559-től fogva 768 magyarországi növendéke volt a kol-
légiumnak. (1782-ig 607, 1844-től napjainkig 161.) Mindezekre 
vonatkozólag rendkívül becses életrajzi anyaghoz jutunk e könyv-
ben, mert nem egyről közülök csak innen tudjuk meg, hogy 
Rómában tanult, hogy mikor született, kik voltak szülei stb. Elő-
szavában felpanaszolja a kiadó (XIV.) hazai egyháztörténelmi 
irodalmunk szegénységét a közpapság működését is felölelő élet-
rajzi müvekben. E szegénység enyhítéséhez ő maga is nagy mér-
tékben hozzájárul. 

A fényes kiállítású, szép képekkel díszített kötet kiadásá-
nak költségeit a végzett élő germanikusok viselték. 

CHOBOT F E R E N C : A váczi egyházmegye történeti névtára. 
Második rész: A papság életadatai. Vácz, 1917. Pestvidéki nyomda. 
80. 555 1. (455—1009.) 

E kétkötetes munkának első része 1915-ben jelent meg s 
az egyházmegye intézményeinek történeti adatait gyűjtötte benne 
össze a szerző. Bővebb ismertetését 1. Rel. 1916. 321. s k. lapjain. 
A második kötetben az egyházmegye papjainak életrajzi adatait 
közli és pedig a 455—672. lapokon a püspökökre, a 674—975. 
lapokon a papokra (összesen 1617) vonatkozókat. Fáradhatatlan 
szorgalommal kutatta fel az oklevéltárakban, magánfeljegyzések-
ben s az irodalomban szétszórt adatokat s jól használható anyag-
gyüjteményt adott a váczi egyházmegye valamikor megírandó 
története számára. Egyháztörténeti irodalmunknak előbb említett 
szegénysége a közpapság működését is felölelő életrajzi művek-
ben e munkával is jelentékenyen csökken s a pécsi egyházmegyé-
nek Brüsztle, az esztergominak Némethy Lajos által szerkesztett 
hasonló irányú adattára mellé méltóan sorakozik. 

D R . JOSEPH SAUER : Die Zerstörung von Kirchen und Kunst-
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denkmälern an der Westfront. 98 képpel. 8°. 1917. XIV -f 133. 
Herder, Freiburg im Br. 

A háború történetéhez mindenkor érdekes adalék marad 
e munka, mely a hirhedt «La Guerre allemande et le Catholi-
cisme» c. munkára válaszként kiadott «Deutsche Kultur, Katholi-
zismus und Weltkrieg» könyvvé bővült és szemléltető képekkel 
gazdagon illusztrált cikke. Mindenekelőtt azt a rágalmazó had-
járatot jellemzi a szerző, melyet a franciák a németek ellen kez-
dettől fogva viselnek s mellyel a háborúval együttjáró s leg-
többször maguk által a franciák által előidézett s általuk is 
folytatott műemlékpusztulástól a németek ellen irányuló való-
ságos kulturheccet igyekeztek rendezni, mintha minden szűkség 
nélkül, tisztán rombolási vágyból, tudatosan és tervszerűen, fel-
sőbb parancsra pusztítaná a templomokat és más műemlékeket 
a német hadsereg. Azután a műemlékeknek háborúban való 
elpusztításának jogkérdésével, majd pedig a ténykérdéssel, a 
háborúban valóban bekövetkezett pusztulás terjedelmével és 
okaival foglalkozik, vidékenként sorra véve az elpusztult templo-
mokat, amennyire a már rendelkezésre álló adatok engedik s 
rámutatva a francia irók példátlanul gyűlölködő nagyításaira s 
egyenes ferdítéseire, felderíti a nevezetesebb templomok pusztu-
lásának körülményeit s valódi okait s védelmezi a németeket a 
tervszerű és szükségtelen rombolás vádjával szemben. Különösen 
részletesen számol be Löwen és Reims műemlékeinek pusztulá-
sáról s annak okairól. A harmadik részben végül viszonváddal 
lép fel a szerző a vádlókkal szemben s kimutatja, hogyan visel-
kedtek a franciák a műemlékekkel szemben a múltban (XIV. Lajos 
idejében Németországban, a forradalom idején) és hogyan visel-
kednek ma, amikor a szeparációs törvény uralma alatt tervszerűen 
engedik pusztulni legszebb templomaikat, amint Maurice Barrés 
írásban és képben 1914-ben kimutatta és amikor a háborúban 
ők ép úgy lövik a templomokat, ha szükségét látják, mint a 
németek. 

W I L H E L M M . P E I T Z S. J. : Das Register Gregors I. Beiträge 
zur Kenntnis des päpstlichen Kanzlei- und Registerwesens bis 
auf Gregor VII. Ergänzungshefte zu den Stimmen der Zeit. 
Zweite Reihe: Forschungen. 2. Heft. Herder, Freiburg, 1917. 
XVI + 221. 

A Registrum epistolarum Gregorii I. tekintetében a tudós 
világ mind e mai napig alapvetőnek tekinti Paul Ewald kutatá-
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sainak eredményét, ki a levelek háromféle gyűjteményét forrás-
tanulmányok alapján valamennyit az eredeti (reánk nézve elvesz-
tett) lateráni register kivonatának tekinti. Peitz az egész kérdést 
újabb vizsgálatnak veti alá s nagy szorgalommal, bámulatos pon-
tossággal és utánjárással végzett kutatásainak eredményeképen 
arra a következtetésre jut, hogy a három gyűjtemény közül az 
egyik, melyet Ewald Hadrián-féle registernek jelez (mert I. 
Hadrián készíttette az akkor még meglevő Qergely-féle registe-
rekből), nem más, mint a teljes eredeti register másolata, a Paulus 
diaconus-féle 56 levélből álló gyűjtemény ennek kivonata, melyhez 
már N. Károly és I. Hadrián ideje előtt más forrásokból merített 
több levelet csatoltak, a harmadik, I. Gergely 200 levelének gyűj-
teménye pedig Gergely kancelláriájának formulás könyve. E vizs-
gálódásokkal kapcsolatban újszerű megállapításokra jut a szerző 
a VII. Gergely előtti pápák iroda és regisztrum ügyében is. Távol 
áll tőlünk e bonyolult és az egyház-, jog- és kultúrtörténetre 
nézve egyaránt fontos kérdésben döntő birói szerep vállalása, de 
az kétségtelen, hogy mintaszerű, igazi német alapossággal, akri-
biával, forrástanulmányok alapján megírt s a tudós körök érdeklő-
désére méltán számottartó könyv Peitz munkája. 

CARL MARIA K A U F M A N N : Handbuch der altchristlichen Epi-
graphik. 254 képpel és 10 irásösszehasonlító táblázattal. Herder, 
Freiburg. 1917. XVI + 514. 18 M. 

Kaufmannt a keresztény archeológia legkiválóbb mai mű-
velőjének tekintik a németek közt. Nem régen adta ki a ker. 
archeológia kézikönyvét. (Handbuch der christlichen Archeologie 
1905.) Jelen munkájával az őskereszténység leggazdagabb kincs-
tárához, a monumentális theologia legfontosabb forrásához, a fel-
iratokhoz ad kulcsot. Megismertet az őskeresztény epigrafika 
fogalmával és feladatával, forrásaival, lelőhelyeivel, a gyűjtemé-
nyekkel -és irodalommal (I.), a felírások anyagával, alakjával, 
technikájával, rövidítéseivel, keltezésévei (II.), végig vezet az ókori 
keresztény világ majdnem minden részén s megismerteti a sze-
pulkrális feliratokat (III.), a magán- és társadalmi életre vonat-
kozó feliratokat (IV.). Az V. részben a felírásoknak a liturgia és 
dogmatika, a VI-ban az egyház és hierarchia szempontjából való 
fontosságát tárgyalja, a VII-ben a graffitókról, a VIII-ban a nem-
keresztény történeti felírásokról van szó, a IX. Damasus pápa 
felírásait, a X. a Damasust követő idők verses felírásait, a XI. és 
utolsó a különféle, különösen keleti épületfelirásokat ismerteti. 
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A tartalom e rövid bemutatása még csak nem is sejteti azt a 
gazdagságot, a feldolgozott anyagnak azt a bőségét, mely a könyv-
ben található. Olyan különös üdítő és megnyugtató érzés szállja 
meg a lelket, mikor ezekben a sok száz meg ezer évvel ezelőtt 
készült feliratokban a jól ismert hangok, a mi vallási gondolataink 
s ugyanazok a reménységek és vágyakozások csendülnek meg, 
melyek minket is eltöltenek. Nagy tudományos apparátussal, az 
egész ókeresztény világ idevágó emlékeit vizsgálódás tárgyává 
téve készült e munka, mely a keresztény archeológiával foglal-
kozóknak megbizható vezetője, a monumentális theológia iránt 
érdeklődőknek hasznos segítője lesz. 

HEROENRÖTHER-KIRSCH : Handbuch der allgemeinen Kirchen-
*geschickte. IV. (Schluss-) Band. Fünfte, verbesserte Auflage. Her-
der, Freiburg, 1917. (X + 798.) 14 M. Az előnyösen ismert, Kirsch 
által Hergenröther szellemében átdolgozott egyháztörténet ötödik 
kiadása teljesen kész immár e kötettel. Nagy munkát végzett 
Kirsch, ki a szinte már beláthatatlanná növekedett legújabb egy-
háztörténeti kutatásokat is értékesítette és felhasználta s így tör-
tént, hogy a 3. kiadásában még három kötetes munka négy 
kötetre bővült. A jelen utolsó kötet a wesztfaleni békétől XV. Be-
nedek trónraléptéig terjedő időt öleli fel. Legnagyobb dicsérete 
az, hogy az átdolgozónak sikerült a művet a tudományos kutatás 
mai színvonalán tartani és így Hergenröther ma is a legteljesebb 
és legmegbízhatóbb egyháztörténeti munka. 

OTTO BRAUNSBERQER S. J . : Petrus Canisius. Ein Lebens-
bild. 80. XII + 334. 1917. Herder, Freiburg. 4 M. Canisius Péter 
leveleinek és egyéb iratainak kiadója a boldog életrajzát is meg-
írta. Forrásutalások nincsenek ugyan a könyvben, de minden 
során látszik, hogy alapos forrástanulmányokon épül fel. Canisius-
nak a németországi katholicizmus érdekében kifejtett munkássága 
áll előtérben, anélkül, hogy egyéb irányú tevékenysége, irodalmi 
munkássága, svájci tartózkodása rövidséget szenvedne. 

KLEMENS A U G U S T EICKHOLT: Roms letzte Tage unter der 
Tiara, Erinnerungen eines römischen Kanoniers aus den Jahren 
1868 bis 1870. 8 képpel. VIII -f 320. 80. 1917. Herder, Freiburg. 
3-50 M. Eickholt a pápa seregének tisztje volt s három mozgalmas 
és eseményekben gazdag évet töltött e szolgálatban. Napló-
jegyzetei alapján elevenen és színesen írja le a pápai katonák 
kaszárnyai életét, a római életet, az egyházi és népünnepélyeket, 
a zsinatra való előkészületet s magát a zsinatot, a háborús moz; 
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galmakat s Róma elfoglalását, melyet végig küzdött és így sok 
érdekes részletet megfigyelhetett. 

D R . HEINRICH M . QIETL UND DR. GEORG PFEILSCHIFTER : 

Festgabe Alois Knöpfler. Zur Vollendung des 70. Lebensjahres 
gewidmet von seinen Freunden und Schülern. Herder, Freiburg. 
1 9 1 7 . Nagy 8«J. VIII + 415. 20 M . A kiváló egyháztörténettudós-
nak, Knöpflernek, müncheni egyetemi tanárnak tiszteletére német 
szokás szerint ünnepi könyvet adtak ki barátai és tisztelői abból 
az alkalomból, hogy mesterük 70. életévét 1917-ben betöltötte 
és ebben a könyvben nem egy figyelemre méltó egyháztörténeti 
dolgozat is akad. J. B. Aufhauser a bajorok Keleten végzett 
IX. századbeli hitterjesztő munkájával foglalkozik, többek közt a 
pannoniaival is. Bigelmair Nikolaus Ellenbogenben a ker. huma-
nizmusnak egyik képviselőjét s a reformáció ellenfelét mutatja 
be. Qietl dolgozata a jogtörténet terén mozog: a középkori kano-
nisták tanát a javadalmasok kényszer-áthelyezéséről Gratiantól 
Hostiensisig adja elő. Königer a karoling idők katonai lelki-
pásztorkodását ismerteti. 

D R . KÁROLYI Á R P Á D : Magyar országgyűlési emlékek. Tör-
téneti bevezetésekkel. (A Monumenta Hungáriáé Historica III. osz-
tályának, a Monumenta Comitialia Regni Hungáriáé XII. kötete.) 
Budapest, 1917. A Magyar Tud. Akadémia kiadása. VIII + 812. 
20 K. Az 1606. év több országgyűlésének, nevezetesen az 1606. 
szent György napjára Pozsonyba hirdetett, de meghiusult, az 
1606. évi júniusi, augusztusi és decemberi kassai országgyűlések 
és a tótországi ezen évbeli tartományi gyűlések irományait és 
végzéseit s ezeket megelőzőleg történetüket s külön a «bécsi 
béke» történetét tartalmazza e kötet. Eddig ismeretlen és sok 
áldozattal felkutatott levéltári anyag alapján kimerítő képet ad a 
szerző az 1606. év nagyjelentőségű országgyűléseiről s az azokon 
tárgyalt egyházpolitikai kérdésekről s a közölt nagyszámú levél-
tári kútfők a magyar egyháztörténet szempontjából is sok értékes 
adatot tárnak fel. 

Pécs. Dr. Sipos István. 
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i r o d a l m i j e l e n t é s é s p á l y á z a t i h i r d e t é s . 

A budapesti kir. m. tudományegyetem hittudományi kara 
Î. évi február hó 25-én tartott IV rendes ülésében foglalkozott 
a Horváth-alap terhére az ószövetségi szentírástudományokból : 
«A bibliai őstörténet (Gen. 1—3.) újabb értelmezésének története 
és annak bírálata, valamint a kérdés állásának tudományos kifej-
tése» cimen kitűzött kis pályatételre «Sine me nihil potestis 
facere» jelige alatt a kellő időben beérkezett művel és úgy ítélt, 
hogy a mű a pályadíjra igényt nem tarthat. A szerző tehát mun-
káját a felbontatlan jeligés levélkével együtt a hittudományi kar 
dékáni hivatalában maga vagy megbízottja által visszaveheti. 

Ugyanezen ülés határozatából közzéteszem, hogy a buda-
pesti kir. m. tudományegyetem hittudományi kara a jelen tan-
évben a Horváth féle alapítványból jutalmazhat oly egyházirodalmi 
jeles és hasznos műveket, melyek az 1915., 1916. és 1917. évek-
ben magyar nyelven jelentek meg. A megjelent művek beküldés 
nélkül is pályáznak ugyan, mégis az eljárás megkönnyítése és 
esetleges elfeledés elkerülése végett felkérem az illető szerzőket, 
szíveskedjenek a nevezett időben megjelent egyházirodalmi mű-
veik egy-egy példányát a hittudományi kar dékánjához leg-
később 1918. április hó l-ig beküldeni. 

Budapest, a hittudományi kar 1918. február hó 25-én tar-
tott IV. rendes üléséből. — Lukcsics József dr. s. k., hittudományi 
kar e. i. dékánja. 

Fizetések nyugtatása. 

1915-re 12 koronát fizetett : Sz. F e r e n c r e n d i e k , A n d o c s . 
1916-ra 12 koronát fiezettek : Ágoston Ignác, Sz. Ferencrendiek Andocs, 

Zseltvay Fedor. 
1917-re 16 koronát fizetett: S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t . 12 koronát fizettek: 

Ágoston Ignác, Sz. Ferencrendiek Zárdája Andocs, Szolnok, dr. Horváth Ferenc, 
Mátyás Béla, Plébánia Hivatal Szalacs. 8 koronát : Zseltvay Fedor. 

1918-ra 20 koronát fiezettek: Andrussakevics Henrik, dr. Ákos Ferenc, 
Sz. Benedekrend Székháza Kőszeg, Chobot Ferenc, dr. Erdélyi László, Faust 
Antal, Fábián Dénes, Sz. Ferencrendi Zárda Esztergom, Szombathely, Flenykó 
János, Főgimnázium tanári könyvtára Csíkszereda, dr. Grósz József, dr. Hanuy 
Ferenc, Horváth János, dr. Horvá+h Károly, Ifi Lajos, dr. Igaz Béla, Irgal-
masok Rendháza Budapest, Kalazantinum Bpest, Kerekes Béla, dr. Király János, 
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Kiss István, Komócsy István, Leitgeb József, Lencsér Péter, Lezsánszky József, 
Lörincz István, Máthé József, Melles Géza, Michon Mátyás. Papnövendékek 
Nagyvárad, Papnevelő intézet Pécs, Peszeki Ferenc, dr. Péter Antal, Plébánia 
Hivatal Etyek, Magyarszómbathely, Plöchl Antal, Reibel Mihály, Révay Tibor, 
dr. Schütz Antal, dr. Spesz Sándor, Szarvas Miklós, dr. Szemethy Géza, Szem-
sur Ignác, Szent-István-Társulat, Sztaricsek Ferenc, dr. Sztollár Tamás, Venczel 
Ede, Zimányi Gyula. 18 koronát fizettek : Horváth László, Városi Főgimnázium 
Szeged. 14 koronát fizetett : Boér Géza. 12 koronát fizettek : Angolkisasszonyok 
Kir. Kath. Tanítónőképző Intézete, Ágoston Ignác, Batthyány Könyvtár, Kir. 
Magy. Tudományegyetemi Könyvtár Budapest, Sz. Ferencrendiek Andocs, 
dr. Lindenberger János, Pázmány-Egylet Vácz, dr. Rézbányay József. 10 koro-
nát fizettek : Baráczius József, dr. Kis György, Kovács Sándor, Telekessy János, 
Tóth Gyula, Vancea Gusztáv. 8 koronát fizetett : Plébánia Hivatal Vértesboglár. 
6 koronát fizetett : Petrássevics Béla. 4 koronát fizettek : Fodor Sándor, Marszina 
Alajos. 

A nyugtatást március 9-ikén zártam le. 
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint erről 

az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet küld-
tek, szíveskedjenek a pótlást megtenni; kívánatra újabb befizetési 
lapot küldök. A hátralékosok is szívesek lesznek fizetni. 

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

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címük-
ben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra 
adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes címre, ellen-
kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 
Aradi Katholikus Egyházi Tudósító. I. évf. 1. sz. Szerkeszti: 

dr. Monay Ferenc minorita-rendi lelkész, Arad. Havi folyóirat. 
Egy évre 2 kor. 

Báthory Nándorné. Hogyan szerzett házat és földet Haladi 
Árva János. Kiadja a Szent-lstván-Társulat. Ára 2 kor. 

Dr. Joannes Dudek. De Deo uno et trino. Tractatus dog-
maticus. Budapestini, 1918. Ára 6 kor. 

Harsányi Lajos. Toronyzene. Kiadja a Szent-lstván-Társulat. 
Dr. Huszár Elemér. Áttérők katekizmusa. Kiadja a Szent-

István-Társulat. Ára 1 kor. 
Dr. Keppler Pál Vilmos. A szenvedés iskolája. Fordította 

Bányász József. Kiadja a Szent-István-Társ. Ára 4 kor. 
Dr. Matolay Zoltán. A katholikus autonomia ügye Magyar-

országon. Külön lenyomat a Religíoból. 
Dr. Mihályfi Ákos. Emlékbeszéd Dudek Jánosról. 1918. Ára 

1 K 20 f. 
Dr. Sipos István. Az űj egyházi törvénykönyv főbb vonásai 

és újításai. Pécs, 1918. Ára a szerzőnél megrendelve 6 korona, 
könyvkereskedésben 8 kor. 

A Szent-István-Akadémia Értesítője. 1917. 4. sz. 
Sienkiewicz. Sivatagban, őserdőben. Ford. Bányai Károly. 

Kiadta a Szent-lstván-Társulat. Ára 6 kor. 
A Szent Alajos-Szövetség közlönye. I. évf. 1. sz. Miskolc. 
Williamson. Egyiptomban történt. Ford. Pantl Kálmán. Kiadja 

a Szent-lstván-Társulat. Ára 4 K 80 f. 
Alkotmány. A keresztény szociális néppárt napilapja. 23-ik 

évfolyam. Szerkeszti Turi Béla. Egész évre 52 korona. Megren-
delhető Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 

Egyházi Közlöny a magyar kath. papság számára. Hetilap. 
30. évfolyam. Felelős szerkesztő Hivatal József. Egész évre 24 K. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Szentkirályi-utca 30. 

Mrgyar Kultura. Társadalmi és tudományos szemle. Meg-
jelenik havonként 5-én és 20-án. Alapíttatott 1913-ban. Szerkesz-
tőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., Horánszky-utca 20. Felelős 
szerkesztő : Bangha Béla S. J. Ára egész évre 20 korona. Rovatai : 
Tanulmányok, tárca, pajzs és kard, szemlék és kritikák, napló. 

Uj Lap. Politikai napilap. 18. évf. Szerkeszti Hivatal József. 
Egész évre 24 korona. 
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Magyar Paedagogia. A Magyar Paedagogiai Társaság havi 
folyóirata. Dr. Fináczy Ernő közreműködésével szerkeszti dr. Imre 
Sándor. 27. évf. Kiadja a Franklin-Társulat. Egy évre 10 kor. 

Nagyszebeni Kath. Egyházi Tudósító. V. évfolyam. Szerkesztő 
dr. Rejöd J. Tiborc. Egész évre 2 kor. 

Irodalomtörténet. Szerkeszti Pintér Jenő. Kiadja a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság. VII. évf. Egy évre 20 kor. Megren-
delhető dr. Ágner Lajos pénztárosnál Budapest, I., Bors-utca 10. 

Élet. Katholikus szellemű képes heti folyóirat. Szerkeszti: 
Andor József c. főgimnáziumi igazgató, a vallás- és közoktatási 
minisztériumhoz berendelve. Szerkesztőség és kiadó: Budapest, 
I., Fehérvári-út 15/c. IX. évfolyam. Megjelenik minden vasárnap. 
Ára egész évre 20 korona. 

Athenaeum. Uj folyam. A Magyar Tud. Akadémia hozzá-
járulásával kiadja a Magyar Filozófiai Társ. Szerkeszti Alexander 
Bernát. (Ferenc József-rakpart 27.) A Magyar Filozófiai Társaság 
működésében Medveczky Frigyes elnökének halála folytán hosz-
szabb szünet állott be; végül a társaság Alexander Bernátot 
választotta meg elnöknek, aki a társulat folyóiratának szerkesz-
tését is vállalta. A Filozófiai Társaság ez alkalommal az erők 
egyesítése céljából oly egyezségre lépett a M. T. Akadémiával, 
hogy az Akadémia a Magyar Filozófiai Társaságnak adja át az 
eddig az ő kiadásában megjelent Athenaeumot és így a két 
folyóirat az Athenaeum címe alatt egyesül. Kiadóhivatal: Dr. 
Vida Sándor titkár (Attila-utca 8. II. 3.) 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2., vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 

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

A Weisz-Szabó-féle Világtörténelem kötés alatt van. A kötés 
elkészülte után azonnal szétküldöm. Ha valakinél egyes kötetek 
hiányoznak, tessék jelentkezni; ha lehet, teljesítem kívánságát; 
egy ily pótló kötet fűzve 8 korona, bérmentes küldéssel. 

Most jelent meg: Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv 
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minden rendű katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss 
János, egyetemi tanár. 1917. 13'/2 centiméter magas; 81/2 cm. 
széles, 384 oldal. 4 képpel. Ára díszes kötésben 8 korona, erő-
sebb kötésben 10 korona. Nagyobb rendelésnél 20—25°/o le-
számítás. A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, mely az 
értelmiségnek is meg az egyszerűbb közönségnek is megfelel, 
erre a célra úgy az imákban, mint az oktatásokban egyszerű, vi-
lágos nyelvezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy ameny-
nyire egy mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, mindenkinek 
igényét kielégítse. Mutatják ezt' tartalomjegyzékének fő címei: 
I-ső szakasz. Mindennapi imák és megszívlelni valók (3—22. old.). 
II. sz. Imák szentmisére, az egyik latin szöveggel és a minisztrá-
lás módjával (23—90. old.). III. sz. Az egyházi év egyes idő-
pontjaira: A) Az Úr ünnepeire. B) A Boldogságos Szűz ünnepeire. 
C) Az angyalok és a szentek tisztelete (91—187. oldal). IV. sz. 
A hét szentségre vonatkozó felvilágosítások és imák (188—225. 
old.). V. sz. Különféle nyilvános és magán ájtatosságok (226—277. 
old.). VI. sz. Énekek (120 ének, 278—369. old.). VII. sz. Az 
istenitiszteletben előforduló idegen szók értelmezése (370—373. 
oldal). 

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

Dr. Katschthaler János salzburgi bíboros-érsek Katholikus 
Agazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
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é r t e l m i é s z r e v e v é s é s i n t u í c i ó . 

AZ ÚJABB filozófiában sokat emlegetik az intuíciót s meg akar-
r \ ják azt különböztetni a fogalmi ismerettől. A fogalmi isme-
ret az elvonás átlátszó világában él; oda viszi át a valóságról 
lefejtett értelmi képeket; ott fönt, magasan a darabos valóság 
szintája fölött rendezgeti, ide s tova tologatja s tudománnyá 
szövögeti azokat. Ezzel szemben az intuíció nem a széttagolt 
valóságnak értelmi elemeit boncolgatja, nem a fogalmakká véko-
nyított dirib-darabokat, nem az egyre finomabb s finomabb 
elvonásokban ideális párázattá meglelkesített általánosságokat 
kezeli, hanem egyetlen egy tekintettel megfogja az egészet, villám-
szerű megvilágításban észrevesz, meglát, megragad valamit s ezt 
a meglátást a modernek mint az értelem külön aktusát mutatják 
be s intuíciónak hívják. A mi logikusaink azután bonckés alá 
veszik ezt az így bemutatkozott intuiciót s kimutatják, hogy tar-
talma tisztára általános fogalmakból áll, kimutatják, hogy legye-
nek bármily meglátásaink, bármily mélységes kinyilatkoztatásaink, 
mihelyt azokról beszélünk, azonnal fogalmakban fejezzük ki azok 
tartalmát, amiből azt következtetik, hogy tehát az értelmi isme-
retnek nincs más aktusa mint a fogalmi ismeret. 

Már most ezzel szemben fölvetem a kérdést, hogy igazán 
oly kétséget kizáró tézis-e az, hogy az emberi szellemnek minden 
értelmi életnyilvánulása s minden aktusa a fogalmi ismeretben 
merül ki? Nincs-e tényleg valami más ismerete is, mely nem 
volna általános fogalom, hanem valami meglátása, valamiféle 
megragadása az egésznek ? Ismeretnek, természetesen ismeret lesz 
az is; mi is legyen különben az értelemben, ami nem volna 
ismeret? De lehet talán oly ismeret, mely nem absztrakció, hanem 
látás, intuíció? A tiszta szellemektől ez ismeretmódot úgy sem 
tagadjuk el s az Istenről is azt tartjuk, hogy a konkrét valósá-
gokat is ismeri s azt «scientia visionis»-nak hívjuk s az örök 
boldogságban mi is Istennel mint konkrét végtelenséggel intui-

Reíígio, hittud. és bölcs, folyóirat. 17 
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cióban remélünk kapcsolódni s ez állapotunkat «beatifica visio»-
nak, boldogító látásnak nevezzük. 

A skolasztika e kétségemet visszautasítja; előtte más isme-
ret mint fogalmi ismeret nincs; de «pace tantorum viroruin» 
gondolom, hogy álláspontja nem ment nagy nehézségektől s 
hogy e nehézségek már a legegyszerűbb dolognál, a konkrét, 
egyedi tárgyak ismeretének problémájánál is jelentkeznek. Neve-
zetesen annál a kérdésnél, melyet így alakítunk: Vannak-e az 
egyedi konkrét valóságról sajátos fogalmaink, vagyis «habetne 
intellectus conceptum proprium rei singularis materialis», s mi-
vel e kérdésre azt felelik, hogy igenis vannak ilyen fogalmaink, 
azt kérdezzük tovább, hogy honnan vesszük e fogalmakat, mikor 
egy alapvető elv szerint: «intellectus perse est universalium» ? 
Talán bizony csak «per accidens» tesz szert az értelem az egyedi 
konkrét dolgok fogalmaira? Ha állítják, hogy a valóságról csak 
elvont fogalmaink vannak, akkor az emberi értelem valahogy 
elszigeteli magát a valóságtól s egy elvont világba kerül, mely-
ben a plátói ideákhqz vagy az aristotelesi entelecheiákhoz kel-
lene körömszakadtig ragaszkodnia s a materiát mint fel nem 
ismerhetőt kellene tekintenie, mint olyat, melyről értelmi isme-
retünk nem lehet. 

Ez elszigetelődési irányzat tényleg jelentkezett is. Suarez 
említi, hogy sokan tagadták,' hogy a konkrét, különálló dolgok-
ról, tehát a való világról tiszta, világos fogalmaink vannak s 
állították, hogy ezt a konkrét valóságot mi csak zavarosan értjük, 
még pedig azért, mert az értelem az egyedi léttől elvonatkozva, 
általános fogalmakkal gondolkozik: «intellectus intelligit abstra-
hendo a materia individuante». Hogy pedig a dolgok közt mégis 
tisztán s világosan különböztetünk, azt szerintük annak köszön-
hetjük, hogy érzékeljük, látjuk s tapintjuk azokat. Lévén maga 
az értelmes ember ugyanaz, aki érzékel is, így érzéklése révén 
eligazodik a különálló valóságokon. Más szóval : az ember a 
formák világában van otthon eszével, — a konkrét valóságban 
pedig csak érzékeinek köszöni, hogy feltalálhatja magát. 

A józan skolasztika e nézetet túlzásnak tartja s az értelem-
nek az egyes tárgyakról is sajátos fogalmakat tulajdonít, melyek 
által maga az ész fogja fel s különbözteti meg a valóságokat. 
A kérdés már most az, hogyan alakítja ki az ész a maga álta-
lános fogalmaival az egyedi konkrét tárgyak ismeretét ? 

A rendes felelet erre az, hogy a tárgyakról való sajátos 
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fogalom nem egyéb, mint maga az általános fogalom vagy a 
fogalmak csoportja, mely a konkrét tárgy fogalmává az által lesz, 
hogy az értelem ugyanakkor reflektál az érzéklésre is, melyben 
ez az általános fogalom bent foglaltatik. Az érzéklésben ugyanis 
lelkünk elé áll a konkrét tárgy; az értelem azután az érzéklésből 
kiemeli a fogalmat, ugyanakkor pedig észreveszi, hogy az álta-
lános fogalom itt és most az érzéklésben foglaltatik. E magya-
rázat szerint az értelem először nem a jelenlevő egészet, hanem 
az egészben rejlő intelligibilét szedi ki s csak azután fogja meg 
az egyedet azáltal, hogy észreveszi, hogy az általános fogalom 
itt megtestesítve, a materia individuans-ban jelen van. E magya-
rázatból két következtetést vonok: 

a) először azt, hogy az, amit sajátlagos fogalomnak hívnak, 
az nem más, mint maga az általános fogalom vagy ilyenek cso-
portosítása ; 

b) másodszor azt, hogy az egyedi, konkrét valósággal tehát 
még sem az értelmi fogalom, hanem az érzéklésre való reflexió 
által kapcsolódom. 

Ki ne érezné, hogy ez az egész magyarázat nem a dolgok 
természetére, hanem a kész elméletre, vagyis már felállított tézi-
sekre való tekintetből jár ily kerülő utakon? Nem meglepő-e, 
hogy az ész a konkrét valósághoz csak reflexió révén jut 
el? Nem meglepő-e, hogy a jelenlevő valóságról mint ilyenről 
nekünk csak általános fogalmunk van s nincs más értelmi 
aktusunk ? 

De hát milyen értelmi aktusunk lehetne a jelenvaló való-
ságról ? Mi más mint az, hogy a jelenlevő valóságot látjuk s 
értelmünkkel is közvetlenül megtapasztaljuk? Az intuíció nem 
fogalom, nem absztrakt kép, hanem az egyedi, konkrét léttel való 
kapcsolódás. Eszerint minden más absztrakt fogalmi ismeret előtt 
észrevenném, hogy a valóság előttem van, hogy belém nyúl, 
hogy eltölt s hogy azt közvetlenül megtapasztalom; de ismétlem, 
ezt ésszel is s nemcsak szemmel látom, vagyis a szó szoros értel-
mében észreveszem. 

A logikus erre azt fogja tőiéin kérdezni, hogy mi ennek az 
intuíciónak a tárgya s én azt fogom felelni : tárgya maga az 
élmény. Biztos ugyanis, hogy a konkrét tárgy az észbe nyúl bele 
s nincs kétség benne, hogy az észnek első reakciója a reális, a 
jelenlevő tapasztalatra irányul. Azután jön, mint mindenről, úgy 
erről a faktumról is az általános fogalom. Hogy miért állították 

17* 
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a régiek, hogy az értelem először az általános lényeget érti meg, 
annak oka a rendszer volt. Eszerint az értelem csak az ideára 
vagy csak a formára reagált ; de ha valaki ezeket nem úgy tartja 
mint a régiek, nincs oka, hogy az értelemre ne engedje hatni 
az egész jelenlevő realitást. 

Hivjuk csak vissza emlékezetünkbe a régi rendszerbeli néze-
teket, melyek az anyagi egyedinek közvetlen megismerését lehe-
tetlenné tették. 

Plato szerint az ideák alkotják a tulajdonképeni, igazi, való 
világot; azok egyediek, akár csak az angyalok. Ez az az igazi 
valóság, az «âv-rwç öv». Ebben az értelemben az ideák nem logikai 
absztrakciók, hanem ősi, eredeti lények. Ezeket tükrözteti valami-
képen az anyagi világ s mikor valamit értünk s értelmünkkel 
felfogunk, akkor az anyagi tükrözésekben voltaképen ezeket az 
ősi, egyedi formákat fogjuk meg. így adja azután a «VOYJTÖV» az 
«5v»-t, a fogalom azt az egyedileg létező valóságot. Ezzel szem-
ben Zeno s a stoikusok azt tanították, hogy az ideák nem önálló 
lények, hanem hogy az igazi valóság az anyagi világ s hogy az 
értelem kategóriái, a «genus» s a «species» nem találhatók fel 
a dolgokban, hanem azokat az értelem alakítja. íme, a filozófia 
hajnalán is felvetődik már a probléma, hogy mit érnek az álta-
nos fogalmak; adják-e a valóságot vagy csak logikai képzetek-e 
és «flatus vocis» ? Akik állították, hogy az általános fogalmak 
megfogják a valóságot, azokat realistáknak, akik ezt tagadták, 
azokat nominalistáknak hívták. Aristoteles sem tartotta az ideákat, 
hanem ő az ideák helyett az entelecheiákat állította a világba. 
Ezek az entelecheiák is valóságok s nem absztrakciók ; ugyancsak 
ezek, a dolgoknak alkatrészei s mikor valamit értünk, akkor eze-
ket a valóságokat, az entelecheiákat fogjuk meg. A plátói ideák 
voltak az «universalia ante rem», az aristotelesi entelecheiák 
pedig az «universalia in re». E filozófiák szerint ezt a fizikailag 
létező ideát vagy entelecheiát fogja meg az ész, de soha a ma-
teriát. Miért? Mert a materia «nec quid, nec quale, nec quan-
tum», vagyis a határozatlan vagy mondjuk, a még meg nem hatá-
rozott lét ! De mi lesz, ha valaki a plátói ideákat nem vallja, vagy 
ha nem tartja azt, hogy a dolgok érthetőkké az egyedileg létező, 
egyetlen egy s valamennyi individuumban ugyanazon «forma 
substantialis» által lesznek? Az ilyen számára a dolgok termé-
szete sem a plátói idea, sem az aristotelesi forma, hanem ez az 
individuális, konkrét lét s neki ehhez van köze ; ebből megért, 
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amennyit bír s a kiemelt értelmi jegyekből állítja össze a dolog-
lényegének fogalmát. 

Ebben a felfogásban természetesen elváltozik az elvonásról 
való nézetünk is, arról az elvonásról, mely az aristotelesi elmélet 
szerint minden fogalomalakításban szerepel, amennyiben az érte-
lem elvonja a formát a materiától. Ha valaki nem tartja a forma 
substantialist, akkor azt elvonni s a materiából kiemelni sem 
lehet; hanem annak az elvonás nem jelent egyebet, mint azt, 
hogy az egyedi valóságot tökéletlenül s oly általános meghatá-
rozásokkal fogja meg, melyek minden ily individuumra illenek 
s ép azért általános fogalmat adnak. Nem azért adjuk ezt, mert 
azt az általános, minden individuumban létező formát fogjuk 
meg, hanem azért, mert tökéletlen ismeretünk miatt nem hatol-
hatunk a lényeg mélységébe s így csak általános meghatározá-
sokkal dolgozunk, melyek ép azért, mert általánosak, minden 
individuumra illenek. így tehát a fogalmak általánossága nem a 
materiától való elvonásnak, hanem értelmünk tökéletlenségének 
tulajdonítandó. 

Ha így nézem a dolgokat, elenyészik az a nehézség, mely 
szerint az emberi értelemnek nem lehet tárgya ITköTíkrét, indi-
viduális valóság, s ugyanígy elveszti erejét az az argumentum 
is, mely szerint nekünk csak a formákról lehetnek fogalmaink, 
ezek pedig általánosak lévén, a konkrét anyagi tárgynak ismere-
tére nem vezethetnek. 

Tovább megyek s állítom, hogy a most említett elvonáson 
alapuló szokásos magyarázattal nem lehet konstruálni az anyagi 
tárgyról való sajátlagos fogalmat, a «conceptus proprius»-t. 

Ez a magyarázat ugyanis kettőt különböztet meg: a) állí-
tólag először értjük meg a lényeget, azt, ami az illető tárgynak 
természetét alkotja; b) azután pedig észrevesszük, hogy az a 
bizonyos lényeg itt és most, e konkrét érzéklésben bennfoglal-
tatik. Mikor az ész a dolgot így a maga lényegében fogja meg, 
általános fogalmat emel ki, mikor pedig azt az általános fogal-
mat mint jelenlevőt veszi észre, akkor azáltal az egyedi dolog-
nak ismeretére jut. De hát nem idegenszerű gondolat az, hogy 
az ész magát az előtte álló konkrét valóságot, mint tényt, mint 
reá ható s vele kapcsolódó tárgyat nem mindjárt veszi észre, 
hanem először kihámozza belőle a lényeget, az általános fogal-
mat s azután, még pedig reflexió által veszi észre, hogy íme, ez 
nem csak elvont isteni idea — így gondolkozik, ha platonista — 
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vagy nem csak egy magában nem individuált forma — így gon-
dolkozik, ha aristotelista — hanem konkrét, igaz valóság? 
5 milyen ismeret az a reflexió, melynek tévén az általánost mint 
egyedit fogjuk fel? Ez is talán általános fogalom? A ténynek 
fogalma, melyet aztán megint más reflexió által veszek észre s 
fogok fel mint egyedit? Vagy talán ez a reflexió semmi egyéb, 
mint a sensus intimus érzete, tehát nem értelmi aktus? Ez utób-
bit nem állíthatjuk, mert akkor tényleg oda jutnánk, hogy az 
észnek voltaképen nincsenek fogalmai a konkrét valóságokról, 
hanem fogalmai vannak az általános lényegekről s érzéklései 
vannak az egyedi tárgyakról, s miután e két kategória egy s 
ugyanazon lélekben jelentkezik, a lélek e kettőt egybeköti. E ma-
gyarázat mellett «intellectus non habet conceptum, sed sensum 
intimum rei singularis». 

Ebből az is következnék, hogy az értelem az egyedi való-
sággal egyáltalában nincs kapcsolatban, hanem az érzéklés az 
értelmet csak elvonásra ingerli. Más érintkezése eszerint az ész-
nek a konkrét valósággal nem volna, minthogy mindjárt ab-
sztrahál. Előtte áll az érzéklésben a valóság, de az értelem közvet-
lenül nem látja, meg nem tapasztalja, észre nem veszi az egyedi 
tárgyat, hanem első dolga a formát kihámozni, kiemelni s el-
vonni. Miért? Ismétlem, nem zárkózhatom el azon benyomás 
elől, hogy ez az egész művelet az ideákról, illetőleg az önálló 
formákról való tannak a következménye. Ezzel szemben azt kel-
lene állítanunk, hogy az értelemnek nem csak általános fogalmai 
vannak, hanem hogy az egyedi, konkrét valóságot közvetlen 
észreveszi s meglátja. Ide tartoznának azok az intuíciók, melyek 
az egészet fogják meg s kinyilatkoztatásképen látják meg egy-
szerre a problémák kapcsolatait. Ide tartozik az az egész, nagy, 
lelki világ, mely nem csak az érzékeknek, hanem az értelmes 
léleknek a tapasztalatából is áll. Ha szép vidéket látok, melynek 
előbb csak leírását olvastam, akkor a különbség ezen két lelkiség 
közt nem csak az, hogy ugyanazon általános fogalmak mellett a 
fantázia képeit az érzéklés aktusai váltották fel, hanem a különb-
ség az értelmi intuíciókban, a léleknek tapasztalataiban van. 
A lélek most a valósággal érintkezik, az pedig más és több, 
mint fogalommal bírni. Más a fogalom s más a valóság! Az 
értelmes léleknek valóságai is vannak, melyekkel eltelik s ilyen-
kor nem általános fogalmai, hanem másrendű aktusai vannak. 
Máskor is, például, mikor erényt gyakorlok, mikor alázatos va-
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gyok, mikor szeretek, akkor is az értelmes lélek ezekkel az egyedi, 
lelki valóságokkal kapcsolódik s ezekről ilyenkor nem csak álta-
lános fogalmaim vannak, hanem van intuitiv, lelki szemléletem, van 
értelmes tapasztalatom. Ide tartozik az, amit az egyházi him-
nusz mond: 

Nec lingua valet dicere, 
Nec littera exprimere, 
Expertus potest dicere, 
Quid sit Jesum diligere. 

Az értelem ilyenkor a lelki valósággal kapcsolódik; azt 
látja, azt fogja meg. Az általános fogalmak helyett a jelenlevő 
valóság tölti ki. Ezt a különbséget látszik feltüntetni sz. Anzelm 
is, mikor írja: «Qui non crediderit, non experietur, et qui ex-
pertus non fuerit, non intelliget». (De fide Trinit. c. 2.) Akinek 
értelmes lelke — a hitnél csak erről lehet szó — a hitet át nem 
élte, annak arról általános fogalmai sem lehetnek — igazában! 

Ezek után nem kell idegenkednünk attól, hogy az értelem-
nek az elvont, általános fogalmi ismereten kívül a meglátást is, 
az intuíciót is tulajdonítsuk. Tudom, hogy «intellectus per se est 
universalium» s hogy az egész tudományos ismeret az általános 
fogalmakon épül, de ne hangoztassuk ezt a tételt az intuitív 
ismeretnek tagadására, mely utóbbi nélkül nem csak a meglátá-
soknak csodás és gazdag világát, hanem a reális valóságnak 
sajátos ismeretét is tagadnók. 

Székesfehérvár. Prohászka Ottokár. 



á l l a m e s z m e é s a n é p e k ö n r e n d e l k e z é s i 

j o g a . 

AVALÓSÁG adatai között alig találunk tárgyat, amelyre a jog-
talan és megalázó kritika oly teljes erővel vetné magát, 

mint a földi hatalmasok leghatalmasabbikára : az államra. A nagy 
Stagirita napjai régen letűntek már. Akkor még bizonyos lelke-
sedéssel beszéltek az első államalkotó erőkről s bennök látták 
az emberiség legnagyobb jótevőit, i Ma, a nem egy tekintetben 
csúnya és ferde irányú kijózanodás korszakában, alig merjük 
fölemelni szavunkat e nagy hatalmasság érdekében. Ennek azon-
ban nagyrészt az állam az oka és pedig azért, mivel megfelelő 
állameszmét sohasem tudott adni, de még kevésbbé értett ahhoz, 
hogy alattvalóival megkedveltesse magát. Amíg a diadalmas 
gloire napjaiban a közönséges «jószág» ember az államot csak 
abból a mennydörgésszerű szózatból ismerte, amely megközelít-
hetlen magasságból ereszkedett le hozzá s csak annyit adott tud-
tára:. l'état c'est moi — én az állam, itt lakom fölötted, — s idegen 
gyanánt és. valóságos állami érdek nélkül élt, nem is annyira 
az államban, mint inkább alatta, addig s kinek is jutott volna 
eszébe meleg, szívből fakadt hangon szólni a Stagirita és még inkább 
Platon nagy eszményképéről! Mielőtt azonban az események 
logikája e kétségtelenül nagy eltévelyedés tézise- alá írta volna 
az antitézist, meg kellett élnünk a napokat, hogy Paulsennel 
szólva, a honpolgár az államot csak a zsandár, a kisbíró, meg 
a végrehajtó személyében tanulta megismerni. «Ordre parieren 
und dies mit der kühlen Anerkennung belohnt zu sehen, dass 
man seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit getan habe»2 ez 
az állameszme él a közönséges halandó lelkében, ez az alapszine-
zete az állam és az alattvaló viszonyának. Nem csoda, ha oda-
fejlődött e viszony, hogy aki csak teheti, nem az államban, nem 

• V. ö. I. Pol. I. (II.) 12. 
2 Fr. Paulsen : System der Ethik. II. 548. 
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is alatta, hanem legalább is a lehetőség határáig mellette, vagy 
legjobb esetben belőle igyekszik élni. 

A gloire-nak a történelem folyamán különféle alakban föl-
csendülő kevély hangja nemcsak a honpolgár fülét sértette, 
hanem a tudomány reakcióját is maga után vonta. így lőn az 
állam létjogosultságának kérdése problémává s így termelte az 
állameszme túlhajtása az első keserű gyümölcsöt. Arra a hideg, 
közömbös elismerésre, vagy ha úgy tetszik gyámkodásra pedig, 
amelyről az imént szóltunk, talán sohasem adhatott volna a 
tudomány hűvösebb és lehütőbb feleletet, mint akkor, mikor 
Wundttal megtagadta az állam meghatározhatóságát.1 Hogy van( 
érezzük, mert erős keze nagyon is nyomja vállunkat; de hogy 
ezen az aktualitásán túl is van-e szilárd alapja és lényege, arra 
tudományos szempontból ignoramus-szal kell válaszolnunk. 
Addig van, ameddig mint a hatalom birtokosa működik, s az, 
aminek ebbeli működésében mutatkozik. A világ hiúságát és 
múlandóságát aligha lehetne találóbban tudtára adni a földi 
hatalmasságnak, mint az aktuâlizmus e megállapításával. 

A gloire l'état c'est moi-féle tézise alá már különböző 
alakban íródott az antitézis, oly határozott és nagyon is olvas-
ható betűkkel azonban talán sohasem, mint ma. A mennydörgés-
szerű hang nem felülről jön már, hanem alulról, s az ébredező 
tömegek öntudatosnak gondolt szózatát akarja képviselni. Az 
állam mi vagyunk — ez a tézis antitézise, s évszázadok mulasz-
tása, a tudomány és a félműveltség lelkiismeretlen izgatása ebben 
az alakban teremték meg keserű gyümölcsüket. A tömeg uralma 
az állam fölött, az önrendelkezési jog és hasonló követelmé-
nyeknek jelszó-szerű föllépése ez antitézis természetszerű folyo-
mánya. Hogy az állam milyen állást foglal el velük szemben, 
azt hatalmi kérdésnek tartjuk. Ott, ahol tisztában van önmagá-
val, ahol hatalma csorbítatlan, ott kétségkívül csak szembeszál-
lódról lehet szó. Ezek hiányában természetesen más eszközhöz 
kell folyamodnia s jó, ha az állameszme teljes tagadása előtt 
néhány lépéssel megállhat. 

Hog^ pedig mit szól ehhez a tudomány, azt világnézeti 
kérdésnek kell" nyilvánítanunk. A Hobbes vagy a Rousseau nyom-
dokain járó bölcselő, valamint a pozitivista gondolkozó kényte-
len ölbetett kézzel nézni az események fejlődését. A tézis vagy 

• Völkerpsychologie Bd. 8. S. 326. ff. 
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az antitézis ezek lelkét nyomja, s bennük ismeri vagy megala-
pítóját, vagy megalapozóját. Ezektől tehát hiába várjuk a ki-
bontakozást vagy a megváltó szót, mely a kibontakozás felé 
vezető utat mutathatja meg. Ott kell kopognunk, ahol sem a 
tézist, sem az antitézist nem fogadták el teljes merevségük-
ben — a keresztény filozófiánál. Talán létre tudja hozni ez a 
syntézist s vele együtt azt az egyensúlyt, amely az államban 
rejlő összes energiák kiegyenlítődését, harmonikus együttműkö-
dését jelenti és az alattvalónak lehetővé teszi az álammal együtt 
való életet. 

Ha a két ellentétes álláspontot közelebbről vizsgáljuk, azt 
találjuk, hogy az első az állam alaki tényezőjének (causa formális) 
tulhajtásában gyökerezik, s ennek alapján az államhatalmat a 
népek megszemélyesítőjének és a minden jog forrásának tekinti. 
Az államban szóba jövő egyéb tényezők meríthetnek e for-
rásból s csakis ebből, de önálló, az állam-hatalomtól független 
jogok birtokosainak nem tekinthetők. — A második álláspont 
az anyagi tényezők jelentőségének félreértéséből származik. Az 1 

állam nem jogforrás, hanem tartály, amelybe az államalkotó 
elemekből folyik a jog, s amelyből ezek akkor és annyit csapol-
nak le minden sérelem nélkül, amikor nekik tetszik. Az állam 
nem organizmus, nem szerves egység, hanem puszta érdek-
közösségre épített, s bármikori fölmondásra kibérelt lakóház: 
vele szemben az alattvalóknak csak jogaik vannak, de köteles-
ségeik nincsenek. Az államhatalom nem szervező, egységesítő 
tényező, hanem az önálló tagoknak és elemeknek bizományba 
letett tőkéje. — A tézis eszerint állameszméjét a személyiség 
túlhajtására, az antitézis pedig a személyi lét és az állam-orga-
nizmus tagadására építi föl. E két fogalom közelebbi megvizs-
gálása és meghatározása adja meg a helyes keresztény állam-
eszmét. 

1. 

Aristoteles felfogását, mely szerint az államot, mint töké-
letesebb létformát illeti meg az elsőbbség, a pozitivizmus egy-
hangúlag elveti. A fejlődés határpontját, a célt, nem tekinthet-
jük magyarázó elemnek, ellenkezőleg a célt, a végpontot kell 
megértenünk a fejlődés egyes stádiumaiból.1 A Darviniztrms 

« Wundt : Völkerpsychologie Bd. 7. S. 65. ff. 
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alapgondolata csendül meg e szavakban s így nem csoda, ha 
az állam-személy vagy a személy-állam érthetetlen fogalomként 
szerepelnek az aktualizmus előtt. Ámde a Stagirita gondola-
tát nem lehet teljesen feladnunk, még a tisztán pozitivista 
kutatás sem jogosít föl erre bennünket. Az a prius, amelyet 
Aristoteles az államnak tulajdonít, nem a fejlődés elsőbbségére 
vonatkozik, hanem az emberi természetben gyökerező, vele szük-
ségszerűen adott és épen azért célszerűen működő erők ellen-
állhatatlan irányítását jelzi a fejlődés csúcspontja, az állam, a 
személlyé vált és személy gyanánt fellépő társadalom felé. Ha 
oly pontosan megrajzoltuk a társadalmi fejlődés minden moz-
zanatát, mint Wundt tette ezt a «Népek lélektaná»-ban, s ha e 
hajszálfinomságú rajz alá kénytelenek vagyunk vele együtt ezt 
írni : íme a természet ösztönszerű erőinek szabályosan lefolyó 
munkája,1 akkor visszatértünk Aristoteleshez, a nagy «megfontolt» 
politikushoz. Arra azonban e nagy pozitív munka erélyesen 
figyelmeztet bennünket, hogy a társas élettől az államig hosszú 
út vezet és hogy az állammal csak akkor állunk szemben, ha a 
társadalom mint személy, tehát mint önálló és minden egyedi 
vagy az egyedek csoportjában székelő jogoktól lényegesen 
különböző jogalany és jogforrás áll előttünk. Az állam-személy 
problémájának eldöntésében a végső szó tehát Aristoteles filo-
zófiáját illeti meg, a pozitív kutatásnak pedig fontos kisegítő 
szerep jut osztályrészül. 

A fejlődési elsőbbség tekintetében az államot bizonyos 
elemek előzik meg, amelyek helyes megértésétől és értékelésétől 
függ az állam-személy fogalma.2 Ha Rousseauval nem tekint-
hetjük is aze egyedet közvetlen államalkotó elemnek, mégis 
belőle kell kiindulnunk, mert nélküle, jogainak és szükségletei-
nek számbavétele nélkül állameszménk csorba marad. A teljesen 
magában, minden társadalmon kívül élő ember történelmileg 
ismeretlen, lélektanilag pedig olyan lehetetlenséget jelent, hogy 
a pogány bölcselő3 vagy rendellenes eltévelyedést, vagy pedig 
a közönségeset teljesen túlhaladó emberfeletti jelenséget sejtett 
benne. Az önmagát teljesen kielégítő, vagy egyetlen fogalom-
mal kifejezve az ember eszméjét a saját erejéből megvalósító 
egyed nemcsak erkölcsi, hanem valóságos fizikai lehetetlenséget 

1 U. o. Bd. 8. S. 326. 
2 V. ö. S. Thomas in Pol. lect. 1. 
3 Arist. I. Polit, cap. I. (II.) n. 9. 
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rejt magában. Ha veszedelmes túlzásnak kell is nyilvánítanunk 
az állítást, hogy az ember csak a társadalomban válik személlyé,1 

annyit mégis el kell ismernünk, hogy Ibn Tophail, az arab 
gondolkozónak, Philosophus autodidactusa,2 bár különféle alak-
ban kisértette meg azóta is a bölcselőket, phantasztikus regény-
hősön túl nem tudott emelkedni. Az egyén kiegészítésre szorul, 
s- ebbeli szükséglete nem beképzelt, nem is fölösleges kívánsá-
gok kielégítésére irányul, hanem az ember természetében, testi 
és lelki életének szervezetében s az ezekkel szorosan összefüggő 
eszményi ember megvalósításának követelményében gyökere-
zik.3 Az egyén életénél becsesebb faj fenntartásának ösztöne az 
embert a társas életre kényszeríti, az egyéni és a természet aka-
ratának még inkább megfelelő faji tökéletesedés, kultiválódás 
szükségessége pedig ellenállhatatlan erővel hajtja a társadalom 
felé. A társadalom létjogi priusa szólal meg a természet e cél-
irányosan működő erőiben. 

Mi következik ebből? Az embernek joga van a léthez, 
joga van az emberi méltóságnak megfelelő élethez, tehát joga 
van a társadalomhoz, s ha ehhez fordul, ilyent alakít, vagy ebbe 
belép, akkor már mint jogtulajdonos teszi ezt. A társadalomnak 
e jogokat tisztelnie kell, semmit sem szabad belőlük törülnie, 
hiszen maga is ezeknek köszöni létét, a fejlődési elsőbbség ezekre 
vezetendő vissza. E természetadta jogok azonban korántsem álla-
nak az egyén kizárólagos szolgálatára, vagyis nem jogosítják fel 
az egyént arra, hogy minden egyéb jogot és követelményt, sőt 
a társadalmi élet közjavát is ezek szerint mérje. Nemcsak 
azért utal bennünket a természet a társadalomhoz, hogy a ma-
gunk személyes érdekét szolgáljuk, hanem főképeh és elsősor-
ban a fajét, az emberiségét. Ha tehát az egyén mint jogalany 
lép be a társadalomba, akkor már a társadalmat is mint jog-

1 Trendelenburg : Naturrecht auf dem Grunde der Ethik. 2. Aufl. 
Leipzig, 1868. S. 330. 

2 Közönséges neve Abubacer (Abu Bekr Mohamed ben Abd al Malic 
Ibn Tophail al Keisi) ; a XII. században élt. Művének címe latin fordításban : 
(Oxford, 1671.) Philosophus autodidactus sive epistola, in qua ostenditur quo-
modo ex inferiorum contemplatione ad superiorum notitiam mens ascendere 
possit. Regényszerű művében az akkor divatos isteni megvilágítás elméletével 
ki akarja mutatni, hogy miként lehet az egyén a társadalmon kívül is tökéle-
tes emberré. 

3 V. ö. S. Thomas : De regimine principum 1. I. cap. 1., ahol az ember 
e szükségleteit hosszasan megbeszéli. 
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alanyt találja szemben önmagával, teljesen eltekintve attól, hogy 
ez utóbbi megalakulásában az egyénektől, a sokaságtól függ. Ezt 
abból bizonyítom, amiből az embernek a társadalomra utaltsá-
gát bizonyítottam. Azok a természettel adott hiányok és szük-
ségletek, amelyeket a valóság adataiból nem törülhetünk, jogo-
sítják föl az embert a társadalmi életre, következőleg ezek szol-
gáltatják a társadalom szilárd létalapját is. Mivel továbbá az 
egyén létérdeke és fejlődése a természetnek nem egyetlen indító 
oka ez útmutatásnál és a társadalom kialakulásánál, azért a tár-
sadalom az egyének érdekeit minden esetben túlhaladó s tőlük 
lényegesen különböző, magasabb rangú céllal jön létre. Ez a cél 
a közjó, az általános, az eszményi emberi megvalósításának követel-
ménye a sokaságban és a sokaság révén. Ezzel a joggal és elenged-
hetlen követelménnyel lép a társadalom az egyén elé s az utóbbi-
nak nem áll módjában a természetjogtól védett társadalmat 
alkotnia, ha e jogkört vagy nem tiszteli, vagy pedig ennek 
határait tisztán egyéni érdekei szerint akarja megvonni.1 Ezzel 
természetesen nem akarjuk tagadni a nagy társadalmi alakulá-
sok körén belül föllépő szűkebb programmu és az egyéni érde-
kek védelmére képződő szervek jogosultságát, de a pogány böl-
cselőt sem követhetjük, aki kénytelen-kelletlen egy nagy társa-
dalmi formát ismer — az államot — s ettől várja a teljes 
közjó és az egész emberi, helyesebben az emberhez fűződő tel-
jes programm megvalósítását. Mint keresztény s így az emberi 
erőkön túlmenő célról felvilágosított, s a természetes és termé-
szetfölötti eszmények jelentőségét és ezek synthetikus megvaló-
sulásának szükségét felismerő bölcselőknek készséggel kell el-
ismernünk az Egyházat e nagy természetfölötti társadalmi for-
mát s így nem várhatunk mindent az államtól. Hogy az állam 
ezt a kiegészítést a magasabb természetfölötti társadalmi forma 
részéről megköveteli, azt értekezésünk végén be fogjuk látni. 

Két nagyfontosságú elvi következtetést vonhatunk le a 
mondottakból. Az egyik az, hogy atársadalmi átalakulások külön-
böző fajai nem a puszta véletlen és az önkény művei, hanem 
úgy fejlődésük főbb mozzanatait, mint pedig annak határpont-

1 Amit itt az egyénről, a társadalmi alakulások e lagtávolabbi eleméről 
állítottunk, az a többi államalkotó elemekre nézve is érvényes. Ezek is ugyan-
azt a természetjogi sanctiót találják maguk előtt, mint az egyén, amiért is a 
jogtompító, vagy esetleg jogtörlő szerep a közjó megvalósítására irányuló 
tényezőé, az államé, nem pedig a részleges alakulásoké. 
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ját a természeti jog szabályozza, illetőleg határozza meg. A má-
sik pedig az, hogy a társadalmi alakulások végső, legtökélete-
sebb formája csakis mint személy, azaz mint létében és műkö-
désében teljesen önálló és az egyenrangú céllal biró alakulások-
tól független valóság képzelhető. Nézzük ezt közelebbről. 

A társadalom legelemibb formája és lényeges voná-
saira nézve minden további alakulás mintaképe a család. 
A közös célt meghatározó érdekközösség a legtermészetesebb 
alapokon nyugszik, de másrészt oly szűk határra szorítkozik, 
hogy az egyedi szempontokat és érdekeket alig haladja túl s 
így önmagában tekintve, magára hagyatva, teljesen elégtelen 
ama nagy programm megvalósítására, amelyet a természet Alko-
tója az emberre bízott.1 Mint társadalmi forma a család min-
den egyéb alakulástól függetlenül sőt a fejlődési priust tekintve 
ezeket megelőző jogalany, amelynek jogait, követelményeit és 
kötelességeit az egyén jogaival és kötelezettségeivel sem össze-
téveszteni, sem pedig velük azonosítani nem lehet. Ugyanezt 
kell mondanunk a család Tcibővüléséből származó alakulások-
ról — a törzsről s végül a nemzetről is amennyiben ezek között 
a természetadta közös kapcsolat kifejezetten és tudatosan meg-
van. Aristoteles és szt. Tamás societas viciná-ja bármely alak-
ban, bármily néven és kombinációban lépjen is föl, önmagában 
nem tekinthető a családtól lényegesen különböző jogalanynak és 
jogforrásnak. Más szóval mindegyikük magában rejti az egyé-
néhez hasonló hiányokat, amelynek révén föltétlen kiegészítésre 
szorulnak. 

A történelem folyamán különféle módon történt meg e 
kiegészítés. A részben még ma is létező törzsszervezetek s 
hasonló alakulások elég világos képét adják e fejlődésnek, más-
részt azonban tanúskodnak amellett, hogy csak többé-kevésbbé 
szükséges, vagy önkényesen képződött átmeneti alakokkal állunk 
szemben, amelyekre majdnem szószerint ráillik ama forma inten-
tionalis meghatározása, amelyet a régebbi filozófia a tökélete-
sebb létformák kialakulását megelőző stádiumok megmagyará-
zása érdekében elismert.2 Ez átmeneti alakok közös sajátsága, 
hogy vagy részleges érdekközösségre épülnek, vagy pedig oly 

1 V. ö. Arist. I. Pol. I. (II.) n. 4. 
2 így beszéltek pl. a kifejlődő embriónál a successio formarum-ról, úgy 

hogy az értelmes lelket eszerint megelőzte az érzékelő lélek, ezt pedig a 
tenyésző élet tényezője. 
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szűkkörű célt és programmot ismernek, amely az ember testi 
és lelki életszükségleteit, vagy fejlődési igényeit nem elégíti ki, 
következőleg nem felel meg ama követelményeknek, amelyek 
megvalósítására a természeti jog a társadalmat szentesítette. 
A fejlődés nem állhat meg addig a pontig, amíg ki nem alakul 
az a forma, amely az ember egy rendbe tartozó összes érdekei-
nek megvalósítását és összes hiányainak kiegészítését meg nem 
igéri, ezt nem vallja céljának.1 Ha van ilyen társadalmi alakulás, 
akkor azon már csak lényegtelen változások történhetnek; a fej-
lődés már nem irányulhat a lényeg kialakulására, hanem csak a 
külső megjelenési formára. A társadalomnak az az érdekközös-
sege, amely az általános, közjót, tehát aç ember földi életére 
és ennek minden ágára kiterjedő' valódi javak és eszmények 
megvalósítását, vagy amennyiben ezek egyik-másika hatalmi 
körén túl esnék — ezek védelmét és előmozdítását ismeri céljá-
nak az állam.2 

Ez az általános, és úgy az egyéni, mint pedig a részleges 
társadalmi alakulások céljait messze túlhaladó programm az 
állam megkülönböztető sajátsága, ez adja meg neki a tulajdon-
képeni személyi létet és méltóságot is. 

Személyen a metafizika a határozott jelleggel biró, létében 
és működésében nemcsak független, hanem a saját sorsát ön-
rendelkezéssel, szabad akaratnyilvánítással irányító valóságot, 
tehát az eszes lényt érti. A személyi méltóság nem tételezi föl 
a teljes függetlenséget, tehát nem kívánja meg, hogy a személy 
önmagának legyen végső célja, de az sem tartozik hozzá, hogy 
mindent megtaláljon önmagában. A lét- és hiűködésbeli független-
séggel adott jogcím a sorsdöntésre, akaratnyilvánításra valamint bizo-
nyos körű elégségességre azonban föltétlenül hozzátartoznak a 
személyi léthez és ezeknek a kiterjedése, illetőleg megnyilvá-
nulásuk tökéletességének a foka szabja meg a személyi lét tel-
jességét, vagy hiányait is. A fizikai személyek jellemző sajátsá-
gait átvihetjük az erkölcsi, a társadalmi személyekre is, amelye-
ket a jogászok fikciójával — a jogi személlyel — összetévesztenünk 
nem szabad. Az utóbbi ugyanis csak a jogbirtoklás fogalmát 
hangsúlyozza, anélkül, hogy a birtokló alany mineműségével 
törődnék. A valóságos és a tisztán képzelt, meg nem alapozott 
viszonylatokon nyugvó képződmények egyaránt alkalmasak erre « 

1 V. ö. S. Thomas: in I. Pol. lect. 1. 2 U. o. 
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a jogászvilág szemében, amely épen csak tartós vagy pillanatnyi 
zavarának megszüntetésére alkotott ilyen személyi fogalmakat. 
Ezzel szemben a tulajdonképeni erkölcsi személy egészen más 
követelményekkel lép föl, amennyiben a természetben gyökerező 
viszonylatokon alapul s a fizikai személy minden sajátságát ma-
gán hordja. Az erkölcsi, társadalmi személy a fizikai személyek-
nek természetes alapokon nyugvó viszonylagos egységét jelzi,i 
amennyiben ezek a közös cél, mint egyesítő és összetartó 
tényező révén határozott, önálló társadalmi jelleget nyernek, e 
cél keretében pedig független cselekvési módot, tehát önren-
delkezést és akaratnyilvánítást élveznek. Távolabbi alap gyanánt 
bizonyos társadalmi szükséglet szerepel, aminő pl. az egyén 
fajfenntartási ösztöne a családi kötelékre nézve, egyéb kiegé-
szítésre szoruló szükségletei pedig a magasabb társadalmi ala-
kulásokra vonatkozólag. A közelebbi alapót az ember természe-
tének megfelelő actio-passio, tehát rendesen a köteléket meg-
valósító szerződés képviseli. A létbeli határozottságot a közös 
cél adja meg, amely egyrészt az alkotó elemek egységét biz-
tosítja, másrészt pedig ezeket rendezi, vagyis helyüket és fel-
adatukat meghatározza a társadalom keretein belül. E cél mi-
voltától függ nemcsak a társadalmi személy létbeli határozott-
sága, hanem függetlenségének és elégséges voltának a foka is. 
A részleges, kiegészítésre szoruló és az elégségesség jellegét 
csak felsőbb programm keretében megnyerő cél csak részleges 
és kiegészítésre szoruló társadalmi alakulásokat hozhat létre, 
amelyeket, bár a maguk nemében önállóak és függetlenek lehet-
nek, teljes értékű erkölcsi személyeknek nem mondhatunk, mi-
vel a személyiség legjellegzetesebb sajátsága, a teljes független-
ség és az önrendélkezés hiányzik náluk. A fönnebb vázolt nagy 
programmú társadalmi alakuláson belül beszélhetünk és beszél-
nünk kell annyi erkölcsi személyről, ahány társadalomalkotó elem 
megelőzi az államot, de teljes értékű és a társadalmi elégséges-
ség minden nyomát magán viselő erkölcsi személyt csak az állam-
ban ismerhetünk el. 

Hogy az állam elsősorban is határozott jellegű önálló 
valóság, azt az imént vázolt sajátos rendeltetése bizonyítja. Lénye-
gesen különböző célok ugyanis lényegesen különböző erkölcsi 

1 Az ilyen viszonylagos valóságokról 1. a szerző Metaphysik der Rela-
tionen c. műTÉt. 
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személyeket hoznak létre s köztük az az alakulás, amely az em-
ber egyrendbeli összes szükségleteinek lehetővé tételére vállal-
kozik, az elégségesség minden jelét magán hordja s így nemcsak 
létbeli határozottsággal, hanem teljes értékű személyi léttel is 
bír. A személyiség második követelményét, az önrendelkezési 
jogot pedig az állam, mint a természettől a közjó előmozdítá-
sára kizárólagosan kiszemelt tényező s mint ennek a jognak és 
kötelességnek sajátos és egyedüli alanya követelheti magának. 

Az állam-személy kifejtett fogalma elsősorban is kizárja 
az állam-abszolutizmust. Abszolút, független valóságnak csak azt 
lehet mondani, ami önmagában találja meg létokát. Az állam 
azonban a fejlődési elsőbbséget tekintve, az átmeneti alakulások 
egész sorát tételezi föl, ezekből nő ki, ami pedig létjogi priusát 
illeti, azt szintén nem magának, hanem egy fölötte álló hatalom 
útmutatásának és rendelkezésének köszönheti. Ez utóbbi állítá-
somat azzal bizonyítom, hogy mivel az egyén csakis mint tár-
sadalmi lény gondolható, a társadalom létforrását, létjogát és 
ebbeli priusát ugyanabban a magasabb hatalomban kell keres-
nünk, amely az embert fönnebb említett kiegészítésre szoruló 
hiányaival elgondolta és megalkotta. A természet Alkotója az 
államot tehát sem nem mint önérdekű valóságot gondolta el, 
sem pedig nem tette ezt az egyén és a részleges társadalmi 
alakulások céljává: az állam csak eszköz és út egy magasabb 
hatalom kezében, hogy vele és segítségével kiegészíthesse és 
megvalósíthassa az egyén és az alsóbbrangú társadalmi alakulá-
sokon azt, ami rajtuk az általános emberi eszmény egyrendbeli 
követelményeiből hiányzik.' Az államnak nincs ezen túlmenő 
létoka és létjoga, s ha önmagát teszi meg a saját és a társada-
lom elemeinek céljává, akkor idegen jogokat bitorol és elhagyja 
a természetjogi alapokat. Az állam személy ugyan, de nem kor-
látlan, hanem mástól nagyon is pontosan körülhatárolt és csak 
rábízott hatáskörrel felruházott személy. Emellett, mivel célja 
fölülmúl minden részleges célt és rendeltetést, úgy hogy ez 
utóbbiakat mind felöleli s a tulajdonképeni megvalósíthatás 
bélyegét nyomja rájuk s az általános szempontok, a közjó és 

1 Aristoteles az államot a többi társadalmi alakulások céljának mondja 
ugyan, de ebbben egyrészt csak a pogány bölcselő hiányos felfogása (v. ö. 
A. Weiss O. P. : Apologie 4. Bd. 4. Aufl. S. 35 ff.), részben pedig az a 
helyes gondolat nyilatkozik meg, hogy az állam jelzi a természetes társadalmi 
fejlődés határkövét. 

Religio , h i t tud . és bölcs , folyóirat . 18 
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az ahhoz való közelségük és fontosságuk szerint e megvalósítás 
irányát és módozatait meghatározza, azért az állam jogforrásnak 
mondható, de egyedüli jogforrás gyanánt nem ismerhető el.1 

A fejlődési elsőbbség tekintetében maga előtt találja az egyén, 
a család, a nemzet és a többi átmeneti alakulás természetes 
jogait, a létjogi priust tekintve pedig maga is korlátolt jogkör 
birtokosa, amiért is csak ezen belül s csak ennek szabványai 
szerint osztogathat jogokat. Röviden : az állam személyi méltó-
sága sem el nem nyeli a kisebb társadalmi alakulások jogkörét, 
sem pedig nem tekinthető ez utóbbi egyetlen forrásának. 

Az állam személyi méltósága az önrendelkezésben nyilvánul. 
Ez utóbbi a közjó konkrét meghatározását, a megfelelő eszközök 
és utak kiválasztását, tehát a törvényhozás, igazságszolgáltatás és 
a honvédelem teljesen független gyakorlását foglalja magában. 
Az ilyszerű szuverénitás épügy föltételezi az államban a hatalmat, 
mint az egyén önrendelkezése, vagyis akaratnyilvánítása föltéte-
lezi a szabadakaratot. Az állami élet alapja eszerint a hatalom. 
Nem a nyers erőszakot, nem is a tisztán anyagi energiákat és 
eszközöket kell ez alatt értenünk, hanem elsősorban azt az erőt, 
amely a társadalom elemeit összetartja, a szétmállástól megóvja 
s a bennök rejlő energiák centrifugális törekvéseit megakadá-
lyozza s a közjó szolgálatába hajtja. Hogy ebben a hatalomban 
kell fölismernünk a társadalmi organizmus alaki tényezőjét, arra 
később még rámutatunk. Itt csak e hatalom mibenléte, forrása 
és székhelye érdekel bennünket. 

Az államhatalom s a vele összefüggő önrendelkezési jog 
elsősorban sem az egyén, sem pedig az alsóbbrangú társadalmi 
alakulások hatalmával, vagy ezek összességével nem azonosít-
ható. Itt föltétlenül rá kell mutatnunk a keresztény filozófia egyik 
sarkalatos tételére: potentiae specificantur secundum actus et 
obiecta — vagyis, a hatalom mibenlétét a cél és rendeltetés 
szabja meg. A közjó szemmeltartására irányuló hatalom mivol-
tára nézve tehát époly lényegesen különbözik az említett hatal-
maktól, mint ahogyan a köz- és magánérdek kölönböznek egy-
mástól. Az utóbbi expansiót és rajta kívül levő szempontokat 
nem ismer, míg az elsőnek épen az a sajátsága. A társadalom 
anyagi elemeiben rejlő energiák összessége eszerint talán meg-
adja az államhatalom megnyilvánulásához szükséges nyers erő-

' V. ö. S. Thomas: in I. Pol. lect. 1. 
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ket, de az utóbbi lényeges, megkülönböztető sajátságát époly 
kevéssé kereshetjük bennük, mint az emberi organizmus elemei-
nek energiájában az ember sajátos életjelenségeinek forrását. Ha 
ez igazságot föltétlenül hangsúlyoznunk is kell Rousseau és 
Hobbes követőivel szemben, azt mégsem tagadhatjuk, hogy a 
társadalomnak nagy szerepe van e hatalom létrejötténél. Ha 
azok nyelvén szabad szólnom, akik a keresztény filozófia tanát a 
materia és a forma viszonyáról elismerik, akkor azt mondhatom, 
hogy amint a tevékeny energia actus alakjában váltja ki az 
anyagban rejlő erőket s mint ilyent egyesíti szervező és ujjá-
alkotó tényező gyanánt az anyaggal, úgy váltják ki az állammá, 
tehát tökéletes állami formává kialakuló elemek a magasabb 
ágens, a természet Alkotójának útmutatása és befolyása alatt 
önmagukból az államhatalmat, e szervező és teljesen ujjáalkotó 
tényezőt.1 Bármily külső jelenség adjon is alkalmat az ilyszerű 
alakuláshoz, annyi bizonyos, hogy a fejlődési elsőbbség tekinte-
tében az államhatalom a társadalmi elemektől függ, ezek létre-
hozói, s ezeknek kizárólagos joga e hatalom székhelyének meg-
határozása. Teljesen mellékesnek kell emellett kinyilvánítanunk 
a kérdést, vájjon a természet Alkotójának közvetlen vagy csak 
közvetett része van-e e hatalom létrejötténél, tehát, hogy a 
közönséges eductio formae substantialisban, vagy pedig az 
emberi lélek teremtésében kell-e látnunk a megfelelő analógiát 
a természet rendjében. A létjogi prius minden esetben az állami 
élet ez alaki tényezőjét illeti meg épúgy, mint a formát az 
anyaggal szemben, míg bizonyos dispositiv vagy effektív elő-
működés és e hatalom székhelyének konkrét meghatározása föl-
tétlenül a társadalom elemeire vezetendők vissza. 

1 Itt megint nem tiszta analógiával van dolgunk. A természet az isme-
retes kiegészítésre szoruló hiányokkal hozta létre az embert és az alsóbb rangú 
társadalmi egyesüléseket. Ezzel mintegy elvetette bennök a magasabb társa-
dalmi alakulás magvát épen úgy, sőt még kifejezettebben, mint az anyagban 
az alakító tényezőket — a formákat. S amint az utóbbiak megvalósításánál 
elég a természet cselekvő erőire hivatkoznunk, úgy elég a társadalmi kötelék, 
a hatalom létrejöttének megmagyarázásához az államalkotó elemek kölcsönős 
actio-passió-ja — tehát bárminemű szerződése. — Az államhatalom e közvetett 
leszármaztatása Istentől elég általános volt a régebbi skolasztikusoknál. Ma 
inkább a közvetlen leszármazás mellett szoktak állást foglalni Rousseau-és kőve-
tői miatt. Félelemre azonban az első álláspont mellett sincs ok, mivel egy-
részt elismerjük az állami cél és hatalom magasabb mibenlétét és az Isten 
határozott útmutatását a társadalom felé, míg Rousseau-ék az utóbbit tagad-
ják, az államhatalmat pedig az egyéni jogok összességének nézik. 

18* 
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Ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy az államalkotó 
elemek az állammal szemben a tökéletlen és tökéletes alakulás 
viszonyában állanak, amint ezt már céljaik is jelzik,1 a nép 
pedig az államhatalommal szemben föltétlenül az alárendelt, 
az uraló szerepét játsza, míg az úr, a kormányzó, az államhata-
lom és ennek hordozója. Ha ugyanis a keresztény filozófia a 
népből eredezteti is az államhatalmat, annyira nem mehet, hogy 
ennek létrehozatalát az egyéni energiára, akarását pedig az 
egyéni akaratra vezesse vissza. Az említett kiegészítésre szoruló 
és a társadalom felé hajtó természetes hiányok révén a termé-
szet akarata és energiái működnek az államalkotásnál, úgy hogy 
nem a nép veti magát alá az államhatalomnak, mintegy a kol-
lektiv energiák és hatalom letéteményesének, hanem a természet 
veti alá a népet a közjót szemmel tartó hatalomnak.2 Amint 
tehát a létjogi prius tekintetében a nép az államhatalmat, mint 
természetjogi adatot maga előtt találja, úgy vonia ki ugyanaz a 
természetjog a fejlődési elsőbbséget tekintve a nép révén létre-
jött államhatalmat a változékony népakarat önkényéből és védi 
mindaddig, amíg a közjó megvalósítására teljesen alkalmatlan-
nak nem mutatkozik. 

A hatalom tényleges székhelyének problémája a keresztény 
filozófiára nézve teljesen közömbös kérdést képvisel. A külön-
féle monarchiák egyes embere époly alkalmas székhelye a hata-
lomnak, mint a tisztességes demokrácia sokasága. A fejlődési 
elsőbbség jogai talán az utóbbi mellett szólnak, de még a lét-
jogi prius is sokkal hangosabban szól a monarchia temperata 
(amelyet minden elvi nehézség nélkül monarchia demokratisatá-
nak is gondolhatunk), mint az absoluta mellett. Ezt talán az 
államhatalom kettős határának megvonásával mutathatjuk ki leg-
jobban. Az egyik határt a közjó vonja meg. Az államhatalom 
nem egy a sokaság fölött vagy kívül álló alany, hanem a társa-
dalom és ennek összes rétegei javának szemmeltartására és meg-
valósítására vállalkozott. Mivel pedig az állam szt. Tamás sze-
rint a szabadok és nem a szolgák egyesüléséből jön létre3, azért 
jobban megfelel az állameszmének, ha a közjót megvalósító 
tényezőt azok is segítik, akiknek javáról van szó. — A másik 

1 V. ö. S. Thomas: I. Pol. lect. 1. 
2 így szószerint beigazolódik az apostol szava : Non est enim potestas, 

nisi a Deo. Rom. 13, 1. 
3 De regimine principum 1. I. cap. 1. 
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határt pedig a társadalom elemeinek a természetes jogai szab-
ják meg. Ha az állam csakis ezek tiszteletben tartásán épülhet 
fel, sőt a közjót is csak ezek figyelembe vétele mellett lehet 
meghatározni, akkor magától értődik, hogy e jogalanyok amint 
természetes létrehozói, úgy természetes együtthordozói, de leg-
alább is támogatói e hatalomnak. 

De bármiként legyen is ez, a társadalmi elemek és az-
államhatalom kölcsönös viszonya arra tanít bennünket, hogy 
az állam nem tekinthető a társadalom megszemélyesítőjének, 
illetőleg a sokaság fölött levő különálló és öncélú valóságnak, 
de a sokaság sem mondhatja magát államnak. Az első föltevés 
ellen az állam eredete és rendeltetése emeli föl szavát, a máso-
dikat pedig a tömeg természete cáfolja meg. A sokaságból ma-
gában véve csak rendetlenség és széthúzás nőhet ki, egységes 
föllépés, egy célra irányuló céltudatos cselekvés, de méginkább 
az önrendelkezés alaki vagy megvalósító tényezője a sokaság 
nem lehet. Amennyiben az emberi társadalom ilyen önrendel-
kező alannyá fejlődik, tehát kiképződik benne az az egysége-
sítő, szervező és újjáalakító tényező, amelyet a közjó megvaló-
sítására irányuló hatalomnak mondunk, akkor államot alkot. Az 
állam tehát a kettőnek — a sokaságnak és a hatalomnak — syn-
thetikus összetétele — röviden a személlyé vált és személy gya-
nánt föllépő társadalom. 

II. 

A keresztény állameszme a népfenség és az állam-abso-
lutizmus között foglal helyet, a kettőnek synthezise. Az állam 
eszerint [egységes egészet, tökéletes erkölcsi személyt kép-
visel, amelyben két lényeges részt kell megkülönböztetnünk: 
az anyagit — a népet, a társadalomalkotó elemeket — és 
az alakit — az államhatalmat, a tömeget tulajdonképeni társa-
dalmi egésszé alakító tényezőt. Az állam e személyi méltósága 
azonban csakis akkor maradhat érintetlenül, ha organizmussá, 
vagyis a részeknek és alkotó elemeknek tisztán önérdekű műkö-
dését nem tűrő egységgé alakul át.1 

1 Az állam-organizmus fogalmát már Piatonnái s utána elég általánosan 
minden komolyabb gondolkozónál megtaláljuk, de természetesen a legkülön-
félébb formában, illetőleg alkalmazásban. Legmesszebb megy e tekintetben 
A. Schäffle: Bau und Leben des sozialen Körpers c. müvében. Szt. Tamás is 
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A társadalom alkotó részeinek közelebbi vizsgálatából ki-
tűnik, hogy nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is 
különböző elemekkel állunk szemben. Az egyén, a család, a törzs 
és a nemzet mennyiségileg kétségtelenül különböznek egymás-
tól, minőségi jellegüket és fontosságukat pedig részben az érdek-
közösség magasabb jellege, részben pedig és főleg az egyénnel, 
de a többi elemmel is föltétlenül együttjáró viszonylagos érték-
különbségek biztosítják. Ha az egyének értékét a tehetség, a 
testi és lelki épség, tehát az alkotó erők szerint mérlegeljük, 
s ezekből vonjuk le a következtetést, az illető jogaira és szük-
ségleteire nézve, akkor ugyanezt a mértéket kell alkalmaznunk az 
egyénekből kialakult társadalmi elemekre is.1 Az állam tehát 
sem szervezett egészet, sem pedig egyenlő jogalanyokat és egyen-
rangú elemeket nem talál maga előtt, amikor végleg kifejlődik. 
Ezekkel szemben az egyesítés és közös célra való irányítás fel-
adatát vállalja magára, amiért is föltétlenül szükséges, hogy 
organizmussá, szerves egésszé alakuljon ki, illetőleg ilyenné 
alakítsa át az említett elemeket. 

Az alkotó elemek lényeges és a szervek funkcionális külön-
bözősége párosulva a lét és tevékenységben egységgel és az 
egy célra irányuló harmonikus együttműködéssel — ez az orga-
nizmus legfőbb ismertető sajátsága. Az elem, amely önálló létét 
megtartja, nem része a szerves lénynek, hanem legfeljebb orga-
nizmus az organizmusban. Mint használható alkotórész csak 
akkor jöhet tekintetbe s csak akkor élheti az organizmus egysé-
ges életét, ha lényeges sajátságaiból annyit elveszít, amennyit 
az egésznek a temperamentuma2 megkövetel, önálló létéről pedig 
egy magasabb cél érdekében lemond s egy magasabb létforma 
keretében íoglal helyet. 

gyakran hivatkozik az organizmus fogalmára. így Reg. princ. 1. I. c. 1.; 
I—II. Qu. 81. a I. c. 

1 Ezt azért kellett itt hangsúlyoznunk, hogy a nép-absolutizmus kate-
gorikus tételét a teljes egyenlőségről eleve kizárjuk s megmutathassuk egy 
olyan állam-összetétel megértésére vezető utat is, aminő a miénkben áll 
előttünk. 

2 E fogalmat régi tősgyökeres értelmében vesszük. A régiek a kémiai 
vegyületeknek azt a sajátságát értették rajta, amely az egyes elemek tulajdon-
ságainak tompulása révén, mint e vegyület természetét visszatükröző, vele 
szükségszerűen összefüggő egységes, oszthatatlan tulajdonság jön létre. V. ö. 
Aristoteles : De generatione et corruptione lib. I. in fine és hozzá szt. Tamás 
kommentárját. 
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Mindezt meg kell találnunk az államban, a tökéletes tár-
sadalmi organizmusban is. Az elemek sokasága és a szervek 
funkcionális különbsége már a társadalom legelemibb formái-
ban is adva van, még inkább azonban az államban, a legtöké-
letesebb társadalmi formában. Ámde amíg ez elemek csorbítat-
lanul megtartják önállóságukat, sajátságaikat s az ezekkel járó 
önérdekű működésüket, addig állami életről époly kevéssé be-
szélhetünk, mint a kőrakás szerves életéről. Mivel tehát az állam 
jogalanyokat, a saját körükben önrendelkezéssel felruházott ele-
meket talál maga előtt, az egységesítés és szervezés annyival 
nehezebb feladat gyanánt vár reá, amennyivel felülmúlja a sza-
badon működő ok ellenállása és önállóságra való törekvése a 
természet erőinek ilynemű törekvéseit. De ugyanebből az okból 
sokkal szükségesebb is a szervezne a társadalmi téren, mint a 
fizikai világban: a temperálás és szervezés, vagyis a különféle 
törekvések egységes célra való irányítása az államra nézve lét-
kérdés és létjogi priusa alapján a tömeg közjavának megvalósí-
tása érdekében föltétlen kötelesség} 

Az államnak ez a sokaságot átalakító, egyesítő munkája 
két mozzanatot foglal magában. Az első a temperálás, vagyis 
az anyagi részek alkalmassá tétele a szerves létre és működésre, 
a másik pedig a tulajdonképeni informálás, a magukban véve 
önálló elemek beolvasztása a magasabb társadalmi létformába. 

A temperálás az anyagi erőknek sajátos feladata, illetőleg 

1 Az állam organizmus volta ép oly kevéssé fikció, de nem is teljes 
azonosság, mint a fönnebb leirt személyi léte. Ennek elismerésében leg-
inkább az a körülmény okoz akadályokat, hogy az államban nem látunk olyan 
(praedicamentalis) abszolút, egységes valóságot, mint a természet állagaiban. 
Ámde épen ebben külömbözik az erkölcsi, társadalmi organizmus a fizikaitól. 
Az utóbbi nemcsak az elemek suppositális önállóságának megszűnésén nyug-
szik, hanem ezeknek lényeges változását illetőleg egy új létformába való tel-
jes beolvadását is feltételezi. Az erkölcsi organizmus ezzel szemben csak rela-
tiv egységet valósít meg, vagyis a minden tekintetben önálló tagokat azzal az 
alaki tényezővel köti össze, amit a metafizika ordónak, relatiónak nevez. Ép-
oly valóságos és erős ez az egység és kötelék, amily valóságos és erős ennek 
az alapja (az embernek említett kiegészítésre szoruló hiányai) és tulajdon-
képeni megvalósítója — a cél, a közjó. Mivel ez az alaki tényező hasonló 
jelentőségű társadalmi elemeket köt össze, mint a fizikai szervezet kémiai ele-
mei s ugyanazt a feladatot tölti be velük szemben, mint ennek az alaki ténye-
zője, azért nemcsak átvitt, hanem valóságos értelemben is beszélhetünk állam-
organizmusról, bár mindig azzal a fönntartással, hogy a kettőnek különböző 
természete lévén, csak analógiáról beszélhetünk, de nem azonosságról. 
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ezeknek a kölcsönös hatása és ellenhatása folytán jön létre, bár 
mivel felsőbb egységes érdek és cél miatt történik in ordine 
perfectionis már a magasabb létforma irányítása mellett valósul 
meg. Az erők és sajátságok kiegyenlítődésében áll ez a folya-
mat, úgy, hogy végeredményben sem az egyik, sem a másik 
elem nem tartja meg sajátosságát teljes elevenségben, hanem 
csak abban a tompított tónusban, amelyet a vele vegyülő ele-
mek, főkép azonban a közös cél megkívánnak. Nem minden 
esetben jár ez a természet és a lényeges sajátságok olyatén el-
vesztésével, hogy az elem csak magszerűen (virtualiter) marad 
meg az egészben, de végeredményben mindig vele jár, a saját 
létforma elvesztése és a felsőbbe való beolvadás. 

így kell ennek lennie az államban is. A polgár teljes fel-
olvadását az állami életben és ennek alaki tényezőjében csak a 
pogány, vagy pedig az államtól tejesen független, természetes 
jogokat és magasabb célokat nem ismerő filozófus követelheti, 
a keresztény állameszme ezt nem kívánja, de nem is tűrheti 
meg. Az állam-organizmus ugyanis egyáltalában nem tételez 
fel oly arányú temperáló és szervező tevékenységet, mint a ter-
mészet szerves lényei. A közjó, a társadalmi szervezkedés ez 
egységes célja, az anyagi elemek sokkal alacsonyabb fokú tem-
perál ása mellett is elérhető, mint a fizikai organizmus általános 
jóléte. El kell ugyan ismernünk az előbbiben is olyan elemeket, 
amelyek eltűnnek, vagyis magszerűen maradnak meg az állam-
egységben s így a közjó szempontjából csak igen távolról jöhet-
nek számba,1 ámde minden önállóság és minden sajátság el-
tűnése az anyagi elemek részéről nem szükséges, sőt az ilyesmi 
csak veszedelmes és az erkölcsi organizmus természetével egy-
általán össze nem egyeztethető korcsalakulásnak lehetne kiinduló 
pontja. Az elemektől tehát általában véve nem követelhetünk meg 
nagyobbfokú beolvadást az általános államformába, mint amek-

1 A pogány filozófia a rabszolgákat nyilvánította ki ilyeneknek. V. ö. 
Arist. I. Pol. cap. 1. A keresztény bölcselet ezt természetesen nem ismeri el, 
de neki is számolnia kell azzal a körülménnyel, hogy teljes jogegyenlőség meg 
nem valósítható, egyes elemek pedig csakis mint potentiális jogalanyok jöhet-
nek tekintetbe az állami életben. A jogegyenlőség ellen az egyének és a társa-
dadalom-alkotó elemek természetes különbségei emelnek óvást, az utóbbi pedig 
az alkotórészek fejlődésével jár. Amint az egyén gyermekkorában csak poten-
tiális jogalany a közjóval szemben, úgy a társadalom egyéb elemei is fej-
lődésük első stádiumaiban. 
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korát a közjó megvalósítására irányuló együttműködés meg-
kíván. 

Mivel az állami élet elemei nem egyenrangú tényezők 
gyanánt lépnek be a társadalmi organizmusba, viszonylagos 
együttlétükhöz, ennek állandóságához és szilárdságához termé-
szetszerűen szükséges a kiegyenlítődés, a temperálódás az egy-
séges cél, a közjó érdekében és ennek a mértéke szerint. Az 
anyagi elemek részéről az értékesebbek veszik át a mérséklő 
szerepet, vagyis azok, amelyekben több az energia és a közjó 
szempontjából felhasználható államalkotó erő. Hogy vannak 
ilyen elemek, annak a történelem a legbeszédesebb bizonysága. 
Bizonyos egyének, családok, de főleg nemzetek természetes 
államalkotó ereje történelmi tény, valamint az is, hogy áz 
anyagi energiák és elemek temperálása ez alkalmasabb elemek 
és erők által a tartós államalakulásokhoz föltétlenül szükséges 
Elsősorban nem a mennyiségi, hanem a minőségi túlsúlyra 
gondolunk, mikor azt állítjuk, hogy a tömegek csak akkor fej-
lődhetnek igazi állam-organizmussá, ha sajátos energiájukat és 
tulajdonságaikat az említett túlnyomó és értékesebb elemek 
akciója vagy reakciója le tudta tompítani s rájuk tudta nyomni 
a maga bélyegét. Ahol nincs ilyen mérséklő elem, vagy nem 
ismeri föl gondviselésszerű feladatát, ott nincs állam-organizmus 
s az unitas per accidens minden átkával együtt jelentkezik, mi-
helyt alkalom nyílik erre, főleg ha az államhatalom nem elég 
erős ahhoz, hogy az anyagi egység hiányát az alaki tényező 
erőforrásaiból pótolja ki. 

Ámde már ennek a temperálásnak is megvannak a ter-
mészetes határai. A gyengébb, vagy kevésbbé értékes elemek 
elnyomása, vagy teljes felszívása erőveszteséget jelentene az 
állam-organizmusra, míg csak a közös cél megvalósítását és az 
egységes fellépést akadályozó önző törekvés és önállóság letom-
pítása és ilyen irányú beolvasztása a közös létforma energia-
tartalmába mondhatatlan hasznot jelent. De beszéljünk kézzel-
foghatóig. Minden nemzetnek megvan a maga kiválósága. Ha 
a szervező erők temperáló működését abban akarnók látni, 
hogy ezt teljesen eltüntessék vagy kifejlődni ne engedjék, akkor — 
eltekintve attól, hogy ha nem teljesen lehetetlen, de legalább 
is sok hasznos erőt hiába felemésztő feladatra vállalkoznának, 
megfosztanák az állam-organizmust azoktól az előnyöktől, ame-
lyek a különnemű elemek és energiák vegyületével szoktak 
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járni.' E temperálás jellemzésére tehát csak a tompítás és a vele 
járó reakció, a tompulás fogalma alkalmazható, ami megköve-
teli, hogy úgy a közjó, mint pedig az alkotó elemek természe-
tes javának és jogának érdekében az értékesebb államalkotó 
elemek is engedjenek természetes elevenségükből, hogy úgy ne 
mondjam csiszolatlanságukból. 

Az anyagi temperálás arra irányul, hogy az egyes elemek 
önállósága csökkenjen, sajátságaik tompuljanak és lassanként 
közeledjenek az új létforma sajátságaihoz s így alkalmasakká 
váljanak ennek a közös felsőbb létformának a felvételére. Mivel 
pedig az államorganizmus alkotórészei nem holt elemek, hanem 
eszes lények s önrendelkezéssel biró jogalanyok, azért e tempe-
rálásnak a tulajdonképeni célja csak ez önérdekű erők és a 
részleges jog érvényesítésére irányuló energiáknak a tompítása 
lehet. Más szóval a magasabb társadalmi organizmusba belépni 
akaró egyénnek vagy embercsoportnak természetszerű szükségesség 
révén le kell mondania abszolút, önálló létéről és a vele adott 
jogokról és követelményekről. Ez a keresztény filozófia világában 
természetesen nem jelenti az abszolút, az önálló létforma teljes 
elvesztését, hanem csak egy akcidentális határozottság kialaku-
lását. Amíg két dolog tisztán egymás mellett van s ezen túlmenő 
akció-reakció nem állapítható meg részükről, addig az önálló lét 
és cselekvési mód tompításának szüksége nem jelentkezik. Ha 
azonban az akció és reakció beáll, a mellérendeltség tétlen viszo-
nyát egy másik váltja föl s az illető dolgok a győző és legyő-
zöttként állnak egymással szemben s ebbeli viszonyuk az egy-
másráhatás arányában önálló létük tompulását hozza magával, 
így van-ez az erkölcsi világban és a jogalanyok között is. Amíg 
közelebbi érintkezésbe nem lépnek egymással, önállóságuk és a 
személyükkel adott jogok megmaradhatnak teljes elevenségükben. 
Ha azonban közös cél megvalósítására szövetkeznek, akkor már 
nem önálló létük és ennek keretei határozzák meg jogaik hatá-
rait, hanem az a közös cél vagy feladat, amelynek érdekében 
egyesültek, új viszonyba léptek. 

Az imént vázolt temperálás folyamata tehát egy magasabb, 
az alattvalók fölött levő egységes cél, a közjó érdekében törté-
nik s ez határozza meg a temperálás kereteit és mértékét is. 
Ez egységes cél miatt az államot csak mint organizmust, azaz 

1 V. ö. Trendelenburg: Naturrecht. S. 327. 
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mint szerves egységet és ezt a magasabb célt önállóan irányító 
alanyokat és a közjóval ellenkező törekvéseket föltétlenül kizáró 
egészet képzelhetjük el, amiért is az államalkotó elemeknek 
el kell veszíteniök önálló létformájukat s egy magasabb alaki 
tényezőben kell egyesülniök. Ezzel eljutottunk a szervezés máso-
dik mozzanatának, az informálásnak a vázolásához, 

Ha ugyanis az állami egyesülésnek egyáltalában van valami 
jogosultsága és a többi társadalmi alakulásoktól megkülönböz-
tető sajátsága, akkor ezt a részleges képződmények hiányainak 
kiegészítésében kell keresnünk. E kiegészítést természetesen nem 
úgy kell gondolnunk, hogy az egyes elemek e folyamatban 
tisztán szemlélő vagy szenvedőleges szerepet játszanak s bizo-
nyos adó fejében saját közreműködésük nélkül nyerik meg 
hiányaik kipótlását. Nem így van ez, hanem e célt úgy az egye-
sek, mint pedig a csoportok közös munkája valósítja meg, ez 
teszi lehetővé. Miután pedig a társadalmi elemek nem egyfor-
mán, de nem is egy irányban szorulnak kiegészítésre, a közös 
célnak úgy az egyének, mint pedig a csoportok érdekei fölött 
kell állania, tőlük nemcsak fokilag, hanem lényegileg kell külön-
böznie. Általános és az emberi élet minden érdekére kiterjedő 
jónak kell ennek lennie, hogy mindenki szüksége szerint merít-
hessen belőle, s közös, minden magánérdek fölötti jót kell kép-
viselnie, hogy senkise tagadhassa meg közreműködését ennek 
megvalósításánál. Létükben önálló és működésükben önérdeket 
hajhászó, független és széthúzó erők azonban maguktól sohasem 
irányulnak egy célra és fölöttük levő magasahb érdekekre, s ha 
valaha ilyen irányt vesznek vagy mutatnak, akkor az egész biztos 
jele, hogy az önérdekű működésre irányuló hajlamot egy maga-
sabb erő legyőzte és így az önálló létformák helyét egy felsőbb-
rangú közös alaki tényező foglalta el.' Mivel tehát az egységes, 
általános és a magánérdekek fölött álló jót és célt létükben 
önálló és működésükben egymástól független erőkkel elérni 
nem lehet, azért az anyagi alkotórészekben rejlő erőket koncen-
trálni kell, vagyis a magukban véve kőrakásszerű tömegeket 
egyesíteni, szerves egésszé kell átalakítani s a részleges és önálló 
alaki tényezők helyét egy új, általános és egyesítő formának 
kell elfoglalnia. Röviden, amíg a tömeg nincs áthatva a közjó 
eszméjétől s ez nem ad neki egységes létet, fellépést és műkö-

1 V. ö. S. Thomas, De regimine principum, I. I. c. 1. 
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dési módot, addig társadalmi életről, annak az általános és érdek-
fölötti jónak a megvalósításáról és a társadalmi elemek hiányai-
nak kiegészítéséről, tehát államról, állami életről szó nem lehet. 

Az egységes, általános és a magánérdekek fölött álló cél-
ban, a közjóban meg van adva a társadalom elemeinek felsőbb 
létformája, önállóságukat és önérdekű működésüket ellensúlyozó, 
átalakító és felsőbb célra irányító tényezője, az organizmus e leg-
főbb kelléke. Az anyagi erőknek arányos felhasználása, a cél 
megvalósításához szükséges és a vele járó szerep- és munka-
megosztás az organizmus másik főbb ismertető jelét, a szervek 
funkcionális különbözőségét biztosítja, úgy hogy az államban 
valóságos — nem ugyan fizikai, hanem társadalmi — organizmus 
áll előttünk. 

A cél azonban végül is csak az alkotórészek ideális össze-
tartását biztosíthatja, amelyből az egyes elemek, épen mivel 
eszes és önrendelkező lények, igen könnyen kivonhatják magukat 
s így az állam legfőbb céljának, a közjónak a megvalósulását 
veszélyeztethetik. Épen ezért ez ideális kapcson kívül egy másik-
nak is kell lennie, amely a részek tényleges összetartozását meg-
valósítja és állandóan fönntartja. Ez az államhatalom, i amely 
épen a közjó érdekében jön létre s ennek szervező, informáló 
erejével bír; ez az államnak, mint organizmusnak az alapja, az 
elemeket összetartó, egységes létformája.2 

Itt természetesen megint nem szabad azt gondolnunk, hogy 
az egységes állami létforma akár az egyénnek, akár pedig a 
többi társadalmi csoportnak az abszolút, önálló létét teljesen 
felszívja vagy megszünteti. A relációk világába kell bepillanta-
nunk, ha ezt meg akarjuk érteni. 

Az embernek vannak veleszületett, elidegeníthetlen jogai, 
önálló, minden társadalomtól független és tisztán önrendelke-
zésére bizott célja és épen ezért önálló léte és állása a világ-
egyetemben. Ezt a célt azonban magára hagyva el nem érheti 
s önálló állását és létét meg nem tarthatja: az ember termé-
szeténél fogva rá van utalva a társadalomra s így abszolút, füg-
getlen léte alapozza meg relatív, vagyis embertársaihoz való 
viszonyából származó létformáját. A közös társadalmi célt a ter-

1 U. ott. 
2 A közjó és az államhatalom hasonló szerepet játszanak a társadalmi 

organizmusban, mint a világegyetem egyes részeinek általános java és a gra-
tatio : az első az utóbbi révén valósul meg. 
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mészét tűzi ugyan az ember elé, de korántsem mint minden 
részleges célt és érdeket törlő, hanem ellenkezőleg, mint ilyent 
elősegítő és tulajdonképen megvalósító tényezőt. Az egyénnek 
és a társadalomnak a céljai tehát korántsem úgy állanak szem-
ben egymással, hogy csak az utóbbinak lennének egyoldalú 
követelései, míg az elsőnek csak a teherviselés, illetőleg az enge-
dékenység feladata jutna. Az ember független létével adott jogok 
alapozzák meg a társadalom létjogát is, következőleg az utóbbi-
nak nem juthat az abszolút állást egyszerűen megszüntető, hanem 
csak a közjó érdekében és arányában tompító, mérséklő szerep. 
Amit az egyénről mondottunk, azt kell állítanunk a társadalom 
többi természetes eleméről is: mindegyik csak annyit veszít el 
önállóságából és önérdekű törekvéséből, amennyit a közjó 
megkíván. 

Ennyit azonban el kell veszítenie s törekvéseinek ily irány-
ban és arányban föltétlenül altruisztikus jelleget kell nyerniök. 
így az egyén, ha családi kötelékbe tartozik, nem rendelkezhet 
önmagán és cselekedetein tetszés szerint: magasabb érdek, 
a család érdeke tompítja önrendelkezését és oly határt szab neki, 
amelyet az egyéniség magában véve nem ismer. S ha feljebb 
szállunk a társadalmi alakulás legmagasabbikához, az államhoz, 
akkor megint azt kell megállapítanunk, hogy az egyén és az 
egyes csoportok függetlenségüket nem használhatják természetes 
korlátlanságában, mivel így folytonosan összeütköznének polgár-
társaik és a többi elemek érdekeivel s békéről, a közjó meg-
valósításáról, az állam e legfőbb céljáról szó nem lehetne. 
Az egyesek és a csoportok többé-kevésbbé független, abszolút 
létéhez kell tehát egy relatív létformának is csatlakoznia, amely 
az előbbi korlátozásában nyer sajátos határozottságot. A füg-
getlen lét korlátozásával s az új, relativ formától történt infor-
málással vele jár a független cselekvés és a tisztán önérdekű 
törekvések és jogok korlátozása is. Mindezt a közös cél követeli 
meg s ez határozza meg a mértéket is, amely szerint az állam-
alkotó elemeknek független létükről és jogaikról le kell mcn-
daniok. 

Az állam anyagi részeinek temperálása és a tömeg egy-
ségesítése, szerves egésszé alakítása, egyszóval az organizmus-
szerű lét az állam természetével adott szükségesség. Mivel pedig 
ennek megvalósítója és zsinórmértéke a közjó, következik, hogy 
az állam, amely a közjót vagy nem tartja szemmel, vagy pedig 
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megtűr magán belül erről rendelkező alanyokat, vagy végül 
helyet ad a közjóval ellenkező, ennek rovására történő alakulá-
soknak, az önmagát tagadja, sajátos feladatának betöltésére nem 
alkalmas. Ebből viszont következik, hogy az állam organizmus-
jellegével ilyen, az államon belül a közjóra való tekintet nélkül 
függetlenül rendelkező alanyok össze nem egyeztethetők s a ter-
mészetjog védelmére nem számíthatnak. 

¥ ¥ ¥ 

A mondottakat röviden így foglalhatjuk össze. Az állam-
alakulásnál a fejlődési elsőbbség föltétlenül a népet, az állam-
alkotó elemeket illeti meg. Ezeknek az elidegeníthetlen jogait 
minden társadalmi alakulásnak tisztelnie kell s következőleg 
nemcsak a kialakuló, hanem a már kialakult államban is meg 
kell azokat találnunk. A létjogi prius az államé, vagyis az összes 
részleges alakulások céljait lényegesen fölülmúló érdekközös-
ségé, amiért is úgy a kialakuló, mint pedig a kialakult állam-
ban természetjogilag a közjónak és az ennek megvalósítására 
rendelt hatalomnak van jogtompító és esetleg jogtörlő ereje a 
részleges alakulásokkal szemben, de természetesen nagyon is 
korlátolt keretek, a szigorúan vett közjó határai között. 

Orác. Dr. Horváth Sándor O. P. 
(Vége következik.) 
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ASZÉPNEK azt a fokát, amely a legmagasabb esztétikai élve-
zetet képes bennünk kiébreszteni, fenségesnek nevezzük. 

Minden Szépből ugyanis, legyen az kisebb vagy magasabb fokú, 
bizonyos tökéletesség, el nem tagadható nagyság sugárzik felénk ; 
ez a nagyság nemde külső és belső kiválóbb kvalitásokból áll, 
melyekkel a Szép már önönmagától imponál. A kiváló nagyság-
nak teljmértékét azonban a filozófia is külön hódolatára mél-
tatja, midőn azt a fenséges jelzővel illeti. «Ein Vollmaass her-
vorragender Grösse macht das Erhabene aus.» (O. Gietmann, 
Allgemeine Aesthetik. 1899. S. 127 ff.) 

Már ebből is következik, hogy az Isteni, legyen az tulaj-
donság vagy cselekvés, mindig fenséges; sőt abszolút, korlátlan 
fenségesnek csakis és egyedül az isteni lét vallható; Ö az igazi 
nagyságnak megmérhetetlen, végtelen óceánja. Hozzá viszonyítva 
a teremtmények, még a legmagasabb létkategóriákban is, csak 
analog, átvitt és függő értelemben nyerik úgy a lénynek, mint 
az Igaz, Jó és Szép jelzőknek denominációját. 

Azért, ha felülről, az Isten zsámolyától tekintjük a létező 
dolgokat, csak egy a valóság, az egyedüli fenség a végtelen 
Isten. A tőle függő véges lények korlátolt, parányi existenciák, 
amelyek hosszú sorában a mi szemünknek keresni kell a fensé-
gest. Nem minden, ami a Szépnek érzetét, a tetszést kelti fel 
bennünk, nyeri meg mi tőlünk egyúttal a fenségesnek címét, 
rangját és babérjait; oda tárgyi magasztos szuperioritás, és a mi 
részünkről alanyi, translucid megismerés egyaránt kívánatosak. 

De dacára a fenséges szépség előkelő, soha piaci szerep-
lésének, felkereshetjük azt tán legkevesebb ceremóniával ép a 
művészet berkeiben, az esztétika fényt, derűt hintő világában. 
Mai szemlélődésünk tárgyául a festészet nagy alkotásaiból néhány 
képet választottam ki, melyek a világtörténeti evolúció sorában 
mint a fenségesnek eklatáns megnyilvánulásai állanak előttünk, 
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s ép azért a kellő megvilágításban az esztétikai magasabb kielé-
gítést keltik fel bennünk. 

* * * 

Megnyitóul önkényszerűleg a teremtés isteni aktusához kell 
térnünk, melyet a keresztény művészet a századok folyamán több-
szörösen szemünk elé varázsolt. A teremtés a legmagasztosabb 
isteni aktus, kizárólag és egyedül az Istennek sajátos ténykedése ; 
mint belső folyamat az isteni existenciával összevágó, azonos 
egyet jelent. Isten ugyanis mint «actus purus», lényegénél fogva 
minden legkisebb változást kizár, s mégis, mint az Iskola tanítja, 
ez az «actus terminative sumptus» az idők folyamán ezer és ezer 
állagot, tőle különböző teremtményeket hoz létre. 

Ezt a csodás, isteni működést felfogni, messze túlhaladja 
emberi értelmünk határait, már annálfogva is, mert a mi isme-
retünk az alattunk fekvő érzéki világból nyeri az első impulzu-
sokat, az érzéki benyomásokat, a belőlük fejlődő fantazmákat, 
amelyek segélyével értelmünk, az intellectus ágens kipattantja 
azután az ideákat. 

Sokkal szerencsésebb, magasabb az emberi értelemnél az 
angyali ismeret, az intellectus angelicus. Szent Ágoston az ő láng-
elméjével e szavakkal világít rá erre a kérdésre: «Az angyalok 
az Istennek első teremtményei, kiket Ő a leggazdagabb tudással 
ruházott fel. Tudásukat azonban nem tanulás útján sajátították el ; 
ők a dolgokat magában az örök igazságban szemlélik, aki előttük 
leplezetlenül tárva áll. Az isteni igében az angyalok mindent 
máskép látnak, mint magukban a dolgokban. Mert emezeknek 
ott az Istenben leiedzenek oka és előképei, amely minták után 
Ő azokat megteremtette. S ép azért ez az ismeret világosabb, 
a dolgokból merített ismeret pedig homályosabb». (S. Aug. De 
civitate Dei. 1. 11. c. 17. Migne, Patr. Lat. 41. p. 343.) 

Mégis az isteni lét oly végtelenül magasan és fenségesen 
emelkedik ki az angyali értelem fölött, hogy Aquinói szent Tamás, 
az igazán angyali doktor, ámbár Ágostonnal beismeri, hogy az 
angyali intellectus az isteni napfénybe közvetlenül betekinthet, 
úgy vélekedik, hogy az angyali hierarchia végtelen sorában a 
kisebbrangú angyalok teljesebb ismeretüket a magasabb rangú 
angyalok közvetítésével, impulzusával nyerik. Szent Tamás az 
Istentől csodálatosan megvilágított értelmével kimondja, hogy a 
kéruboknak, szeráfoknak s a többi főbbrangú angyaloknak fel-
adata az alsóbb angyalokat instruálni és az istenség mélyebb 
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titkaiba beavatni. Nemde uraim, már az itt érintett angyali és 
emberi különbözetekből is kiderül, hogy az, ami az angyaloknál 
fenségesnek nyilvánul, sokkal — kimondhatatlanul magasabb 
fényben fog ragyogni, mint azok az alsóbb, részben érzéki foko-
zatok, melyek a mi gyarló értelmünket bámulatra ragadták. 
(V. ö. S. Thomae Aq. Summa Theol. I. q. 106., 107., 108., 113.) 

S mégis, ha Michelangelónak ismert remekképét, Ádám 
teremtését a vatikáni Sixtina-kápolnában szemügyre vesszük, a leg-
első reá vetett pillantás magasabb világba emel bennünket. 
A teremtés művét magát ugyan a festő már a lezáró terminus-
ban állítja elénk; miután a Teremtő az embert agyagból meg-
formálta, a halhatatlan lelket «spiraculum vitae»-t lehelte belé. 
Ám ez a végső konszumáló isteni mesteraktus páratlan geniali-
tással jut kifejezésre. A föld agyagából kialakított, paradicsomi 
szépségű testnek csak mutatóujját érinti az Isten keze, hogy át-
pattanjon belé a lélek, az isteni szikra! A könnyűséget, mellyel 
a nagy Isten műveit megalkotja, a génius megkapóbban, érzé-
kelhetőbben meg nem rajzolhatja vala. S létének első pillanatá-
ban ime Ádám az Isten látására, tudatára ébred, s értelmének ez az 
isteni tükrözése még az angyalok tanúkarait is bámulatra gerjeszti. 
Ez az «Ádám teremtése» talán legmagasztosabb képe a Sixtina 
freskóciklusának, sőt Burckhardt szerint annak létrehozása legma-
gasztosabb pillanata volt a Michelangelo egész munkásságának. 

Érdemes megjegyeznünk, hogy ez az Ádám, amint Michel-
angelo ecsetéből kikerült, szépségre nézve méltán vetélykedik 
Phidiasnak «Theseus», mások szerint «Dionysos» nevezetű fekvő 
szobrával, amelyet az athéni Parthenon keleti ormáról a londoni 
British Museumba szállítottak át; az értelmes műbirálat mind-
máig e két férfialakításnak nyújtotta oda a szépségi record pál-
máját. Jól mondja Strzygowski: «Theseusban szobor jött létre, 
amelyet mint a plasztikai ideál legnemesebb megtestesülését 
aligha fognak valaha felülmúlhatni. A tagok lazult fekvése dacára 
a nyugodtan elmélyedt lélek a nemes, erőteljes magatartásból 
oly megragadón szól hozzánk, hogy azonnal átérezzük, mily 
magaslatokon járt a művész, ki ilyet teremteni, a nép, ki ilyet 
élvezni tudott». (J. Strzygowski, Die bildende Kunst der Gegen-
wart. Leipzig, Quelle und Meyer 1907. S. 97.) S mégis a Psyche 
szempontjából át nem hidalható űr létezik az Istent maga előtt 
látó Ádám s a fátum homályából ki nem vergődő Theseus 
között. * * * 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 19 
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A teremtés nagy aktusánál nem kevésbbé isteni s ép azért 
nem kevésbbé fenséges a világ kormányzása; a szentatyák és 
egyháztanítók a világ gubernációját találóan folytatott és folyto-
nosított kreációnak tartják. Már pedig a világ kormányzását két-
féle módon gyakorolja ; az egyik, a rendes mód a természeti tör-
vények rendtartása által eszközöltetik; a másik, a rendkívüli kor-
mányzás, melyet Isten mint az összes természetnek legfőbb, 
abszolút ura, önmagának fenntartott, a közvetlen isteni befolyá-
sok — úgymint inspirációk és kinyilatkoztatások, impulzusok és 
csodák, természetfölötti büntetések és sújtások — szóval egyenes 
isteni benyulások által nyilvánul. 

Ami a rendes isteni kormányzást illeti, az — valljuk be — 
miután a természeti rendtartás nap-nap mellett tárul fel előttünk, 
a régi közmondás szerint quotidiana vilescunt, nem tűnik annyira 
szemünkbe, s épen azért a fenségesnek benyomását sem gyako-
rolja oly mérvben mi reánk. Ellenkezőleg, Istennek közvetlen 
benyulásai a történelem menetébe, megragadják lelkünket, s hol 
borzalmas megrettenéssel, hol lesújtó fájdalommal, hol menny-
béli vigasszal töltenek el. Ily rémséges, megsemmisítő, közvetlen 
büntetés volt a vízözön, mellyel Isten haragja a tőle elfordult 
emberiséget eltörölte a föld színéről. S miután a megmenekült 
Noé származékai a vízözön multa után ismét elszaporodtak 
s kevélységükben tornyot építettek, amellyel nem Istennek 
emeltek hálamonumentumot; hanem mint az írás mondja, saját 
nevük fényét kívánták megörökíteni : ime ismét a világkormányzó 
Isten nyúl be az események szövedékébe, összezavarja a meg-
tévedt, gőgös halandók nyelvét s kényszeríti őket magasabb ter-
veinek megfelelőleg, hogy egymástól messze elszéledve foglalják 
el a világrészeket. Miután ezt az újabb isteni beavatkozást 
pusztán természetes módon kimagyarázni nem lehet, az rend-
kívüli nagy eseménynek s ép azért a fenségesnek benyomásával 
hat mi reánk. A nagy világtörténeti fordulatnak lefolyását mar-
káns vonásokban állítja elénk Kaulbachnak nagyszabású freskó-
képe a berlini «Neues Museum» lépcsőházában, amelyet «Der 
Turmbau zu Babel» név alatt ismerünk. Legfelül az épülőfélben 
levő torony előtt a villámot szóró Jehova alakja lebeg a magas-
ban; rémület fogja el Nimródot, az összesereglett törzsek feje-
delmét, midőn villámcsapások körülötte bálványszobrait, majd 
családtagjait lesújtották; a megriadt három főtörzs pedig, sze-
miták, khamiták és jafetiták tőle elpártolva, új hazát keresendők, 
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világgá indulnak. Jól átgondolt jellemzéssel tűnnek fel a képen 
az isteni tradíciót őrző szemiták méltóságos, nyugodt magatar-
tásukkal, a bálványozásban elmerült vad khamiták állati, lelki 
emelkedést nélkülöző arckifejezésükkel, végre a világot meg-
hódítandó jafetiták mozgalmas, előretörő pályafutásukkal. 

* * * 

Valamint a teremtés isteni aktusa, épúgy az isteni minden-
tudás, mellyel a Teremtő összes alkotásait a legbiztosabb célhoz-
jutással kormányozza, megközelíthetetlen misztérium, melyet 
eszünk átlátni nem képes. Az Isten látása előtt mult, jelen és 
jövő nem történeti folyamatos egymásutánban, mint mi nálunk, 
hanem titokzatos módon együttesen és egyszerre, simul et col-
lective tárul fel. Az egész világtörténelem Ő előtte kiterített 
abrosz, amelyen az Isten keze az egyes népeket saját rendelteté-
sük szerint célhoz vezérli. S ha kérdezzük, mi hát az utolsó cél ? 
Az utolsó cél az Isten jóvoltából a lelkek örök üdve és boldog-
sága, mely a nagy Isten színről-színre való látásában és a töké-
letes szeretet által elért bírásában leledzik. A teremtés nagy 
műve, a megváltás még csodásabb dekrétuma és kivitele mind 
e célra irányulnak. Most, miután a teremtésen már túl vagyunk 
és az Isten boldog látásától még távol állunk, egyelőre a lelkek 
üdvözítése a Jézus Krisztus-alapította Szentegyház által, a keresz-
tény élet malaszteszközeivel marad a legközelebbi cél. Nehéz ezt 
a magasztos thémát főleg a jelen válságos világháborúban gyarló 
emberi eszünkkel a maga-teljes fenségében átpillantanunk, s azért 
egyelőre inkább a mult történetének folyamatában keressük az 
isteni magasabb vezérlet fenségének könnyebben megközelíthető 
és átsejthető bizonyítékait. 

Négy néptörzset méltatott az Isten arra, hogy a keresztény-
ség megalapításában és kiépítésében a földön kiváió módon 
közreműködjenek. Legeiül állanak az izraeliták. Ők birták az 
Istennek ígéreteit, Ábrahám áldását s az ős kinyilatkoztatás le-
téteményeit; közülök származtak maga az Üdvözítő, szent anyja, 
az apostolok és az első hívők. Következnek a görögök. Éles, 
magasröptű szellemük, finom szervezetű és gyakorlott értelmük 
volt arra hivatva, hogy a keresztény hittitkok mélységes tar-
talmába előbb behatoljanak, majd azt feldolgozva, a szentély 
tudományát: a theologiát formába öntsék. Filozófiájuk csodá-
latos kifejlődése, nevezetesen a plátói és arisztotelészi rendszer 

19* 
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fensőbbsége képesítette őket az isteni kegysugár segélyével e 
magas theologiai feladat szerencsés megoldására. Szépészeti 
mély ösztönükkel és bámulatos műérzékükkel egyszersmind az 
igaz művészetnek szabályait és mintaalkotásait mindenkorra meg-
teremtették. 

Utánuk jönnek a rómaiak. Praktikus világlátásuk, a kor-
mányzásban páratlan sikereik, a törvényhozásban példátlan rá-
termettségük elsősorban képesítették őket, hogy a hierarchiát, 
s épúgy az egyházi, mint a világi törvényhozást szilárd alapokon 
felépítsék. — Utoljára következnek a germánok. E néptörzs orga 

nikus szervezete, testületi összetartása, józan jogérzete, szilárd 
családélete s meleg háziassága mások és mindenekelőtt nekik 
juttatták a nagy szerepet, hogy a kereszténység külső társa-
ságát, a keresztény államot életbe léptessék és folyamatban 
tartsák. 

Az antik görög nép feladata tehát, hog> képsorozatunk 
fonalához visszatérjünk, világtörténelmi nagy fontossággal birt, 
s abban állott, hogy szellemi kiváló művelődésük közvetítésével 
és közlésével az ókori pogány népeket a kereszténység befoga-
dására előkészítsék. Azért tisztelik meg az egyházatyák a görö-
göket azon magasztos címmel : watSa^oyoi ef; TÖV Xptaxóv — a 
népek vezérlő iskolamesterei Krisztushoz. 

Mélységes bölcseleti szaktudás sugalmazása mellett festette 
meg Raffael Sanzio ezt a fenséges thémát a Vatikán első Stanza-
termében, a Camera della Segnaturában a «Scuola di Atene» 
című nagy freskóképén. A hatalmas csoportosításnak eszméje 
bizonyára nem a 25 éves Raffael agyában villant meg, hanem; 

mint azt a mai kutatás fényénél biztosra vehetjük, tartalmára 
nézve Marsilius Ficinus sugalmazásával Bembo és Sadoletus 
kardinálisok utasításai szerint került ki a festőfejedelem ecsetjé-
ből. Annál csodálatraméltóbb azután, hogy az ifjú Raffael az 
akkori általános tudásnak négy nagy visszatükröző ábrázolását: 
a Disputát, mint a theologia szimbólumát, a Scuola di Atene-
képet, mint a filozófia vetítését, a Parnasso-freskót, mint a poézis 
képviseletét, s végül a negyedik képet a Giurisprudenzát, mint 
jogtudományt 1508—1511-ig, tehát az egész ciklust alig rövid 
négy év alatt birta létre teremteni. Általános műbirálat szerint 
Sanzio e négy képművével a magas renaissance örökbecsű mű-
vészetére tette fel a koronát. 

A Scuola di Atene a görög filozófia történetét, s mondjuk 
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ki a szót, minden idők bölcseletének fejlődési folyamatát ábrá-
zolja. A templomszerű csarnokban, melynek tervét Bramanténak 
tulajdonítjuk, kimagasló középponti állásban a görög bölcselet 
kulminációját látjuk képviselve: Plátó és Arisztotelész, mint az 
antik filozófia legfőbb mesterei, mint a későbbi skolasztika alap-
vető munkásai állanak szemünk előtt. Plátó, aki baljában «Timäus» 
című könyvét tartja, jobbjával a magasba mutat, mert fölöttünk, 
úgymond, kívülünk és nélkülünk léteznek az örök ideák, melyek 
megismerésünk első forrását képezik. Nem úgy Arisztotelész; 
ő a földre mutat, s jelzi, hogy ismeretünk a földről, a külső 
tárgyaktól nyert érzéki benyomásokkal, a szenzációkkal kezdő-
dik, azután a képzelőtehetség útján a fantazrnákban folytatódik, 
s végre az értelmi erő, az intellectus ágens felfogó s áftzelle-
mítő hatása folytán az ideákban, a szellemi ismeret fogalmaiban 
végződik. A hitelesebb noétika, az ismerettan, még ma is ezen 
alapvető tételekből indul ki; egyrészt Plátóból merít, amennyi-
ben az örök ideákat elismeri, de azoknak fundámentumát az 
örök isteni létben találja fel ; másrészt pedig Arisztotelesznek 
ad igazat, amennyiben az ideák eredetét az érzéki ismeret útján 
származtatja. 

Plátó mellett balra az ethika nagymestere: Szókratész áll 
s magyarázza az előtte álló deli katonaifjúnak, Alkibiadesznek 
s mellette Xenofonnak az erkölcsi, örökértékű törvényeket. Arisz-
totelésztől jobbra, imponáló tógájában Zeno, a stoikusok atya-
mestere hallgatja a sztagirai nagy doktor szavait; ő, mint a Stoa 
feje, azon irányt képviseli, mely az erkölcsi derékségben tekinti 
a filozófia főcélját, legkívánatosabb gyümölcseként pedig az 
ataraxiát, a kedély meg nem ingatható voltát és külső szabad-
ságát tanítja. A szélső jobbon a felső sorban főalak gyanánt a 
tógába burkolt, magányosan álló Plotinust, mint a neoplato-
nikusok egyik vezérférfiát látjuk elmerülten; a renaissance a 
Plátó iránti nagy vonzalmánál fogva túlságos kulturérdemeket 
tulajdonított neki. 

A Scuola alsó sorát balról a grammatikusok csoportja 
nyitja meg; így nevezték a görögök azokat, akik a népet a tudás 
első fokozataiba, az úgynevezett szabad művészetekbe, a triviumba 
és quadriviumba bevezették. A főmester közöttük Pythágoras, 
ülő helyzetben írja le tanítását, amidőn zene- és számtani okta-
tással akarta a népnevelést bekezdeni, a harmóniákról írt fenkölt 
tanaival pedig főleg az ifjúságot vélte az elzülléstől megment-
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hetni. Az előtte álló, reá letekintő méltóságos alakban a kritika 
Anaxágorast látja, akiről Arisztotelész úgy nyilatkozott, i hogy a 
sok álmodozó filozófus után ő járt mint legelső józan utakon, 
miután egy önmagában létező, anyagtalan, legmagasabb intelli-
genciát tételezett fel, melyet voûç-nak nevezett. Mögötte Raffael, 
H. Gyula pápának bókot mondandó, ifjú, virágzó unokaöccsét, 
Deila Rovere Ferenc urbinói herceget örökítette meg. Pytha-
goras előtt a sötét, önmagába zárkózott Heraklitosz ülő alakja 
zárja le a csoportot ; fantasztikus borongásaiban örökké égő tűz-
ben vélte a mindenség okát fellelhetni. 

A szélsőbalon alul a borostyánkoszorúzott férfiúban és 
ifjabb szomszédaiban többen csak egy praeludium jocosumot 
véltek felismerhetni, melynek komoly tanulmányok bekezdésé-
nél hiányozni nem szabad; más műbírálók ellenben Epikúrt sej-
tették, akinek életelvei, hedonizmusa, mint a józan filozófia elfoj-
tása eléggé ismeretesek. 

A szélsőjobb csoportban Archimédesz, Bramante arcvoná-
saival megfestve, négy fiatal hallgatójának magyarázza a mathé-
zis titkait ; mi sem érdekesebb, mint arckifejezésükön a megértés 
különféle fokait leolvashatni. A túlsó két alak, a földtekét tartó 
Claudius Ptolemäus, mint a földrajzi tudás képviselője, és Zoro-
aster — ez utóbbi Castiglione gróf arcvonásaival, mint a csilla-
gászat atyamestere szerepelnek. A lépcsőzet közepén mint magá-
nyos fekvő alak Diogenes, a cinikus filozófus, világot megvető 
helyzetével tűnik fel, mintha csak mondani akarná: Ti bölcsel-
kedni akartok ? minden filozófiának kezdete a világnak és minden 
múlandóságának megvetése. 

Inkább költői felfogással, még csak nem is érintve az 
antik pogány élet végzetes örvényeit és megfenekléseit, fes-
tette meg a görög kulturának fényoldalait Kaulbach a berlini 
múzeum lépcsőházában «Homer und die Griechen» című köz-
ismeretű freskójával. 

* * * 

Magasabb vezérlet, az isteni providencia fensége nyilatko-
zik meg mindenütt a világtörténelem kulmináló nagy eseményei-
ben. Az a csodásan vezérlő kéz, amely a görög filozófiát és mű-

1 Aristot. Metaph. I. 3. 984. b. — Anaxágorásról lásd : Iw. Möller, Hand-
buch der Klass. Altertumswissenschaft. Nördlingen, Beck 1888. Band V. 
164—168. 1. — Bővebben : E. Zeller, Die Philosophie der Griechen. Leipzig, 
Kirland, 1903. 1. 968. ff. 
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velődést az antik világban magas virágzásra fakasztotta, gondos-
kodott egyúttal, hogy ez a görög kultura az ázsiai barbárság 
árjai alatt el ne vesszen, sőt úgy irányította az emberi műve-
lődés kifejlését, hogy Nagy Sándor diadalmas előnyomulása 
folytán tért hódított, elterjedt az egész akkor ismert ázsiai és 
afrikai barbár világban, s az Úr Jézus, majd jövendő apostolai-
nak útját előre is egyengette. E szempontból nézve, az isszusi 
híres csatakép a nápolyi múzeumban, amelyen Nagy Sándor a 
perzsa hatalmat 333-ban végkép megtörte, nemcsak egyike az 
ókorból fenmaradt legmesteribb mozaikoknak, hanem egyúttal 
a fenségesnek érzetét keltő leghíresebb műalkotásoknak. 

A világtörténeti evolúció skáláján nem kisebb momentum-
mal birt Jeruzsálem pusztulása Veszpázián és Titusz alatt 69-ben 
és 70-ben Krisztus után. E háború lezajlásával záródott le az 
izraelitáknak magasztos hivatása az emberi üdv előkészítésében. 
Izrael megtermette a Megváltót a világnak, de miután tanítását 
nem fogadta be, sőt Jézus Krisztust a keresztre feszítette, az örök 
Isten világterveivel ellenkezésbe jött, s ép ezért világprovidenciai 
további közreműködéséből önkényt kikapcsolódott, tehát buknia 
kellett. Az ótestámentom immár háttérbe szorul, hogy a Meg-
váltó nagy művének az új testámentomnak engedjen helyet. 
Kevés műképpel találkozunk a művészetben, mely oly jellemzően 
oly szuperioritással mutatna be egy világtörténeti nagy ese-
ményt, mint Kaulbachnak «Jeruzsálem pusztulását» ábrázoló 
freskója a már jelzett berlini múzeumban. 

Miután a zsidóság lelépett nagy hivatási teréről, hasonló 
sors éri a római pogány világvallást, midőn Nagy Konstantin 
császár 312-ben ellenfelét, Maxenciust Rómában legyőzi és a 
keresztény vallást nemsokára államvallássá emeli. Ám a Tiber 
partján a pons milvius mellett vívott csata csak külső szigna-
turáját nyomta reá arra a nagy fordulásra, amit az Isten keze 
főleg a buzgó Helena anyacsászárné befolyása által Nagy Kon-
stantin lelkében lassan, de biztosan megérlelt. A császár már 
313-ban kiadta a mediolanumi ediktumot, mely által a keresztény 
vallást, mint államvallást egyelőre megtűrte, később saját példá-
jával megerősítette. A fentebbi csatának döntő jelenetét meg-
festette Raffael egyik legsikerültebb freskóképén a Vatikánban. 

De a pogányság még többször felüti a fejét a kereszténység 
ellen. A középkornak, sőt az összes világtörténetnek tán leg-
vérengzőbb csatája volt 451-ben Attila nagy harca Aëtius ellen 
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a catalaunumi síkon, ahol ép most németek és franciák vívják a 
világháborút. Ember-ember ellen küzdött aznapon másfélezer év 
előtt a Châlons sur Marne melletti sík mezőn, s midőn a nap 
leáldozott, 160,000 hulla borította a csatateret. Hasonló véres 
csata azóta sem fordult elő, s bár a mostani világháború okozta 
veszteségek összehasonlíthatatlanul nagyobbak, mégis vérengző 
összetűzés szempontjából a catalaunumi nap volt a leggyászo-
sabb. Történetbölcseleti mértékkel nézve Attila megjelenését 
Európában, legtalálóbban jellemzi az az elnevezés, mellyel őt a 
történelem karakterizálta: Attila flagellum Dei, Attila az Isten 
ostora. A népvándorlás özöne — főleg a negyedik és ötödik 
századokban — vonagló kórba ejtette Európát, a vallást és hit-
életet pedig siralmas pangásba döntötte. Jött az Isten ostora 
váratlanul, mint a romboló orkán s azokkal a szenvedésekkel, 
mikkel a népeket sújtotta, újabb lelki és anyagi felvirágzásra 
készítette elő a talajt. A legcsodálatosabb providencia irányította 
akkor is a népek bűnhődését örökértékű eredményekhez, orszá-
gokat megújító nagy célokhoz. Kaulbachnak fenséges freskója 
Berlinben «Die Hunnenschlacht» a leghatásosabb pendantképet 
nyújtja a már előbb megbeszélt Jeruzsálem pusztulásához. 

A későbbi világháborúkat is a nagy Isten keze irányította. 
Napoleonnak bámulatos diadalai mi mást eredményeztek, mint a 
revoluciónak s elveinek leveretését? Midőn pedig a győzelem-
ittas imperátor a józanság s erkölcs határait túllépte s despota-
önkénnyel Európát akarta leigázni, ő maga is Watterloonál meg-
törve volt kénytelen lelépni a történelem színpadjáról. 

* * * 

S a most már negyedfél éve dúló világháború mily kilátá-
sokat, mily távlatokat tár fel előttünk? Kimondhatatlanul emeli 
lelkünket az a tudat, hogy nem anyagi üzérkedés kedvéért, nem 
materiális érdekek, se nem nacionális prestige végett szállottunk 
síkra s kezdettük meg épen mi a háborút. A háború részünkről 
morális kötelesség, erkölcsi parancs volt azon jogtipró, király-
gyilkos déli szomszédnépség ellenében, akik országunk biztos-
ságát, tekintélyét már évek óta büntetlenül veszélyeztették és 
sértegették. Ép oly szilárd öntudattal vallhatjuk, hogy nem fék-
telen terjeszkedési vágy vezette népünket a háborúba, hanem 
azon kikerülhetetlen szükség, hogy az északi telhetetlen szomszéd-
birodalom ellenében nemzeti létünket biztosítsuk. 



A FENSÉGESRŐL A MŰVÉSZET FÉNYÉBEN 289 

Igaz ugyan, hogy a történet tanúsága szerint az Isten malmai 
lassan őrölnek s hogy a «justitia» kimérése a Gondviselés részé-
ről nem pusztán emberi belátás szerint történik; de ép oly igaz, 
hogy erkölcs- és igazságért vívott küzdelem végleg diadalt arat. 
Van tehát mélységes okunk, hogy bizalommal nézzünk a jövőbe. 

Másrészt beismerjük, amint azt 1915-ben a magyar, az osztrák 
és utánuk a német magas püspöki kar köriratai oly behatón hang-
súlyozták, hogy a háború keserveit, fájdalmait, mint a büntető 
Istennek dukáló engesztelést kell elfogadnunk. Mert ki tagadja, 
hogy népünk, elsősorban tán ép az intelligens osztályok, a vallásos 
élet azon magaslatáról, melyet a XVIII. század folyamán elfog-
laltak, bizony-bizony lesülyedtek. Megvan ugyan sok helyütt 
negyedszázad óta ismét a komoly törekvés a vallási megújulásra, 
de hogy az általános, országos legyen, úgy reméljük a kegyes 
Égtől, a jelen nagy világküzdelem áldásos eredményei közé fog 
tartozni. 

Magyar hazánk történetbölcseleti szempontból nézve, mint a 
katholicizmus védőbástyája, mint Regnum Marianum állta meg 
helyét kezdetben az izlam, később az északi byzantinizmus és 
cezaropapizmus ellen. Amennyire vallásilag képesítjük magunkat 
a megújulásra, annyira szilárdulnak meg egyúttal a jövőre nem-
zeti létünk és fenmaradásunk alaposzlopai. 

Kétségkívül már a jelen világháború is megerősítette ben-
nünk a mély tudatot, hogy a jóságos Istennek csodálatos, kiváló 
gondviselése alatt állunk. Jól esik itt visszaemlékeznem a nagy 
Széchenyi István grófnak jóslatszerű mondására, melyet már több 
mint hetven évvel ezelőtt hangoztatott a magyar nemzethez: 
«Elsülyedünk már régóta mi, oly felette ügyetlen hajósok, ha 
földinél erősb kéz néha meg nem ragadja gyenge bárkánk 
kormányrúdját, s tenger zivatarjaink, annyi szirtek és sziklák 
s örökös meghasonlások között valami magasb láthatatlan hatalom 
nem ment meg a hajótöréstől minduntalan. Már rég el volna 
temetve az utolsó magyar, sőt egykori létünk emlékezete is örökre 
elsülyesztve már, ha felsőbb hatalom segédkezet nem nyújt». 
(Gróf Széchenyi István, Kelet népe. 1841. 37—38. 1.) 

Ám, hol az a földinél erősebb kéz, hol az a magasabb lát-
hatatlan hatalom, amely annyiszor megóvott már bennünket? 
Szabadjon erre a szerencsecsillagunkra itt, a m. t. gyülekezetben 
egy markáns hasonlattal ráutalnom, hisz szavaimmal mindnyájunk 
lelkéből fogok szólani. Nagy Konstantin császárt fentemlített 
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csatanapjának reggelén égi látvány biztosította összemérkőzésé-
nek szerencsés kimeneteléről. A szent kereszt jele tünt fel előtte 
az égen azon ígéretes felirattal : lv xoóxw, víxa ! in hoc signo vin-
ces! e jelben győzni fogsz! Nekünk is Isten jóvoltából lelket-
emelő szimbólum, győzelmi jel ragyogott fel 1915-ben az új év 
reggelén, midőn a magyar haza, ép úgy mint a szomszéd Ausztria, 
majd a szövetséges német birodalom katholikusai a Jézus szent-
séges Szivének ajánlottuk fel magunkat, konszekráltuk jövőnket. 
Ez a szentséges szimbólum kellett épen mi nekünk e nagyon 
ínséges időkben. Ilyenkor nem annyira a végtelen boldogságban 
leledző, önmagában kimondhatatlanul boldog, örök Istenhez sze-
retünk imádkozni, hanem szivünket már a Teremtő is úgy for-
málta, hogy szenvedésekben, válságos időkben ahhoz az egy 
Istenhez fordulunk, aki örök boldogságának trónjáról lelépett, 
szabad választással a siralom völgyébe közibénk jött, s itt mind-
azt a gyötrődést, tövist, ami minket sebez, magára vállalta, Szent 
Szivéhez nyomta, s mi érettünk a kereszten elvérzett. Uraim, ez a 
Jézus szentséges Szivéhez történt felajánlásunknak mélységes 
titka, fenséges győzelmi jelentősége. 

Kalksburg. Velles László S. J. 



n a g y k á r o l y c s á s z á r e g y h á z p o l i t i k a i 
s z e r e p e a k é p v i t á b a n . 

AHATODIK, vagy általános konstantinápolyi zsinat, amely 680-ban 
zajlott le, véghatározatában az úgynevezett kristologiai viták-

nak egyik legérdekesebbike fölött Ítélkezett. Nevezeteten az isteni 
Mester két akaratisága felől határozott, academice. 

De alig fejezték be a zsinati atyák ezen fontos hittani vitát 
s tértek napirendre fölötte, máris egy újabb ütögeti fel a fejét. 
Most az egyszer azonban a változatosság kedvéért, egy kultur-
tárgy, a kép került szőnyegre.1 Igen nagyra növekedett az évszá-
zadok folyama alatt a képvita eredetének irodalma. De itt is — 
mint oly sokszor más irodalmi mozgalmaknál, vörös fonálként 
húzódik végig az egész kérdés taglalásánál — a kezdet homá-
lyossága. Az egész keleti egyházban ezen mozgalom oly elkese-
redést idézett elő, hogy akadtak egyes írók, akik azt merészelték 
állítani puszta ténynek, hogy ezen mozgalmakban több keresz-
tény vér folyt úgy a keleten, mint nyugaton, mint annak idején 
a pogány arénákban. 

Tekintetbe kell azonban venni — amit sokan szándékosan 
elhallgatnak — hogy ezen vita legnagyobbrészt politikai termé-
szetű volt, amelyet számos uralkodó vitás kérdéseinek elintézé-
sére használt ki — tisztán hatalmi érdekeinek szanálására. Ezen 
oknál fogva a képvita kezdetének korszakát azon rendelet kibo-
csájtásának dátumával keltezhetjük, amelyet III., vagy isauriai 
Leo, byzanci császár 726-ban bocsájtott ki, a képek tisztelői ellen. 

Kopronvmus Constantinus, konstantinápolyi császár 754-ben 
zsinatot hív egybe, amelyen határozatilag kimondja, hogy a 
képek tisztelete helytelen és a tisztelőket egyenesen pogányok-
nak nyilvánítja s mint ilyeneket büntetésből száműzetésre itélte 

1 V. ö. Dr. Hubert Bastgen cikkét erre vonatkozólag: «Das Kapitulare 
Karl des Grossen über die Bilder, oder die sogenannte «Libri Carolini». — 
Neues Archiv der Oesellschaft für deutsche Oeschichtskunde» XXXVI. 631 és 
köv. XXXVII. 15 és 455 old. 
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el. Egy nő hozott e szörnyű harcba valami látszólagos béke-
félét s nyugodalmat, s egy gyenge nő volt az, aki ennek később 
véget is vetett. És a sors különös szeszélye folytán e két nő 
mindannyiszor egy-egy kiskorú császár helyett uralkodott. 

Iréné császárné fia, bíborban született VI. Konstantin (Por-
phyrogenitus) helyett uralkodott, aki természetes úton s nem úgy 
mint elődjei, palotaforradalmaknak köszönhette trónját. Ezen 
előrelátó, bölcs asszony 787-ben Konstantinápolyban zsinatot 
hívott össze s midőn ezen gyűlés a képgyülölő katonák áská- " 
lódása miatt majdnem fiaskóval végződött, gyors elhatározással 
Nicaea-ba tette át a tanácskozásokat. Itten a képgyűlölők zsinati 
határozatai elvettettek és a képek ünnepies tisztelete rendeltetett 
el. Halála után egy katonacsászár, az örmény eredetű V. Leo 
ragadja magához keleten az uralmat s alighogy elfoglalja byzánc 
trónját, első tevékenysége abban merül ki, hogy a félig kialvó-
félben levő képvitát ismét napirendre tűzi. Utódja ezt az 
áldatlan állapotot még erélyesebben folytatja egészen Theodora 
császárné uralmáig, aki fia, az iszákos Mihály helyett uralkodva, 
842-ben az egész mozgalomnak erélyes kézzel véget vet. Ezen 
év február 19-én az orthodoxia ünnepét iktatják be örök emlékül 
az egész keleti liturgikus világban. 

A nicaeai zsinati aktákat a pápai követek Rómába vitték. 
Ezekről azonban egy hű latin fordítás készült. Hadrián pápa 
ezen fordítást betekintés s esetleges észrevételek megtevése végett 
a hatalmas frank királynak, Nagy Károly-mk küldi el. Az isteni 
Gondviselésnek útjai azonban kifürkészhetlenek. Ezt különösen 
a történelemben tapasztalhatjuk igazán, ha a pragmatikus irány-
elvet és a logikus történelembölcseletet követjük. Ugyanezt látjuk 
lépten-nyomon azon baráti viszonyban, amely Hadrián pápa és 
Nagy Károly frank király közt kifejlődött az évek folyamán s 
amely a 800-ik év karácsonyán éri el tetőfokát. 

Ezen belső viszony nemcsak e két hatalmas emberre és 
szűkebb környezetére hatott ki vonzólag, hanem az egész kora-
középkor társadalmát kezdte kivetkőztetni eddigi voltából egy 
szebb, nemesebbnek érdekében. 

A hivatalos római fordítás azonban a lehető legrosszabbul 
sikerült s egyáltalán nem felelt meg a követelményeknek. Any-
nyira rossznak bizonyult ez a fordítás, hogy a IX. századnak 
elején Anastaztus könyvtárnoknak egy teljesen új fordítást kellett 
erről készítenie. A régebbi, tehát az első fordítás önönmagával 
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is oly ellentmondó volt, hogy a régebbi írók tanúsága szerint 
«utálatot» gerjesztett az olvasóban. Sajnos, napjainkra csak az 
Anastasius-féle maradt reánk. Egyes töredékek fennmaradtak 
ugyan az első fordításból ama műben idézetek alakjában, amelyet 
Nagy Károly készíttetett válasz, illetve replika gyanánt, a hely-
telenségek kijavítása végett. A válaszirat sem maradt a maga 
eredetiségében reánk. Töredékei azonban elég világot vetnek az 
egészre, hogy ennek korszakos jelentőségét megértsük. így a 
többek között különösen ennek egyik fejezete érdemli meg, hogy 
vele bővebben foglalkozzunk, mert Nagy Károly császárnak 
állásfoglalása tűnik ki ebben a mozgalomban. 

Egy püspök a nicaeai zsinaton így nyilatkozott a vita 
folyama alatt: «A szent és tiszteletreméltó képeket elfogadom 
és tisztelettel üdvözlöm ; a latreutikus tiszteletet (az imádást) 
azonban csak a Szentháromságnak tartom fenn.»1 

Ezen dogmatikailag eléggé világos kitétel, az első fordí-
tásban így hangzik : «.suscipio et amplector honorabiliter sanctas 
et venerandas imagines secundum servitium adorationis, quod 
consubstantiali et vivificatrici Trinitati emitton ; azaz mai magyar-
sággal fordítva így adhatnók ezt vissza : én megadom a képek-
nek azon tiszteletet, amelyet én a Szentháromságnak is adok. 
Ezen kijelentés helytelen hittani értelme s magyarázata magától 
értetődőleg mély megbotránkozást keltett a frank egyházi körökben. 

Nagy Károly császár, mint korának jól iskolázott uralko-
dója, egy terjedelmes mű alakjában felelt is azon aktákra, ame-
lyeket a szentszék betekintés végett neki átengedett. Ezen mű 
a mai napig a «Libri Carolini» néven ismeretes az irodalomban. 
Vagy röviden Nagy Károly császár «képkapituláré»-jának is 
neveztetik ezen elaborátum. 

Nagy Károlynak mint császárnak állásfoglalása és szerepe 
a képvitában a mai napig már nem lehet kétséges. Ő, mint 
helyesen jegyzi meg a pápához küldött válasziratában, az arany 
középutat, a via regia-i választotta a 754-ik és 787-ik zsinatok 
határozatainak mértékelésében. S nézetét ez ügyben így össze-
gezi elaborátumában : «Mi nem pusztítjuk el a képeket, de szo-
rosan véve tisztelni sem tiszteljük őket. Templomainkban díszí-
tési célból s a véghezvitt tettek emlékeként tartjuk azokat. Mi 

1 ős)(á[isvoj xcci acmaÇô|isvo; xi[v»]xïxffis xà; á-fía; xal asrcxàç eíxóvaj ; xa! 
ttjv xaxà Xaxpsíav ixpooxûvrçaiv |ióvfl xfl Ó7tspauoía> xal Çcuapxix^ xp'.aît mané\íKO>. 
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egyesegyedül Istent imádjuk. A szenteknek csak a nekik kijáró 
tiszteletet adjuk meg.» 

Tehát: Istennek az «adoration; a szenteknek a «veneration; 
a képeknek pedig sem az egyik, sem a másik nem jár, mert 
azok csak az «ornamentum-» és a «memoria» jellegével bírnak. 
Ezen nézetet osztja különben I. Gergely pápa is, aki Serenus 
marseillei püspöknek igy ír ebben a tárgyban : «A képeket nem 
szabad tisztelni, de szétrombolni sem szabad őket». Ez a kép-
kapitulare szerzőjének felfogása és nézete is a művészetekről. 
Ó a képekben csak az emberek cselekedeteinek és tetteinek 
utánzatát látja, nem pedig egy eszmének megtestesülését képies 
formában. Ezen kijelentés folytán tehát minden olyan vonatko-
zás, amely a kép és annak ábrázolója, tehát őstypusa közt fenn-
áll, halomra döntetett. A görögnek kellenek a képek, mert ellen 
esetben elfelejti magát az Istent és szentjeit: ez a tapasztalat 
tehát fényes bizonysága egyik gyenge oldalának. A frank akarja 
a képeket, egyrészt emlékezésül, másrészt pedig díszítésül; ez 
igazolja egyúttal szabadságszeretetét is. Szükségeseknek azonban 
semmiesetre sem mondhatók a képek. Mint oly sok más hasonló 
dolog, a képek is egyéb pogány szokásokkal egyetemben hono-
sodtak meg az Egyházban. Csúfolólag vágják a képtisztelők 
szemei közé: «Te a képtelen dolgok tisztelője! Inkább sajnálatra, 
mint tiszteletreméltóbb vagy! Gyönyörködj csak a festett táblá-
kon; foglalkozz csak festett dolgokkal, melyek arc- és végtag-
nélküliek.» 

Ezzel tehát Nagy Károlynak állásfoglalását a képvitában, 
úgy hiszem, eléggé megvilágítottuk. De menjünk tovább. Vilá-
gítsuk meg jobban az egész mozgalmat és a tények kellő latol-
gatása után hozzuk meg a mai történelmi kritika teljes kihasz-
nálásával a végső következtetéseket. 

Az egész mozgalom helyes megítélése mindenekelőtt pár-
tatlanságot és azon kor társadalmi alakulatának pontos ismeretét 
követeli legelső sorban. Ezen utóbbi, felette fontos tényezővel 
azonban égészen a legújabb korig édeskeveset törődtek a kuta-
tók. S ezért nem csoda, hogyha a legvadabb állítások olvashatók 
még a szaktekintélyeknek ismert írók műveiben is. Olvasva a 
görögök által egybehívott 754. és 787-iki zsinati aktákat s hatá-
rozatokat, a vakság sötét ködébe burkoltan, a hiúság szele által 
kellemesen legyeztetve, az önző, dicséret utáni vágytól sarkalva, 
merő gőggel eltelve mentek el a krisztusi igazságok mellett s 
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hitelt adva inkább egynehány szószátyár hittani kontárnak, a 
sátán hamis sugalmazásának hittek. Nem is kell ezért csodál-
koznunk, ha azt tapasztaljuk, hogy a százados, már jól meggyö-
keredzett hitelveket félredobva, új hitelvek alapításán törik a 
fejüket. Készakarva ferdítik el úgy a Szentírás, valamint az egy-
házatyák tanait, hogy a látszólag helyes elvek alapjára rakják 
újonan hozott hittani határozataikat. Ilyen helytelenségeken s 
egyenes rosszakaratúságon épültek fel előbb említett zsinatjaik is. 
Ezért nem is lehet ezeket érvényeseknek tekinteni. Irene, a csá-
szárnő, egy asszony. Neki tehát Szent Pál apostol szavai szerint, 
az egyházi ügyekben hallgatni kell és nincs joga ilyenekben 
intézkedni. A császár pedig kiskorú. A mindenható patriarcha 
pedig tegnap még laikus volt — hogy kirívóbb jellemzéssel éljek 
személyét illelőleg, azt állítom a feljegyzések alapján — hogy 
nyilvános játékházakba is járt, ma pedig püspök. Ilyen ember 
akar törvényeket hozni?! Szent Pál apostol több esetet említ 
erre vonatkozólag, de úgy látszik, édes-keveset törődnek a fényes 
Byzancban a népek apostolának ebbeli tanításával. 

Mindenekelőtt csak annyit jegyzek meg elöljáróban, hogy 
minden egyéb lehetett ez, csak zsinat nem és ami a legfőbb, az 
egyetemességhez ugyan édes-kevés köze volt, dacára annak, hogy 
ott látjuk a pápa követeit is. Ezen fő érvet Nagy Károly császár 
fentebb említett vitairatában legutoljára hagyta. S épen ebben 
rejlik állásfoglalásának kardinális jelentősége. 

Mielőtt fejtegetésünk folyamán tovább mennénk, jegyezzük 
meg jól, hogy a hatalmas frank uralkodó elaborátumában nyil-
vánosan állást foglal a második Nicaea-konstantinápolyi zsinat 
ellen. Iratának cimében különben ezt mondja: «.Opus illustratis-
simi et excellentissimi seu spectabilis viri Caroli, nutu Dei regis 
Francorum, Oallias, Germaniam, Italiamque sive harum finiti-
mas provincias Domino opitulante regent is /» Már magából a 
címből is kiviláglik, ami később a műben még sokkal jobban 
kitetszik, hogy itten nemcsak a képtiszteletnek egy nyugati ellen-
lábasa fejti ki nézeteit ez ügyre vonatkozólag, amely különösen 
azoknak szól, akik a képtiszteletet az Isten tiszteletével össze-
tévesztve, azt egyenrangúvá, illetve egyenjogúvá akarják tenni, 
hanem nem szabad elfelejteni, hogy az említett műben legelső 
sorban egy fejedelem osztja nézetét ez ügyben, aki egyszersmind 
a leghatalmasabb uralkodó és mint ilyen tekintély is egyúttal. 
Aa eddigi írók, akik ez ügyről elmélkedtek, mindig szem elől 
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tévesztették, hogy az egész Nagy Károlytól kiinduló ellenmoz-
galom egy oly állami akció volt, amelynek csak tárgya adta 
meg az egyházias színezetet. 

Az adoptianismus ellen irányuló tollharcot a frank ural-
kodó igen bölcsen Alkuin-nak engedi át. E tannak főalakja és 
képviselője Nagy Károlynak egyenes alattvalója Elipandus püspök 
volt. Itten tehát a császár parancsolhat s a püspöknek, mint alatt-
valónak engedelmeskedni kell. Ezután Alkuin veszi át a szerepet 
s intézi az ügyet tollal és pergamennel. 

Egészen másként áll azonban ezen ügy a görögökkel szem-
ben. Velük szemben a császár csak azon okmányok alapján járhat 
el, amelyeket a pápai udvar neki betekintés végett megküldött. 
Közöttük és a császár között semmiféle fölé- és alárendeltségi 
viszony nem állhat fenn. S mindezek dacára a pápa mégis meg-
küldi Nagy Károlynak a zsinati aktákat. Ezekre tehát egy Írás-
beli választ kell adni, amelyben véleményét nyilvánítja ez ügy-
ben. Akárki is írta ezt a választ, mégis a nagy frank uralkodó-
nak tudja ezt be a történelmi kritika, már csak azért is, mert 
ismert és több kortanú által bebizonyosodott tény, hogy Nagy 
Károly korának egyik legnagyobb tudású theologusa volt, aki 
párosítva ezt egyéb teendőivel, csak hasznára fordította kora 
társadalmának és birodalma alattvalóinak. Ismerve pedig a frank 
uralkodó eminens irályátr talán nem csalódunk, ha azt állítjuk, 
hogy a mű tényleg az ő elmeszüleménye. Erre enged következ-
tetni legalább a válasziratnak szarkasztikus gúnyja; maró csúfol-
kodása és az a törekvés, amely mindent a nevetségesség pelen-
gérjére állít. Ez különösen a császár, a császárné, a patriarcha és 
a zsinaton összegyűlt ama püspökök ellen irányul legelsősorban, 
akik felszólamlásaikkal az igazságtól elpártolva, a Szentírás és 
egyházatyák tanait lábbal ciporva az Egyházban a régi tanok meg-
döntéséhez és újaknak létrehozásához segédkezet nyújtottak. Ők 
valamennyien szakadárok ! Ez a kijelentés minduntalan olvasható 
a császár iratában ; s ezek — úgymond az irat — akarnak jogo-
kat vindikálni maguknak és az egybehívott általános zsinaton 
hozott határozatoknak érvényt szerezni?! 

aMindama bolondságok közül (deliramenta IV. 28.), amelyek az 
említett zsinaton határozatként lezajlottak az a legnagyobb, amely 
a zsinatot egyetemes-nek mondja ki.» Mert, elsősorban távol áll 
ez a gyülekezet az általános hit tisztaságától. Másodsorban pedig 
hiányzottak azok a tényezők, akik annak általános jellegét meg-
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adták volna. Az első érv bebizonyítására számtalan példát hoz 
fel a szerző említett iratának négy könyvén keresztül. A második 
érv bebizonyítása művének utolsó fejezetében foglaltatik, jól ki-
gondolt, logikus vita formájában. 

Lássuk röviden e két fő érvet, amelyek eléggé igazolják a 
kortársak ama állítását, hogy Nagy Károly császár korának ki-
válóan iskolázott hittudósa is volt. 

Egyetemes — úgymond — a görög nyelvben annyit jelent 
mint katholikus. Katholikus tehát mindaz, ami az Egyház igaz-
ságától nem tér el. Mert minden tannak, minden határozatnak, 
minden szóhagyománynak az egyetemes Egyházzal szóban és 
írásban (tehát tanításban is) egyezőnek kell lennie. Épen ezt nem 
tevék meg sohasem az eretnekek. Hol az egyik, vagy a másik 
tan, vagy hitigazság nem tetszett nekik s a világ több helyén 
összejőve, önkényűleg hívtak össze gyülekezeteket s káptalanokat. 
Ezen cselekedeteikkel egyenesen kiközösítették magukat az ős-
egyház kebeléből s külön egyházakat alapítottak maguknak tel-
jesen tetszésük szerint. Ezen általános megjegyzések után, Nagy 
Károly császár a következő véghatározatokat hozza művében: 

1. «Ha egy vagy több tartománynak püspökei azon célból 
jönnek össze, hogy a régi kánon-okra hivatkozva egyes fontos 
dolgokat nyilvánosan kihirdessenek, vagy hitelveknek jelentsenek 
ki, amelyek azonban az atyák által hozott hitelvekkel nem ellen-
keznek, akkor az, amit tesznek, azaz a ténykedés maga is katho-
likus, talán egyetemesnek is tartható az, mert ha nem is az egész 
földkerekség püspökeinek (untversalis orbis) jelenlétében törté-
nik ez, az összesek (universorum) hit és hagyomány (traditio)-ától 
semmiben sem tér el.» 

2. «Ha azonban két vagy három tartomány püspökei össze-
jönnek azon céllal és tudattal, hogy valami teljesen újat létre-
hozzanak, akkor ők konventikulum-okat és zúgösszejöveteleket 
tartanak, mert tettük által bizonyságát adják annak, hogy nem 
éreznek együtt az egész földkerekség püspökeivel, hanem külön-
válva tőlük, hittanilag újat alkotnak. Ez tehát nem katholikus 
eljárás és épen ezért egyetemesnek sem tartható.» 

«Ez utóbbi különösen a második nicäai zsinatra mondható, 
mert minden, ami egyházi, az katholikus is. Minden, ami katho-
likus, az egyetemes is. Minden, ami egyetemes, nélkülözi a pro-
fán szóujításokat. (Profanis vocum novatibus caret.) Minden, ami 
egyházi, távoltartja magát ezektől a hittani újításoktól. Hogyha 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 0 
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a zsinat távoltartotta volna magát ezektől, akkor egyetemesnek 
is neveztetnék. De mivel nem így cselekedett, ezért tévtanba 
esett.» 

A zsinat ezeken kívül még más tévedéseket is követett el : 
nem az egész (tehát az egyetemes) Egyház hívatott meg erre. 

A fent nevezett válaszirat második könyvének 11-ik fejeze-
tében Nagy Károly azt mondja, hogy ősi szokás szerint, az egész 
földkerekség főbb egyházi tényezőit egy körirattal vagy követ-
séggel kellett volna megkérdezni, hogy miként vélekednek a 
keleten erről az oly sokat feszegetett képügyről. Ezt persze nem 
tevék meg a görögök. Nemcsak hogy nem tették meg, hanem 
az egész «ecclesia cathoIica»-t úgymondhatnám pórázon vezették 
jó soká. 

A frank királynak válasziratában különös figyelmet érdemel 
az «ecclesia catholica» és a «Graeci»-k szembeállítása hittani ala-
pon, már csak azért is, mert e kettőnek szoros latolgatása ered-
ményezi a helyes állásfoglalás megérthetőségét. Művének kezde-
tén a kiváló uralkodó mindjárt hangsúlyozza, hogy az egész 
kérdésben a nyugat állásfoglalása lesz ecsetelve a kelettel szem-
ben — hittani alapon. Világos tehát: hogy a kelet — a görö-
gök — az őshittől könnyelműen elpártoltak — häresis-be estek. 
Az «ecclesia catholica» tehát csakis a nyugaton keresendő ősi 
mivoltában. 

A nyugati Egyház élén (átvitt értelemben) Nagy Károly áll. 
«S ha az Egyház kormányzásához hívatott — úgymond művének 
előszavában — akkor egy zsinat egybehívásának joga is meg-
illeti; — mert a kelet szakadárságba esett. Ottan egy nőt látunk 
az Egyház élén. Már pedig Szent Pál apostol szavai szerint, a 
nőnek az Egyházban hallgatni kell.» 

Miután a fentebb közöltek alapján Nagy Károly a kelet-
római császári udvartól a zsinathívás jogát kereken kétségbe 
vonja, egy oly előjogot támad meg, amely Nagy Konstantin 
császár óta, a kereszténnyé lett országokban, általános érvényű 
szokásjoggá alakult ki. Ezen kétségbevont előjogot azonban elég 
ügyesen magának vindikálja és az ő viszonyaihoz idomítja — 
amint majd később látni fogjuk. Kevés lelkifurdalással, 794-ben 
a Majna-menti Frankfurtban egy zsinatot hív egybe. Itten a gö-
rögök által összehívott zsinat ünnepélyesen elitéltetett és semmis-
nek nyilváníttatott azon kijelentésekkel és szavakkal, amelyek a 
császár képkapituláréjának III. 17. oldalain foglaltatnak. 
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Károly tehát összehívja a zsinatot, amelyen a pápai köve-
tek is megjelentek. Az «újítások», az «adoptianismus» és a kép-
tisztelet elitéltetnek. A hagyományok és az Egyház hittételei külö-
nösen kiemeltetnek a vita folyamán. 5 a résztvevők ?- Itten külö-
nösen érvényre jutott a császárnak felelete s nézete az «egye-
temesség»-re vonatkozólag a pápa által küldött görög zsinati 
aktákra. A frankfurti zsinaton résztvettek országainak majdnem 
valamennyi számottevő egyházmegyéinek képviselői. így ottan 
látjuk a többek között : Qallia, Qermania, Italia és Hispania egy-
házfejedelmeit. Sőt mép- A távoli Angliából is látunk résztvevő-
ket. Tehát több egyházi provincia kormányzói a zsinati tagok, 
így tehát mindama követelmények, amelyeket a császár iratában 
felemlít, szigorúan be is tartattak. 

A frankfurti zsinat, Nagy Károly felfogása szerint, egye-
temes zsinat. így könyvelik ezt el az erre vonatkozó anna-
lesek is. A frank király ezt különben előbb említett iratának 
címében is hangsúlyozza. Miután ehhez hasonló még nem tör-
tént meg az Egyház kebelében, azért a császár minden erejével 
s tekintélyével oda hatott, hogy ez a cselekedete, illetve tette, 
illő módon könyveitessék el a történelem évkönyveiben. A hatal-
mas frank király Gallia, Germania, Italia és az ehhez tartozó 
provinciák ura, akinek Isten Egyházának kormányzása1 is meg-
adatott, minden lelkiismeretfurdalás nélkül hitte, hogy joga van 
ezen országoK egyházfejedelmeit egy egyetemes zsinatra össze-
hívni, ha a gyűlés és tanácskozások anyaga az atyák tanításával 
megegyez. 

így s ezért szulemlett meg a frankfurti zsinat. 
Nagy Károly fölfogása szerint ezen zsinat az előző hatnak 

természetes iolytatása. A görögöknek zsinatait elvetette s nem 
ismerte el érvényességüket. Nézete szerint különben így hason-
lítja össze a zsinatokat egymással: «Az első hat zsinat aranyból 
való érmekhez hasonlítható; tehát a hit színarany igazságait tar-
talmazzák. Hogy is sorozható a görögök 754. és 787-iki zsinatai 
ezekkel össze? Ez egyenes istenkísértés Nagy Károly szerint. 
Ha egyesek ezt mégis kierőszakolni óhajtják, a frank király 
merészen a riminii zsinatot hozza fel példa gyanánt, amely hit-
igazság és kultusz dolgában szinte nem felelt meg a hagyomá-

1 Nagy Károly meg volt győződve, hogy őneki is hatalma van az Egy-
ház fölött kormányozni. 

20* 
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nyos követelményeknek. Az éremhasonlat így formulázódik tehát 
Nagy Károlynál : A riminii 359-iki zsinat érc ; a konstantinápolyi 
754-iki cinn; s a 787-iki niccäai zsinat pedig ólomból vert 
éremhez hasonló érték dolgában. 

Ha Nagy Károly császár válaszirata: a képkapituláré, a 
nyugoti Egyháznak mintegy válasza és protestátiója volt a 
keletivel szemben, a frankfurti zsinat válasz volt a nicáaihoz 
képest. Egy ellenvetés, illetve az ellenvélemények mintegy ösz-
szegezése az ú. n. «ólomzsinat»-tal; egy nyugoti «látszólagosan 
egyetemes» zsinatnak állásfoglalása a keleti «conventiculum»-mal 
szemben; egy, a frank uralkodó által összehívott zsinatnak foly-
tatólagossága az előző hat zsinathoz, amelyeket legnagyobb-
részt a keletrómai uralkodók hívtak össze. Tehát Nagy Károly 
szerint, egy oly egyházi jognak érvényesítése, amelyet ő előtte 
már más uralkodók is gyakoroltak. 

Ebben rejlik Nagy Károly császár állásfoglalásának különös 
jelentősége s szerepe a képvitában. A nevezett vita különösen 
kapóra jött neki arra nézve, hogy evvel kapcsolatban rég óhaj-
tott tervét, a céltudatos császári politikát végre valahára meg-
valósítsa. 

Minden igyekezete odairányult, hogy a nicäai zsinatnak 
immár félig-meddig elismert általános jellegét a pápa segítségé-
vel kétségbe vonja. A dolgoknak ilyetén való kialakulása a csá-
szárnak terveit teljesen megsemmisítették volna, vagy ha tényleg 
megtörténnek, ki tudja, hogy alakultak volna a viszonyok orszá-
gaiban ? ! Különösen most, amikor az ő leányának Rodtrude-nak 
egy kedvező politikai ajánlat folytán VI. Konstantin-nal kellett 
volna egybekelnie, amely a byzanci egységességet és később talán 
a végleges egyesülést is előidézte volna. De ezen politikai ber-
kekben szőtt házasság a 12-ik órában abba maradt s végleg fel-
bomlott. 

Azáltal, hogy a pápa a nicäai zsinatnak aktáit betekintés 
végett a császárnak elküldötte, Nagy Károly szentül meg volt 
győződve afelől, hogy neki adatott egyszersmind az a jog is, 
hogy a kelet és nyugot közt fennálló egyházi egyenetlenséget 
végleg megszüntesse. 

így fogva fel a helyzetet, meg is ragadja a császár a ked-
vező alkalmat és a nyugatot betöltő uralkodói hatalmának teljes 
tudatában eszerint intézi ügyeit. Az ő aktái, a képkapituláré, az 
ő zsinatja mindmegannyi nyomós érv nézete szerint arra, hogy 
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a keletet végleg lejárassa s a nyugaton egy új korszaknak vesse 
meg alapját, amelynek ő a legkimagaslóbb alakja. 

A pápa azonban nem így vélekedik az egész ügyről. 
A császárnak óhaját nem teljesíti a zsinat érvénytelenítését ille-
tőleg. A keleti zsinatot érvényesnek ismeri el. Jóakaratulag figyel-
mezteti az uralkodót tévedéseire és Nagy Károlynak azt az állí-
tását, illetve vádját, hogy Nicäa-ban a képtiszteletet az Isten tisz-
teletével azonosították, egyenesen elveti. 

A pápa válasziratának legelején az Üdvözítőnek eme sza-
vait idézi : «Te reád építem Anyaszentegyházamat». A pápa, mint 
Péter apostolnak törvényes utódja, a jogerős faktor e vitában s 
nem ő, amint tévesen hitte. Hadrián pápa mindezek dacára 
késznek nyilatkozott a konstantinápolyi görög császárt egyházi 
átokkal sújtani pusztán világias ügyekből kifolyólag. Nagy Károly-
nak az ilyesmi csak tetszhetett. Ha ez tényleg megtörténik, akkor 
a kelet élén egy kiközösített uralkodó áll. 

Ez azonban nem történt meg. Hadrián pápa korai halálán 
meghiusult a császárnak eme hő vágya. Utódja Leo pápa kény-
telen volt saját személyét is a császár oltalmába ajánlani. A 800-ik 
év karácsonyán történt meg az Egyház és az egész nyugot hatal-
mas uralkodójának fényes megkoronáztatása. 

A császár ilyetén módon végre elérte a nyugaton azt, amit 
hőn óhajtott, ha nem is olyanformán, amint azt fényes tehetségre 
valló diplomáciájával már jó eleve kieszelte. A fentebb említett 
iratoknak ilyetén megvilágítása, úgy hiszem, dűlőre hozta ezt a 
sokat feszegetett kérdést. 

Olaszországi harctér. Stöhr Géza Ker. János. 



Dr. Joannes Dudek. De Deo Uno et Trtno. Tractatus dog-
maticus. Opus posthumum editum ab Episcopo Nitriensi. 8—r. 
418 old. 1918. Ára 6 korona. 

Dr. Dudek János, a budapesti kir. magy. tudományegyetem 
hittudományi karán több mint 10 éven át az ágazatos hittan 
tanára, elhatározta, hogy előadásait elsősorban hallgatói, de ezeken 
kívül más érdeklődők részére is közzéteszi. A nevezett karon 
azóta, hogy a hittudományi tanfolyamot négyről öt évre emelték, 
az ágazatos hittant négy féléven át tanítják heti 6 órára terjedő 
szerves előadásban és 3 órás tudományos gyakorlatban. Ehhez 
képest Dudek János négy kötetre tervezte művét, ki is dolgozta 
azt, de az utolsó simítást, a kőzvetetlen sajtó alá rendezést csak 
az első kötetnél teljesíthette; épen az első kötet utolsó íveinek 
levonatát javítgatta, amikor súlyos betegség elszakította íróaszta-
lától s pár nap alatt sírba döntötte. Főpásztora, Batthyány Vilmos 
gróf nagy hálára kötelezte a magyar tudományos világot, amikor 
papjának már kész munkáját, az egész ágazatos hittan első negyed-
részét kiadta. 

A szerző az előszóban örömmel adja hírül, hogy a buda- • 
pesti egyetem hittudományi karában az ágazatos hittan az őt 
megillető elbánásban részesül, amennyiben tárgyalására elég idő 
és megfelelő alkalom kínálkozik. Ehhez képest írja meg művét. 
A latin nyelvet azért használja, mert előadásait is legnagyobb 
részt ezen a nyelven tartja s mert az ide vonatkozó irodalom 
legkiválóbb része is latin nyelvű. A bevezetőben ismerteti az 
ágazatos hittan (dogmatika) mibenlétét, megmondja, mi a hitcik-
kely (dogma), mennyiben és mikép fejlődhetik a hitcikkely, melyik 
az ágazatos hittan helyes módszere s minő történetet mutat maga az 
ágazatos hittan hazánkban és a külföldön. A dogmatika felosztása, 
vagyis tárgyának rendszeres elsorolása zárja be a bevezető szaka-
szok sorát, hogy azután a hitcikkelyek tárgyalása következzék. 
Ennek folyamán a szerző az állagában egy Istenről és három 
személyéről szóló tant teljes egészében és minden részletében 
tüzetesen tárgyalja. 
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A tárgyalás felöleli a tételes és az okoskodó elemeket, 
értelmezi a tanokat, bizonyítja az igazságot, megjelöli és cáfolja 
a tévedéseket, ismerteti a tan és tárgyalásának történetét s az 
ész világánál a tanok minél mélyebb átértésére törekszik. A böl-
cseletet a tanokra mindenütt alkalmazza. 

A szerző a hittudomány legközvetetlenebb forrásai : az egy-
házi tanító hivatal és a Szentírás mellett régi és új, görög, latin, 
német, francia és magyar tekintélyekre is hivatkozik, nemkülön-
ben a tévedéseket és ezek cáfolatát is. régi és új tudósoknál 
keresi és találja. Kiváltképen nagy gondot fordít a magyarországi 
tekintélyekre és tévedésekre, magyarországi munkákra és cik-
kekre, akár az igazság szolgálatában állnak, akár annak rovására 
mennek. Nagy fáradsággal összeszedte katholikus és nem-katho-
likus, egyházi és világi, hittudománnyal, bölcselettel, más szak-
tudományokkal és szépirodalommal foglalkozó szerzők állításait 
és vélekedéseit s azokról bírálatot mond, pontosan idézi a kér-
déses helyeket, sőt szükség szerint szórói-szóra is közöl szöve-
geket. Ezek a magyar vonatkozások rendkívül érdekessé teszik a 
munkát a magyar emberre nézve és érette nagy hálával kell 
lennünk a szerző iránt, mert ennek az anyagnak összegyűjtése 
igen nagy fáradságot kívánt. 

Méltó, hogy a magyar közönség már csak ezért az elemért 
is felkarolja a szóban levő jeles munkát. Másrészt a magyar 
vonatkozású anyag ilyetén értékesítése nem lehet akadálya annak, 
hogy a mű külföldön is elterjedjen, mert hiszen ezeken kívül min-
den benne van, ami más nyelven írott hasonló tárgyú művekben. 

A magyar nagyközönségre nézve jobb lett volna az egészet 
magyarul megírni, ebben az esetben hasonlíthatatlanul nagyobb 
elterjedésre s ami fő : megértésre számíthatna, ámde a szerző erre 
a fent említett okok miatt nem tudta magát elhatározni. 

Dudek nagy rátermettséggel és lelkiismeretes pontossággal 
írta meg művét. Irodalmilag régebben inkább a hitvédelmet 
művelte s ily tárgyú dolgozataira való tekintettel mint nyitrai 
hittudományi tanárt megbízta a Szent-lstván-Társulat teljes hit-
védelmi mű megírásával, mely 1893-ban jelent meg «A keresz-
tény vallás apologiája» cím alatt. Ámde a dogmatika megírására 
is megvolt a kellő készültsége, hiszen a nyitrai főiskolán 6 éven 
át tanította az ágazatos hittant, miután pedig 1906-ban a hittudo-
mányi kar meghívása folytán a budapesti egyetemen ennek a 
tárgynak tanárává lett, ennek szentelte minden erejét. 
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A tárgyalás tökéletességeiért nagy elismerés illeti a szerzőt. 
Előadása világos, latin nyelvezete jó és egyszerű, a tárgy feldol-
gozása a mű terjedelméhez képest teljes, irodalmi és könyvé-
szeti tájékoztatása teljesen kielégítő. 

Kívánatos, hogy minden valamirevaló könyvtárba eljusson, 
hogy minden dogmatikus szakember használja, hogy oly világiak 
is olvassák, akik latin művet haszonnal olvashatnak s hogy a 
hittanhallgatók mindenütt hozzá férhessenek. Sőt utat-módot kell 
találni arra, hogy külföldön is megismerjék. 

Sajnálatos dolog, hogy a műhöz semmiféle tartalomjegyzé-
ket nem csatoltak, pedig szükség van először olyanra, mely a 
tartalmat az oldalok egymásutánja szerint jelzi; másodszor betű-
rendes név- és tárgymutatóra. Kívánatosnak tartom, hogy mind 
a kettőt azonnal készítsék el s a már szétküldött példányoknál 
is pótolják. 

A könyv ára csekély. Megrendelhető a Szent-István-Társulat 
könyvkereskedésében Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 

Vajha találkoznék valaki, aki Dudek ágazatos hittanának 
többi részeit is sajtó alá rendezi, hogy lenne magyar szerzőtől 
teljes ágazatos hittanunk. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Melichár Kálmán : A pápai primátus jogi állására vonat-
kozó rendszerek. 79. 1. — Budapest 1917, Stephaneum. — Ára? 

A munka jogtörténeti alapon fejtegeti az egyház alkotmány-
jogának azt a fejezetét : Kicsoda Krisztus rendelése szerint a leg-
főbb egyházi hatalom birtokosa, a pápa-e, vagy a püspökök 
összessége, avagy a hívek összessége, — vagyis tisztán monar-
chikus, avagy aristokratikus, illetőleg demokratikus alapokra fek-
tette-e Krisztus az egyházat? A kath. dogmatika alapvető igaz-
sága, amelyet legutóbb a vatikáni zsinat öntött szabatos dogma 
formájába, hogy az egyház Alapítója a legfőbb hatalmat sz. Péter-
nek és utódainak kezébe adta, de mellette és vele a püspökök 
is isteni jogon kormányozzák a reájuk bízott nyájat, — míg a 
hívek összességének semmi részt sem biztosított a kormányzói 
hatalomból. Miként a sz. Háromságról, Krisztusról, kegyelemről 
szóló tanításokat, úgy a pápai primátusról és annak terjedelmé-
ről szóló, ma már pontosan körvonalozott tanításokat is sok téve-
dés környezte, míg végre a vatikáni zsinaton «Roma locuta causa 
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finita est». Ezeket a téves rendszereket, azok fejlődését, harcát, 
sz. Péter kősziklája ellen intézett támadásait mutatja be M. sok 
értékes történeti adattal. Sorra vonul el előttünk Marsilius Pata-
vinus a «franciscani rigidi» csoportjával, a konstanzi zsinat részt-
vevői a zsinat felsőbbségéről vallott felfogásukkal, a francia roya-
listák, majd gallikánusok, a német imperialisták, febronianisták és 
jozefinisták, míg végre a vatikáni zsinat a vélekedések és téve-
dések szabadságának véget vet. 

Bizonyos, hogy a primátus dogmája körül is épúgy volt 
fejlődés, evolúció, mint pl. a Christologia kérdéseiben. Azonban 
ez a fejlődés is csak olyan méretű, mint a többi dogmáké, vagyis 
a depositum fidei-ben rejlő isteni csirának teljes kifejlése, ki-
alakulása és nem átalakulása. A primátus alapjait is Krisztus fek-
tette le, és az egyház ezt mindig vallotta, — ha nem is látta 
mindig és mindenki oly tisztán, mint most, 1870 után. M. mun-
kájában a primátus fejlődésének ilyen beállítása nem vehető ki 
eléggé tisztán; ellenkezőleg a hittudotnányokban nem eléggé 
iskolázott olvasó könnyen azt a benyomást meríthetné fejtegeté-
seiből, hogy három koordinált, talán egyformán létjogosultsággal 
biró rendszer: a «papaiizmus» (a szó nem eléggé szerencsés), 
episcopalizmus és demokratizmus addig küzdött egymással, míg 
végre — talán egyes nagy pápák személyisége, politikai sikerei — 
a papaiizmus javára döntötte el a kérdést. Legalább így értel-
mezhetők és félreérthetők M. ilyenféle állításai : «A római pápá-
nak egyh. főhatalma az V. századtól a gyakorlati életben is érvé-
nyesült». (5. 1.) II. Miklós, III. Sándor és III. Ince «sikerükkel az 
egyház alkotmányának súlypontját a pápaságba helyezték». (13.1.) 
«Még egy zsinat állott a papaiizmus elméletének szolgálatában.» 
(15. I.) Vagy: «A pápai hatalom dicsőítői és a pápai absolutiz-
mus radikális szószólói közt első helyen áll sz. Tamás» (17. 1. ; 
hasonlóképen érthető kijelentések találhatók a 16. és 74. lapon.) 
Nem szabatos állítás, hogy a «gallikánizmusban bennfoglalt 
episcopalismus rendszere a vatikáni zsinatig maradt érvényben» 
(40—41. 1.) Hiszen már VIII. Sándor pápa halálos ágyán (1691.) 
elitélte az «Inter multiplices» bulla kihirdetésével ; különben 
«érvényben» nem is volt soha. 

Bizonyára a szerző szándéka ellenére, akad néhány olyan 
állítás, amely alkalmas a ker. középkorról kolportált, úgy is igaz-
ságtalanul kedvezőtlen vélekedések megerősítésére, (28. lapon «az 
akkori lelkiismereti kényszerről», 20. lapon Bellarminról). Egyes 
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kifejezések (töredelmezés (?), rendvezérfőnök (általános rendfőnök), 
egyházi átokkal sújt (kiközösít) 1. 78., 56., 39. 1. s másutt) kerü-
lendők. Index-kongregáció (78. 1.) 1917 márc. 25. óta külön nem 
létezik, beolvadt a S. Officiumba. (L. Alloquentes kezdetű motu 
proprio, AAS. IX. 161—163 és 167; V. ö. Codex Juris Can. 247. 
kánon 4. §.) 

A mű legkimerítőbb része az, amely bennünket, magyaro-
kat is közelebbről érint, t. i. a jozefinizmusról szóló, amely e 
folyóirat 1917. évfolyamában (100—114. és 193—208.1.) is meg-
jelent. Érdeklődéssel olvassuk belőle (53.1.) a magyar főpapság-
nak szigorú egyházias fölfogását és szolgai meghajlásra nem vál-
lalkozó lelkületét II. József Los von Rom törekvéseivel szemben. 
Igen érdekes lenne, ha a magyar főpapságnak a gallikánizmussal 
szemben tanúsított, már 1682-ben kifejezett magatartását is bő-
vebben ismertetné. (L. Karácsonyi: Magyarország Egyháztörté-
nete2. 184. 1.) -

A befejezés- a vatikáni zsinat idevonatkozó tanításait fej-
tegeti. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 

Ehe und Volksvermehrung. Von Joseph Mausbach, Georg 
Sticker, Franz Hitze. ; 

1. Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen 
Sittenlehre. Von Prof. Dr. Joseph Mausbach. 

2. Geschlechtsleben und Fortpflanzung vom. Standpunkt des 
Arztes. Von Prof. dr. med. Georg Sticker. 

3. Geburtenrückgang und Sozialreform. Von Prof. Dr. Franz 
Hitze. 

M. Gladbach, Volksverein-Verlag. 1917. 

A lelkipásztorkodással foglalkozók gyakran érezhetik, mennyi, 
majdnem leküzdhetetlen nehézséget gördít eléjük, különösen a 
nemi etika terén, az a tény, hogy manapság tudomány, művé-
szet, divat, a társadalmi élet, törvényhozás, közvélemény igyek-
szik a következetes és meg nem alkuvó keresztény morális elve-
ket aláásni és helyükbe a teljesen hedonisztikus életfelfogást 
állítani. Ennek a mozgalomnak gyakorlati következményei látsza-
nak a házassági elválások szaporodásán, a házasságkötések csök-
kenésén, a prostitúció félelmes terjedésén, a gyermekáldás roha-
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mos alászállásán — mind olyan tünetek, melyeknek megállítása, 
javítása egyszerre valláserkölcsi, közegészségügyi, nemzettársa-
dalmi feladat. 

A cimben megjelölt vállalat ennek a feladatnak szolgála-
tába szegődött és a nemi élet elfajulásából származó veszélyek-
nek akarja útját állni. 

Mausbach műve keresztény etikai szempontból tárgyalja a 
házasságot, rámutat lényegére, a belőle fakadó erkölcsi köteles-
ségekre. Hangsúlyozottan kiemeli a keresztény etika következe-
tességét e téren. A gyermekáldás megakadályozásának erkölcsi 
beszámításánál az egyházi felfogás jogait védi és ezen felfogás 
gyakorlati következményeit fejtegeti, megoldva a belőle fakadó 
nehézségeket. 

Mausbachnál az etika, Sticker művében a keresztény morál 
alapján álló orvos jut szóhoz. Művének értéke épen a benne 
rejlő nagy szaktudásban van, amellyel az etika követelményeit 
orvosi szempontból is igazolja. 

Sticker tapintatosan tárgyalja a nemi élet biologiai és pszi-
chológiai oldalát; a természet alkotójának nagy célját mindig ki 
lehet olvasni soraiból és ezért tanulságos a könyv a lelkipászto-
rokra is, mert módszert is lehet belőle tanulni a nemi fölvilágo-
sításra vonatkozólag, melynek különben Sticker csak meghatáro-
zott föltételek mellett támogatója. A házasság felbonthatatlansá-
gának természetjogi megokolásaképen Sticker a gyermek jogát 
hangsúlyozza. A természettudomány és a keresztény etika sokszor 
találkoznak. 

A szerző kimutatja, hogy a malthusianus házasság mennyi 
zavarral jár az egészségre, idegrendszerre. Fejtegeti a nemi beteg-
ségeket. 

Tanulságos, ahogy a modern szofizmákat megcáfolja, melyek 
az orvosnak jogot akarnak adni, hogy a fejlődő életet megsem-
misítse. Eszerint az anya értékesebb életének megmentése köve-
teli néha a gyermek életének megsemmisítését. De honnét tudja 
az orvostudomány — így felel Sticker — melyik élet az értéke-
sebb? Ki hatalmazza fel az orvost, hogy belenyúljon a Gond-
viselés fonalába ? Az élet értékének megállapítása a teremtő dolga. 
Korszerű, okos beszéd, bárcsak ez a szellem lenne általános! 
A feminizmussal szemben hangsúlyozza : «Wir Ärzte werden nicht 
zustimmen, daß das gesunde, vollgeschlechtliche Weib eine hö-
here Aufgabe habe als die, Gattin und Mutter zu sein; und 
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werden nicht hören auf den Hohn der Frauenrechtlerinnen, der 
die — kinderreiche Mutter — mit den Bezeichnungen Gebär-
maschine und Muttertier zu verunglimpfen meint». Hathatósan 
védelmezi az etikai álláspontot a fajnemesítés barbár felfogásával 
szemben. 

Ez a könyv a nemi életről írottak legértékesebbjei közé 
tartozik; a legvitálisabb problémákat tárgyalja és orvosi szem-
pontból is beigazolja a krisztusi etika követelményeit. Akiknek 
lelkek irányítása a feladatuk, azok nagy haszonnal olvashatják. 

3. A vállalatban megjelent harmadik művet Franz Hitze, 
egy. tanár, német birodalmi képviselő írta. A nagyarányú szocio-
logiai munka, mely a teljes tudományos akribiát, statisztikai meg-
okolást nagy gyakorlati érzékkel párosítja, elsősorban a német-
országi állapotokat tartja szem előtt; hála Istennek, a mi viszo-
nyaink e téren még valamivel jobbak, de az ilyen társadalmi 
divatbetegségek hamar terjednek és ezért a magyar viszonyokat 
szem előtt tartó szociologia is sokat tanulhat a munkából. 

Hitze abból a statisztikai megállapításból indul ki, hogy 
Németország hovatovább eléri azt a stádiumot, amikor a népe-
sedés megáll vagy visszafelé sülyed. Ennek a jelenségnek a nem-
zet, a nemzet katonai hatalma, kereskedelmi élete, erkölcsi tisz-
tasága vallja kárát. Vizsgálva az elnéptelenedés okait, rájut arra, 
hogy ebben jelentős szerepe van az alkohol élvezetének, a nemi 
betegségeknek, a neomalthusianus életfelfogásnak, a preventív 
óvszereknek ; a társadalmi életberendezkedésnek, mely a sokgyer-
mekes család életét nehézzé teszi ; az életigények folytonos emel-
kedésének. Kiemeli a gyermekek korai felszabadításának hátrá-
nyos voltát e szempontból ; aztán a nehéz lakásviszonyokból, 
munkafeltételek, bérekből származó akadályokat. Az alapja azon-
ban az egész jelenségnek a vallásos érzés, áldozatkészség, Istenbe 
vetett remény csökkenése. 

Művének nagyobb részében Hitze azokat az eszközöket tár-
gyalja meg, melyekkel a családi, társadalmi, gazdasági, állami 
élet egész vonalán a veszélyes elnéptelenedést meg lehet állítani. 
A komoly társadalomtudomány egész természetes, hogy nem fog 
alapjukban erkölcsi kérdések megoldásához erkölcsi érzék nélkül. 
Ezért nem érdemel figyelmet holmi galilei szociologusok böl-
csesége, mely a kérdésbe a papi celibatust is be merte vonni. 
A veszélyt úgy lehet elhárítani, ha az okait megszüntetjük és 
Hitze gyakorlati útmutatásai is mindig az okok kiküszöbölésére 
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törekszenek. Nem felületes, felszínes jelenségek orvoslásáról van 
szó, hanem, amint a műből meggyőződhetik az olvasó, alapjában 
véve a keresztény etikának az egész társadalomban való érvénye-
sítéséről. Akárhonnét nézzük a társadalmi életet, jelen sülyedését, 
akármilyen részletjelenséget ragadjunk ki, a vizsgálódás ered-
ménye mindig az, hogy a beteges tüneteknek végső alapja az 
erkölcsi érzék hiánya. Hitze sokszor részletekbe, aprólékos elem-
zésekbe tévedő, de mindig gyakorlati javaslatai is ezt bizonyít-
ják. Műve, bármennyi is benne a puszta óhaj, amely talán soha-
sem fog megvalósulni, még sem utópia. Mert ahogy reális alap-
ról indul, épúgy reális a végső cél is — keresztény életfelfogás, 
társadalmi, állami berendezkedés — ez a sarkköve a szociális 
munkának és ezen fordul meg az egész vállalatban szem előtt 
tartott cél — a házassági életnek, kötelességérzetnek emelése, 
megtisztítása. 

Celldömölk. 
Dr. Kiihár Flóris O. S. B. 



III. V E G Y E S E K 

p r o t e s t á n s á l l á s f o g l a l á s 

az 1848-iki XX. t.-cikk végrehajtásáról szóló tvjavaslat 
tárgyában. 

Az a körülmény, hogy Apponyi Albert gróf vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 1917. december 21-én az 1848: XX. t.-c. 
fokozatos végrehajtásáról szóló törvényjavaslat elé egy másik 
törvényjavaslatot bocsátott «a katholikus autonómiáról», az evan-
gélikus és a református protestánsok némely vérmesebbjeire 
vörös posztó gyanánt hatott. Ezeknek lelkéből csakhamar lángra 
lobbant és kitört a lelkük mélyén hamu alatt lappangó izzó 
antikatholikus érzelem s elkezdtek érthetetlen dolgot mívelni, 
hasonlót ahhoz, melyet az a példabeszédben favágó végzett, aki 
maga alatt fürészelte a faágat, a melyen ült. 

Azt kiabálták s Debreczen városában határozatot is hoztak 
mellette, hogy saecularisatiót kell a pápistákra rázudítani, nem 
pedig autonomiát nekik adni. Az evangélikusok közgyűlésében 
a lelkesedés a katholikus vagyon állami elrablása mellett a 
tobzódás csúcspontját érte el, s csakis a higgadt Prónay Dezső 
báró főfelügyelő és Kapi Béla superintendens püspök óvatos-
ságra intő felszólalására ültek el a gáttörésre kész hullámok. 
A reformátusok, eltekintve a debreceni vulkán1 kitörésétől, sokkal 
meggondoltabban jártak el. Hatott körükben a «Sárospataki 
Református Lapok» december 2—9-iki 48. és 49. sz.-ban (334.1.) 
elhangzott következő figyelmeztetés: 

1 Debreczenben, az ottani állami egyetem megnyitó ünnepén, melyre a 
királyt is meghívták, a díszdoktorrá avatottak egyike, Zoványi Jenő, felolvasást 
tartott s abban többi közt azt mondta, hogy Kálvin tanai kárhozatosak, az 
újtestamentom (pedig) csak mithologia. Lelkészegyesület 52. sz. — Zoványi, a 
debreceni ref. theologiai fakultás tanára, azzal védekezik, hogy ő állami pro-
fesszor, neki minden szabad. És Zoványit a fakultás díszdoktorrá avatta. «Való-
ban örülnünk kell, mondja elkeseredetten a «Protestáns egyházi és iskolai Lap» 
1918. l.sz., hogy e nekünk annyira szomorú jelenetnél a király nem volt jelen.» 

$ 
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«Nekünk protestánsoknak soha sem szabad az állammal 
szemben támasztott anyagi igényeinket a saecularisatió gondola-
tával kapcsolni össze. Ezzel mi magunk gyöngítenénk azt az 
alapot, amire igényeinket alapítjuk». 

Ezt az okos szót-Sárospatakon Buza Lajos mondta ki. Ez— 
gondolkodóba ejtette az atyafiakat. 

A gondolkodásba azután harsány hangon belekiáltott Buda-
pestről dr. Kováts István (a Prot. Egyházi és Iskolai Lap 1918. 
január 13-iki 2. számban), hogy: ha az atyafiak az 1848-iki tör-
vény végrehajtásában a «teljes paritás»-t megkapják (3 pontba 
foglalta össze ez iránt a protestáns kívánságokat) : akkor ne 
lármázzanak saecularisatióról, hanem siessenek elfogadni a fel-
ajánlott milliókat, míg nem késő. Miért ? Mert máris nyakunkon 
van a saecularisatiónál sokkal kegyetlenebb eljárás, a separatio 
szellője: a minden kultusz-badget eltörlése. Akkor azután igazán 
nem juttat majd az állam se pápistának, se lutheránusnak, se 
kálvinistának, se zsidónak — semmit. Jobb ma egy túzok, mint 
holnap semmi! 

Ilyen figyelmeztetések hatása alatt jött létre a két protestáns 
«testvér-egyház» hivatalos állásfoglalása a szóban levő törvény-
javaslattal szemben. A reformátusoké konventből, az evangé-
likusoké közgyűlésből kelt. Álljon itt emlékezet okáért mindakettő, 
ahogy kaptuk : a reformátusoké szószerint, az evangélikusoké ki-
vonatban. 

Konventi határozat az 1848: XX. t.-cikk fokozatos végre-
hajtásáról szóló tvjavaslat tárgyában. 

I. Az egyetemes konvent az országgyűlés képviselőházához 
vallás és közoktatásügyi miniszter úr által 1917. évi december hó 
21-én benyújtott törvényjavaslatot, mint az 1848: XX. t.-c. 3 para-
grafusában foglalt elvek fokozatos megvalósításának egyik lánc-
szemét és különösen az eddigi javadalmazás helyébe lépő s az 
állandóság és törvényes biztonság követelményeinek megfelelő 
örök alapítványi formát elismeréssel fogadja. 

II. Nem tartja azonban szerencsésnek az egyetemes konvent a 
«Segélyezés» szó használatát, hanem e helyett kéri úgy-e tör-
vényjavaslatban, mint általában más törvényekben is az «állami 
hozzájárulás» kifejezés alkalmazását. 

III. Kívánatosnak tartja az egyetemes konvent annak törvényes 
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biztosítását, hogy az örök alapítványi tőke egyházunknak záros 
határidő alatt kifizettessék, továbbá, hogy tekintettel a háború 
folytán előállott rendkívüli szükségleteinkre, adófizető híveink 
számának csökkenésére és híveink adóval való túlterheltségére, 
a javaslat második szakaszában fokozatosan beállított évjáradék 
legutolsó évi összege vagyis református egyházunkat illetőleg 
az évi 5.064,000 K állami hozzájárulás már az 1918—19. évi 
állami költségvetésbe felvétessék és folyósíttassék. 

IV. Aggodalommal látja az egyetemes konvent a törvény-
javaslat 5. szakaszát, melynek első bekezdése a 4. §-ban felsorolt 
háromféle egyházi szükségletnek a jövőben való továbbmenő állami 
táp*3gatását kizárná és a másféle egyházi szükségletek jövőben 
való állami javadalmazásának olyan diszkrecionárus feltételeit 
állapítja meg, amelyek kiszolgáltatnák egyházunkat a mindenkori 
kormányok változó jóakaratának. Egyetemes konventünk ezen 
mostani rendezéssel korántsem tekinti örökre kielégítettnek a 
javaslat 4. §-ában említett célokra nézve egyházunknak az állam-
mal szemben az 1848: XX. t.-c. 3. §-án alapuló jogait, mert sem 
az egyházi adózás rendezésére, sem a közigazgatási költségekre, 
sem az országos lelkészi nyugdíjintézet támogatására a most 
nyújtani szándékolt járadékok minden időre elégségesek nem 
lehetnek és szükségleteink a természetes fejlődéssel együtt járó 
növekedéssel az államnak az 1848: XX. t.-c. alapján jövőre is 
számolnia kell már a pénz vásárlóképességének csökkenésére 
való különös tekintetből is. Épen azért arra kell kérnünk a tör-
vényhozást és a kormányt, hogy a javaslat 5. §-át a következőleg 
módosítani méltóztassék : 

«5. §. A jelen törvényben megállapított alapítványi tőkék 
illetve évjáradékok sem a 4. §-ban felsorolt, sem az ott fel nem 
sorolt egyéb egyházi szükségletekre vonatkozó állami hozzá-
járulások esetleges és a szükséghez mért, valamint a viszonosság 
és az egyenlőség elvének megfelelő jövőbeni felemelését nem 
gátolhatják. E törvény azokat az állami hozzájárulásokat sem 
érinti, amelyek az itt felsorolt egyházakat eddig alkotott vagy 
jövőben alkotandó külön törvények, vagy az ily törvényeken 
alapuló szerződések, illetve kormányintézkedések értelmében akár 
egyházi, akár iskolai célokra illették vagy azután illetni fogják, 
vagy a fejlődés mértékéhez képest szükségesnek fognak mutat-
kozni». 

V. Miután a törvényjavaslat 8. §-ának intenciója nyilván-



VEGYESEK 3 1 3 

valóan a párbér kérdésének megoldását is célozza, ezt azonban 
mostani szövegezésével elérve nem látjuk, szükségesnek tartja 
egyetemes konventünk e §-nak olyan fogalmazását, melyből 
világosan kitűnjék, hogy a párbér fizetési kötelezettsége alól 
minden idegen felekezetű egyén feltétlenül mentesül. Az ezen 
szakasz által érintett kérdések a rendezést igénylő jogviszonyok 
egész sorozatát hozzák napirendre, melyekre nézve kívánja az 
egyetemes konvent azt, hogy azok a viszonosság és egyenlőség 
elveinek alapján kellő szabatossággal meghatároztassanak és 
rendeztessenek. Egyáltalában nem akarja azonban a konvent ezek 
rendeztetése által a jelen törvényjavaslat törvénnyé válását kés-
leltetni. Az említett jogviszonyok közül különösen kiemelendő-
nek tartja a patronátusi jog kérdését, amelyre nézve szükséges-
nek látja annak kimondását, hogy ott, ahol a községek és váro-
sokban a patronátusi kiadások meghaladják a patronátusi bevé-
teleket, az 1868 : LIII. t.-c. 23. §-a megfelelően alkalmaztassák.i 

VI. Végül ezúttal is szükségesnek látja az egyetemes konvent 
annak kijelentését és hangsúlyozását, hogy bár az utóbbi évek-
ben kétségtelenül történtek a kormány részéről jóakaratú intéz-
kedések a lelkészek súlyos anyagi helyzetének könnyítésére, mégis 
magának a lelkészi alapfizetésnek korszerű, a főiskolai képzett-

'séghez mért s az állami közszolgálati alkalmazottakéval azonos 
elvek szerint történő rendezését elodázhatatlan feladatnak és 
szükségességnek tekinti, amely nélkül a mai nagy lelkészhiányon 
és az egyházak belső életének ebből folyó gyengülésén segíteni 
nem lehet. Ez pedig úgy állami, mint a társadalmi életben is 
igen súlyos erkölcsi bajok és zavarok kútforrása lehet, amelynek 
elkerülése nemcsak egyházi, de nemzeti és társadalmi érdek is. 

A magyarhoni ev. egyházegyetem közgyűlésének 
határozata.2 

1. Kívánatosnak tartja, hogy a katholikus autonómiáról és 
az 1848. évi XX. t.-c. fokozatos végrehajtásáról szóló két törvény-

1 Az illető § azt rendeli, hogy a felekezetek községi segélyezése a népes-
ség aránya szerint történjék. 

2 Ennek a határozatnak elfogadását megelőző vitáról a «Prot. egyh. és 
isk. Lap» 1918. 3—4. sz. ezt mondja : «Nagy figyelmet és feltűnést keltett a 
gyűlés körében (jan. 10. és 11-én) lefolyt vita, amelynek során mindjárt az 
első szónok, dr. Obetkó, eperjesi jogtanár, a javaslatnak, mint időszerűtlennek 

Religio, hittud. és bö.cs, folyóirat. 21 
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javaslatban foglalt intézkedések egy és ugyanazon törvénycikkbe 
vétessenek föl. 2. Az örök alapítványul felajánlott 200 millió 
koronát elfogadja, de ennek felerészben ingatlanokban való ki-
szolgáltatását kéri 10 évi határidő alatt. 3. Kérelmezni fogja, 
hogy a lelkészi fizetések újabban rendeztessenek a kongrua-
törvény revíziója útján és hogy a lelkészek mindazokban a pótlé-
kokban és kedvezményekben részesíttessenek, amelyekben az 
az állami tisztviselők. 4. A törvényjavaslat kiegészítését kérik a 
következő intézkedésekkel, hogy amint a vallás- és tanulmányi 
alap a római katholikus egyháznak korlátlan rendelkezésére 
adatik ki, épűgy adassanak ki az állami segítések a protestáns 
egyházak korlátlan rendelkezésére, amelyeket az összes protestáns 
középiskolák élveznek és hogy a kormánynak akár a tanárok 
kinevezése körül, akár más tekintetben gyakorolt és a protes-
tánsok autonómiáját korlátozó befolyása megszűnjék. Az összes 
felekezeti iskolák tanárai és tanítói járandóságai állami kiegészí-
téssel egyenlők legyenek a megfelelő fokú állami tanárok és 
tanítók fizetésével és járandóságaival. Állami hozzájárulásban 
részesítendők a felekezeti, fő-, közép- és népiskolák, amelyeknek 
dologi kiadásairól a felekezeti egyházi hatóság gondoskodni nem 
képes. Beruházási állami hozzájárulást kér amaz intézeteknél, 
amelyeknél azt a tanügyi érdekek megokolják. Tegyék lehetővé,' 
hogy ama protestáns gyülekezetek, amelyek csak anyagi kényszer 
hatása alatt adták át iskoláikat az államnak, iskoláikat visszakap-
hassák. 5. A törvényjavaslat 6. szakaszát úgy kívánja módosítani 
az egyház, hogy az állami hozzájárulásról szóló számadás köte-
lezettsége alól felmentessék. A törvényjavaslat 8. szakaszában a 
második bekezdés a következőképen szövegeztessék : A jelen 
törvény erejénél fogva megszűnik és a múltra nézve sem követel-
hető a másvallású hívektől semmiféle szolgáltatás. Végül a töké-
letes egyenlőség és viszonosságnál fogva intézkedés veendő fel 

és sérelmesnek a napirendről való levétele mellett foglalt állást. E mellé állottak, 
sőt ennél is tovább mentek a «radikális» párt tagjai, Szimonidesz Lajos, az 
Ev. Lap szerkesztője, Nagy Lajos és többen, akik a szekulárizáció mellett törtek 
lándzsát és úgy állították ezt oda, mint a 48-as törvény logikai következmé-
nyéit. Szóval, az evangélikusok «radikálisai», kik közül Nagy Lajos a «Nyugat» 
radikálisaival egy húron pendül s egy követ fúj, úgy viselkedtek, hogy méltán 
reájuk illeszthető az a bizonyos német dicséret : «Stolz lieb ich den Spanier». 
Maga az evangelikus közgyűlés határozata is, melyet nagy szótöbbséggé 
fogadtak el, s amely «felirat» akar lenni az országgyűléshez, nem felfelé, hanem 
«lóhátról lefelé» való beszéd modorát árulja el. 
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a törvénybe, hogy a teljes jogú evangélikus theologiai fakultás 
mielőbb államköltségen felállíttassák és olyan tudományegyetembe 
szervesen kapcsollassék bele, ahol az evangélikus fakultás sikeres 
előfeltételei fennforognak. Kerestessék meg a kormány, hogy a 
hivatalos ünnepeknek római katholikus felekezetű szinezete meg-
szüntettessék. A katholikus lelkészet terén az evangélikus tábori 
lelkészeknek a római katholikus lelkészeitől való függő viszonya 
megszüntettessék. A hitoktatás kérdése és a hitoktatók díjazása 
az összes felekezetek körében egyöntetűen rendeztessék, a pro-
testáns ügyek intézésére a közoktatási minisztériumban protestáns 
osztály állíttassék fel. 

Balatonlelle. Dr. Breznay Béla. 

a z a q u i n ó i s z e n t - t a m á s - t á r s a s á g b ó l . 
Az 1918. február 20-án tartott felolvasó ülés. Színhely és idő : a központi 

papnevelőintézet díszterme, este 1/2 6. 

Jelen voltak: dr. Székely István prelátus-kanonok, elnök, 
dr. Kiss János egyetemi tanár, alelnök, dr. Ámon Pál prelátus-
kanonok, papnevelőintézeti kormányzó, Fieber Henrik papnevelő-
intézeti alkormányzó, dr. Babura László papnevelőintézeti lelki-
igazgató, lovag Fuchs Károly dr., dr. Pataky Arnold egyetemi 
tanár, Kaszás Rajmond kármelita házfőnök, Ács Ambrus hittanár, 
ifj. Gonda Béla és neje, Fehér Ilona, Utassy Adrienne, Velics 
Lajos, dr, Dvorzsák Dezső, Gaszner Józsefné, Várhidy Lajosné, 
Sándor János, Zborovszky Ferenc S. J., Brauen Aurél, Kacziány 
Aladár festő, dr. Záborszky István, Szabó Teruska, Földes Elza, 
Szende Karola. P. Velics László S. J. kalksburgi múzeumőr mu-
tatványos felolvasást tartott a fenségesről a művészet fényében. 
Miután a fenségesnek eszméjét bölcseletileg elemezte és meg-
határozta, mutatványainak tárgyául a festőművészet nagy alkotá-
saiból több képet választott ki, melyek a világtörténelmi fejlődés 
sorában, mint a fenségesnek eklatáns megnyilvánulásai állanak 
előttünk. Az ember teremtése, a bábeli néposzlás, az isszusi csata 
s utána a görög művelődés szétterjedése mint előkészület Krisz-
tusra, Jeruzsálem pusztulása s az ótestamentom lejárata, Nagy 
Konstantin győzelme és a mediolanumi edictum, a kereszténység 
győzelmes viaskodása mindmáig a pokol kapui ellen stb. voltak 
a kontemplált kulturfejlődésnek egyes argumentumaié 

21* 
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Közgyűlés 1918. március 11. a központi papnevelőintézet dísztermében. 

Jelen vannak: dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, 
védő, dr. Nemes Antal v. püspök, dr. Ámon Pál prelátus-kano-
nok, dr. Székely István prelátus-kanonok, dr. Giesswein Sándor 
prelátus-kanonok, dr. Kiss János, dr. Mihályfi Ákos, dr. Lukcsics 
József, dr. Kmoskó Mihály, dr. Trikál József, dr. Schütz Antal és 
dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, dr. Nemes Imre nyug. fő-
reáliskolai igazgató, dr. Horváth Sándor O. P., Gabányi Jánosné, 
Lakner Gyuláné, Menkina János alezredes, Tim Béla, Lukács 
Géza, Fehér Ilona, Kiss Dezsőné, Held Imre, dr. Töttössy Miklós, 
dr. Paupera Ferencné, Paupera Jenny, Rezső Antal és neje, 
dr. Galovits Zoltánné, Beny Mariska, dr. Auer Jenő apát, aka-
démiai plébános, Ács Ambrus hittanár, Polgár Pál, Böle Kornél 
O. P., Badalik Bertalan O. P. Trenkó József, dr. Szóka István és 
neje, dr. Sebes Ferenc, Jalsovszky Géza, dr. Várkonyi Fidél, 
dr. Wolkenberg Alajos egyetemi tanár, dr. Fieber Henrik pap-
nevelőintézeti alkormányzó, dr. Babura János papnevelőintézeti 
lelkiigazgató, Zsámboki Pál, Szabó Teréz, dr. Boroviczény Nán-
dor, dr. Zsiska Pál, Grba Braniszláv abs. stud, theol., Fischer 
Ágoston, Csányi K. Sándor, Perlaky-Prasser, Esty Miklós, Gyön-
gyösi Béla, Zimányi Gyula, dr. Krajnyák Gábor, Kiss Géza, 
Ströcker Sándor, dr. Balogh Albin, Jorgovan Miklós jh., Brauen 
Aurél, dr. Lambert Ferenc, Vanyek Béla s több egyetemi hallgató. 

Az elnöklő püspök megnyitójában azt a kérdést vetette föl, 
vájjon amit a mai bölcselet intuíciónak mond, annak csiráit vagy 
kapcsolópontjait nem találjuk-e meg a skolasztikusoknál is? 
A nála megszokott mélységgel és eredetiséggel megállapjtotta, 
hogy a konkrét érzéki egyed megismeréséről fölállított skolasz-
tikus elmélet nem vihető keresztül és a konkrét egyedi valóság-
ról csak abban a föltevésben van értelmi ismeretünk, ha az érte-
lem nemcsak általános, fogalmakkal ismer, hanem az értelembe 
nyúló valóságot a maga hatékonyságában közvetlenül látja meg. 

A nagy tetszéssel fogadott értekezés után jelentette, hogy 
a társaság alapítótagjai közé újabban beléptek.: dr. Steécz György 
(1000 K), dr. Giesswein Sándor (300 K) és dr. Schütz Antal. 

Dr. Kiss János ügyvezető alelnök jelentésének tartalma: 
A Társaság az elmúlt 25 év alatt 171 ülést tartott, 

247 felolvasással; az elmúlt évben 8 ülést tartott, 15 felolvasás-
sal. Az ülések látogatottsága kielégítő volt. Az alelnök meg-
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emlékezett a társaságot megalapító dr. Wolafka Nándor v. 
püspökről, a társaság volt és jelen védőiről : dr. Steiner Fülöp, 
dr. Városy Gyula és dr. Prohászka Ottokár püspökökről s volt 
és jelen elnökeiről: dr. Bognár István egyetemi tanárról, 
dr. Városy Gyuláról és dr. Székely Istvánról. 

Dr. Martin Aurél a titkári és pénztári jelentést terjesztette elő, 
melyből kitűnt, hogy a társaságnak 149 alapító, 119 rendes és 
240 pártoló tagja van. A társaság vagyona 22.383 K 75 fill. Erre 
dr. Hanuy Ferenc és dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, számvizs-
gálók 1918. rnárc. 7-iki jelentését az utóbbi felolvasta, amint követ-
kezik : Alulírottak, mint az Aquinói Szent-Tamás-Társaság szám-
vizsgáló bizottságának tagjai, tisztelettel jelentjük, hogy dr. Martin 
Aurél pénztáros által a társaság mult 1917/18. évi bevételeiről, 
kiadásairól és értékpapír- s készpénzvagyonáról szerkesztett szám-
adást a pénztári naplóval és a bevételi és kiadási tételeket iga-
zoló okmányokkal együtt tüzetesen átvizsgáltuk és rendben 
találtuk és egyúttal meggyőződtünk arról, hogy a társaságnak 
értékpapírokban 20.300 koronányi, póstatakarékpénztári csekk-
számlán 1740 kor. 01 fillér, míg készpénzben a kézi pénztárban 
343 kor. 74 fillérnyi vagyona tényleg megvan, és pedig az érték-
papírok a legközelebb esedékes szelvényekkel együtt. Miért is 
javasoljuk, hogy nevezett pénztárosnak a mult évi pénztárkezelés 
iránt a számadási felmentvényt megadni és egyúttal neki jegyző-
könyvben köszönetet nyilvánítani méltóztassék. 

Az elnök kimondotta, hogy a közgyűlés a pénztárosnak a fel-
mentvényt megadja s neki és a számvizsgálóknak köszönetet mond. 

Dr. Kiss János ügyvezető alelnök megbízatása lejárt, a köz-
gyűlés újabb három évre megválasztja őt. 

Új tagokká dr. Székely István elnök és dr. Kiss János 
alelnök indítványára megválasztják a következőket: 

Dr. Csáktornyai Gamauf István segédlelkész Budapest. 
Dr. Faragó János segédlelkész Lippa. 
Dr. Nyisztor Zoltán püspöki szertartó Szatmár. 
Dr. Scheffler János hittanár Szatmár. 
Dr. Stuhlmann Patrik prémontrei-r. tanár Kassa. 
A tárgysorozat utolsó pontja volt dr. Horváth Sándor ren-

des tag felolvasása: Állameszme és a népek önrendelkezési joga 
címmel. 
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Fizetések nyugtatása. 

1914 re, 15-re és 16-ra 36 koronát fizetett: dr. Ferdényi Kálmán. 
1916-ra 12 koronát fizetett: dr. Lutter János. 
1917-re 12 koronát fizettek: dr. Lutter János, Török Zoltán. 8 koronát 

kiegészítésül Funczik Etnil és Nagy Dezső. 4 koronát pótlásul Ocskó Lajos. 
1918-ra 20 koronát fizettek : dr. Acsay Antal, Czandt Lajos, Comsa György, 

Báthy Gyula, dr. Bedy Vince, Fent Ferenc, Róm. kath. főgimnázium Kolozsvár, 
Herczog Mihály, Kiss Lajos, dr. Lutter János, Mangra Vazul, Plébániahivatal 
Búrszentgyörgy, Jászómindszent, Nagyszalonta, Óhegy, Pitthard László, Szom-
mer Károly, dr. Török Mihály, gróf Üchtritz-Amade Emiiné, dr. Vajó József. 
18 koronát: Városi nyilv. könyvtár Budapest. 14 koronát kiegészítésül: Petrás-
sevics Béla. 12 koronát : Koudela Géza, Ocskó Lajos, Török Zoltán. 10 koronát : 
Beregi Andor, Faragó Károly, Funczik Emil, dr. Nagy János, dr. Nécsey Ede, 
dr. Párvy Sándor. 8 koronát kiegészítésül : Sz. Ferencrendiek Andocs, Fogaras, 
dr. Rézbányay József. 5 koronát : Somogyi A. Árpád. 4 koronát kiegészítésül : 
dr. Galló Simon, dr. Juhász Kálmán, Plébániahivatal Jánosgyarmat. 

1919-re 20 koronát fizettek : Sz. Benedekrendi székház Kőszeg, dr. Juhász 
Kálmán. 

A nyugtatást április 9-ikén zártam le. 
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint erről 

az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet küld-
tek, szíveskedjenek a pótlást megtenni ; kívánatra újabb befizetési 
lapot küldök. A hátralékosok is szívesek lesznek fizetni. 

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

Nagyon kérem a megrendelőket, szíveskedjenek a címük-
ben, kivált lakásukban beálló változást azonnal tudomásomra 
adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes címre, ellen-
kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 
Az Első Magyar Általános Biztosító-Társaság április 6-ikán 

tartotta évi rendes közgyűlését gróf Csekonics Endre belső titkos 
tanácsos elnöklete alatt. A napirend előtt szólásra emelkedett 
Berzeviczy Albert belső titkos tanácsos, igazgatósági tag s a 
kormánytestület, valamint a részvényesek nevében klasszikus 
szépségű szavakban üdvözölte Ormódy Vilmos vezérigazgatót 
abból az alkalomból, hogy az a társaság szolgálatába lépésének 
a mult év december havában immár hatvanadik évfordulóját töl-
tötte be. Az üdvözölt vezérigazgató meleg köszönetet mondott a 
lelkes óvációért. Az 1917. évi számadásokat és mérleget az igaz-
gatósági jelentéssel együtt Ormódy Vilmos főrend, vezérigazgató 
terjesztette elő. A lezárt üzletév végeredménye kedvező volt, noha 
a biztosítási üzletszerzés à háborús viszonyok közt igen sok gátló 
akadállyal kénytelen küzdeni. Az egyes ágazatokban ennek elle-
nére tapasztalható díjbevételemelkedés jórészt a biztosított javak 
értékemelkedésében találja magyarázatát. A tűzbiztosítási üzlet 
káraránya a mult üzletévben kevésbbé kedvezett a társaságnak, 
mint a korábbi években, ami szintén arra vezethető vissza, hogy 
a kockázatok jelentékeny értéknövekedés mellett a már régebben 
elfoglalt biztosítási területeken halmozódtak. A jégbiztosítási üzlet 
a mult évi szokatlanul megcsökkent jégkáresetek mellett, hosszú 
idő után ezúttal kielégítően nyereséges volt. A betörésbiztosítási 
üzlet ismét szembetűnően haladt, de a kockázatok a betörési 
bűntettek köztudomású szaporodása folytán, ebben az üzletágban 
is nehezebbekké lettek. Az életbiztosítási ágban az új üzletek 
szerzése, a háborús viszonyok okozta nehézségek dacára, a mult 
év folyamán, a korábbi háborús évek pangásához képest, már 
nagyobb lendületet vett, amiben része van annak is, hegy a tár-
saság újabban a hadikölcson-életbiztosítást is üzletkörébe vonta. 
Az életbiztosítottak halálozási arányán a háború hatása a mult 
üzletévben is megállapíttatott. A társaság, híven hazafias hagyo-
mányaihoz, nagyarányú hadikölcsönjegyzéseit a mult évben is 
folytatta, úgy hogy összes jegyzései immár elérték a 150 milliót. 
A társaság félszázados jubileumi alapítványa kamataiból 200,000 K 
összeget az országos anya- és csecsemővédő intézetnek adomá-
nyozott s ezenkívül 36,709 I< 59 f összeget oszt ki a közgyűlésen 
megállapított köz- és jótékonycélokra. Rendkívüli emelkedést 
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mutatnak a mult évi zárszámadások szerint a társaság adminisz-
tracionális kiadásai, miután a háborús drágaság okából a társa-
sági tisztviselők összes személyi járandóságait az igazgatóság a 
korábbi 2.444,724 K-ról 5.441,399 K-ra emelte s miután a meg-
növekedett adóterhek fedezetéül 1.590,402 K 27 f összeget tett 
tartalékba. A mult évben elért 7.341,917 K 66 f összes nyere-
ségből az alapszabályszerű levonások és bőséges tartalékolások 
után 3.200,000 K összeg fordíttatik a részvényesek osztalékára s 
eszerint minden egész részvényre 800 K évi osztalék esik. Miután 
a közgyűlés a mult évi számadásokat, mérleget és az igazgató-
sági jelentésbe foglalt összes javaslatokat elfogadta s a felment-
vényt minden irányban megadta, az igazgatóságba új tagokul 
Teleszky Jánost, a felügyelő-bizottságba Antal Gézát és Gál Jenőt, 
a választmányba pedig báró Harkányi Jánost, báró Herzog Mórt, 
báró Papp Gézát, Somsich Miklóst, gróf Széchenyi Emilt és 
báró Tallián Bélát választotta meg. 

* 

Dr. Breznay Béla. A világháború sorsa mindenható, igazságos 
Istenünk keze alatt. Titkári jelentés az Orsz. Vöröskereszt-Egye-
sület balatonlellei fiókegyletének közgyűlésén, 1917. 

Ugyanaz. Vallásosság és becsületesség hiánya oka minden 
bajnak, a mostani világháborúnak is. Titkári jelentés, 1918. 

A Katholikus Népszövetség tíz éve. 1908—1918. 
Keresztény Kiskönyvtár. 3. füzet: Dr. Tóth Kálmán. Krisztus 

titokzatos teste szent Pál tanításában. 30 f. 10. füzet : Dr. Giesswein 
Sándor. Igazságosság és béke. 30 f. 11. füzet: Dr. Tóth Kálmán. 
Az Isten országa. 30 f. 

Könn József. Légy erős! Ébresztő az igazi életre. 1 K. 
A Szent István Akadémia Értesítője. 1918. III. év. 1. sz. Szer-

keszti Reiner János főtitkár. 2 K 
A Szent-István-Társulat Népiratkái. 316. szám. Horváth E. 

János. I. Ferencz József. 40 f. 317. sz. Cséplő István. IV. Károly 
király. 40 f. 318. sz. Dr. Szekeres József. Erdélyről. 50 f. 319. sz. 
Wenninger Mátyás. Akié a föld, azé a haza. 40 f. 320. sz. Rovó 
Lajos. Firer úr Dékány meg a felesége. 40 f. 321. sz. Dr. Takács 
Menyhért. Tudnivalók a katholikus autonómiáról. 40 f. 322. sz. 
Báthory Nándorné. Két anyáról. 30 f. 323. sz. Szent miseáldozat. 
324. sz. A beszélő madár. 325. sz. Tóth József. A Miatyánk a 
szomorúaknak, szenvedőknek. 40 f. 



Heesz János. Fordította dr. Tóth József. Szent Márton, a 
hitújonc. Verses dráma 3 felvonásban. 

Dr. Vucskics Gyula. Hiszem a testnek feltámadását. Alkalmi 
beszéd. 30 f. 

Dr. Wiek Béla. A tanuló ifjúság előkészítése a szent gyónásra 
és áldozásra. 1 K. 

Cséplő Zoltán. A béke imádságos könyve. 1917. Kötve 2 K. 
Dr. Kis-Erős Ferenc. A prózai és költői írásművek szerkesz-

tés* és stilustanának elmélete. 1918. 3 K. 
Ugyanaz. A prózai műfajok elmélete. 1918. 3 K. Mind a két 

mű a tárgyra tartozó psychologiai és logikai elvek tekintetbe 
vételével, magasabb fokú intézetek és művelt emberek számára 
készült. 

Dr. Mattyasovszki Kasszián. A mennyiségtan és természet-
tudomány a hitvédelemben. Budapest, 1917. 

Ugyanaz. A végtelen a mennyiségtanban és a természettudo-
mányban. 

Miskolczy Jenő. A Szentháromság nyomai az ószövetségben. 
Hittudománydoktori értekezés. Vácz, 1917. 

Nóvák Lajos. A keresztény gyermekvédelem. Budapest, 1917. 
2 K 40 f. 

* MŰINTÉZET. * 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r # u d v a r i s z & U í t ó . a 

Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszere (pneuma-
tikái/, tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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• 

MINDENKIT ÉRDEKEL 
a bekövetkező békekorszak egyik legfőbb 

problémája : az új nemzedék kérdése. 

Nóvák Lajos prépostnak 

A KERESZTÉNY 
GYERMEKVÉDELEM 

cimü, most megjelent nagyszabású 
müve nemcsak azt mutatja meg, 
amit az egyház, társadalom és 
állam évszázadokon keresztül a 
gyermekvédelem érdekében tettek, 
hanem irányt mutat a jövöre is. 

Ai irodalmunkban páratlanul álló 
mű ára 2 kor. 40 fillér. 

Kapható a 

Szent-lstván-Társulat 
könyvkereskedésében, 

Budapest, IV. ker., Kecskeméti-utca 2. sz. 
és Szegeden, Kárász-utca 10. szám alatt. 
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a l i c e n t i á t u s o k j o g a i é s k ö t e l e s -

s é g e i . 

AL I C E N T I Á T U S O K A T leginkább a korabeli főpapok levelei és 
rendeletei, a főesperesi látogatások s a zsinatok jegyző-

könyvei említik. Ezek ama források, melyekből hivatalukkal járó 
jogaikat és kötelességeiket megismerhetjük, i 

E jogok és kötelességek gyakorlatára a nemcsak vallási, 
hanem ethnografiai és művelődéstörténeti szempontból is örök-
becsű Canonica visitatio protokollumai a legmegbízhatóbb kút-
fők. Jelentőségük a történetíróra elsőrendű, mert világosak, első 
kézből valók és föltétlen hitelt érdemelnek. 

A vidéki kulturélet gyengén lüktető központjaitól — a 
plébániáktól — is távoleső kisfalusi nép támasza a licentiátus. 
Ö tartja fenn az érintkezést a centrum és a perifériák között. 
Működését nemcsak közvetlen följebbvalója, — a szomszédos 
plébános — ellenőrzi (akit viszont a licentiátus tájékoztat a hely-
ségében lelkipásztori téren felmerült jelenségekről); szemmel 
kiséri őt a lakosság apraja-nagyja is. A királyi fölhatalmazással 
és főpásztori meghagyással fölruházott főesperes pedig nem 
abból a célból járta be a kerületében fekvő helységeket és érdek-
lődött a híveknél lelkipásztoraik iránt, hogy az utóbbiak hibáit 
takargassa, hanem hogy a tényleges állapotokról meggyőződést 
szerezzen és erről főpásztorának hű jelentést tegyen.2 Minden 

1 Irodalom: Oltványi: Licentiatusok. Religio 1859. évf. — Ompolyi : 
A licentiatusok Erdélyben. U. o. — Zerich : A licentiatusok Erdélyben. U. o. — 
S. : A licentiatusokról. Új Magyar Sión 1876. évf. — Lányi-Knauz : Magyar-
ország egyháztört. II. köt. — Itt megemlíthetem a Havi Közlöny 1915. évf.-ban 
(5—12. sz.) a licentiatusokról megjelent cikksorozatomat, jóllehet abban egye-
dül azt a kérdést iparkodtam tisztázni, vájjon voltak-e Délmagyarországban 
licentiátusok. 

2 Kollányi Ferenc : Képek a hazai hitújítás történetéből. Magyar Sión 
1891, 751-752. old. 

Religio, hittud. és böl«e. folyóirat. 2 2 
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abstractiótól ment, csupán az anyaggyűjtés pontos adatai és a 
valóságos történések fölsorolására szorítkozó jelentései közvetlen 
szemléletének és tapasztalatainak termékei, ami valószínűtlenné 
teszi, hogy készítőjük, — kinek társadalmi állása és a belé helye-
zett bizalom elegendő kezességet nyújtanak pártatlanságáért — 
tévedéseknek áldozata. 

Míg e főesperes-látogatási protokollumok jobbára az egyes 
licentiátusok működéséről, addig a zsinati határozatok a licentiá-
tusok összességének jogairól és kötelességeiről nyújtanak fölvilá-
gosítást. 

Az egykorú iratok különböző elnevezéssel illetik őket: «cleri-
eus»,1 («deák»),2 «concionator», «praedicator» Lányi szerint a 
törökök «.fél-pap-»-oknak hívták őket.4 Pázmány néha katechis-
táknak («catechista»), íróink <sszabadalmas»-okmk is nevezik 
őket.5 Legtöbbnyire «licentiátus» néven szerepelnek. Ez az elne-
vezés a «licentia docendi»-ból ered.6 

1 «Clericus» — mint ismeretes — tulajdonképpen annyit jelentett, mint 
«egyházi férfiú». Minthogy eleinte csaknem kizáróan az egyháziak ápolták a 
tudományokat, később az Írástudás és a tudományok elterjedésével a clericus 
szóval az írástudókat s általában a tanult embereket jelöltek meg. «íródeák», 
«titkár» jelentéssel már régi okleveleinkben előfordul. Távolabbi jelentésének — 
tanult ember — megjelölésére a «deák» szót használták. Nyoma van annak, 
hogy népünk a licentiatusokat így is nevezte. 

2 A mernyei licentiátust, Jókai Miklóst pl. «Miklós deák»-nak hívták. 
(Melhárd: A székesfehérvári őrkanonokság tört. Veszprém 1906, 38. old.) 

A «deák» szó a magyarok, szlávok és románok közös szava s a latin 
(ez jèdig a görög) «diaconus»-ból származik. Három főjelentése van : 1. diáko-
ni> a görögkeletieknél : cantor, 2. titkár, mint a cleric'usból lett francia clerc, 
3. I- özönséges értelmében : tanuló, tanítvány vagy iskolát végzett ember. 

3 Az 1651. évi (mások szerint 1611.) február hó 7-én Fejéregyházon, 
Hallerkői Haller István küküllői főispán kastélyában hozott egyházi konstituciót 
az erdélyi püspöki helynök és az udvarhelyi főesperesen kívül még két licen-
tiátus is aláirta ilyenképpen : «Joannes Demeter Clericus Licentiátus concionator 
Szent-királyensís ; Benedictus Foro Licentiátus Concionator Oroszhegyiensi: . 
(Ompolyi : A licentiátusok Erdélyben. Religio 1859, 147. I. Zerich: A licen-
tiátusok Erdélyben. U. o. 154.1.) «Praedicator» néven fordulnak elő az 1674. évi 
május hó 24-i generális kongregáció második, harmadik és hatodik pontja alatt. 

4 Magyar föld egyháztörténetei. II. 229. 1. 
5 Ez kétségkívül a «licentiátus» szolgai fordítása. 
6 Hajdan ugyanis azt nevezték licentiátusnak, aki az egyetemen előírt 

vizsgákat sikeresen letette s tanítási engedélyt (licentia docendi) nyert az egye-
temen. Manapság a licentiátus egyetemi rangfokozatot jelent. (V. ö. Babura: 
A hittudori jogok és kiváltságok. Hittudom, folyóirat 1906,158. old.) — A «licen-
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Péterffy nőtlen laikusoknak mondja őket.1 Ezt az állítást 
többen (Oltványi,2 Lányi-Knauz,3 BorovszkyKovátsMihalo-
vics6) átvették. Karácsonyi szerint viszont nős világi emberek. 
voltak.7 

Az egykorú forrásokban semmi nyomát sem találjuk annak, 
hogy a licentiátusoknak nőtlennek kellett volna lenniök. Páz-
mány, ki pedig sűrűn foglalkozik velük, e személyi állapotukat 
nem méltatja figyelemre.8 Adataink inkább arra vallanak, hogy 
voltak nős licentiatusok. Lippay György esztergomi érsek jelenti 
1647-ben, hogy egyházmegyéjében nős licentiatusok működnek.9 

Ugyanezt írja báró Pongrácz György váci püspök 1675-ben saját 
egyházmegyéjéről. 10 A győri püspökség területén, Rábapatonán, 
1698-ban szintén nős volt a licentiatus.11 Sőt Grassó Villibald 

tiatus» elnevezésnek a kettős jelentése szinte megtéveszt, ha ama kor lelkészei-
nek névsorát szemügyre vesszük. így pl. a rozsnyói egyházmegye kötelékébe 
tartozó radvárti plébániát 1681 jan. 23-tól 1688 aug. 11-ig «Pilarik Michael 
Licentiatus» adminisztrálja. Közvetlen utóda (1688—1694-ig) «Harsteiner Jose-
phus, iuris utriusque Licentiatus, Nótárius Apostolicus». V. ö. Némethy : Series 
parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Strigonii 1894,397. old. 

1 Sacra concilia ecclesiae rom. cath. in regno Hungáriáé celebrata 
Posonii 1742, II. 231. old. 

2 A Religio id. évf.-ban. 
3 Id. m. 
4 Csanád vármegye tört. I. 
5 A csanádi papnevelde tört. 
6 A kath. prédikáció tört. Magyarországon. 
7 Magyarország egyháztörténeté. Nagyvárad 1906, 132. old. U. o. 19152, 

154. old. 
8 1632 május 10-én VIII. Orbán pápához intézett jelentésében fölemlíti 

a magyar egyház két különlegességét : a haeresis materialis föloldozását s a 
licentiátusságot. Az előbbinek ismertetése után ezeket írja : «Est et aliud solemne 
in locis turcico iugo pressis. Licentiati sunt saeculares viri et plerumque 
tenuiter docti, qui ex libro conciones praelegunt populo, baptisandi et copu-
landi licentiam a Vicario Generali (t. i. az esztergomi főegyházmegyében, Páz-
mány érseki helynökétől) habent. Idque idcirco dumtaxat, quia sacerdotum 
inopia necessitatem hanc imponit. (Hatiuy: Pázmány levelei. Budapest 1911, 
II. 300—301. old.) 

« Új Magyar Sión 1876, 484. 1., Lányi-Knauz: I. m. II. 317-318. old. 
10 Informatio de statu episcopatus Vaciensis per ipsummet episcopum 

Georgium Pongrácz, venerabilis capituli occlesiae Strigoniensis praepositum 
maiorem, sacratissimae caes.-regiae maiestatis consiliarium Congregationi Con-
cilii exhibenda et repraesentenda. Közölve Magyar Sión 1869, 901. old. 

11 V. ö. Az 1698-i Canonica Visitatio jegyzőkönyvét. Közölve Magyar 
Sión 1869, 412. old. 

22* 
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tihanyi apátnak a licentiatusok számára 1729-ben kiadott Instruc-
tiójábóli azt látjuk, hogy az apátsági joghatósága alatt álló 
licentiátusoknak házassága megengedett volt. 

Másrészt azonban Péterffy észrevétele annál nagyobb jelen-
tőségű, mert ő adta ki a licentiátusokkal is foglalkozó zsinati 
határozatokat, de főleg azért is, mert az ő idejében még működ-
tek licentiátusok.2 

Lippay prímás tényleg, panaszképen említi, hogy nős licen-
tiátusokat kénytelen alkalmazni s mintegy mentségül fölhozza 
ennek okát: a nagy paphiányt.3 Báró Pongrácz váci püspök 
szintén ki akarta küszöbölni egyházmegyéjéből a nős licentiátu-
sokat, csupán a korviszonyok gátolták meg szándéka kivitelében.4 

E kijelentéseket ugyan a licentiátusoknak általában való 
alkalmaztatása miatt emelt panasznak is lehetne venni. Lehetsé-
ges azonban, hogy e főpapok, ha szorosan nem is követelték 
meg, mégis óhajtották, hogy licentiátusaik nőtlenek legyenek. 

E kérdés behatóbb tárgyalását azonban mellőznünk kell, 
mert a nős állapot — épp úgy, mint a világi állások elnyerésé-
hez szükséges kellékek (vallás, nem, kor, honosság, képzettség 
stb.) körül való hiba (egyházjogi szempontból mint irregulari-
tas) — inkább a licentia megadásakor eshetett elbírálás alá és 
lehetett döntő jelentőségű, de az illető hivatali viszonyaira alig 
gyakorolhatott befolyást. Természetesen irregularitásról sem lehet 
szó, mert maga a licentiátusi intézmény kívül esett az általános 
egyházi törvényen. 

Minthogy tudomásunk szerint nem volt eset, hogy vala-
mely licentiátusnak házasságra lépése, vagy újbóli megnősülése 
(avagy későbbi özvegységre jutása) — az írregularitas subse-

1 Közölte Sörös: A tihanyi apátság tört. Budapest 1911. II.köt. Oklevél-
tár 59. sz., 806—808. old. 

2 Idézett müve 1742-ben jelent meg s még az előző évről van adatunk 
licentiátus létezéséről. 

3 «Tanta est penuria sacerdotum, ut multas parochias per licentiatos 
uxoratos curare debeamus.» Közölve Magyar Sión 1876, 484. old. — Lányi-
Knauz: I. m. II. 317—318. old. 

4 «Possent quidem in plurimis locis loco uxoratorum licentiatorum poni 
parochi sacerdotes — írja id. információjában — sed ob metum Turcarum, 
saevitiem haereticorum ac latronum passantium nequitiam, ob levissimam item 
conditionem indignam certe plurimis in locis bubulco quopiam vix aliquis 
sacerdos inveniri potest, qui ibidem curam animaram suscipiat.» Közölve 
Magyar Sión 1869, 901. old. 
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quens analógiájára — bármily változást okozott volna hivatalában: 
arra kell következtetnünk, hogy a nős állapot nem volt akadály 
sem a licentia megadásának, sem a licentiátusi állás viselésének. 

A nősülés tehát jogában állott a licentiátusnak, de — magá-
tól értetődik — nem volt kötelessége. 

Az 1628. évi április hó 2-án tartott pozsonyi zsinat főpapjai, 
kik első ízben foglalkoznak a licentiátusokkal,1 elhatározták, hogy 

1 Nehéz azonban megállapítani, hogy hazánk mely vidékén és mikor 
működtek legelőször licentiátusok. Lányi szerint már Oláh primás korában 
(1553—1568) voltak licentiátusok (Magyar föld egyháztörténetei I. 176. old.), 
de állítását nem bizonyítja. Pázmány fönmaradt iratai közt 1621-ben történik 
róluk először említés. A császári titkos tanácshoz fölterjesztett memorandumá-
ban — mely hű leírását adja Esztergom-egyházmegye állapotának Várdaitól a 
maga idejéig — többek közt jelenti : «Multi p a g i . . . saeculares iuvenes habent, 
qui diebus festis ex libro praelegunt aliquid, baptizant, funus deducunt». 
E «világi ifjak» — mint Hanuy is megjegyzi — csakis licentiátusok lehettek. 
(Pázmány összegyűjtött levelei. I. 153. sz. 255. old.) 

Valószínű azonban, hogy már előbb voltak licentiátusok, mert az idézett 
főpapi tanácsról készült jegyzőkönyv mint ismert intézmény tagjait tünteti föl 
őket. (Péterffy : I. m. II. 225. old.) — Báthory Endre bíborosnak 1592 április 
hó 2-án, Gyalun kelt jelentéséből is kitűnik, hogy Csíkmegyében a somlyói 
szerzeteseken, 5 nőtlen és 9 nős papon kívül 3 nem-presbyter nős férfiú lel-
készkedett. (Zerich : A licentiátusok Erdélyben. Religio 1859, 149. old.) Utób-
biak csak licentiátusok lehettek, bár még nem viselték e címet. — Az ősi s 
valószínűleg jelentékenyebb nagysallói plébánián a «Series parochorum» szerint, 
a XVI. században Boromisza János licentiatus működött. (Némethy; I. m. 
192, 508. old.) 

Tény, hogy már Verancsics primás (1569—1573) halála után megbízták 
az iskolamestereket a postilla — olvasással. Ebből fejlődhetett szokássá, hogy 
főpapjaink a paphiány miatt az arra alkalmasoknak engedélyt (licentia) adtak 
hitelemzésre, prédikációk fölolvasására, a keresztség szentségének kiszolgáltatá-
sára, a temetési szertartások végzésére stb. Előbb voltak tehát licentiátusok a 
gyakorlati életben, mintsem jogaik és kötelességeik kodifikálásával elnevezésük, 
cimük is megállapíttatott volna. Ez az említett — 1628-i pozsonyi — zsinaton 
történt meg. 

De még ezután sem szerepelnek mindig ez elnevezések alatt. így pl. 
Keresztúron 1634-ben a plébános helyét Petrovics János töltötte be, kit — 
ámbár szorosan licentiátusi teendőket végzett — az ugyanebben az évben vizi-
táló Draskovich György főesperes még sem nevez licentiátusnak. (Jelentését 
közli Némethy : I. m. 855—856. old.) — Minthogy az egyházlátogatók szük-
ségesnek tartották a licentiátusi jogkör hiányának fenforgását kifejezetten is 
kiemelni, («csak mint iskolamester működik», «csupán az előimádkozást végzi, 
minden más szertartástól tartózkodik», «a keresztelés és esketés a szomszéd 
plébánosnak vagy licentiátusnak van rezerválva» stb. V. ö. Lacza János győri 
főesperes egyházlátogatási jegyzőkönyvének bejegyzését Madarász András csé-
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a «licentiá»-t írásban és egyelőre csak egy vagy legfeljebb két 
évre állítják ki s ebben fölsorolják mindazokat a funkciókat, 
melyek elvégzésére az engedélyt adják.1 Ha ezen idő alatt nem 
merül föl panasz ellenük, akkor a lícentíát még két évre meg-
hosszabbítják. 

Hat nappal e főpapi tanácskozás megnyitása után Pázmány 
az egyházmegyéje praelátusaihoz és káptalanjához intézett nyílt 
parancsában szintén elrendeli, hogy az engedélylevelet egy vagy 
legfeljebb két esztendőre szabad kiállítani és pontosan meg kell 
jelölni azokat a teendőket, amelyeket a licentiátus végezhet.2 

csényi, Sinady János börcsi, Kelecsenyi István ravazdi és Gyarmathy Imre táp-
szentmiklósi plébános információját Galgóczy János ravazdi iskolamesterről, 
1698, illetve 1714-ből. Közölve Magyar Sión 1869. évf. — A pannonhalmi 
Szent-Benedek-Rend tört. Budapest 1906. IV. köt. Oklevéltár 254. sz. 864—869.^ 
old. és U. o. V. köt. Budapest 1907, 77. old.), Draskovics pedig ezt Petrovicsot* 
illetően nem említi föl, sőt lelkipásztorkodása ellen semmi kifogást sem tesz : 
valószínű, hogy Petrovicsnak volt licentiája, azaz a zsinati határozatok értel-
mében licentiátus volt. 

Még a XVIII. század közepe felé is találkozunk licentiátusokkal. A tihanyi 
apátsághoz tartozó Endréden például 1741-ben licentiátus lelkipásztorkodik. 
(Sörös: A tihanyi apátság tört. Budapest 1911. II. 204. old.) 

Eszerint mintegy másfél évszázadon át működtek hazánkban a lelkipász-
torkodás eme sajátságos organumai. 

1 Amint a pannonhalmi egyházmegye lelkészeinek a főapát, mint Ordi-
narius adta a megbízást, fölhatalmazást és investiturát (v. ö. Molnár: A pannon-
halmi főapájság tört. Budapest 1906, IV. 206. old.), épp úgy e «licentia» kiállí-
tásának joga is — mint a püspöki júriszdikció kifolyása — őt illette meg. 
A pannonhalmi főapátok pedig nemcsak éltek e jogukkal, hanem őrködtek a 
felett is, hogy mások ne gyakorolják. Midőn Kontor István győri püspöki 
vikárius 1714 augusztusában a pannonhalmi főapát joghatósága alá tartozó 
Pócz Pál nyalkai, Kecskeméti János varsányi, Galgóczy János ravazdi, 
Beliczay György lázii és Körmendy György kajári licentiátusokat maga elé 
idézte annak igazolására, hogy kinek az engedélyével végeznek lelkipásztori 
funkciót: a főapát a maga és konventje nevében a megidézett licentiátusok-
nak a győri püspök helynöke előtt való megjelenést egyenesen megtiltotta. 
Gyarmathy Imre tápszentmiklósi plébános 1714 augusztus 31 -i tesztimoniális 
levelében tanúsítja a licentiátusok ama kijelentését, hogy nem jelennek meg a 
győri vikárius előtt, mert Cölestin főapát, «kinek mint püspöki joghatósággal 
fölruházott főpásztornak egyedül tartoznak engedelmeskedni» («cui tamquam 
episcopali iurisdictione munito soli obedientiam debent») — megtiltotta. (V. ö. 
Sörös: A bakonybéli apátság tört. Budapest 1904, 309. old.— Németh: A pan-
nonhalmi főapátság tört. Budapest 1907, V. 72. old.) 

2 Pèterffy : I. m. II. 231. old. «Vicarii omnium sacerdotum deinceps 
ordinandorum litteras formatas apud se retineant, neqne eas ipsis assignent,. 
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A következő (1629.) év október hó 4-én ugyancsak Pázmány 
elnöklete alatt tartott nagyszombati zsinat határozata értelmében 
a licentiátusok postillát olvashatnak föl a népnek, prédikálhatnak, i 
keresztelhetnek és általában szükség esetén mindazokat az egy-
házi funkciókat elvégezhetik, amelyekhez a fölszentelésben nyert 
hatalom nem szükséges. A zsinat a szomszéd plébános felügye-
lete alá rendelte őket, akinek kötelességévé tette, hogy a beteg 
hiveket a szentségekkel ellássa. A licentiátusoknak a szomszédos 
plébános bizonyítványával kell igazolniok, hogy hivatalukban 
lelkiismeretesen jártak el. Csak ebben az esetben kapják újra a 
licentiát egy évre.2 

E határozatokat magáévá tette az 1635-ben Lósy Imre elnök-
lete alatt Jászon tartott egri egyházmegyei zsinat. Ez a licentiá-
tusokat a főesperes felügyelete alá rendelte s kimondotta, hogy 
a kapott licentiát csupán a saját territóriumukon gyakorolhatják. 
E zsinat is gondoskodott tehát szigorú ellenőrzésükről. Köteles-
ségükké tette továbbá, kogy a trienti hitvallást hivatalbalépésük 
előtt ünnepélyesen letegyék s a beteg hívekhez — a szentségek 

antequara praelatus in aliam dioecesin migrandi facultatem eis indulgerit. Cave-
bunt et capitula aliique sacerdotes, ne in hoc genere decipiantur, testimoniales 
super sacerdotia cuiquam elargiendo. Hoc loco occurrunt it, quibus domini 
praelati ob penuriam sacerdotum licentiam dare consueverunt praelegendi 
populo verbum Dei et preces. Censemus itaque talium licentiam, amodo in 
posterum, specialibus litteris superinde conficiendis, ad unum vel duos annos 
restringendum esse ; intra quos, si se praestiterint diligentos, licentia poterit 
extendi ad alios totidem annos. Ita tamen ut semper exprimatur, quid et quan-
tum in ministerio, ecclesiastico çxercere possint.» Az esztergomi primási egy-
házi levéltárban fennmaradt egykorú másolatban, amelynek alapján legújabban 
Hanuy (Pázmány összegyűjtött levelei 1.695—696. old.) Pázmány e nyilt paran-
csát közölte, nem fordul elő ugyan a licentiátus elnevezés, de hogy az idézett 
sorokban licentiátusokról van szó, az olyannyira nyilvánvaló, hogy Péterffy 
(I. m. II. 229—232. old.) és Miller (Epistolae P. Pázmány I. 220—227. old.), 
kik e szöveget szintén közölték, az «//» szócskát egyszerűen «licentiati»-val 
helyettesítették. 

1 «Sermonem habeant.» Péterffy: I. m. 255. old. Az 1633-i nemzeti 
zsinat aktái között levő engedély-levél formulájában csak a szent könyvek és 
imák olvasásáról van szó: «in piis ac sacris libris et orationibuspopulopraele-
gendis». Másrészt azonban nincs is megtiltva a prédikálás. (Az említett formulát 
1. Péterffy : I. m. 322. old. V. ö. Zvoncsánszky János felsőtúri licentiátus részére 
kiállított engedélylevelet, melyben — Péterffytől eltérően — «licentiam dedi-
mus» helyett «licentiarisamus» kifejezés fordul elő. Közölve egész terjedelmében 
Némethy-. I. m. 1049. old.) 

2 Péterffy : I. m. 255. old. 
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kiszolgáltatása végett — a legközelebbi helységből fölszentelt 
papot hívjanak.1 

Még terjedelmesebben rendelkezik róluk az 1714. évben 
Nesselrode Ferenc püspök elnöklete alatt tartott pécsi zsinat,2 

Eszerint kötelességük : keresztelni ; vasár- és ünnepnapokon prédi-
kálni s az előírt imádságokat előimádkozni; a licentiátusok szo-
kása szerint böjti és adventi időben naponkint (?) kétszer egy 
kis exhortációt és ájtatosságot tartani; a tudatlanokat a hit ele-
meiben oktatni; esketni, temetni s a szokásos körmeneteket 
vezetni.3 

Ily széles hatáskörük azonban csak akkor volt, ha helyben 
vagy a közeli szomszédságban nem volt fölszentelt pap. 

A haldoklókhoz a szentségek kiszolgáltatása végett a leg-
közelebbi lelkészt kellett hívni, de ha egy-két mértföldnyi távol-
ságon belül nem találhattak papot, vagy bármily okból nem 
jöhetett, kötelességük volt a beteggel a hit, remény, szeretetet 
s az ezekben foglalt tökéletes bánatot a megfelelő imádságokkal 
fölindítani, az Isten akaratában való megnyugvást alkalmas fohá-
szokkal elősegíteni, Krisztus kínszenvedéséről a beteggel elmél-
kedni s röpimákat előimádkozni. 

Kötelességük volt továbbá a hiveket a húsvéti gyónás elvég-
zésére figyelmeztetni, az imaház, templom tisztántartására föl-
ügyelni. 

A zsinat meghagyja a licentiátusoknak, hogy a fiókegyhá-
zaikban lakó hiveiket meglátogassák s őket mindarra oktassák, 
amit az üdvösség elnyerésére tudni szükséges. 

A licentiátusoknak hozzátartozóikkal minden vasár- és ünnep-
napon a legközelebbi templomban misét kellett hallgatniok; ha 
a legközelebbi templom túlságosan messze feküdt, az előírt 
imádságokat otthon kellett elvégezniök. 

A pozsonyi és nagyszombati zsinatokhoz hasonlóan a pécsi 
zsinat is gondoskodott a licentiátusok felügyeletéről. 

A legrészletesebben, legbehatóbban Orassó Villibald tihanyi 
apát <.<.Instructiói>-]z foglalkozik a licentiátusokkal. 

E lángbuzgalmú főpap teljes erejével arra törekedett, hogy 
apátsága területén a hivek ne szenvedjenek hiányt törvényes 
lelkipásztorokban. Egyelőre azonban csak licentiátusokat küldhe-

s 

1 I. m. 339-341. old. 3 V. ö. Cone. Trid. Sess. XXIII. c. 4. 
2 I. m. 417-419. old. 
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tett a nép lelki vezetésére. Hogy pedig buzgóan, lelkiismeretesen 
teljesítsék kötelességüket, aprólékos részletekre kiterjedő utasí-
tást dolgozott ki számukra, mely egyaránt kiterjed a licentiátusok 
magánéletére, valamint a hívekhez s hozzá, mint egyházi elöljáró-
jukhoz való viszonyára. 

Minthogy a licentiátusok némi szempontból a nép lelki-
pásztorai — írja az «Instructio» — azon legyenek, hogy életük 
mintaképül szolgáljon a lelki vezetésükre bízott híveknek. Kerül-
jék az iszákosságot, civakodást, szitkozódást; gyermekeiket val-
lásos nevelésben részesítsék s minden tekintetben méltóknak 
mutatkozzanak a rájuk bízott magasztos hivatalra. (1. pont.) 

Kéthetenkint vagy legalább is hónaponkint valamely szom-
szédos plébánosnál gyónjanak s tőle erről írást kérjenek. Ugyan-
csak e gyóntatóatyjukhoz forduljanak, ha fölvilágosításra van 
szükségük. Ha ez nem tudja megoldani a nehézséget, vigyék 
ügyüket hozzá, apáti székhelyére. 

Minthogy arról értesült, hogy némely licentiátus nem átallott 
a papságról kevésbbé illően, sőt gúnyolódva beszélni, mások 
plébános-mik szólíttatták magukat, feleségeiket papné-nak címez-
tették1 : börtön és megbotozás büntetése alatt tiltja e kihágáso-
kat, sőt azzal fenyegeti őket, hogy az ilyen vétségek ellen a 
vármegye büntetését is ki fogja kérni. (5. pont.) 

Kötelességükké teszi, hogy minden vasárnap az ájtatosság 
után oktassák az ifjúságot a hit elemeiben. E célból mind-
egyiknek magyar katekizmust küld, hogy apránkint betanítsák az 
ifjúsággal s a hitközségnek is fölolvassák. (3. pont.) 

Az előre megállapított időben harangszóval vagy más jellel 
hívják össze a népet s egyházi hatóságtól jóvágyott szentbeszé-
deket olvassanak fel s ugyancsak approbált imádságokat elő-
imádkozzanak.2 Minthogy pedig az egyszerűbb hivek sokszor 

1 «Alios vero nomen plebani sibi temerarie usurpasse, foeminasque suas 
sacerdotum uxores appellitasse.» Ilyen volt Némethy szerint Palásthy Bálint. 

Az az okirat azonban, melyre Némethy állításának igazolására hivatkozik 
(Palásthy Pál : A Palásthyak. Budapest 1891. III. köt.24. sz.), nem nyújt alapot 
annak megállapítására, hogy Palásthy a plébánosi címet vindikálta volna magá-
nak. Ez az okirat — helyesebben okirat-másolat — Kosik Pálnak Keszihóczon 
1684 dec. 4-én kelt végrendelete, illetve ennek másolata. E másolat 1759-ben — 
Pap Bálint perében — készült. HiteLesítési záradékában fordul elő «Palásthy 
Bálint plébános.» («Pariáltam le én mostani plébánus Palásthy Bálint.» I. h.) 

2 A 6. pontban kifejezetten arra utasítja őket, hogy csupán neki bemu-
tatott és tőle engedélyezett prédikációs és imádságos könyveket használjanak. 
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nem értik meg a magasabb stílusban írt imádságokat, meghagyja 
a licentiátusoknak, hogy a rózsafüzért imádkozzák a néppel, 
amiből meglesz az a hasznuk is, hogy a tudatlanok és a gyer-
mekek megtanulják a keresztvetést, a Miatyánkot, Üdvözlégyet 
és a Hiszekegyet.1 (2. pont.) 

Teljes erejükből hassanak oda, hogy helységükben nyilvá-
nos botrány ne forduljon elő. Azon legyenek, hogy az ágyasokat 
és a házasságtörőket megjavítsák. Ha nem hallgatnak rájuk, 
jelentsék ezt a szomszéd plébánosnak, vagy neki magának, az 
apátnak. Az ellenségeskedéseket szüntessék meg, az ünnepeket, 
böjtöket a kellő időben hirdessék ki s azok megtartására szor-
gosan ügyeljenek. (4. ponh) 

Meghagyja nekik, hogy — amint a plébánosok tenni szok-
ták — a nekik adott formula szerint minden húsvétkor számot 
adjanak mindarról, ami rájuk bízva volt.2 

Ugyancsak húsvét tájban vizsgát tegyenek a szomszédos 
plébános előtt a licentiátussághoz szükséges ismeretekről ; mutas-
sák be nekik elvégzett gyónásaikról szóló s a szomszédos plébá-
nostól kiállított erkölcsi bizonyítványaikat, hogy hivatalukat a 
következő évre is megtarthassák.3 (7—8. pont.) 

Nagyjában ugyanezeket az előírásokat találjuk az Erdélyben 
működő licentiátusokra vonatkozóan. 

A Csíksomlyóban Domokos Kázmér fölsz. püspök apostoli 
vikáriatussága alatt, 1674 május hó 29-én kelt konstitúció meg-
tiltja a licentiátusoknak a részegeskedést s elrendeli, hogy a 
licentiátusok és hozzátartozóik gyónjanak, nyilvánosan áldozza-
nak, híveiket a szentségek vételére lelkiismeretesen előkészítsék. 
Meghagyja, hogy Szentháromság vasárnapjától Szentmihálynapig 

1 E rendeletének lelkes teljesítése végett azt ígéri, hogy legközelebb 
minden licentiátusának egy tucat olvasót fog juttatni s idővel még többet fog 
rendelkezésükre bocsátani (2. pont). 

2 A pécsi zsinati határozatnak megfelelően az «Instruction is elrendeli, 
hogy ha licentiátusságuk területén valamely hivő súlyos betegségbe esnék, azon 
legyenek, hogy pap menjen a beteghez, ki őt Istennel kiengesztelje, ha pedig 
nem lehetne papot szerezni, ők vegyék rá a beteget, hogy tökéletes bánatot 
keltsen fel magában (5. pont). 

3 Az «Instructio» latin nyelvű eredetije a pannonhalmi levéltárban. Teljes 
terjedelmében közölte Sörös: A tihanyi apátság története. Budapest 1911. 
II. Oklevéltár 59. sz. 806—808. old. — Grassó apát nem keltezte utasítását, 
csak ennyit írt hátára: «Instructio licentiatorum». Valószínű, hogy Törény 
Ferenc endrédi licentiátus kinevezésével (1729 március 27.) egyidejű. 
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vasárnaponkint a délutáni istentisztelet folyamán a népnek kate-
chéziseket tartsanak.1 

Az ugyanitt, Csíkszentgyörgyi Illyés András püspök elnök-
lete alatt 1697 július hó 4-én tartott gyűlés negyedik pontja öt 
cikkben intézkedik a licentiátusokról.2 Mindenben Pázmány hatá-
rozatait tartja zsinórmértékül. Azonfelül — mint Qrassó Instruc-
tió-ja — megköveteli a licentiátusoktól, hogy évenkint, vagy 
mikor a kerületi esperes jónak látja, ismereteikről számot 
tegyenek. 

Ezeket az előírásokat szinte szószer int megismétli az 1717. 
április hó 9-én ugyancsak Csíksomlyón, Mártonfi Oyörgy püspök 
elnöklete alatt tartott zsinat.3 

Az egykorú följegyzésekből'— kivált a licentiátusoknak a 
főesperesi látogatási jegyzőkönyvekbe felvett díjleveleiből — 
kitűnik, hogy sok helyen teendőik közé tartozott: a halottas 
háznál való virrasztás (cantus nocturnus), az egyházkelő (bene-
dictio novae nuptae, sive sponsae), az avatás (benedictio mu-
lieris post partum) és gyászbeszédek tartása. 

A virrasztás — úgylátszik — abból állott, hogy a halottas-
házban előimádkozással és szenténekek éneklésével4 töltötték 
az éjjelt. 

Az egyházkelő,5 valamint az avatás6 ma is csupán egyes 
vidékeken szokásos.7 Ez a magyarázata annak, hogy nem vala-
mennyi licentiátus díjlevele foglalja magában e teendőket. Az 
előbbi, azT új jegyes megáldása, sok helyen bizonyára beleolvadt 
az «esketés» fogalmába s részben talán ez az oka, hogy külön — 
egymagában — ritkán említik. 

1 Veszely : Erdélyi egyháztört. adatok. Kolozsvár 1860, I. 47. old. 
2 I. m. 53-54. old. 
3 I. m. 63. old. 
4 Valószínűleg innét ered a «cantus nocturnus» elnevezés. 
5 Benedictio novae nuptae seu sponsae. V. ö. Rituale Strigoniense ; 

P. I. tit. VII. cap. 3. Ritus introducendi novam nuptam in templum post 
nuptias. 

6 V. ö. Rit. Rom. : De benedictione mulieris post partum. — Rit. Strig. : 
P. I. tit. VII. cap. 4. De benedictione mulieris legitimo thoro iunctae post 
partum. 

7 Az első a római Rituáléban sem fordul elő. Az utóbbira sem kötelez 
egyházi törvény. A zsinatok és szertartáskönyvek csupán mint «jámbor és 
dicséretes szokás»-ra hivatkoznak rá s «purificatio mulieris post partum» vagy 
«ordo introducendi mulieris post partum in ecclesiam» elnevezéssel jelölik. 
(Deer. Greg. lib. 111. tit. 47.) 
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Szentbeszédek fölolvasását és mondását — mint láttuk — 
a nagyszombati zsinat megengedte a licentiátusoknak. Hogy 
halotti prédikációkat is tartottak, arról csupán a főesperesi jelen-
tésekből értesülünk. «Concio funebris»1 elnevezéssel jelölik ezeket. 
Valószínűleg nem a szószékről, vagy az oltár evangélium-
oldalán, a templomban, hanem a temetőben az elhunyt sírjánál 
mondották e beszédeket.2 

Keleti harctér. Dr. Juhász Kálmán. 
(Vége következik.) 

1 V. ö. pl. A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. Budapest 1906, 
IV. köt. Oklevéltár, 254. sz. 

2 A licentiátusok jogai- és kötelességeinek megállapításánál figyelemre-
méltó a nagyendrédi licentiátus esküje (1729-ben) és Csernyátonyi Miklós telki 
apát végrendelete. 

Az előbbiben a licentiátusnak meg kellett Ígérnie, hogy főpásztora, a 
tihanyi apát s utódai iránt hűséggel, engedelmességgel és tisztelettel fog visel-
kedni ; az istentiszteleti és anyagi ügyekben tisztességesen fog eljárni, a 
plébánia-egyház szolgálatait becsülettel végzi, a paróchiát a mindenkori tihanyi 
apát beleegyezése nélkül mással föl nem cseréli, el nem hagyja, hanem licentiátusi 
tisztét, nevezetesen : a zsoltározást, prédikálást, előimádkozást, keresztelést, eske-
tést, temetést a római anyaszentegyház szertartásai szerint szorgalmasan betölti. 
(In officio suo psallendi, catechisandi, sacramenta administrant etc. Pannon-
halmi rendi levéltár : Acta abbat. Tihan. fasc. 30. nov. 7. Sörös Pongrác főiskolai 
tanár úr szives közlése. V. ö. A tihanyi apátság tört. c. műve. II. 204. old.) 

Ebben tehát — az említeti előírásoktól eltérően — a zsoltározást is a 
licentiátusok teendői között találjuk. Ám e zsoltározás alatt nem kell mást érte-
nünk, mint a szokásos imádságok — többek közt zsoltárok — elvégzését. 

Csernyátonyi apát végrendeletében Körmendy György licentiátusnak — 
ki a XVIII. század első éveiben Kajáron működött — öt forintot hagy ama 
kötelezettséggel, hogy néhányszor a rózsafüzért és az officiumot mondja el 
érette. Ha pap foglalná el helyét, mondjon el lelke üdvéért tíz szentmisét. 
(«Ecclesiae Kajárensis licentiato, ut certa rosaria er officia absolvat, vei si pater 
missam celebrans fuerit, ut decern sacra pro animae mese refrigerio celebret, 
dentur floreni quinque.» Molnár: A pannonhalmi főapátság tört. IV. 207.old.) 
Lehetséges, hogy e megjelölés alatt az officium defunctorum értendő. 
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j u r i s c a n o n i c i - r a . 

MI N D E N jogi rend azt célozza, hogy a társadalmi külső együtt-
élés a kellő korlátok között folyjon. Minden egyes jogi 

parancs tulajdonképen arra irányul, hogy az minden egyes által 
megtartassék, s így a hozzá fűződő sanctio nem a jogszabály 
lényeges alkotóeleme, hanem csupán biztosítéka. Azzal, hogy a 
jogi parancs végrehajtását adandó esetben ki is kényszeríthetjük, 
csupán effectusában emeljük az illető parancsot azzal a kisebb 
contingenssel szemben, amely a parancsnak esetleg nem enge-
delmeskednék. Emberi intézményeink azonban mind csak relati-
vek. Bármennyire igyekszik is a jogalkotó arra, hogy parancsát 
világosan, félreérthetetlenül fejezze ki, mégis igen gyakran ellen-
tétesen magyarázható az a legjobb hiszemben is. Hogyisne, hiszen 
legtöbbször a jogi szabály emberi érdekek szövedékébe nyúl 
bele. Ezek az érdekek pedig a jogszabályt gyakorta ferdítő tükör-
ben láttatják az érdekelttel, az csupán azt látja meg benne, ami 
az ő egyéni érdekeinek kedvez. Ezért azután valameddig társa-
dalmi lét és egyéni érdekek léteznek e földön, kikerülhetetlen, 
hogy jogviták is ne legyenek. Egy jogrend sem kerülheti el 
tehát a fölmerülő jogi controversiáknak legális formában, intéz-
ményesen való eldöntését. Ez az intézmény a per, melyben a 
jogalkotó hatalom közbenjöttével, az ő tekintélyéből dől el az 
érdekelt felek közötti vitás ügy. Érthető, hogy mikor maga a 
jogszabály is többféle értelmezésre szolgáltathat okot, az ultimum 
iuris remedium, a per is bár nélkülözhetlen, nem egyéb szük-
séges rossznál. Bármily sok cautelával látja is el a jogrend a 
vitának szabályszerű lefolytatását és annak Ítélettel való végleges 
eldöntését, vajmi ritkán lesz a perben vesztes fél moraliter is 
meggyőzött az ellenfél igazáról. Beletörődik a változhatatlanba, 
de később sem lesz meggyőződve álláspontja helytelen voltáról. 
Gyakorta a perdöntő Ítéletet tartja igazságtalannak, avagy magát 



3 3 4 DR. PLOSKÁI.-TKMPIS R U D O L F 

az Ítélkezőt, s így az ítélet nem megnyugvást teremt, hanem csu-
pán látszólagos nyugalmat. A per ugyan el van intézve, a vitás 
jogi kérdés el van döntve, de ami minden döntésnél fontosabb, 
mert ethikai értékelésű, a békesség sem a pervesztes fél lelké-
ben, tehát interne, sem pedig a civakodó felek között nincs 
helyreállítva, hiszen még a régi magyar közmondás is erre céloz : 
«rossz szomszédság, török átok». Az egyszer ellenségesen egy-
mással szembeállottak ritkán vannak először és utoljára a bíróság 
előtt. Az emberi élet az ő összevisszabogozottságával sokszor ad 
okot vagy legalább is ürügyet, hogy az egyszer pervesztes fél 
magát más alkalommal revancheirozhassa. A sok peres ügy egy-
felől bénítólag hat a társadalmi életre,1 annak fejlődésére és con-
solidálására, hiszen a pereskedés sok költséggel, időfecsérléssel 
jár, amit az illető nemcsak megtakaríthatna, hanem értékesíthetne 
is, másfelől pedig a jogviták eldöntésére hivatott hatóságokat 
valósággal elárasztja, azokat a sok apró-cseprő egyéni érdeknek 
szinte szolgájává teszi. Amely társadalomban sok a per, vaktá-
ban elmondhatjuk róla, hogy ott csekély a jogbiztonság, mert 
nem csupán az arra külön hivatottak őrei a jogrendnek, hanem 
minden egyes polgár, midőn maga is a jogparancs szerint cse-
lekszik, él. Minél fegyelmezettebb valamely állam polgársága, 
annál kevesebb a jogi controversial 

El lehet mondani, hogy a jogi hatalom birtokosai régtől 
fogva azon voltak, hogy a perpatvarkodás nagy nyavalyáját, ha 
már teljesen kiirtani nem is tudták és tudják, de legalább ameny-
nyire csak kitelik, csökkentsék, gátolják. E törekvésnek nemcsak 
materiális, gazdasági, hanem mindenekelőtt ethikai rugói vannak. 
A társadalmi békességes együttlét az a kívánatos milieu, mely 
előfeltétele úgy az összesség, mint az egyén fejlődésének, töké-
letesbbülésének. Természetes tehát, hogy az ennek akadályául 
szolgáló momentumokat legalább is a minimumra igyekezzék 
redukálni a jogalkotó. Erre a célra úgy az állam, mint az egy-
ház különböző eszközöket, módozatokat létesített perjogi szabá-
lyaiban. A következőkben ezeket a pereskedést gátló vagy el-
hárító eszközöket fogjuk részletesebben taglalni az egyház jogá-
ban. Fejtegetéseink során természetesen kitérünk az egyház leg-

1 V. ö. Heiner, Der kirchliche Zivilprozess, 43. 1. 
2 V. ö. Heiner, Soll Prozessen vorgebeugt werden? Arch. f. kath. K- R. 

1912. évf. 473. sk. 1. 
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újabb jogalkotására, a nemsokára hatálybalépő Codex Iuris 
Canonici-ra is, reámutatva arra, vájjon mennyiben változtat ez az 
eddigi jogon. 

A pereskedés elkerülésére a kánonjogban eminenter két 
intézmény szolgált. Az egyik a vitás jogi kérdésnek a peres felek 
által választott birák, mint collegium elé való terjesztése, s annak 
az ő döntésük alapján való megszüntetéséből állott, a másik 
pedig a pernek egyezséggel való elkerülése vagy befejezése. 
Ezzel nemcsak a peres eljárás formalitásaitól akarnak a felek sza-
badulni, hanem épen azért bízzák a vitázó felek által kijelölt 
megbízható, jogtudó egyénekre a vita eldöntését, hogy ezzel a 
tulajdonképeni pernek elébe vágjanak. A választott biróság intéz-
ményének tehát jelentősége abban áll, hogy nem oly megkötött, 
mint a rendes peres eljárás bizonyítási módja, a vitázó felek 
úgyszólván minden indítékot felhozhatnak szabadon, amelyből a 
vita keletkezett, azonfelül remélhető a peres félnek végleges 
megnyugvása is, hiszen olyanra bízta a kérdés eldöntését, aki-
ben megbízott. 

Az egyház jogélete csakhamar fölvette intézményei közé a 
választott bíráskodást is. Azt a kérdést, vájjon a római jogi 
arbiter-i intézményből vette-e az egyház át, nem kívánjuk tár-
gyalni, mert célunktól messze vezetne.1 Az eszme valószínűleg a 
római jogból ered. Már a 397-ben tartott karthagoi zsinat 10. 
kánonja2 is megengedi a vitázó feleknek, hogy közös megegye-
zéssel oirákat válasszanak, s még számos a Corpus Iuris Cano-
niciba került forráshely tanúsítja a választott bíráskodás haszná-
latos voltát.3 

Foglalkozzunk most kissé bővebben mindama szabályokkal, 
melyeket a választott bírósági intézményre vonatkozólag a Corpus 
Juris Canonici egyes gyűjteményei tartalmaznak. E szabályok 
adják a mai napig érvényes kereteit az egész intézménynek. 

A Corpus Iuris Canonici forráshelyeiben megállapítva talál-
juk a feltételeket, melyek között a felek megegyezhetnek abban, 
hogy ügyüket választott bíró vagy birák elé viszik. Általánosság-

1 V. ö. Wernz, lus decretalium V. 1. pag. 48—49. 
2 == c. 3 C. II. qu. 6. 
3 V. ö. pl c. 34. C II. qu. 6. ; c. 35. C. IX. qu. 1. ; c. 39. C. IX. qu. 1. ; 

x. 1, 43.; 1. 22. in VI stb. L. még Friedberg, Quinque compilationes an-
tiquae. Cpl. I. lib. I. ti 34.; Cpl. II. lib. I. tit. 20.; Cpl. III. lib. I. tit. 25.; 
Cpl. IV. lib. I. tit. 18.; Cpl. V. lib. I. tit. 24. 
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ban mondhatjuk, hogy ily pactumot, megegyezést létesíthetnek 
mindazok, akik perlési képességgel birnak. Pontosan meghatá-
rozva találjuk azt is, kik viselhetnek arbiter-i, választott birói 
tisztet, hogy pl. a magánosok közül, kik arbiteri tisztet viselhet-
nek, ki van zárva a nő, hacsak a közönséges jog szerint vala-
melyes joghatósággal nem birna.1 Világiak a Szentszék különös 
felhatalmazása nélkül2 lelki ügyekben3 nem lehetnek arbiterek-
Ez alól kivételt csak az az eset képez, ha az illetékes egyházi 
biró jóvágyásával egyházi és világi személyekből állana az arbi-
terek collegiuma.4 A klerusbelieknek világi természetű ügyeiben 
azonban világiak is működhetnek arbiterekként.5 Szerzetesek 
csakis rendjük fölöttesétől kinyert engedély alapján.6 Kizártak 
az arbiteri tisztségből úgy a nyilvánosan ismert kiközösítettek,7 

valamint az infamiával sújtottak.8 

A választott bíróság nem bárminemű ügyben fungálhat. így 
bűnügyekben, javadalmi ügyekben, melyek a javadalom jogcímére 
vonatkoznak, mivel beneficiumot az egyházi csupán az ő illetékes 
egyházi hatóságától nyerhet érvényesen,9 avagy ha épen maga 
a iudex Ordinarius nem hivatik választott biróként.10 Ha azonban 
a beneficium választás ú t jánn töltendő be, s e körül támadt a 
controversia, avagy az a vitás, kit illet meg a bemutatás joga, 
megengedett a választott bírósági megegyezés.'2 Nem vonhatók 
választott biróság ítélete alá a mentességi ügyek sem.13 A házas-
sági ügyek közül úgy a köteléki, mint az érvénytelenségi és ágy 

1 c. 4. x. 1, 43. Az itt említett vitás esetben a felek a királyné döntését 
kérték ki, amit a Szentszék helyben hagyott arra való tekintettel, hogy a frank 
királyságban szokásos volt, hogy a királyné a saját udvartartásához tartozó 
alattvalók felett birói joghatóságot gyakorolt. « . . . iuxta consuetudinem appro-
batam, quae pro lege servatur, in partibus Gallicanis feminae. . . praecellentes 
in subditos suos ordinarium iurisdictionem habere noscuntur,.. .» 

r 2 c. 9. x. 1, 43. ^ 
3 c. 8. x. 1, 43. 
4 c. 9. x. 1, 43. 
5 c. 4. x. 1, 43. 
6 c. 35. C. XVI. qu. 1. 

0 7 c. 39. x. 5, 39. V. ö. Suarez, De ce*suris, disp. 16. ; Kober, Der Kir-
chenbann, 415. 1. 

' 8 c. 1. et 2. C. III. qu. 7. 
9 De R. I. r. 1. in VI-to. Beneficium ecclesiasticum non potest licite 

sine institutione canonica obtineri. 
®10 c. 10. x. 1, 43.f ® 12 c. 21. x. 3, 5. 
0 11 c. 21. x. 1, 6. C ! « 13 c. 5. x. 1, 43. 
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és asztaltól való elválásí ügyek nem dönthetők el választott bíró-
sági ítélettel.1 

Egyebekben a választott biróság funktionálásának határait 
a feleknek megegyezése jelöli ki. Amit a vitázó felek a válasz-
tott bíróságra szóló megegyezésben kijelöltek, az lehet csak 
tárgya a választott birák határozatának ;2 ellenkező esetben e ha-
tározat nem bírna jogérvénnyel, s így végrehajtásához nem kér-
hető az egyház rendes hatóságainak assistentiájap( Már a dolog 
természete magával hozza, hogy a választott birák tisztöket mások-
nak nem adhatják át, hiszen épen a feleknek különleges bizalma 
teremt jogalapot itélkezésök számára. Ez alól a kánonjog mind-
össze azt a kivételt ismeri, ha a feleknek megegyezése arra szól, 
miszerint a választott birák helyett mások is kijelölhetők.3 
A feleknek kötelessége a jogvita eldöntésére szolgáló bizonyíté-
kokat szolgáltatni és általában a választott birák parancsainak 
engedelmeskedni. Az arbitereknek számát a régibb kánonjog 
nem fixirozta, csak annyiban, hogy lehetőleg páratlan (esetleg 
egy is elég) számban jelölendők ki,4 hogy a szavazatok egyenlő 
megoszlása elkerültessék, de ez nincs föltétlenül előírva. 

Ha a választott bírósági megegyezésnek a vitás jogi kér-
désre való hatását vizsgáljuk, azt kell mondanunk, hogy az ki-
zárja a vitás kérdésnek más biróság elé való vitelét; még a 
iudex Ordinarius sem mondhat jogérvényes ítéletet oly ügyben, 
melyre vonatkozólag választott bírósági szerződés jogérvényesen 
létrejött. Nem zárja azonban ki az ily megegyezés a feleknek 
újabb megállapodását a választott bírósági határozat hozatala 
előtt, így pl. közős elhatározással elállhatnak a választott biróság 
igénybevételétől s ez esetben természetszerűleg érvényre jut a 
rendes egyházi biró illetékessége. 

A vitás jogi kérdésnek anyagát a választott birák határo-
zata nemcsak eldönti, hanem mintegy felemészti. Ugyanis a vá-
lasztott bírósági határozatok alól fellebbezésnek nincsen helye.5 

1 Cone. Trid. Sess. XXIV. c. 8. et 12. ; Sess. XXIV. cap. 20 de reform. 
V. ö. ezen esetekre nézve : Lega, Prael. de iud. eccl. pag. 27. 42. 

2 Utrum coram arbitris reconvention! sit locus, postulasti per sedem 
apostolicam explicari. Nos ig i tur . . . respondemus, quod, licet in iudicio recon-
venientem reconvenire valeat is, qui coram iudice convenitur, coram arbitris 
tarnen reconvenire non potest, quum arbitri iudicare non valeant nisi de his 
tantum, super quibus in eos exstiterit compromissum. c. 6. x. 1, 43. 

» 3 c. 13. x. 1, 43. * c. 1. x. 1, 43. 5 c. 33. C. II. qu. 6. 
Religio, hittud. és bölcs , folyóirat. 2 3 
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Ez természetes is, hiszen már a megegyezésben implicite benne-
foglaltatik az is, hogy a választott biróság határozatában a felek 
meg fognak nyugodni. Ez azonban nem zárhatja ki azt, hogy a 
választott birák esetleges otromba tévedése avagy szembeszökő 
rosszakarata esetén ne forduljon a sérelmet szenvedett fél a iudex 
ordinariushoz avégett, hogy a választott biróság sérelmes hatá-
rozata reparáltassék s ő rendkívüli jogsegélyben részesüljön, 
amire az in integrum restitutio szolgál. Ez a kánonjogászok álta-
lánosan elfogadott véleménye.1 

Más eset az, midőn maga a választott biróság döntése elé 
bocsátásról szóló szerződés semmis, akár a szerződés alaki hibá-
jából,2 akár pedig azért, mivel a jogvita tárgya a kánonjog sze-
rint nem vonható választott biróság határozata alá.3 Ez esetekben 
az illetékes egyházi biró elé viendő a választott birósági határo-
zatnak semmissé való nyilvánítása iránti kérelem.4 A választott 
birósági szerződés teljesül, ha a jogvitát a választott birák hatá-
rozata megszüntette. Az természetes, hogy mivel maga a válasz-
tott bíróságról szóló megegyezés csak mellékszerződés, ez csakis 
addig állhat fenn, amíg a tulajdonképeni jogi controverzia. Mi-
helyest az megszűnt, tárgytalanná válik a választott birósági meg-
egyezés is. 

Más okból is lehetetlenné válhatik a választott birósági 
megegyezés, mint pl. a választott birák, avagy azok egyikének 
halála, vagy elháríthatatlan akadályoztatása miatt, avagy ha a 
választott birák a megbízatást visszautasítják. 

A klek egyikének halála is megszünteti a megegyezés 
érvényét.5 

A választott birósági eljárásnak formái bárha kevésbbé 
megkötöttek, mégis a szabályszerű peres eljárás szabályai szerint 
végzendők. Tehát úgy a bizonyítás felvételénél, mint az eljárás 
egyes mozzanatainál, nemkülönben az Ítélethozatalnál az egyházi 
peres eljárás szabályai irányadók. 

1 V. ö. pl. Devoti, Inst. can. Lib. JII. tit. 17. §. 43.; Pirhing, lus cano-
nicum Lib. I. Tit. 43. n. 76. 81 ;) Schmalzgruber, lus eccl. unio. Lib. I. Pars. 
V. Tit. 43. n. 34—46.; Reiffenstuel, lus can. unio. Lib. I. Tit. 43. n. 96. 97. 

2 Pl. ha a szerződés arra provideálna, hogy a választott birák maguk 
meg nem tudván egyezni a hozandó határozatban, azt más általuk választott 
birákra háríthassák, c. 12. x. 1, 43.** 

o 3 L. pl. c, 2. x. 1, 43. ; c. 9. x. 3, 19. " 
o * c. 9. x. 3, 19. 0 s c. 14. x. 4 3 . 
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A tulajdonképeni egyházi peres eljárást megelőző, azt el-
hárító eszközök közül az új kánonjogi kódex megtartja úgy a 
peregyezségnek, mint a választott birósági megegyezéseknek 
hatályát. Szóljunk most néhány szót először a választott birósági 
megegyezésekről. Az új kódex 1929. kánonja egy kalap alá vonja 
úgy a tulajdonképeni választott bíróság (arbitri) intézményét, 
mint a régebbi kánonjogban ismeretes amicabilis compositio 
intézményét. Azt helyesen jelöli meg, melyik esetre szól az egyik, 
melyikre a másik. Az amicabilis compositio ugyanis azokra az 
esetekre vonatkozik, mikor a határozatra fölkértek az ügyet a 
méltányosság alapján mérlegelve, a vitázó felek között békes-
séges megegyezést iparkodnak létrehozni. Tehát inkább meg-
bízott közvetítők, bizalmasok (arbitratores). Működésüknek célja 
tehát a tulajdonképeni jogvitának elkerülése, s így ettől nagyban 
különbözik a választott birósági szerződés, amely épen arra szól 
hogy a jogvita a felek választása alapján kijelölt birák általi ha-
tározattal, ítélettel döntessék el. Az új kódex a választott biró-
sági szerződéseknek határait csak általánosságban, negativ irány-
ban jelöli ki, midőn az 1930. kánonjában alkalmazandónak mondja 
ki a peregyezségre vonatkozó 1927. és 1926. kánonokat. Ezek 
közül az előbbi fölsorolja azokat a vitás egyházi jogi ügyeket, 
amelyekben peregyezség nem köthető, így tehát ugyané kánon 
jelöli ki a választott bírósági szerződés negativ határait is. Ez 
ügyek a következők: bűnügyek, házassági bontóperek, java-
dalmi kérdések, melyekben a javadalom jogcíméről folyik a 
jogvita, végül lelki ügyek (res spirituales). Az 1926. kánon-
nak a választott birósági szerződésre való kiterjesztettsége 
pedig azt jelenti, hogy e szerződések érvényességére a helyi 
világi törvények érvényesülnek. Ez most már fölveti azt a kér-
dést, vájjon ebben kifejezetten benne foglaltatik-e a régebbi 
kánonjogi szabályoknak abrogálása? Szerény nézetünk szerint ez 
az abrogálás csakis azokra a régebbi kánonjogi szabályokra vo-
natkozhatik, amelyek nincsenek megegyezésben az érvényben 
levő polgári perrendtartásokkal, tehát minálunk az 1911. évi 
I. törvénycikkel. Az új kánonjogi kódex a világi törvényeknek 
e tekintetben való alkalmazhatóságára csupán azt a föltételt szabja, 
miszerint az az isteni jogba vagy az egyházi jogba ne ütközzék.i 

1 . . . serventur normae statutae a legibus civilibus loci in q u o . . . initur 
nisi iuri divino vei ecclesiastico adversentur et salvo praescripto canonum qui 
sequuntur. Can. 1926. 

23* 
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Az érvényes világi jog alkalmazandóságának intentiójára vonat-
kozólag kétségtelen az, hogy az egyházi jogalkotó amiatt engedi 
meg a világi törvény használatbavételét, mert a választott bíró-
sági megegyezés oly ügyekben alkalmazható, melyek többé-ke-
vésbbé világi vonatkozásúak vagy jelentőségűek. 

Az új kánonjogi kódex mindössze az intézmény megenge-
dettségével és annak kimondásával foglalkozik, hogy mely ügyek 
nem tartozhatnak választott biróságbani megegyezés alá. így a 
választott bíróságnak megalakulására, eljárási módjára, határozat-
hozatalára stb. vonatkozó régibb egyházi jogi tételek megfelelően 
alkalmazandók továbbra is, sőt azok megfelelően kiegészítendők 
az érvényben levő perrendtartásnak a választott bírósági intéz-
ményre vonatkozó határozataivak Ha a régibb szabályokat egybe-
vetjük a mi polgári perrendtartásunkkal, azt láthatjuk, hogy kö-
zöttük összeütközés nincsen. A megfelelő határozmányok igen 
szépen beleilleszthetők a régibb kánonjogi szabályok közé. 

így érvényben levő polgári perrendtartásunk szerint a vá-
lasztott bírósági szerződés csak akkor érvényes, ha az irásba 
van foglalva;1 ha a birák nevei a szerződésben nincsenek kitéve, 
s a szerződés nem állapítja meg azok számát mindegyik fél egy-
egy birót választ.2 Ez esetben a felek a biró megválasztására vo-
natkozó jogukat 15 nap alatt kötelesek gyakorolni, az ellenfél ez-
irányban szóló felhívására.3 Az egyházi jogtól némiképen eltér 
a mi polgári jogunk abban, hogy a választottbirósági szerző-
désben vagy azon alapuló jogából kifolyólag a fél által válasz-
tott biró halála, akadályozottsága, avagy a választott birói 
tiszt visszautasítása esetén nem teszi hatálytalanná a választott-
birósági szerződést, hanem a fél mást tartozik kijelölni.4 Az egy-
házi jogot megfelelően kiegészíti polgári jogunknak az az intéz-
kedése, hogy a tisztét elvállalt választott biró e tisztétől csak a 
felek kölcsönös beleegyezése esetén állhat el.5 

A választott biróság az eljárás módját belátása szerint ha-
tározza meg, de a felek előterjesztéseit meghallgatni köteles.6 

1 1911. évi I. t.-c. 767. §. 
3 1911. évi I. t.-c. 768. §. 
3 1911. évi 1. t.-c. 770. §. 
4 1911. évi I. t.-c. 771. §. Ily esetekben csak akkor veszti hatályát a szer 

zödés, ha az illető választott biró a szerződésben meg volt nevezve. 
s U. o. 773. §. 
' U. o. 776. §. 
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Alkalmazhatók lesznek hazai egyházi jogéletünkben civilis 
jogunknak a választott biróság késedelmeskedésére, valamint ha-
tározathozatalára vonatkozó intézkedései.1 

Az új kánonjogi kódex szabta negativ korlátok közül kife-
jezetten fölemlítendő még, hogy kiket zár ki az új kánonjogi 
kódex a választott birói tisztből. Erről az 1931. kánon intézkedik 
olyképen, hogy egyházi ügyekben laikusok nem járhatnak el, 
kiközösítettek és becstelenséggel sújtottak pedig az e bünteté-
sükről szóló ítélet után egyáltalában nem működhetnek választott 
birákként. Végül szerzetesek csakis rendi fölöttes hatóságuk enge-
delmével viselhetik a választott birói tisztet. Azzal, hogy a vilá-
giakat egyházi ügyekben teljesen kizárja a választott birói tiszt-
ből, a régebbi jogot módosítja a kódex, mert eleddig világi és 
egyházi rendbéli együttesen fungálhatott választott biróként. 

Egyéb intézkedéseket az új kánonjogi kódex nem tartal-
maz. így tehát visszapillantva az eddig elmondottakra, mondhat-
juk, hogy mindazt illetőleg, ami a választott birói szerződések 
többi normáit illeti, vissza kell nyúlnunk a régibb kánonjogi 
határozmányokra, s azokból az új kódex határozmányait ki kell 
egészítenünk. Az is már az első szempillantásra megállapítható, 
hogy az új kánonjogi kódex itt mindössze egy nevezetes újítást 
tartalmaz, s ez a világi törvényeknek applikálása a választott 
birósági szerződések ügyeinél. így tehát a jelenben érvényes 
magyar perrendtartás is figyelembeveendő a jövőben oly egyházi 
vonatkozású ügyeknél, melyekben a felek választott birósági meg-
egyezést létesítettek. 

Budapest. Dr. Ploskál-Tempis Rudolf. 
Vége következik.) 

»U. o. 776—783. §§. 



e s z t é t i k a i s z e m p o n t o k a z e g y h á z i z e n e 

t ö r v é n y k ö n y v é b e n . 

(Esztétikai tanulmány.) 

MINT hajdan nagy szent Gergely pápa «két egymást fölváltó 
kultura határmesgyéjén állva átvette a haldokló görög-

római világból a liturgia és szent ének formakincseit s azokat 
rendezve-gyarapítva átadta a jövendő századoknak»1, hasonlóan 
cselekedett utóda, X. Pius is, midőn a XX. század virradatán, 
éppen nagy elődje halálának tizenhárom évszázados fordulóján, 
1903. november 22-én «Motu proprio» kiadott dekrétumával 
rátette kezét mint reformátor és kodifikátor a sok bajban sinlődő 
egyházi zenére. Hogy e nagyszerű ténye mindjárt pápasága első 
esztendejére esik, világosan mutatja, hogy legfőbb pásztori gondjai 
közt ezt tartotta a legsürgősebbnek, a legelébb megoldandó fel-
adatnak ahhoz, hogy megvalósíthassa az egész vonalon pápasága 
programmját: restaurare omnia in Christo. 

Reformátori ténykedése az volt, hogy a gregorián ének dal-
lamait, melyeket az idők viszontagsága s részben a zeneművészet 
fejlődését elősegítő és kisérő törekvések eredeti formájukból azok 
rövidítése, összevonása által kiforgattak, ősrégi tisztaságukba 
visszaállítottan ismét érvényre emelte, használatukat az egész 
anyaszentegyházban kötelezővé tette. Ezeket a régi, hagyományos 
formájokba visszahelyezett melódiákat kinyomatván, a vatikáni 
nyomdában mint «Editio Vaticanay>-\. közkinccsé tette s evvel 
megfosztotta hivatalos jellegüktől azokat az úgynevezett «meg-
reformált», valójában azonban megcsonkított, összezsugorított meló-
diákat, melyek 1614/5. évben Rómában a Medici-féle nyomdában 
(Editio Medicaea) pápai jóváhagyással napvilágot láttak. 

Az Editio Medicaea és Editio Vaticana elnevezések tehát 
a korális történetében két egymással szemben álló, éles vitákba 
kiütköző zeneművészeti felfogás emlékoszlopai. A győztes az 
«Editio Vaticana» lett, a nyertes pedig az egyházi zeneművészet, 

1 Dr. Karlmann, Medicaea-Vaticana (Mus. Sacra 1914. jul.) 
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maga az egyház, maguk a legyőzöttek. Nagy és súlyos kő zuhant 
bele a korális reformjával a zenei közvélemény alvó vizeibe s a 
fölvert hullámok még ma sem csillapodtak le egészen. Idő kell 
hozzá, míg az elfogultságnak és bizonyos pontig mindig jogo-
sult konzervatív gondolkodásnak köde annyira feltisztul, hogy 
kellően tudja méltányolni a katholikus egyházi zenészvilág a 
X. Pius-féle korális reform kimagasló s eléggé meg nem becsül-
hető művészettörténeti értékét és jelentőségét. 

A kodifikátor feladatát avval oldotta meg X. Pius, hogy 
ama rendeleteket, melyeket az egyház századok folyamán az egy-
házi zenére vonatkozóan kibocsátott, mintegy összegyűjtve s a 
változott viszonyokhoz alkalmazva rendszeres utasításba foglalta 
össze s azt, mint az egyházi zene törvénykönyvét átadta a jövendő 
századoknak. «Praecipuas praescriptiones» — mondja a ritus-
kongregáció 1904 január 8-iki dekrétuma — «ad sacrorum con-
centuum sanctitatem et dignitatem im templis vei promovendam, 
vei restituendam in ununi corpus collegit, cui tamquam Codici 
iurtdico musicae sacrae ex plenitudine Apostolicae Suae Potestatis 
vim legis pro universa Ecclesia habere voluit». 

«Éppen azért» — mondja ő maga — «hogy ezentúl senki 
se mentegőzhessék azzal, hogy e tekintetben nem ismeri világo-
san kötelességét és hogy véget vessünk minden kételynek.. . 
jónak tartottuk, hogy röviden rámutassunk azon alapelvekre, 
amelyek az istentiszteletnél alkalmazott egyházi zenét szabályoz-
zák és hogy egyszersmind általánosságban összefoglaljuk az 
egyház főbb szabályrendeleteit, amelyek az e tekintetben előfor-
duló visszaélések ellen irányulnak. És éppen ezért saját elhatá-
rozásunkból s legjobb meggyőződésünk szerint (motu proprio e 
certa scienza) közzé tesszük jelen «Szabályzatunkat», melyet mint 
az egyházi zene törvénykönyvét apostoli hatalmunk teljéből a 
törvény erejére emelünk s annak lelkiismeretes megtartását jelen 
kéziratunk útján mindenkinek kötelességévé tesszük.» 

Van tehát ma már törvénykönyve az egyházi zenének is. 
Valahány kétely, kérdés fölmerül, valahány új probléma 

fölvetődik, mely megoldást kíván, odaigazít bennünket. Ott meg-
találjuk a feleletet. Ha a paragrafusokban mindig talán nem is, — 
mert hiszen egy törvénykönyv nem lehet kazuisztika — de a 
szellemben, az egységes felfogásban, az általános elvekben, melyek 
következetesen végighúzódnak a kódekszen, bizonyára. S éppen 
az a fődolog, hogy a homályos, szövevényes kérdéseknél, melyek 
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egy tárgykörben fölmerülhetnek, iránytű legyen a kezünkben, 
hogy annak útmutatása mellett szerencsésen eljuthassunk a bizony-
talanság hepehupás útján az igazság sugárzó halmaihoz. 

Hogy X. Pius monumentális két műve közül melyik a fon-
tosabb, a Qergeiykarének helyreállítása-e vagy az egyházi zene 
törvénykönyve, fölösleges kérdés. Mindakettő egyformán fontos 
s az utókor hálájára egyformán méltó. Mindkettő a liturgia cél-
jait szolgálja ugyan, de a korálreform, mint hajdani súlyos aber-
rációk helyesbítése elsősorban mégis történelmi igazságszolgál-
tatás, míg a zenei törvénykönyv a liturgikus igazságoknak és 
követelményeknek főleg gyakorlati alkalmazása. Egymáshoz tar-
toznak s egymást kiegészítik. 

Ez értekezés keretében annak kitűzött egyéb célja miatt 
nem fér el a korálreform részletes tárgyalása. Figyelmünket e 
helyütt inkább a törvénykönyv hívja fel magára, annak is főleg 
ama részei, melyek művészettudományi (esztétikai) elveket, kije-
lentéseket vagy vonatkozásokat tartalmaznak. Tehát a Codex 
esztétikai szempontjai. 

I. A Codex musicae sacrae két főelve. 

Az egyházi zene törvénykönyvének van egy erőteljes vezető-
gondolata, mely mint «supprema lex» élesen kiemelkedik a hát-
térből: az egyházi szertartások díszének és fényének emelése s 
ezáltal a lelkek megszentelésének elősegítése s mindezekben pedig 
Isten dicsősége. Szöveg, ének, zene, hangszerek, énekesek, korális 
és palestrinastil mind ennek a gondolatnak, mint az egyházi zene 
főcéljának, szolgálatába vannak állítva. Ez a gondolat tehát emi-
nenter liturgikus. A belőle kiáradó fény sugárkévéjét kell rávetí-
teni minden hangra, mely emberi ajkakon vagy hangszereken 
megcsendül a hallgatag szentélyekben, kezdve a legegyszerűbb 
korális intonációtól fel a klasszikus polifónia tüneményes szövésű 
hangképletéig és fényes hangszerelésű kompozíciók szines hang-
áradatáig; ennél a fénynél kell vizsgálni, evvel a gondolattal 
kell megmérni mindegyiket, ha meg akarjuk tudni: méltók-e 
Isten hajlékához. 

Ez a vizsgálat, mérés és elemzés azonban már a művészet-
tudomány (esztétika) birodalmába vezet s ott megy végbe. 

A Musica Sacra törvénykönyve is, mihelyt a liturgikus zene 
célját meghatározva (I. fej. 1. p), kezdi levonni abból az általá-
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nos elveket, egyszerre esztetikává lesz s jóformán mindvégig az 
marad. Sőt már akkor átcsap a művészettudomány határaiba, 
mikor az egyházi zene különös céljául (finis specialis) azt állítja 
oda, hogy «nagyobb hatásosságot kölcsönözzön a szövegnek». 
Mint később látni fogjuk, ez a felfogás egészen beleillik az 
aquinói szent Tamás zeneesztétikai ideológiájába s szinte szó-
szerint megegyezik azzal a meghatározással, melyet Jungmann 
ad a zenéről : «die Musik ist die Kunst, die Wirksamkeit von 
Schöpfungen der Poesie durch die Melodie zu erhöhen» (Aesthe-
tik, II. k. 492. 1.), «a zene művészet, melynek az a feladata, hogy 
a költészet alkotásainak hatását a melódia által fokozza». 

Az említett általános elveket a «Motu proprio» a követke-
zőkben adja: 

«Az egyházi zenének, ennek (t. i. a körvonalozott céloknak) 
következtében a lehető legtökéletesebben kell ama tulajdonsá-
gokkal felruházva lennie, melyek az egyházi szertartás sajátjai. 
Ilyenek névszerint 1. a szentség és 2. a formák kifogástalansága, 
amiből a harmadik tulajdonság: 3. az egyházi zene egyetemes-
sége önként következik». 

E tulajdonságokat egyenkint is megmagyarázza: 
«Az egyházi zenének szentnek kell lennie, vagyis nélkülöznie 

kell mindent, ami profán nemcsak magában a zenében, hanem 
előadásának módjában is». 

«Valódi művészetnek kell lennie (ez az értelme tehát «a for-
mák kifogástalanságá»-nak), mert enélkül lehetetlen, hogy a hall-
gatóban azt a hatást keltse, amelyet az egyház a zenének a 
liturgiában való alkalmazása által elérni akar.» (I. fej. 2. p.) 

«De egyúttal egyetemesnek is kell lennie abban az értelem-
ben, hogy bár minden nemzetnek utat enged a maga külön 
zenei jellegének érvényesítésére, ezt csak úgy lehessen tenni, 
hogy az egyházi zene általános szabályai mérvadók maradjanak, 
úgy hogy ha más nemzetbeli hallgat ily nemzeti jellegű egyházi 
zenét, ne gyakoroljon rá kellemetlen benyomást.» 

Ez általános elvek közül a második az, mely mindenek 
fölött és a legszembeszökőbb módon esztétikai természetű. Annak 
a kérdésnek eldöntése ugyanis, hogy valamely zenei produktum — 
legyen az egyházi vagy világi — bir-e avval a kalleotech-
nikai bevégzettséggel, hogy «művészet» névvel lehessen illetni, 
egészen és kizárólag az esztétika joga és feladata. Hogy az egy-
ház ezt a döntést csakugyan minden fentartás nélkül rábízta az 
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esztétikára, bizonyítja avval, hogy ezt a művészeti elvet csak 
egyszerűen fölállítja, de annak semmiféle közelebbi magyaráza-
tába nem bocsátkozik. Pedig hogy mennyire fontosnak tartja az 
egyházi zenében az abszolút művészeti értéket, kitetszik e köve-
telmény indokolásából is: «valódi művészetnek kell lennie, mert 
enélkiil lehetetlen, hogy a hallgatóban azt a hatást keltse, amelyet 
az egyház a zenének a liturgiában való alkalmazása által 
elérni akar». 

A művészi kvalitás hiánya tehát egyenesen megfosztja az 
egyházi zenét attól a lehetőségtől, hogy célját elérhesse. Ilyen-
formán ez a művészi érték az egyházi zenének «necessitate medii» 
szükséges kelléke. De abból az is következik, hogy az elv, mely 
e követelményt hirdeti, nemcsak a legkimondottabb, de a leg-
főbb esztétikai elv is, nemcsák azért, mert belőle a «Szabályzat» 
valamennyi többi esztétikai tétele mind levezethető, hanem azért 
is, mert a Musica Sacra célját megjelölő liturgikus legfőbb 
vezetőgondolat mellett mint esztétikai, másodrendű vezetó'gondolat 
végigvonul és uralkodik az egyházi zene egész törvénykönyvén. 

A Szabályzat «többi esztétikai tétele» közé sorozom az első 
és második tulajdonság gyanánt megjelölt szentség és egyete-
messég kikötését is. Az egyházi zene célját szem elől soha nem 
tévesztő s egyébként is helyes esztétikai elvek alkalmazása mel-
lett nemcsak ez a két követelmény, de a többi is valamennyi 
logikai szükségszerűséggel folyik abból a vezető esztétikai tétel-
ből, hogy az egyházi zenének valódi művészetnek kell lennie. 

Fejtegetésünknek éppen az a feladata, hogy ezt bebizo-
nyítsa. 

Ezért csoportosítottam a Codex musicus tartalmát egy litur-
gikus meg egy esztétikai vezetőgondolat alatt és körül. 

Zenei nyelven szólva, amaz a felső domináns a Codex 
kompoziciójában, emez az alsó. 

Mindkettő ugyanannak az egyháznak a lelkéből fakadt, 
mégis mennyire más a hangjuk! 

Mindegyikből az anyaszentegyház géniuszának fehér alakja 
világít, de abban: mintha magas, komor hegycsúcson állna, 
ebben : mintha virágos pázsiton lebegne. 

Ott, mintha a századok királyának heroldja volna, riadó 
harsonazengéssel hívja a világot: jertek, imádjuk az Urat! — itt 
lágy orgonaszó mellett zengi az oltárok körül szines, zsongó 

^Inelódiáit. 
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Ott mint Isten soha nem hunyó őrszeme az évezredek hul-
lámai fölött az örök halmokra függeszti tekintetét, itt a művé-
szetek virágfakadását lesi-várja : «virágok jelentkeztek földünkön» 
(Ének. 2. 12.). 

Amott mint szigorú kerub áll őrt a szentélyek küszöbén, 
emitt mint az Énekek énekének menyasszonya rózsák s liliomok 
közt keresi Krisztust. 

Ott lobogó őrtüzeket gyújt a világtalan világnak, itt röppen-
tyűket ereget a magasba, melyekből tarka csillagok szivárványos 
raja sziporkázik, mintha a teremtő Isten művészlelkének elszórt 
tüzes gondolatai volnának s az emberi szivekre hullva lángra 
lobbantják azokban a szépség szeretetét «Studium pulchritudinis» 
s művészekké ihletik őket, kik «tudományok által föltalálták a 
zene mértékét és írásban is szerzettek énekeket». (Eccl. 44. 5.) 

Az eddigiekből is kitűnik, hogy a két vezető elvnek a dolog 
természetében rejlő lehetőség szerint egyformán érvényre kell 
jutniok az egyházi zenében. A legtökéletesebb művészettel megírt 
zeneszerzemény is csak akkor egyházi zene, ha a liturgikus 
főgondolat vele és benne teljesen megvalósul s viszont a leg-
buzgóbb áhitattal s a liturgiái szabályok legpontosabb megtar-
tásával előadott zene is csak akkor egyházi zene, ha benne és 
vele az esztétikai főelv teljesen érvényesül, vagyis ha tökéletes 
művészettel van megszerkesztve. 

II. A Codex musicus esztétikai felépítése. 

Fentebb említettem, hogy az esztétikai főelvből az egyházi 
zene törvénykönyvében levő valamennyi esztétikai tétel levezet-
hető. Utóbbiak különben jórészt a főgondolatnak gyakorlati alkal-
mazásai. 

Ezek a leszármazott esztétikai tételek, illetve megállapítások 
majd az egyházi zene szentségét és egyetemességét hangoztatják, 
majd a gregorián korált és palestrinastilt emelik ki, mint tipikus 
zenét, majd ismét az énekek szövegeinek helyes kezelését és a 
hangszerek alkalmazását szabályozzák stb. Még az a rendelkezés 
is, mely a nők alkalmazását az énekkarban korlátozza, vissza-
vezethető valamelyes tekintetben a fő esztétikai elvre, bár itt 
inkább erkölcsi és liturgikus szempontok lépnek előtérbe. 

Mindezek a fő esztétikai elvnek a kisugárzásai. Fénykévék, 
melyek nemcsak onnan indulnak ki, hanem oda is vezetnek. 
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Ilyenformán az egész egyházzenei törvénykönyv — kivéve 
annak legfőbb, liturgikus vezetőgondolatát — nem egyéb, mint 
esztétikai tételek összefüggő láncolata, illetőleg azoknak a gya-
korlatra való alkalmazása. 

Szóval : zeneesztétika a katholikus liturgia szolgálatában. 
Mikor ezt be akarom bizonyítani, nem a «Motu proprio» 

paragrafusaiból indulok ki. Hosszas volna ugyanis mindegyikről 
külön beigazolni, hogy művészettudományi elv vagy annak egy-
szerű alkalmazása és hogy a Codex fő esztétikai tételéből szár-
mazik. Ehelyett inkább az ellenkező utat választom. Kiindulunk 
abból a főtételből, hogy «.az istentisztelet szolgálatában álló és 
célját híven szem előtt tartó egyházi zenének valódi művészetnek 
kell lennie» és ebből az egy tételből a művészettudomány (esz-
tétika) alapjára helyezkedve, igyekszünk levezetni, illetőleg meg-
szerkeszteni az egész egyházzenei törvénykönyvet. 

Ki kell hámoznunk tehát a művészet fogalmából az egy-
házi zeneművészetnek művészettudományi elveit. 

Minthogy pedig művészet megfelelő szép külső formák 
nélkül nincs, nem eshetik okos szó művészetről s nem lehet 
alapos Ítéletünk róla, ha magának a szépségnek helyes fogalmát 
nem ismerjük. 

Szükséges tehát e fogalom tisztázása, kifejtése, ha mindjárt 
csak főbb vonásokban is. 

A «szép» meghatározásában és magyarázásában azonban 
nem követjük az újabb kor bölcsészeit az ő ködös elméleteik 
útvesztőibe. Hagyjuk ott őket halvaszületett gondolataikkal : 
sinite mortuos sepelire mortuos suos! Mi aquinói szent Tamás 
vezetésére bízzuk magunkat. Az ő istensugalmazta lángelméjének 
csodálatosan éles meglátásait és Ítéleteit a letűnt évszázadok 
semmiféle tudományos vívmánya és haladása nem tudta meg-
dönteni,.sőt mennél inkább távolodunk az ő korától, alakja annál 
jobban megnő, mint az alkonyodó napé s bölcselete egyre job-
ban vonzza az elméket. Nem puszta véletlen, hogy e bölcselet 
egyre szélesebb körű méltánylása és művelése nyomon követi a 
valódi keresztény művészetek fölelevenítésére irányuló általános 
tevékenységet, mely több mint félszázada hatalmas lendülettel és 
kitartással folyik. Benső összefüggés van a keresztény művészetek 
és a középkor bölcseletének újjászületése között s mikor XIII. Leo 
pápa e bölcselet felvirágzásának útja-módja gyanánt annak idején 
szent Tamás filozófiájának művelését jelölte meg, ezzel egy-
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szersmind «alap- és zárókövet kinált, melyet be kell illeszteni 
az újraéledt keresztény művészetek hatalmas épületébe, hogy az 
erős és tartós lehessen». (Schmid S. I. «Das Kunstschöne in der 
Kirchenmusik»), A keresztény művészetek közül az egyházi zene 
ment át legkésőbben az újjászületés folyamatán s annál inkább 
érdeke tehát, hogy belekapcsolódjék ő is azokba a szolid böl-
cseleti, illetve esztétikai elvekbe, melyek a testvérművészetek 
virágzását is oly hathatósan elősegítették s melyek az egyház 
egész lelkével oly csodálatos összhangzásban vannak. Szüksége 
van erre a megbízható alapra azért is, mert a zene a maga — 
szinte ellenállhatatlan — élettani és lélektani hatásaival mélyen 
belenyúl az ember lelki világába nemcsak a hangversenytermek-
ben, hanem a szentélyben is; tudnia kell tehát, milyen hatásokat 
szabad ott kiváltania a hivek lelkében és milyeneket nem, mit 
szabad oda bevinnie és mit kell kint hagynia. Ezekre a kérdé-
sekre helyes választ nem várhatunk azoktól a bölcseleti irányok-
tól, melyek az anyaszentegyház szellemével homlokegyenest 
ellenkező alapelveken vannak fölépítve, annál biztosabban meg-
adja azonban a feleletet mindezekre az angyali Mester bölcselete, 
aki nemcsak lángész volt, hanem nagy szent is. 

Azonfelül abban a korban élt, midőn a keresztény művé-
szet a hatalmas, erőteljes fejlődés gyönyörű képét mutatta s 
melynek remek alkotásai nem maradhattak kedvező hatás nélkül 
a nagy bölcselő mindent átfogó lángelméjére és művészettani 
felfogására. Köln és Páris. hol 1245—1260. években tartózkodott, 
az egyházi építőművészet szinte kifogyhatatlan termőföldje volt. 
Köln és környéke a kései románstílű. műremekek nagy sokaságát 
termelte. 1220 táján fejezte be Albero az apostolok templomát, 
szent Gereon 1227-ben lett kész, 1233—48 közti évekre esik szent 
Cunibert egyházának helyreállítása, melyet Hochstaden Konrád 
kölni érsek 1247 vagy 48-ban szentelt föl, tehát az időtájt, mikor 
szent Tamás tanítójával : Albertus Magnussal Párisból Kölnbe 
visszatért. Nagyboldogasszony vigiliáján tette le az érsek a kölni 
dóm alapkövét s elképzelhetetlen, hogy a nagy aquinóit, aki 
akkor mindössze 23 éves ifjú volt, ez az eleven, szinte lázas 
művésztevékenység hidegen hagyta volna s nem indította volna 
gondolkodásra, elmélkedésre a szépség és művészet örökké érde-
kes kérdéseiről. 

Párisba visszatérve, megtalálta ott mindazt, amit mélyenjáró 
elméje csak kívánhatott, hogy a művészi szépséghez való érzéke 
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tökéletesen fejlődhessék. Kevéssel azelőtt fejezte be Montereau 
Péter a Sainte Chapelle t, a csúcsíves építőművészet e remekét 
s akkor éppen a St. Germain-des-Prés egyik kápolnáján dolgo-
zott. A Notre-Dame-on is akkor reparálták a tűzvész okozta ron-
gálásokat. Festészet, szobrászat mind együtt működtek ez építé-
szeti csodaművek megalkotásánál, egyesülve Isten hajléka föléke-
sítésének gyönyörű gondolatában. S mikor e csúcsíves templomokat 
«kőből épült Summa theologicá»-nak nevezte e stílus olyik 
szellemes műértője, evvel azt akarta elsősorban mondani, hogy 
e stílus szelleme a maga nemes szimbolizmusával s tökéletes 
formaszépségével a Summa Theologicának nemcsak dogmatikus 
tartalmával és szerkezetével áll benső összhangban, hanem Írójá-
nak egész lelki világával is. Hogy ebben ott lakott a művészet 
lelkes szeretete bizonyítják az Oltáriszentségről írt szépséges 
himnuszai is. A Lauda Sión strófái nemcsak e szentség mélysé-
ges titkait fejtegetik csodás intuicióval és könnyedséggel, hanem 
egyúttal tökéletes példái a himnuszszerűségnek, az énekelhető-
ségnek is. Mindezt a bennük lüktető muzikális inger okozza, 
mint Schmid S. I. (id. tnüv.) mondja: «der tief musikalische 
Reiz der Dichtung. . . das Musikgefühl des Dichters». Igen, a 
szent költő zeneérzéke ! Ha evvel a zeneérzékkel hallhatta volna 
Palestrinának vagy a németalföldi mestereknek gyönyörű énekeit 
fölhangzani a templomokban, bizonyára lelkes apológiát írt volna 
erről a zenéről az ő Summájában erre a kérdésre: «utrum in 
divinis laudibus sint cantus assumendi». (2. 2-ae qu. 91. a. 2.) 

Talán nem szorul ezek után bővebb igazolásra, miért akar-
juk az angyali Mester bölcseletéből levonni a szép elméletét s 
az egyházi zene esztétikáját. Hogy pedig az ő művei közül is 
főleg a Summa Theologicá-ra támaszkodnak, azért tesszük, mert 
nemcsak ez tükrözi vissza legjobban az ő felfogását e kérdésekre 
vonatkozóan, hanem mert minden művének ez a koronája s a 
miket azokról a Summában itt-ott elmond, abban benne van a 
zseniális szent egész élettapasztalata is. Elszórt szentenciákkal 
van dolgunk, melyekbe el kell mélyednünk, a belőlük folyó 
igazságokat valamelyes rendszerbe szednünk s az idők folyamán 
kifejlődött egyházi zenére alkalmazunk. Tanulságos lesz ez az 
eljárás, mert be fog bizonyulni, hogy a Summa alapelvei — 
bármennyire változott is az egyházi zenei izlés szent Tamás kora 
óta — ma is megingathatatlanul érvényesülnek a liturgikus zene 
helyes megítélésében s rajtuk és belőlük olyan egyházzenei 
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alapelvek szerkeszthetők meg, melyekbe a jövő fejlődés bár-
milyen nagy méretei beleférnek, anélkül hogy az alapelveket 
megsértenék. 

A kérdés tehát az: hogy vélekedett szent Tamás a szépről 
és az egyházi zenéről. Minthogy pedig e kérdésekre rendszeres 
s egyformán kimerítő választ a Summában nem találunk, magunk-
nak kell pótolnunk azt, ami hiányzik, úgy hogy amire szent 
Tamás az ő fejtegetésében nem tér ki, mi állapítsuk meg az ő 
principiumaiból s azokkal összhangzásban az egyedül valószínű 
és helyes választ, melyet a szent e kérdésekre adhatott és adott 
volna, ha előtte fölmerülnek. 

Szólunk tehát 1. a szépségről és 2. az egyházi zenéről. 

1. §. A szépségről. 

Hangsúlyoznom kell, hogy szent Tamás a szépséggel ex 
professo nem foglalkozik; csalódnék tehát bárki, ha a mondottak 
után azt gondolná, hogy az ő Summájában szabatos, kész fogal-
makat, illetőleg meghatározásokat találunk a szépségről, annak 
különféle jelentkezéséről, formáiról, szabályairól. Ezt hiába keres-
nők. Szent Tamás a szépségről mindig csak alkalomadtán, egyéb 
igazságok fejtegetése kapcsában tesz említést úgyszólván per 
tangentem. Éppen azért nem tekinthetjük teljesen szabatos meg-
határozásnak azokat a kijelentéseit, melyekkel műveiben találko-
zunk a szépségre vonatkozóan, melyek pedig hellyel-közzel úgy 
hangzanak, mintha meghatározások volnának. 

Ezek közt első helyen áll a következő tétel: «a szépség a 
megismerő tehetséghez tartozik, szépnek ugyanis azt a dolgot 
mondjuk, mely ránézvést tetszik».1 Schmid, kire fejtegetéseim 
során többször hivatkoztam, jóllehet ebben az idézetben a szép-
ség formális definitióját látja,2 maga is kénytelen beismerni, hogy 
e meghatározás aposteriorisztikus és a szépségnek nem annyira a 
lényegét adja, mint inkább annak hatását (a tetszést). Ám ez még 
nem volna baj, mert a tetszés — mint később látni fogjuk — a 
szépség lényeges velejárója. Az a baj, hogy nem ad felvilágo-
sítást erre a kérdésre : miért tetszik valami, amit szépnek mon-
dunk, más szóval mi az, ami abban vagy azon tetszik, miféle 

1 S. 1. qu. 5. a 4. ad 1. Pulchrum autem respicit vim cognoscitivam ; 
pulchra enim dicuntur, quae visa placent. 

2 Velics is. L. A szép bölcseleti fogalmáról. 
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tulajdonsága teszi azt a valamit tetszővé. Míg ezekre a kérdé-
sekre választ nem kapunk, addig hiába beszélünk a szépségről 
vagy ha úgy tetszik: a Szépről. 

Ami azonban ebből a meghatározásból — melyet pedig 
általában klasszikusnak tartanak — hiányzik, megvan szent Tamás 
egyéb nézeteiben, melyek ezt kiegészítik s a szépségnek magába 
a mivoltába engednek bepillantást. Ezek különösen azok a helyek, 
melyeken a jóság és szépség egymáshoz való viszonyát érinti s 
fejtegeti az angyali Mester, továbbá a lények transcendentális 
tulajdonságait, a jóság és szépség alkotó elemeit, szeretetét stb. 
Mindezekben szent Tamás lángelméje hatalmas perspektívát nyit 
meg az elmélyedő értelem előtt, melybe Jungmann (Aesthetik, 
1886. Freiburg) pompásan bele tudta illeszteni az ő gyönyörűen 
fölépített elméletét és definícióit a szépségről, úgy hogy e munka 
bátran úgy tekinthető, mint szent Tamás erre vonatkozó, nagy 
vonásokban odavetett gondolatainak alapos és részletes kidolgo-
zása, úgy hogy azokkal mindvégig és mindenben tökéletes össz-
hangzásban maradt. Amit tehát ő mond a szépségről, azt bizton 
olybá vehetjük, mintha maga szent Tamás mondaná. 

Nekünk tehát a szépség fogalmának helyes meghatározására 
van szükségünk. Tudnunk kell: mi a szépség, ha helyes Ítéletet 
akarunk mondani a szép dolgokról. 

1. Mindenekelőtt azonban adjuk vissza a szavaknak a maguk 
igazi értelmét. Ne használjuk e szavakat szép és szépség föl-
cserélve és egyiket a másik helyett, mert különben zavar és 
homályosság támad. Más a szép s más a szépség. A «szépség» 
valami tulajdonság, tehát elvont fogalom, a «szép» ellenben cso-
portfogalom, idea universalis, mely csoportba minden dolog bele-
tartozik, melyben az említett tulajdonság megvan. Éppen olyan 
viszonyban van egymással e két fogalom, mint az igazság és 
az igaz, a jóság és a jó. Teljesen indokolatlan tehát, ha a szép-
ség helyett szépet mondunk vagy irunk (ha mindjárt nagy betű-
vel is írjuk), mikor nyelvünkben mind a két fogalomra megvan 
a helyes szó. 

2. Ennek a kérdésnek a tisztázása után visszatérhetünk szent 
Tamás definíciójához. A «szépség» —• mondja ő — a «megismerő 
tehetséghez tartozik». De melyikhez? Mert mint a lélektanból 
tudjuk, kétféle megismerő tehetségünk van, egy alsó (érzéki) és 
egy felsőbb (szellemi); amavval az érzéki világ jelenségeit (das 
Körperliche), emevvel a szellemi világét ismerjük meg. Amaz a 
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cerebro-spinal idegrendszer által működik s az öt érzék segé-
lyével felfogja az anyagi világból jövő ingereket s azokról a 
belső központi érzék által (Centralsinn) tudomást szerez; érzéki 
itélőtehetségnek (sinnliche Urteilskraft) is nevezzük ezt az alsóbb-
rendű megismerőképességet, mert felismeri a tárgjakon azokat 
a tulajdonságokat, melyek őt fenmaradásában és fejlődésében 
segítik vagy akadályozzák. Ezenfelül megvan az a képessége is, 
hogy a megismert tárgyak képét megőrzi (emlékezőtehetség) 
akkor is, ha az illető tárgyak már nincsenek jelen s ezeket a 
képeket alakíthatja, csoportosíthatja, belőlük újakat alkothat (kép-
zelőtehetség). Evvel a tehetséggel tehát megismerhetjük az 
érzéki világ jelenségeit, tárgyait s azok némely tulajdonságait, 
minők pl. kiterjedés, alak, szín, hőfok, nagyság, keménység stb., 
de vannak a tárgyaknak olyan tulajdonságai is, melyek az érzéki 
megismerőképesség erejét meghaladják, pl. hogy valamely dolog 
ok-e vagy okozat, tökéletes-e vagy tökéletlen, célszerű-e vagy 
célszerűtlen, lényeg-e vagy csak járulék stb. Ezeket a tulajdon-
ságokat, illetve vonatkozásokat kizárólag csak az ész által ismer-
hetjük meg. Hogy ezek megismerésére nem elegendő az érzéki 
ismerőtehetség, bizonyítja az is, hogy róluk az állatoknak nincs 
tudomásuk, már pedig bennük is megvan ez az alsóbb meg-
ismerőképesség. Igen, ezek a vonatkozások érzékfeletti tulajdon-
ságok s azok megismerése egyedül az eszes lélek kiváltsága. 

Melyik kategóriába tartozik most már a szépség? Más 
szóval: az érzéki tárgyakon jelentkező szépség azoknak látható 
vagy láthatatlan (érzékfeletti) tulajdonsága-e. Ha látható (érzé-
kelhető), akkor az érzéki megismerő tehetséghez, ha érzékfeletti, 
akkor az észhez tartozik. 

Mielőtt erre választ adnánk, szent Tamás egy megjegyzésére 
kell utalnom, melyben megerősíti azt az általános meggyőződést, 
hogy az öt érzék közül sem az ízlelés, sem a szaglás, sem a 
tapintás által nem vehetjük észre a szépséget. Olyan dolgokat 
mondunk szépeknek — úgymond — melyeket látás vagy hallás 
útján veszünk észre. A többi érzék alá eső dolgokra nem alkal-
mazzuk a szépség fogalmát, nem beszélünk szép ízekről vagy 
szép szagokról.1 

1 S. 1. 2. p. q. 27. a. 1. ad 3. Dicimus enini pulchra visibilia et pulchros 
sonos. In sensibilibus autem aliorum sensuum non utimur nomine pulchritu-
dinis; non enim dicimus pulchros sapores aut odores. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 4 

X 
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A kérdés tehát most már így hangzik: vájjon a látás és 
hallás által megismerhetjük-e a szépséget vagy rövidebben : 
látható-e, hallható-e a szépség? 

Felelet: az érzéki tárgyak szépségéről a látás és hallás 
segítségével (közreműködésével) veszünk ugyan tudomást, de 
magát a szépséget sem a szem, sem a fül nem ismerheti meg. 
Abból, hogy nem egy érzék, hanem kettő közvetíti a szépség 
megközelítését, következik, hogy egyik sem ismerheti meg. Mert 
ha a látás megismerhetné, akkor a hallásnak is eo ipso részt 
kellene vennie ebben a megismerésben; akkor a virágot nem-
csak látnók, hanem amennyiben szép, hallanók is, akkor egy 
szép dalt — éppen mert szép — nemcsak hallanunk, hanem 
látnunk is kellene. 

Nemcsak a látás és hallás, hanem általában az érzéki meg-
ismerőtehetség a maga valamennyi melléktehetségeivel egyetem-
ben sem képes a szépség megismerésére. Szép tárgyakon ugyanis 
mindig bizonyos szabályosságot, rendet, bevégzettséget, összhang-
zást keresünk és várunk. Ezek a tulajdonságok, illetve vonatko-
zások ugyanis a szépség alkotó elemei (elementa constitutiva) 
közé tartoznak. Már most kétségtelen, hogy a rendet, szabályos-
ságot, arányt, harmóniát (a szépség alkotó elemeit) az érzéki 
itélőtehetség nem képes megérteni. Ezek elvont fogalmak, Ítéle-
tek, érzékfeletti dolgok, melyeket egyedül az ész tud alakítani 
és felfogni. «A bölcsesség a legfőbb tökéletessége az észnek, 
mely egyedül képes a rendet megismerni, bár az érzéki tehet-
ségek meg is ismerhetnek némely dolgokat egyenkint, egyik 
dolognak a másikhoz való rendjét (viszonyát) azonban csak az 
ész vagy értelem ismerheti fel» — mondja szent Tamás (in Arist. 
Ethicor. ad Nicom. libr. 1. lect. 1.). 

Végül pedig nem kell elfelejtenünk, hogy az emberiség 
köztudata és meggyőződése szerint nemcsak a látni és hallani 
valók birodalmára szorítkozik a szépség, hanem benne van bizo-
nyos érzékfeletti valóságokban is. Minden nép minden időben 
szépnek tartotta pl. a hűség, önfeláldozás, vitézség, önmérséklés 
erényeit; szép valamely gondolat, igazság, tudományos elmélet, 
közkeletű kifejezések pl. : «szép lélek», «angyali szépség», «szép, 
mint az Isten angyala», melyek azt bizonyítják, hogy az általá-
nos felfogás szerint a szépség a tisztán szellemi valóságokkal is 
megférő tulajdonság. Már pedig ha a szépség valami érzékel-
hető, tehát puszta látással vagy hallással felfogható materiális 
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tulajdonság volna, akkor nem lehetne meg a szellemi valóságok-
ban, mert ezek nem lehetnek alanyai olyan tulajdonságoknak, 
melyek őket szükségképen láthatókká vagy hallhatókká tennék. 
Amely pillanatban ilyenekké válnának, megszűnnének szellemi 
valóságok lenni. 

Mindezekből szükségképen következik, hogy a szépség a 
dolgok érzékfeletti tulajdonsága, tehát azt sem az állatok, sem 
emberi szem vagy fül észre nem vehetik, sem a fantázia, sem a 
központi érzék, sem az érzéki itélőtehetség, szóval az egész 
érzéki megismerőképesség föl nem foghatja, hanem csakis azok 
a lények, melyek értelemmel birnak. A szép dolgokat igenis 
megláthatja a szem, meghallhatja a fül, a róluk nyert képzetek-
kel rendelkezhetik a képzelőtehetség, de a dolgok szépségét szem 
nem láthatja, fül nem hallhatja, fantázia el nem éri. «Sok szép 
dolog van, mely látható, — mondja szent Ágoston — de maga 
a szépség, vagyis ama tulajdonság, mely azokat széppé teszi, 
egyáltalában láthatatlan» (L. Jungmann-nál Aesthetik I. 29. lap). 

Báránd. 
Dr. Szeme thy Oéza. 

(Folytatása következik.) 

24* 



ÁLLAMESZME ÉS A NÉPEK ÖNRENDELKEZÉSI 

JOGA. 

III. 

AMONDOTTAK után már nem lesz nehéz a népek önrendelke-
zéséről, a háború e legnépszerűbb, de egyúttal leglelkiisme-

retlenebb jelszaváról nyilatkoznunk. Világosság kedvéért határoz-
zuk meg e fogalmak helyes értelmét. 

A «^fogalom tulajdonképeni értelmét az államhatalom alatt 
egyesített és szerves társadalmi egésszé fejlődött sokaságban ha-
tározhatjuk meg. A fogalom ez alakjában elvonatkoztat az egyes 
államformák rendi vagy társadalmi tagoltságától s csak a tömeg-
nek az államhatalomhoz való alárendeltségi viszonyát foglalja 
magában : a nép az állam-organizmus anyagi része, az alattvalók, 
az uralok összesége. így szent Tamás Cicero után. Populus est 
coetus multitudinis, iuris consensu et utilitatis communione 
sociatus.i 

Hogy ezt a jogilag rendezett állapotot a rendezetlenség 
előzte meg, nemcsak történetileg biztos, hanem a filozófia szem-
pontjából is apriori valószínű. Hogy e szervezetlen tömegekre 
alkalmazható-e a nép elnevezés: filológiai kérdés?2 Filozófiai 
felfogásunkra ez kevés befolyást gyakorol, mert az végül is mel-
lékes, hogy az állam-organizmus közelebbi vagy pedig távolabbi 
elemeire kell-e gondolnunk a jelszó értelmezésénél. 

Sokkal fontosabb a «nép»-fogalomnak egy másik jelentése, 
amely az állam-organizmus egyes részeire való vonatkoztatásból 
alakult ki. Ha az utóbbi egynemű elemekből épül föl, akkor 
jelentéktelen e különbség, de mondhatatlanul naggyá nő, ha az 
állam-organizmus heterogéneitását kell megállapítanunk: a népet 
a nemzettel lehet összetéveszteni. Mivel pedig a nemzet szónak 
legalább is három különféle értelmet lehet adni, az említett 

1 I—II. Qu. 105. a. 2. c. 
2 V. ö. Wuridt : Völkerpsychologie Bd. 7. S. 72. 
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összetévesztés arra jó, hogy zavart okozzunk fogalmainkban és 
hogy lelkiismeretlen szofizmával elbódíthassuk a nem gondol-
kozó tömegeket és forradalmi siboletté alakítsunk át egy külön-
ben egészen ártatlan s nem egy tekintetben helyes és a termé-
szetes jogban gyökerező jelszót. 

Bátran elismerhetjük, hogy a «nép»-fogalomnak ethnológiai 
jelentősége is lehet, amennyiben a rokontörzsek egységét jelzi, 
sőt azt sem tagadjuk, hogy némely nyelv minden megkülönböz-
tetés nélkül használja e szót a nemzet és az állami organizmus 
jelzésére,1 ámde föl kell emelni szavunkat e két fogalom dologi, 
tehát jogi és filozófiai egyenlő értékűsége ellen. A nemzet magá-
ban véve a politikai egységtől teljesen elvonatkoztat. A család 
extenzív kifejlődését és kiterjedését kell benne látnunk, úgy hogy 
egyes tisztán fiziológiai (vérrokonság) vagy hagyományos szoká-
sokon alapuló kapcson kívül a különböző egyéneket, családokat 
vagy esetleg törzseket legfeljebb csak az egy családhoz való tarto-
zás tudata (lélektani kapocs) köti össze nemzeti eggyé. Amíg 
tehát magasabb célok nem lépnek föl s ezek nem egyesítik az 
említett elemeket, addig a nemzetet a néppel összetéveszteni nem 
lehet. Ebben az alakban a nemzet csak mint az állam-organiz-
mus egyik eleme szerepelhet, s bár vannak el nem idegeníthető 
természetes jogai ép úgy, mint az egyénnek és családnak, mind-
azáltal a temperálás természetes folyamatában épúgy részt kell 
vennie, mint a többi elemnek, vagyis be kell olvadnia az állam-
organizmusba és öncélú törekvéseit alá kell rendelnie a közjó-
nak. A nemzet joga eszerint nem lehet egyenlő a nép jogával. 

Ezt a többé-kevésbbé erős fiziológiai és pszichológiai ka-
poccsal összekötött tömeget helyesebben nemzetiségnek nevez-
hetnők, mint nemzetnek, mivel az említett kapcsolatok tartós 
egyesülést nem hoznak létre, amit a nemzettől már el szoktunk 
várni. A nemzetiségi együvé tartozás tudata esetleg megalapoz-
hatja vagy létrehozhatja a magasabb érdekközösséget és egysé-
get, ámde hogy mily kevéssé lehet ennek alaki tényezője, azt 
talán a mai világ nemzetiségi szétszórtsága bizonyítja leginkább. 
A nemzetiség vagy nemzetiségek csak akkor lesznek nemzetté^ 
ha vagy a közös sors, tehát a közerővel megalapított kultura és 
az együttesen végig küzdött történelem, vagy pedig az egységes 
közjó, tehát az államkapocs egyesíti őket. Az első esetben az 

1 V. ö. Wundt u. o. 
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állam és a nemzet határai nem esnek egybe, a másodikban az 
állam és a nemzet úgy viszonylanak egymáshoz, mint a rész és 
egész : az állam az organizmus teljességét, a nemzet ennek anyagi 
részét jelzi, tehát összeesik a nép kifejtett fogalmával. Az első 
példáját látjuk a németeknél, akik nemzeti egységüket nem szo-
rítják a német birodalom határai közé. Az osztrák-német épúgy 
a német nemzet tagja akar lenni, mint a birodalom népei, azért, 
mert a történelem, főleg pedig a kultura kapcsai szorosan fűzik 
ezekhez. A vérrokonság tudata helyet engedett egy másik tudat-
nak: a kultura legyőzte a természetet.1 Hogy pedig az állam-
szervezeten belül is vannak ilyen képződmények, azt olyan álla-
mok léte bizonyítja, amelyeknek vagy nem sikerült az értékben 
túlnyomó elem által a különböző elemek temperálását megvaló-
sítani, mint pl. Ausztriában, vagy pedig ennekszüksége egyáltalá-
ban nem is jelentkezett, mint pl. Svájcban. A nép és nemzet 
jogát megint nem lehet azonosítanunk, mivel egészen más érdek-
közösség, illetőleg kapocs egyesíti őket. — A nemzeti összefüggés 
másik alakjának, a politikai érdekközösségből kialakult egységes 
nemzetnek, megvilágítására elég példát találunk Európa többi 
államaiban. Csak filozófiai elvonással gondolhatunk ma fizioló-
giailag tiszta vérű nemzetre. A vérbeli vegyülés történelmi tény 
s így egészen tiszta nemzeti állam ma nincs. Nemzeti államról 
csak abban az értelemben beszélhetünk, hogy az értékében túl-
nyomó elem sikerrel valósította meg a temperálás ama feladatát, 
amelyről szóltunk, vagyis hogy rá tudta nyomni az állam-orga-
nizmus többi elemeire is a saját bélyegét, amennyiben egysége-
sítette és a közjó szolgálatába hajtotta azokat az erőket is, ame-
lyek magukban csak mint a reakció vagy pedig az öncélú mű-
ködés tényezői szerepelhettek volna. A különféle nemzetiségek 
ilyen temperált és az egységes közjó céljából organizmussá kiala-
kult összességét mondjuk politikai nemzetnek. A magyar nép és 
magyar nemzet ily értelemben azonosak s a jog tekintetében sem 
lehet köztük különbséget tenni. 

A jelszó második fogalma az önrendelkezési jog. Önrendel-
kezésről az eszes teremtményeknél beszélünk s a velük született 
szabad elhatározást vagy akaratnyilvánítást értjük rajta. A személyi 
méltósággal elválaszthatlanul összefüggő jog és képesség ez s 
határai azonosak a személyi méltóság határaival. Az abszolút, 

' Paulsen: System der Ethik 1. 550. 
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a teljesen független személy, Isten, önrendelkezésének határait a 
határtalan, s csak a rosszat és tökéletlenséget nem ismerő isteni 
természet jósága jelzi, a többi véges és függő személyek önren-
delkezésének határait pedig a természetüknek megfelelő általá-
nos jó szabja meg. A mi filozófiánk bonum, finis és beatitudo in 
communi-ja1 adják meg az önrendelkezés külső kereteit, míg a 
tulajdonképeni korlátokat az egyes természet vagy állapot aktuális 
teljesítő képessége állítja föl. Az önrendelkezés tehát semmi 
esetre sem vonatkozik a végső cél akarására vagy nem akarására. 
Ez szükségszerűen van adva minden lénynél, mint az akarat 
archimedesi pontja. Az önrendelkezés jogkörébe a cél konkrét 
meghatározása és az eszközök kiválasztása, röviden a sorsdöntés 
tartozik, mindez természetesen az értelem útmutatása, tehát az 
örök és az időleges törvények határai között.2 

A fizikai személyek önrendelkezési jogát az erkölcsi szemé-
lyektől sem tagadhatjuk meg. Ezeknek is van sorsdöntő szavuk, 
tehát szabad elhatározásuk és akaratnyilvánításuk. Mivel pedig 
az erkölcsi személy természetét és jogkörét az érdekközösség 
célja határozza meg, következik, hogy önrendelkezési jogának ha-
tárait is itt kell keresnünk. A természetjogtól védett bármely tár-
sadalmi alakulást nevezhetünk személynek s elismerhetjük termé-
szetadta jogait, ezeknek szabad meghatározását és gyakorlását, 
ámde ezeket átlépnie nem szabad, e körön túl nem rendelkez-
hetik szabadon. Sőt tovább kell mennünk. Ha az ilyen részleges 
alakulás egy magasabb társadalmi forma alkotó elemévé válik, 
akkor természetes önrendelkezési jogát még az említett határok 
között sem gyakorolhatja teljesen korlátlanul : a magasabb társa-
dalmi alakulás egységes célja akadályozza ebben s csakis ennek 
a mértéke szerint és ennek szemmeltartásával veheti igénybe 
említett jogát.3 Ha tehát a magasabb társadalmi alakulás egysé-

1 E fogalmakra szent Tamás gyakran hivatkozik, főleg az I—II. első kér-
déseinél, mibenlétüket pedig kitűnően fejti ki Hugón O. P. Cursus philosophiae 
thomisticae c. művében IV. p. 151 sequ. 

2 A mondottakat röviden összefoglalva szent Tamás Summájának. 1. Qu. 
19. a. 3. c.-ban találjuk meg. 

3 Ezt szent Tamás a következő okoskodással igazolja. Az emberi csele-
kedetek mértéke a törvény, amelynek jogossága a közjó szemmeltartásától függ. 
Épen ezért az emberi cselekedetek jóságát is, amennyiben a polgári erények 
jönnek számba, a közjó szerint kell mérnünk. V. ö. I—II. Qu. 90. a. 2. Még 
határozottabban nyilatkozik emellett II—II. Qu. 47. a. 10. ad 2. «Cum homo 
sit pars domus, vei civitatis, oportet quod homo consideret quid sit sibi bonum 
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ges célját a részleges akarja meghatározni, ez akar felőle dön-
teni, akkor jogot bitorol, mert túlmegy hatáskörén, ha pedig 
ennek rovására dönt a saját sorsán, akkor ugyanabból az okból 
jogsérelmet követ el. 

Alkalmazzuk ez elveket az államra is. Az egységesítő 
célt, a közjót, a részleges társadalmi alakulások nem hozzák 
létre, hanem maguk előtt találják, amiért is nincs módjuk 
ban ezt akarni vagy nem akarni. E kérdést már eldöntötte 
rájok nézve a természet, amely föltétlenül kiegészítésre váró hiá-
nyokkal hozta őket létre. Ebben az irányban tehát nincs sors-
döntő szavuk s önrendelkezési joguk, legfeljebb a közjó 
konkrét meghatározására, tehát az államkötelék kiválasztására vo-
natkozhatik. A természet sem' az egyént, sem a családot, sem pedig 
a nemzetet nem teremtette meghatározott állam polgárának s 
így a sorsdöntő szót ez irányban mindenki maga mondhatja ki. 
Ha ez megtörtént, természetes önrendelkezési joguk eredeti ele-
venségéből engedniök kell s erre, mint az állam igényeit törlő 
tényezőre többé már nem hivatkozhatnak: önrendelkezésük kere-
teit a közjó határozza meg; ezt pedig a részleges jóért föláldozni 
s az utóbbiról az előbbi hátrányára dönteni nem lehet. 

Lássuk tehát mi igaz a jelszóból, s mit kell filozófiailag 
visszautasítanunk. 

Önrendelkezési joga csak a személynek lehet. Actiones sunt 
suppositorum — mondja a keresztény filozófia — s mivel itt 
nem tisztán működésről, hanetn sorsdöntő elhatározásról van szó, 
azért nem elég a közönséges suppositális határozottság, hanem 
hozzá kell járulnia a megfontolás és választás képességének. 
A cél után való tudatos törekvés és az eszközök szabad meg-
választása csak az eszes lény, tehát csak a személy kiváltsága 
lehet. MiveL pedig fönnebb kimutattuk, hogy sem a tömegnek 
nincs személyi jellege az államhatalom nélkül, sem pedig az 
utóbbi nem tekinthető a sokaság fölött székelő, vagy a sokasá-
got megszemélyesítő valóságnak, azért sem az egyiknek, sem a 
másiknak nincs önrendelkezési joga, hanem a kettőnek együtt-
véve — az államnak. Ennek a jognak határait csak a közjó és az 
államalkotó elemek természetes jogai és követelményei, valamint 
az állam-személy korlátoltságából és alárendeltségéből származó 

ex hoc quod est prudens circa bonum multitudinis : bona enim dispositio 
partium accipitur secundum habitudinem ad totum». 
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következmények szabják meg. Az örök és a természetes törvé-
nyek útmutatása adja meg az általános irányokat, míg az idők 
jogos követelménye, tehát a történelmi fejlődés, valamint a többi 
körülmények figyelembe vétele szabja meg e rendelkezés köze-
lebbi normáit.1 Ez önrendelkezési jog nem egyéb, mint Aris-
toteles és szent Tamás prudentia regnativá-ja.2 

Közelebbről a következő mozzanatokat foglalja magában. 
Miután a természetjog a közjót csak legáltalánosabb körvonalai-
ban adja meg, azért az állam-személy feladata ezt konkrét alak-
ban meghatározni. Az egyedi erkölcstan tanúsága szerint a ter-
mészet csak az általános jóra adott az embernek legyőzhetlen haj-
landóságot, míg a konkrét végcél és boldogság meghatározása 
az egyén dolga.3 így van ez az állam-személynél is. A közjó 
megvalósítása céljából gondolta ki a természet Alkotója, ezért 
jött létre, ámde e végcél közelebbi meghatározását épúgy rá- * 
hagyta az állam-személyre, mint az ívzre. S amint a tapasztalat 
szerint az erre vonatkozó Ítélet és önelhatározás teljesen az egyén 
hajlandóságai (vérmérséklet stb.) és kürülményei (nevelés, kör-
nyezet) szerint igazodik, úgy az állam is csak anyagi organiz-
musának temperamentuma és a többi körülmények figyelembe 
vétele után határozhatja meg közelebbről e közjót. Ez az önren-
delkezés első és legfőbb mozzanata. 

A második a közjó igazságos elosztására, illetőleg megvaló-
sítására vonatkozik. E mozzanat az állam sorsdöntő szavát pro-
klamálja az államalkotó elemekkel szemben. Ez sokkal nehezebb 
feladat, mint az első, mivel itt az állam lépten-nyomon össze-
ütközhet alkotó elemeinek jogaival és követelményeivel. Mivel e 
jogokat (akár természetes, akár pedig a történelem folyamán meg-
szerzettek legyenek is azok) az állam maga előtt találja, azért 
önrendelkezési jogának határait kell bennök látnia és szent kö-
telessége ezeket mindaddig tiszteletben tartani, amíg a közjóval 
nem ellenkeznek. Az állam-személy, amely itt nem hibázik s az 
igazságosság minden követelményének megfelel, az megtalálja a 
népek boldogságához vezető utat, az megvalósítja az igazi 
állameszmét. 

1 V. ö. I—II. Qu. 90—97. A történelmi fejlődésről szent Tamás így nyi-
latkozik : «Ex parte hominum, quorum actus lege regulantur, lex recte mutari 
potest propter mutationem conditionum hominum, quibus secundum diversas 
eorum conditiones diversa expediunt». Ib. Qu. 97. a. I . e . 

2 I—II. Qu. 47. a. 11. c. 3 I—II. Qu. I. a. 7. c. 
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Tovább is mehetnénk az állam önrendelkezési jogának fej-
tegetésében, célunknak azonban teljesen megfelel e két mozza-
nat hangsúlyozása. Az egységesítő cél, a közjó, konkrét meg-
határozása és a népek sorsának irányítása a közjó határai és az 
utóbbiak jogainak keretein belül, ebben domborodik ki az állam 
önrendelkezési joga, de csak úgy, ha mindezt egyenrangú állam-
személyektöl függetlenül tudja megvalósítani s intézkedéseiért 
Alkotóján, a természet Urán kívül, felelősséggel senkinek sem 
tartozik. Az államnak ez a joga személyi méltóságával szükség-
szerűen adva van s teljesen független úgy népeinek műveltségétől, 
mint az állam területi nagyságától, vagy pedig a többi állam-
személy elismerésétől. A fő az, hogy sorsdöntő szavának érvényt 
tudjon szerezni. Ha azonban ebbeli jogának és kötelességének 
nem tud megfelelni vagy érvényt szerezni, akkor elveszítette sze-
mélyi méltóságát, akkor nem állam, hanem más államnak az 
alattvalója s önrendelkezési joga is csak csonka lehet. 

Itt föltétlenül ki kell térnünk arra a kérdésre, vájjon tárgya-e 
a nemzeti állam önrendelkezési g jogának idegen államkötelékbe 
tartozó vér- vagy nyelvrokonai és az általok lakott területek sor-
sának intézése. A kérdésre ilyen alakban föltétlenül tagadó vá-
laszt kell adnunk, hisz e követelmény nyilvánvaló jogbitorlást s 
az állami szuverénitás tagadását jelentené. De még tovább is kell 
mennünk. Nemcsak az ily irányú önrendelkezést, hanem minden 
jogcímet is föltétlenül tagadnunk kell, amely a közönséges be-
avatkozási jog keretem túlmenne. A nemzetiség és az állam 
ugyanis lényegesen különböző egységeket alkotnak s így érde-
keik is teljesen eltérnek. Ami a nemzetiségnek javára válhatnék, 
az talán az állami közjó romlását, de legalább is csorbulását 
vonhatná maga után, főleg akkor, ha a nemzetiség javát idegen 
államkötelék érdekei szerint mérjük. Ha bizonyos állam közjavá-
nak elfogadása és megvalósítása másként nem történhet meg, mint 
az elemek temperálódása révén, s ha ez a közjó — épen mivel 
mély erkölcsi alapokon nyugszik — magasabb rendű jót és kap-
csolatot képvisel, mint a tisztán természetes, fiziológiai együvé-
tartozással és kapoccsal adott érdekek, akkor magától értődő 
igazságnak kell tekintenünk, hogy első sorban a közjó érdekei 
a mérvadók és hogy a nemzetiségnek, mint államalkotó elem-
nek a sorsáról illetékes biró gyanánt az a tényező ítél, amely a 
közjó megvalósítására vállalkozott. A vér köteléke tehát magá-
ban véve nem ad a beavatkozásra jogcímet, azért, mert egy erő-
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sebb erkölcsi kötelék ezt legyőzte s így az előbbi jogainak a 
helyét is elfoglalja.1 

Amíg a népek önrendelkezési jogán csak az állam függet-
lenségét, tehát a közjó konkrét meghatározhatását és az alatt-
valók sorsának idegen befolyás vagy felelősség kötelezettsége nél-
küli rendezhetését ertjük, addig a természeti jog alapjain állunk, 
a jelszó igazságot tartalmaz és jogos követelményt mond ki. Ámde 
az állam nem mindig volt és létére is nagyon rá van nyomva a 
mulandóság bélyege. A fejlődési elsőbbség tekintetében meg-
előzi a nép, a még nem organizált vagy csak a szervezés utolsó 
stádiumában álló tömeg, másrészt pedig ha az állam bármely 
okból is elemeire oszlik, megint ott tartunk a népnél vagy a né-
peknél, az állam-organizmus ez egykori anyagi részeinél. Az állam 
önrendelkezési jogát tehát vagy megelőzte a népek önrendelke-
zési joga, vagy pedig az állam-organizmus bomlása után vissza-
hárult rájok. Mit kell tartauunk a népek önrendelkezési jogáról 
ebben az esetben ? 

Az állameszme fönnebb kifejtett fogalmazása szerint a népek 
önrendelkezési joga az állam kialakulásánál kétségtelenül termé-
szetjogi intézkedés. Akár közvetlenül, akár közvetve adja is meg 
a természet Alkotója a hatalmat, a nép, a sokaság az állam meg-
alkotásánál nem holt eszköz, hanem eszes lény és jogalany gya-
nánt szerepel. 

Ez már abból is kitűnik, hogy a természet Ura az államot 
egy cél és pedig emberi cél érdekében gondolta el. Ennek pedig 
az a sajátsága, hogy konkrét alakban sem az ösztönben, sem 
pedig az emberi természet egyéb erőiben nincs megadva, hanem 
az értelem és akarat általános hajlandóságának irányítása mellett 
az ember önrendelkezése révén jön létre. Ennek a törvénynek kell 
uralkodnia a társadalom erkölcsi életében is, amely az ember 
természetét nem teheti tönkre, hanem csak nemesítheti. Ezért a 
sokaságot egyesítő célnak ismeretesnek kell lennie a tömeg előtt, 
sőt mi több, neki, mint társadalomképző elemnek kell ezt kon-
krét alakban meghatároznia. 

Továbbá mivel úgy az egyén, mint pedig a többi állam-
alkotó elemek oly társadalmi egységbe lépnek be, amely termé-

1 Ezt azért állapítottuk meg, hogy a természetjogi védelmet megtagad-
hassuk attól a birtoklástól, amely a vis maior révén csak ezen a nemzeti össze-
tartozás jogcímén ragadott ki más államkötelekből népeket és területeket. Ez 
magában véve ilyen birtoklást sohasem szentesíthet. 
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szerűleg megköveteli tőlük jogaik és önállóságuk tompulását és 
mérséklését s emellett egész halmaz új kötelezettséget nyom vál-
lukra, nagyon természetes, hogy csak szabad önrendelkező alany 
gyanánt lépnek be e kötelékbe. E tételt csak az állam-abszolu-
tizmus szempontjából lehet tagadni, amely az államot öncélú és 
minden egyéb erőt és jogot felszívó valóságnak tartja, s csak 
akkor lehet azt elvetni, ha azt a nem kevésbbé tarthatatlan állás-
pontot valljuk, hogy a társadalmi élet föltétlenül az egyéni élet 
és jog tönkretételét jelenti. A keresztény filozófia egyik álláspontot 
sem fogadja el, hanem hangsúlyozza, hogy a társadalmi élet mint 
magasabb létforma nem rontja meg az egyéni életet és jogot, 
hanem mindkettőt tökéletesbíti és lényegében meghagyja, 
bár mérsékli, s ezek képére alkotja meg az egyének társadalmi 
jogait is. lia tehát az egyénnek és az államalkotó elemeknek 
joguk van a társadalmi élethez, sőt a természet útmutatása sze-
rint kötelességük a társadalmi és végelemzésben az állami ala-
kulás, akkor következik, hogy ez eszes lényhez mért joguk és kö-
telességük, amiért is tőlük kell várni a sorsdöntő szót úgy az 
államalakulást, mint pedig az elérendő célt, a közjót, de főleg 
az ennek megvalósítására rendelt hatalom székhelyét illetőleg. 

Volt-e valaha a népeknek tényleg ilyen önrendelkezési 
joguk? Az államforma meghatározását illetőleg nem kételkedhe-
tünk benne, ámde talán nem tévedünk, ha az államalakulás leírt 
módját tisztán filozófiai elvonásnak mondjuk. A történelem tanu-
sága szerint rendesen a vis maior és nem a népek önrendelke-
zési joga hozta létre az államot. De ha e jogot a népek tényleg 
sohasem gyakorolták volna is, elveszettnek vagy épen alaptalannak 
még sem mondhatnók, mivel az állam szervezetével, mibenlété-
vel, főleg azonban alkotórészeinek természetével szükségszerűen 
összefügg. A népek önrendelkezési joga tehát mint sorsdöntő 
sző a konkrét államalakulás, az elérendő cél és az államhatalom 
székhelyét illetőleg természetjogi követelmény. 

Ugyanezt kell mondanunk arról az esetről is, ha az állam-
organizmus bármely okból felbomlik s tulajdonképeni személyi 
voltát és méltóságát elveszíti. Ezjakkor történik meg, ha az állami 
élet alaki tényezője, a hatalom, elveszti informáló, tehát szervező, 
összetartó erejét. Ez a bomlás nemcsak akkor áll be, ha az állam-
hatalomnak nincs törvényszerű hordozója s ilyenről már többé 
nem is lehet gondoskodni, hanem akkor is, ha a meglevő hata-
lom teljesen képtelen a közjó megvalósítására és megvédésére s 



ÁLLAMESZME ÉS A NÉPEK ÖNRENDELKEZÉSI JOQA 365 

így az állam-organizmus összetartására. Hogy mikor áll a nép e 
végtelenül szomorú esettel szemben, azt nagyon nehéz általános 
elvvel meghatározni. Annyi bizonyos, hogy a történelem folya-
mán már gyakran bekövetkezett e szomorú tény és hogy ilyen 
esetekben a nép visszakapja természetes szabadságát, független-
ségét és önrendelkezési jogát, tehát az övé a sorsdöntő szó az 
imént megállapított értelemben. Sőt még tovább is mehetünk. 
Ez az egyetlen eset, amikor nemcsak a nép, mint az állam-orga-
nizmus egésze, hanem ennek részei is önrendelkezési joggal bír-
nak. Talán okossági vagy más opportunitási szempontok amellett 
szólnak, hogy az előbbi állam-organizmus együtt maradjon, ter-
mészetjogi szempontok azonban ezt nem követelik meg, úgy hogy 
az államalkotó részek akár faji, akár területi csoportosulások 
szerint, minden idegen jog sérelme nélkül alkothatnak új álla-
mokat, ha erre képesek. Az önrendelkezés ugyanis úgy az egyént, 
mint a többi elemet, nem mint a nép részét, vagy csak a kollektiv 
egészet illeti meg, hanem velük született jog, amelyet csak addig 
nem használhatnak, amíg idegen joggal, tehát a közjó követel-
ményeivel ütköznének össze. Ha ez megszűnt, akkor vége le-
kötöttségnek s a sorsdöntő szónak az esetleges vis maior-oi. 
kívül már semmi sem áll útjában. 

Az így fogalmazott önrendelkezési jognak természetesen 
forradalmi jellege is lehet, ha t. i. az állam-organizmus fölbom-
lását s a hatalom pusztulását erőszakos úton eszközlik. E folya-
mat a természetjog védelmére nem számíthat, de nem is adhatja 
vissza a népeknek önrendelkezési jogukat. Az ilyen államalakulá-
sokat vagy pedig területi változásokat a természetes önrendel-
kezési jogra való hivatkozással szentesíteni vagy jogossá tenni 
sohasem lehet, legfeljebb egyéb jogcímek, főleg a nyugalom és 
és az újból megalapozott közjó érdekei adhatnak az idők folya-
mán ez állapotnak jogos alapot. Ebből könnyen megérthetjük, 
hogy ott, ahol ez a jelszó termett, de legalább is a legterméke-
nyebb talajra talált, a meglevő államhatalom tönkretételével s az 
állam-organizmus felbontásával kezdték. Az államra nézve tehát 
létkérdés, hogy a nép és a népeknek ezt az önrendelkezését meg-
akadályozza és föl ne idézze azokat az államromboló szelleme-
ket, amelyeket fékezni nem lehet. Mert legyünk meggyőződve 
róla, hogy az önrendelkezést nem az állam javára és a fennálló 
rend megszilárdítására, hanem mindkettőnek a szétrombolására 
Ígérték meg s ezért dobták a jelszót a tömegek közé. 
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A népnek és a népeknek van az államtól független önren-
delkezési joguk nemcsak részleges érdekeiket, hanem a közjót ille-
tőleg is mindaddig, míg az állam meg nem alakult. Elismerhet-
jük-e ezt a jogot a törvényszerűen fönnálló államkötelék keretein 
belül is ? Mivel a jelszó ebben a fogalmazásban föltétlenül forra-
dalmi jellegű, azért tárgyalásánál nagy elővigyázatra és több-
szörös megkülönböztetésre van szükségünk. Álláspontunk a kö-
vetkező. A népnek a jogosan fönnálló államkötelék keretein belül 
azért nincs önrendelkezési joga, mivel magában véve nem sze-
mély, tehát nem jog és cselekvős alany. A népektől, vagyis az 
állam-organizmus egyes részeitől pedig még inkább meg kell 
tagadnunk ezt a jogot, azért, mert nekik még csak suppositális 
jellegük sincs, és mivel az államcél rendezése vagy megvalósí-
tása teljesen túllépi természetes rendeltetésük és épen ezért ön-
rendelkezésük kereteit. Meg kell továbbá különböztetnünk a köz-
jót valóban szemmel tartó és az államhatalmat jogosan birtokló 
kormányzatot a zsarnokoktól, akik vagy jogtalanul ülnek a nép 
nyakán, vagy pedig a közjót szem elől tévesztik. 

Hogy a nép magában véve nem személy, azt az állameszme 
fönnebb kifejtett fogalmazásából látjuk. A személy ismertető jele 
a suppositális egység, a független lét és cselekvési képesség. 
A nép azonban sem egységet, sem pedig függetlenséget nem 
foglal magában, hanem ellenkezőleg a sokaság, a rendetlenség 
és a széthúzás tényezője mindaddig, amíg az egységesítő elem 
a potentialitás mindeme jeleit el nem tünteti. Ez az egységesitő 
tényező a közjó és a megvalósítására irányuló államhatalom. Az 
utóbbival egyességben lesz a nép személlyé, tehát a közjó szem-
pontjából önrendelkező alannyá. 

Bármely kormányforma hívei legyünk is, a keresztény filo-
zófia szempontjából a nép összességét nem ismerhetjük el a 
tulajdonképeni és teljes államhatalom alanyának, i Az utóbbi 
ugyanis nem kisegítő szerepet játszik az állami életben, hanem 
lényeges alkotó része az állam-organizmusnak, hisz úgy a ter-
mészet, mint pedig a nép erre bízták a főcél, a közjó szemmel-
tartását és megvalósítását, úgy hogy ennek az irányítása nem a 

1 így sz. Tamásnak semmi kifogása nincs ellene, ha a sokaságot a tör-
vényhozási hatalom alanyának tekintjük : «Ordinäre aliquid in bonum commune 
est vei tolius multitudinis, vei aliouius gerentis vicem totius multitudinis» 
J —II. Qu. 9o. a. 3. c. 
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sokaság, hanem képviselőjének, az államhatalom birtokosának a 
dolga, bár ennek sem kizárólagos és felelősségtelen joga. 

A nép e tekintetben csak mint az államhatalom segítője, 
főleg pedig az engedelmesség révén mint a közjó megvalósítója 
jöhet számba. Ezért ebbeli önrendelkezési joga csakis a tudatos 
és kész engedelmességben és alárendeltségben nyilvánulhat. 
A keresztény filozófiának ilyen önrendelkezési jogot, illetőleg 
kötelességet is kell ismernie.1 

Másrészt a keresztény állameszmével teljes összhangban van 
az a kormányzási mód is, amely a nép akaratnyilvánításán épül 
föl, tehát az alattvalók önrendelkezési jogát ilyen alakban tiszteli. 
Ezzel eljutottunk Wilson elnök tételéhez és követelményéhez: 
kormányzás a kormányzottak beleegyezésével. Hogy ez a túlzó 
demokratikus elv megvalósíthatlan utópiát tartalmaz, azt az állami, 
de a társadalmi élet minden ismerője is bevallja. Az emberiség-
nek abban a boldog állapotában, amelyet a kereszténység a status 
iustitiae originális néven ismer, ilyen lett volna az állami élet, 
de ma a tudatlanság, a szenvedélyek és a többi tömegbetegségek 
korszakában ezt legfeljebb csak karrikatura alakjában lehetne vissza-
adni : a tömegek úgynevezett szava és akarata ma erkölcsi szük-
ségesség révén egy ember vagy irány szava és akarata, ennek a 
győzelme az egyéni akaratokon. A tömegnek nincs saját szava 
és akarata s ha ilyen váltódik ki belőle, akkor az vagy a természet 
szava és akarata, az ösztön, vagy pedig egy pillanatnyilag előtérbe 
lépő, tehát a tömegbe a fascinálás révén mintegy beoltott erő-
nek a kipattanása. A tömegből csak az váltódik ki, amit vagy a 
természet ösztön alakjában beléje oltott, vagy pedig az, amit 
ügyes emberek tudtak ott elvetni. Eszerint lélektani alapon be-
szélhetünk az állam kormányzásáról és irányításáról kevesek által 
a nép révén, de semmi esetre sem tisztán a nép által. Világosan 
kifejezve e tételt, azt mondhatjuk, hogy az emberi természet 
mostani állapotában a demokrácia nem lehet más, mint leplezett 
monarchia vagy oligarchia, legtöbb esetben azonban valóságos 
zsarnoki uralom. 

Az őszinte filozofus tehát nem emelheti föl szavát a tiszta 
demokrácia, hanem legfeljebb csak a monarchia democratisata 
mellett. Ennek keretein belül joggal beszélhetünk a nép önren-
delkezési jogáról, amelyet az imént akaratnyilvánításnak mon-

1 V. ö. II—II. Qu. 47. a. 12. 
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dottunk. Az állami élet kettős tényezőjének — az anyaginak és 
alakinak összhangző együttműködését foglalja ez magában és 
csak a felsőbb és alsóbbrangú erőknek azt az egyensúlyát bizto-
sítja, amelyre az államnak époly szüksége van, mint az egyénnek, 
Ha akarati elhatározásaink érzelmi világunkat nem állítják lehe-
tetlenségek vagy túlzott nehézségek elé, tehát ha ezzel egyet-
értésben történnek, akkor megvan bensőnk egyensúlya, míg enél-
kíil folytonos küzdelemnek és nehézségnek vagyunk kitéve. így 
van ez az államban is s épen ezért a nép említett önrendel-
kezési joga az állami egyensúly egyik tényezőjének tekintendő. 

Ennek az önrendelkezési jognak a tárgya azonban sohasem 
lehet az állami élet alapjainak tetszésszerinti megváltoztatása — 
legalább is addig nem, míg ezek a közjó megvalósítására vagy 
megvédésére egész nyilvánvalóan nem alkalmatlanok. A termé-
szetjog ugyan nem ír elő egyetlen konkrét államformát sem, de 
a meglevőt védelmébe veszi s fönnmaradását a közjó érdekében 
föltéilci ül megköveteli. A közjónak ugyanis egyik sarkalatos kö-
vetelménye a béke, főleg a belső béke fönntartása. A béke pedig, 
mint tranquillitas ordinis, mint zavartalan nyugalom, az állam összes 
erőinek egy célra való irányításából jön létre. Alaki tényezője 
tehát a közjó, megvalósítója pedig a közjó létrehozója, az állam-
hatalom. Ha tehát a népnek az államhatalommal szemben ön-
rendelkezési jogot adunk s így az előbbi változhatóságát prokla-
máljuk, akkor vagy elvileg lemondunk a békéről, vagy pedig azt 
a metafizikai lehetetlenséget ismerjük el, hogy a zavartalan rend-
nek és nyugalomnak, tehát az állandóságnak és nyugalomnak 
alaki tényezője természeténél fogva változékony. 

Ugyanezt a változatlanságot kívánja meg az állam személyi 
mivolta is. Személynek, főleg ha ez organizmus alakjában nyilvánul 
meg, a folyton jelentkező változások változatlan alanyát mondjuk. 
Kicserélődhet az organizmus legutolsó atomja is és működése révén 
a legkülönbözőbb változásoknak lehet alávetve, a személy mindig 
azonos marad, mint ezek alanya, birtokosa és irányítója. így 
kell lenni az államnál is, amely nem az egyesek, nem is a nem-
zedékek, hanem az emberiség érdekében keletkezett s így ha 
nem is örök, de mindenesetre tartós személyi létet szánt neki a 
természet Alkotója. A tartós és a tulajdonképeni személyi méltó-
ságot adó elemet pedig a jól biztosított, mintegy állandósított 
államhatalom képviseli, amelyen tehát a természet útmutatása 
szerint a nép nem rendelkezhetik tetszése szerint. 
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'Magától értődik, hogy itt csak relativ változatlanságról 
van szó. A fejlődés természeti törvényének itt is szava van s idő-
ről-időre jelentkezik az állami alapok megvizsgálásának szüksé-
gessége. De ennek a mëgejtése nem tartozik a nép önrendel-
kezési jogának kereteibe. Annak a tényezőnek sajátos feladata ez, 
amely a közjó megvalósítását ismeri céljának s amíg az állam-
hatalom életre való kezekben van és az irányítást az idők jelét 
megértő elme végzi, meg is történik e felülvizsgálat és a szük-
séges reform. A nép önrendelkezési jogát ez esetben az imént* 
vázolt akaratnyilvánítás körvonalazza. Ha azonban az államhata-
lom más kezek és elmék birtokában van, akkor csakhamar jelent-
kezni fog a bomlásnak az a folyamata, amelyről [fönnebb szó-
lottunk s amely végeredményben a népnek visszaadja teljes ön-
rendelkezési jogát. 

Lényegében ugyanezt kell mondanunk az államhatalommal 
szemben való önrendelkezés másik alakjáról, a fölötte való bírás-
kodásról is. A népnek, mint anyagi és a hatalomnak mint alaki 
tényezőnek szembenállásából természetszerűleg következik a 
fölebbvalóság és alárendeltség kölcsönös viszonya. Épen ezért 
sem az anyagi részt nem tehetjük meg uralkodó elemnek, sem 
pedig a természeténél fogva alárendelt elemet felsőbbségnek. 
A felsőbbség cselekedeteinek elbírálása és megítélése tehát nem 
a nép természetes joga, amint az emberi organizmusban sem az 
érzelmi világ, énünk ez alsóbbrangú része, birája az értelem és 
akarat elhatározásainak. Még a közjó egész nyilvánvaló megsér-
tésénél sem beszélhetünk a nép föltétlen önrendelkezési jogáról. 
Körülbelül annyira terjedhet ez ki, mint az ember érzelmi vilá-
gának az önrendelkezése. Ez utóbbi a nem-engedelmességben 
tehát az ellenállásban nyilvánul meg, ha az értelem és akarat az 
érzelmi rész teljesítőképességét túlhaladó vagy ezzel ellenkező 
követelményeket állít fel. így a nép önrendelkező joga is az 
ellenállásra, a nem-engedelmességre szorítkozik, valahányszor az 
államhatalom túlkapásokat követ el és a közjót szem elől téveszti. 
Ezt a jogot a néptől megvonnunk nem lehet, hisz a szabadok 
és az eszes lények összességéből jön létre, akiknek egyetlen élet-
feladata nem lehet a minden áron való alárendeltség és enge-
delmesség. Ezen az ellenálláson túlmenő önrendelkezési jogot 
a természetjog nem ad a népnek, de nem is tilt meg minden 
további érvényesülést a kötelességéről elfelejtkező államhatalom-
mal szemben. Innen némely államban a fegyverrel való ellen-

Rtt ig io , hittud. és böics. folyóirat. 2 5 
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állás joga meghatározott esetekben. Ahol tehát a tételes jog- nem 
veszi át a konkrét meghatározás szerepét, ott a népnek csak a 
jogtalan bitorlóval szemben van természetes önrendelkezési joga 
minden lehető módon és minden lehető eszközzel, i 

Amit a népről általában mondottunk, ugyanazt kell monda-
nunk az állam-organizmus egyes elemeiről, a népekről, tehát a 
nemzetekről is, azzal a különbséggel, hogy ezek mint részek sok-
kal kisebb arányban mondhatják a magokénak azt az önrendel-
kezési jogot, amelyet a nép mint egész teljes kiterjedésben bir-
tokol. A jelszót azonban épen ezek az elemek akarják kihasználni 
s ebből akarnak tőkét kovácsolni törekvéseik jogos voltának bizo-
nyításához és érvényesítéséhez. Nem feladatunk a törekvések 
ismertetése és bírálata. A felvetett kérdés eldöntéséhez elegendő, 
ha az állam-organizmushoz való viszony és jogok meghatározása 
céljából a nemzetet önmagában és sajátos feladatában elemezzük 
ebből vonunk le általános következtetést a jelszó érvényességét 
vagy érvénytelenségét illetőleg. 

Úgy, amint a jelszót ma értelmezni szokták, korunk féktelen 
individualizmusának és magasabb érdekeket nem ismerő önzésének 
megnyilatkozása ez. A filozófia akkor kezdte meg az egyén eman-
cipációját először az értelmi, azután pedig az erkölcsi élet tekin-
tetében, amikor a legteljesebb szubjektivizmust proklamálta. 
A gyakorlati élet ezekből az előzményekből a társadalmi téren 
könnyen levonta a következtetést és az egyes osztályok, majd 
pedig az állam alkotó részeinek teljes függetlenségét és érdekeiknek 
minden más osztály vagy elem, főleg pedig a közjóra való tekintet 
nélküli meghatározását hirdette elv gyanánt. Ott tartunk ma, hogy 
a népek meggyőződésében nincs állam-organizmus, egységes ön-
rendelkező személy, hanem egy egész sereg különböző célú és közös 
törekvésektől nem egyesített személy-halmaz. Kőrakáshoz lehetne 
hasonlítanunk ezt az egyesülést, amelyben minden kődarab csak 
nyomni tudja a másikat, mivel egyéb, vagy épen magasabb erőt 
nem adott neki a természet. Ez talán megfelel a kő természeté-
nek s a belőle alakult halmaz egyesülési módjának, de nem felel 
meg az ember és a tőle alakított társadalom természetének. Az 
embereknek s a belőlük alakult társadalmi elemeknek a feladata 
nem merülhet ki a nyomásban, a súly és az áthatlanság e szük-
ségszerű következményében, hanem magasabb rendeltetésük is 

1 V. ö. S. Thomas I. Reg. princ. cap. 6. 



ÁLLAMESZME ÉS A NÉPEK ÖNRENDELKEZÉSI JOQA 371 

van: a kölcsönös segítség és az összetartás megvalósítása. Az 
állameszmével semmi sem ellenkezik annyira, mint az állam-orga-
nizmus ilyen szétbontása önálló elemekre és semmi sem foglalja 
magában az állam legfőbb jogainak a tagadását, mint a népek 
ily értelemben vett önrendelkezési joga : az állam természeténél 
fogva nem tűrhet magán belül a közjón vagy ennek rovására ren-
delkező alanyokat. 

Hogy ez igazságot belássuk, nézzük közelebbről a nemzet 
és az állam sajátos feladatát. Mindkettő az általános emberi kon-
krét megvalósítását célozza, de amíg a nemzet, mint ilyen, erre 
elégtelen, addig az állam] elégséges: úgy, viszonylanak egymáshoz, 
mint tökéleteséstökéletlen intézmények. Anemzetet tisztán természe-
tes tényezők hozzák létre és kapcsolják össze, az államot erkölcsi 
szükséglet valósítja meg és erkölcsi kapocs tartja össze: kölcsö-
nös viszonyukat a felsőbb- és alsóbbrangú valóságok viszonya 
határozza meg. A nemzet magában véve csak az organizmus egy 
részének javát tartja szemmel, az állam az egész jólétéről gondos-
kodik : a rész és egész, a lényegesen különböző általános és rész-
leges cél választja el a kettőt egymástól. Mindebből világosan 
látható, hogy a nemzeti érdekek magukban véve alá vannak vetve 
az állam érdekeinek úgy mint a tökéletlen a tökéletesebbnek, a 
rész az egésznek, a részleges az általánosnak. Az állam érdekei-
ről a nemzet érdekei szerint rendezkedni tehát természetellenes 
merénylet számba megy s aki a nemzeteknek ily értelmű önren-
delkezési jogot követel, az tagadja az államot; az állam pedig( 

amely nemzeteinek ily jogot ad, tagadja önmagát s beismeri 
tehetetlenségét és azt, hogy a közjó megvalósítására alkalmatlan. 

De mit is foglal magában az örendelkezés ilyen követel-
ménye ? 

/. A jogosan kialakult és fönnálló államkötelék minden nem-
zete maga mondhatja ki a sorsdöntő szót hovátartozását illetőleg. 

Ez a joga megvolt a nemzetnek az államalakulás előtt, amíg 
magasabb érdekek ilyen önrendelkezésben nem akadályozták. 
Most azonban csak a közjó mértéke szerint és egy magasabb 
hatalom birtokjogának számbavétele után gyakorolhatja ezt, ami 
azt jelenti, hogy a nemzetek vagy az egyes alkotó részek hová-
tartozásának a bírája nem lehet más, mint a közjó megvalósítója 
és a nemzetek birtokosa, az állam. Beszélhetünk tehát az állam 
önrendelkezési jogáról a nemzeteken, de nem a nemzetek önren-
delkezéséről az állammal szemben. Amíg tehát az állam fönnáll, 

25* 
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addig a népek ilyen önrendelkezése jog- és tulajdonbitorlás, de 
semmiesetre sem a természeti törvénytől védett jog. Az állam 
megadhatja ugyan népeinek ezt az önrendelkezési jogot, de csak 
bizonyos határon belül, amennyiben t. i. a közjó vagy az állam 
tekintélye ezzel kárt vagy csorbát nem szenved, hiszen az állam 
sem korlátlan birtokosa, hanem csak felelős sáfára a közjónak s 
ennek ellenére erkölcsi ballépés nélkül nem cselekedhet semmit 
sem. Mivel pedig a természet egy nemzetet sem teremtett meg-
határozott államalkotó része gyanánt, hanem csak vagy a hódí-
tás, vagy a közös sors vagy pedig egyéb történelmi jogok fűzték 
őket össze egymással, azért az ilyen önrendelkezési jognak ma-
gasabb szempontokból való megadása az állam részéről ne 
ütközzék nehézségbe mindaddig, amíg az állam közjava ez ellen 
óvást nem emel. De ennek a birája elsősorban maga az állam, 
amelynek sorsáról szó van, nem pedig más, s így szemrehányás 
nem érheti, ha ebbeli jogát minden eszközzel védi, annyival is 
inkább, mivel az önrendezési jog megadása könnyen azt a lát-
szatot kelti föl, hogy az illető nemzetet vagy területet az államhoz 
fűző kapocs jogi alapot nélkülöző erőszakos bilincs. Hogy mit 
kell tartanunk az így megadott önrendelkezési jog gyakorlásáról, 
illetőleg az ilyen hovátartozási népakarat érvényéről, azt már 
fönnebb jeleztük a tömegönrendelkezés jellemzésénél, A filozófiá-
nak elég erről ennyit tudnia, a többi a politika dolga. 

A népek ilyen önrendelkezése ellen nemcsak az államnak, 
hanem maguknak a népeknek a java is fölemeli szavát. A nem-
zeteknek is vannak sajátos céljaik és a természettől reájuk bizott 
javaik. Ezeknek a megvalósítása és értékesítése az emberiség érde-
kében kötelesség a nemzetekre nézve. Ezért van szükségük állami 
életre, rendezett, biztos viszonyokra, ameiyek között említett fej-
lődésük lehetővé válik. Ha már most korlátlan önrendelkezési 
jogot követelnek maguknak, akkor sorsdöntő szavuk csak a jelen-
leg élő nemzedékre nézve birhat kötelező erővel, a jövő év vagy 
évtized emberei teljes joggal követelhetik maguknak azt, amit a 
ma embere követel. A nemzetek élete ily körülmények között 
folytonos állami változások és újabb meg újabb beilleszkedések 
keretei között folynék le, úgy hogy művelődés, nemzeti fejlődés 
és a nemzeti erők megnyilvánulására hely és idő nem is ma-
radna. Egyirányú fejlődés nyugalmat és békét követel minden 
más irányban, főleg azonban az alapokat, a közjót, illetőleg, 
amelyek épen ezért nem lehetnek természetüknél fogva változé-
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konyak, amint ezt a népeknek elvileg kimondott önrendelkezési 
joga követeli. 

2. Minden nemzetnek joga van a vele rokon nemzettel egye-
sülni, vele államot alkotni tisztán az önrendelkezés alapján min-
den idegen s a nemzeti szempontokon kívül levő vagy ezekben 
nem foglalt jog tekintetbevétele nélkül. 

Szívesen elismerjük egyes nemzetek államalkotó képességét, 
ügyességét és rátermettségét, azt is bevalljuk, hogy esetleges 
egyesülésekből életrevaló államköielékek jöhettek volna létre, 
vagy jöhetnének létre ma is, azonban kereken tagadnunk kell, 
hogy a tisztán nemzeti szempontok jogot adnának ilyen egye-
sülésre, vagyis hogy ez érdekeknek minden más jogot törlő ere-
jük lenne. Vizsgáljuk meg közelebbről ezeket a nemzeti érdeke-
ket. A nemzetek természetes különbségeit a következő mozzana-
tokban foglalhatjuk össze: 1. a testi szervezettel adott energiák 
értéke és a felhasználhatóság tekintetében való különbözősége; 2 .a 
velük adott hajlamok s így az értelmi és erkölcsi teljesítőképesség 
mértéke; 3. a nyelv, főleg azonban az egyes nemzet lelkéből kiömlő 
sajátos színezete az általános nemzeti kulturának. Az ember-cso-
portok ilyen különbségei époly természetesek, mint az egyénekéi s 
azért hasonló értékeket képviselnek, mint az egyének fizikai, 
értelmi és erkölcsi különbségei. Megvédésük és fejlesztésük ter-
mészetes jog és kötelesség s bizonyos fokú érvényesülésük a 
nemzeteknek elidegeníthetlen joga és követelménye. 

Ha elvontan szemléljük e kérdést, azt kell felelnünk, hogy 
talán ideálisabb és a nemzeti szellem kifejlődésére kedvezőbb az 
az állam-organizmus, amely az ilyen többé-kevésbbé homogén 
elemeket egyesíti magában s így ebből a szempontból talán 
többé-kevésbbé beláthatjuk a követelmény jogosultságát. De ha 
a tények konkrét fejlődését tekintjük, akkor elsősorban is azt 
kell megállapítanunk, hogy a nemzeti szellem e kialakulása ma-
gasabb erkölcsi tényezők védelme alatt jött létre. Ha nem lenne 
az állam, ez az általános jót biztosító intézmény, akkor a nemzeti 
fejlődés és kialakulás is nagyon kétségessé vagy épen lehetet-
lenné válnék. Igaz ugyan, hogy a fiziológia kapoccsal, sőt bizo-
nyos kulturális mozzanatokkal összekötött nemzet megelőzi az 
államot, ámde ezeknek az értékeknek tulajdonképeni és teljes 
kifejlesztéséhez a nemzet, mint ilyen, magasabb erkölcsi kapocs 
nélkül nem elégséges. Ezt képviseli az állam, amely a nemzet 
kiegészítésre szoruló hiányait kipótolja s megadja neki a tulaj-
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donképeni tökéletes nemzeti létet. A nemzet tehát, ha nem is 
fejlődési, de legalább is a tökéletességi elsőbbséget illetőleg 
az államban tiszteli létének fenntartóját és fejlesztőjét, 

Emellett meg kell fontolnunk, hogy e fenntartás és fejlődés 
folyamata nem egyszer idegen állam keretében s ennek a vé-
delme alatt játszódott le és hogy ezt az alája rendelt népek 
együttes küzdelme, összetartása és verejtékes munkája tette csak 
lehetővé. Hány nemzet tünt volna el már réges-régen a történe-
lem színpadáról az ilyen állami védelem nélkül ! Eltekintve min-
den egyéb jogtól, már ezzel is megszerezte az állam az illető 
nemzetek fölötti tulajdonjogot s így ezeket tőle egyszerűen el-
szakítani közönséges rablást jelentene. Ha tisztelnünk kell a ma-
gán ember tulajdonjogát, amelyet munkája révén, tehát azáltal 
szerze t meg, hogy a saját képmását nyomta valamely dologra 
és a pusztulástól megóvta azt, akkor tisztelnünk kell az államnak, 
az erkölcsi személyek legelsejének a tulajdonjogát is, amelyet 
az imént jelzett munkája és fáradozása révén szerzett meg. 

E megfontolásból azt állapíthatjuk meg, hogy ha valamelyik 
tényező érdekeinek jogbontó ereje van, akkor azt nem a nemzet-
ben, hanem az államban kell keresnünk, amiért is a tisztán 
nemzeti érdekek nem bonthatják fel a nemzetek egyéb jogi kötelékeit -
és kapcsait. 

De még tovább is kell mennünk. Ha a társadalmi élet tör-
ténelmi fejlődését tekintjük, azt látjuk, hogy a társadalmi tipusok 
egész sorozata eltűnt vagy beolvadott a tökéletesebb és végül a 
teljesen kifejlődött legtökélelesebb formába. Nagy tévedés lenne 
e fejlődési folyamatban csak a természet vak erőinek vagy épen 
a véletlennek munkáját látni. A célirányosság leghatározottabb 
ellenfele, Wundt, sem vonhatja meg csodálkozását e fejlődéstől 
és kénytelen benne bizonyos tervszerűséget látni. E tervszerűség 
pedig abban nyilvánul meg, hogy a tökéletlen, a ki nem elégítő 
forma, mint hasznavehetetlen előbb-utóbb eltűnik vagy beolvad 
a tökéletesebbe, a hasznavehetőbbe. Visszafelé is következtet-
hetünk ezen az alapon. Az a társadalmi alakulás, amely tényleg 
vagy eltűnt vagy beolvadt egy másik társadalmi formába, az a népek 
tartós egységének megvalósítására nem alkalmas, abban nem keres-
hető a későbbi alakulás létének vagy érdekeinek jogtörlő ténye-
zője, hanem megfordítva,'az utóbbi játsza e szerepet az előbbivel 
szemben. Már pedig nemzetiségi alakulás magában véve ilyen-
nek mutatkozik az egész történelmi fejlődés folyamán, amiért is 
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végleges, tartós, minden vihart és< követelményt megálló társa-
dalmi formának nem tekinthető és a későbbi fejlődések érdekeit 
törlő jogtényezőnek nem mondható. 

Főtételünk igazságában nem kételkedhetünk. Ha csak egyes 
esetben történnék meg az említett eltűnés vagy beolvadás, akkor 
általános szabályról természetesen nem szólhatnánk : a vis major 
vagy a véletlen elég alapos magyarázó okok lennének. Ha azon-
ban ez rendszerint így történik, akkor biztosak lehetünk, hogy 
csak átmeneti alakkal, intentióval van dolgunk, amelyet a ter-
mészet nem szánt végleges alakító, szervező és összetartó ténye-
zőnek. Ami pedig alsó tételünket illeti, azt könnyen bizonyít-
hatjuk a történelmi tényekből. A társadalmi élet kezdetlegesebb 
formán ma is lépten-nyomon megállapítható, hogy a nemzeti 
vagy a vele rokon köidékek magukban véve az ember társa-
dalmi vagy kulturális szükségleteit csakis a legprimitívebb köve-
terményekre nézve elégíthetik ki, tartós egységet pedig a tömeg-
ben megvalósítani egyáltalában nem képesek. Azért van ez így, 
mert magukban véve magasabb erkölcsi köteleseteket a né-
pekre nem rónak, erkkölcsi célokat eléjük nem állítanak. 

A nemzetiségi kötelék ugyanis a családival összehasonlítva 
legfeljebb csak kiterjedésben, de nem lényegben különböző cél 
és feladatok elé állítja az egyént és az embercsoportokat. A faj 
és sajátságai fönntartásának és megvédésének, valamint bizonyos 
szokások és kulturális tényezők ápolásának joga és kötelessége 
kicsiben már a család keretei között és a családi kapocs révén 
adva van. A nemzeti kötelék ehhez az érdekek nagyobb kiter-
jedettségén kívül semmit sem ad hozzá, de épen ezért magasabb 
jogokkal és követelményekkel nem is léphet föl, mint a család. 
Az utóbbival megosztja a társadalmi kötelék tökéletlenségével 
és a tisztán hűs és véren alapuló összeköttetéssai adott sorsot, 
vagyis magasabb követelmények, jogok és kötelességek jelent-
keztével helyet enged ezeknek. Amint tehát a család természet-
szerűleg megköveteli oly társadalmi alakulások képződésétame-
lyek révén sajátos hiányai kiegészítődnek, úgy a nemzetiség is 
föltétlenül elvárja a magáénál erősebb kapocs létrejöttét. Sőt mi 
több, ez a nemzetre nézve annál nagyobb szükségességet kép-
visel, amennyivel gyengébb az egyéneket vagy embercsoporto-
kat a nemzetiségi kereten belül összefűző erkölcsi kapocs ama 
köteléknél, amely a családtagok között van. Ha már a család 
egysége és összetartása is a terjedés és sokasodás arányában 
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csökken, akkor e veszedelem csak hatványozott arányban jelent-
kezhet a nemzetiségnél, amely megannyi többé-kevésbbé hete-
rogén csoportból s magasabb, egységes céllat össze nem fűzött 
öncélú és önrendelkező alanyból áll: a nemzet számállása el-
kerülhetlen folyománya lenne a tisztán nemzetiségi kapoccsal össze-
fűzött tömegnek. Ezért már a tisztán nemzetiségi érdekek meg-
valósulásához szükséges együvétartozás létrehozatalához sem ele-
gendő a nemzetiséggel adott kapocs, hanem egy magasabb 
erkölcsi köteléknek és egységesítő tényezőnek kell föllépnie, 
hogy ez megtörténhessen. Ezt létesíti az állam, mikor a közjót, 
ezt az egyéneket, családokat és nagyobb embercsoportokat egye-
sítő tényezőt állítja a sokaság szeme elé s ebből kifolyó köte-
lességeket és jogokat ad a közjóhoz való viszony és közelség 
szerint úgy az egyénnek, mint pedig a többi társadalomalkotó 
elemnek. Ezt a célt a nemzet is magáévá teheti, érdekeinek meg-
valósítása vagy megvédése céljából csatlakozhat hozzája, sőt mi 
több ez az általános cél határozott nemzeti szinezettel is birhat, 
de minden esetben túlmegy a tisztán nemzetiségi érdekek köve-
telményeinek keretén s ezzel tanúságot tesz maga felsőbbrangú-
sága és esetleg jogbontó ereje mellett. 

Az állam és nemzetnek imént vázolt viszonya könnyen meg-
érteti velünk, hogy miért kellett a magasabb erkölcsi kapocsnak 
s a vele járó jogoknak és követelményeknek legyőznie a természet, 
a hús és vér kötelékét és követelményeit. Megértjük továbbá azt 
az általánosan ismert történelmi tényt is, hogy a fejlődés és 
kulturális élet magasabb fokán minden alacsonyabb társadalmi 
alakulás beolvadt a legtökéletesebb társadalmi formába, az államba. 
Épen ezért az utóbbiaknak, akár család, akár pedig nemzetiségi 
köteléket képviseljenek is, felsőbb jogokat törlő ereje nem lehet, 
amint ezt a jelszó követeli. Amint tehát esztelennek mondanók az 
embert, aki családi érdekeire való hivatkozással megtagadná 
minden magasabb kötelességének teljesítését s bennük minden 
egyéb érdek jogbontó tényezőjét látná, úgy esztelennek kell 
nyilvánítanunk a jelszó állásfoglalását is, amely még gyöngébb 
kötelékek jogbontó erejét mondja ki elv gyanánt. 

Itt megint meg kell jegyeznünk, hogy elvontan szemlélve 
a dolgot, a nemzeti állam talán jobban meg tudná valósítani a 
nemzeti érdekeket, mint egy másik államalakulás, ámde ha a 
történelem másként hallatta szavát, akkor az elvont fontolgatás-
nak helyet kell adnia a konkrét szemléletnek s a tisztán lehető 
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jogok elhanyagolásával a történelmi jogok követelményeit kell 
szemügyre vennünk. A természetjog az állam érdekeinek és jogai-
nak ad elsőbbséget s így ha valamely állam a történelem folya-
mán megszerezte a birtokjogot egy vagy több nemzetiség fölött, 
akkor a természetjog védelmére számíthat minden széthúzó törek-
véssel szemben s a nemzetiség csakis az állam temperamentu-
mának megfelelő önállóságra és érvényesülésre tarthat igényt. 
A közjó keretein belül beszélhetünk tehát a nemzeti érdekek 
védelméről, azok fejlesztéséről, de nem jogbontó erejükről. 
A közjó ugyanis csak az államorganizmusba való beolvadást 
követeli a nemzetiségtől, de nem a felolvadást. Ha tehát a népek 
csakis a közjó keretein belül és nem az államszervezet fönnebb 
leírt temperáltságának veszélyeztetésére és kárára kívánják sajátos 
érvényesülésüket, akkor jogos alapokon állanak s ily irányú önren-
delkezésük ellen kifogásunk nem lehet. De ha ezen túlmennek, 
akkor maguk mondtak Ítéletet követelményeik jogosultságáról s 
az a náluknál magasabb hatalom a neki sajátos önrendelkezési 
jog szerint bánhat velük. 

3. Minden nemzet megvalósíthatja sajátos érdekeit a vele 
élő' nemzetekre vagy a közjóra való tekintet nélkül. 

E fogalmazás a legkíméletlenebb individualizmuson épül 
föl s a legkulturátlanabb barbárság és társadalmi rendezetlenség 
állapotát állítja föl ideál, illetőleg jogszabály gyanánt. Amit az 
államról, mint szerves egészről mondottunk, teljesen elegendő e 
jelszó megcáfolására. Állami élet, egységes törekvés és össze-
tartás teljes lehetetlenség a széthúzó és tetszés szerint rendelkező 
és sorsdöntő elemek között. Az egységesítő elemnek és az állam 
alaki tényezőjének alkalmas alanya gyanánt továbbá csak tem-
perált anyagi alkotórészek szerepelhetnek. Ha tehát ez nincs 
megadva a homogén elemek révén, akkor az értékes, túlnyomó 
elemnek kell ezt elvégeznie s a temperálás folyamatában úgy 
neki, mint pedig a többi egyesülő elemnek tompulnia és sajátos 
elevenségéből engednie kell. A közjónak továbbá győző, tehát 
a részleges javakat, ha nem is törlő, de legalább is tompító 
ereje van. Ha tehát vele szemben a részleges javaknak akarunk 
jogtörlő és tompító erőt juttatni, akkor természetellenes követel-
ményt állítunk föl, tagadjuk az államot s elvileg visszaesünk a 
barbárság rendezetlen társadalom nélküli chaosába és az ököljog 
korszakába. 

Bármely alakban szemléljük is tehát e jelszót, be kell lát-
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nunk, hogy nem keresztény, de nem is természetjogi alapon épül 
föl, hanem egy a pogánynál is pogányabb szellem, a csiszolatlan 
barbárságot is messze felülmúló nyers erőszak és az önérdeken 
kívül magasabb szempontokat nem ismerő kislelkűség szólal meg 
benne. A barbárokat végül is könnyen megérthetjük, hisz a tár-
sadalmi élet, főleg pedig az erkölcsi kötelék áldásait tapasztalat-
ból nem ismerték, sőt nem is sejthették. A huszadik század 
népeinél azonban legalább is rút hálátlanság számba megy, ha 
azt a tényezőt, amelynek vállain naggyá nőttek s amelynek nem-
zeti szellemük kiképződését vagy fenmaradását köszönik, tönkre 
akarják tenni s benne csak ellenségüket látják. 

* * * 

Tovább is mehetnék a jelszó taglalásában. E néhány elvi 
gondolat azonban elegendő vázlatunkhoz s megmutatja az utat 
minden egyéb fogalmazás megértéséhez és megcáfolásához. 

A kölcsönös megértéstől,sajnos, igen messze vagyunk. Az állam-
abszolutizmus minden jogot felszívó és minden követelményt 
elnyomó törekvése ép oly kevéssé jogosult, mint a népfenség 
jelszava, amely szerint az önrendelkezés azonos az állami érde-
kektől való függetlenséggel. Gyakorlatilag e két álláspont csak 
kiegyenlíthetlen ellentétekhez vezethet s az állam és a népek 
közötti egyetértés megvalósítására nem alkalmas. Az a két véglet 
áll itt szemben egymással, amelynek romboló hatását Trende-
lenburg oly találóan jellemzi e szavakkal: «Wo sich das Volk 
der Richtung auf den Staat entschlüge, sänke es zur Horde 
herab, welche blind ihrem blinden Triebe folgt. Wo hingegen 
die staatbildende Richtung mit der volkstümlichen in Widerstreit 
gerät, ermangelt sie für die Einheit, welche ihr Wesen ist, des 
festen Bandes», i Mi a keresztény filozófia szempontjából meg-
kíséreltük az állam és a népek jogainak összeegyeztetését, ami 
gyakorlatilag csak akkor jöhet létre, ha az állam részéről több 
megértés és engedékenység, a népek részéről pedig több enge-
delmesség jelentkezik: az elvi merevség élét csakis így lehet 
leköszörülni. 

Az események logikája talán majd nem ért egyet mindenben 
a mi filozófiánkkal, amennyiben erőszakos-úton vonja le a követ-
kezményeket ama praemissákból, amelyeket a népek önrendelke-

1 N a t u r r e c h t . . . S. 327. 
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zésük megvalósítására fölállítottak. Esetleg a politikai okosság is 
enged az államnak az elvi merevségen alapuló jogaiból annyit, 
amennyit a közjó legszűkesebb kívánalmai megengednek. Mindez 
nem a filozófia dolga. Ez csak meleg szót emelhet az állam, a 
rend és a béke e tényezőjének jogai mellett s csak annyit álla-
píthat meg, hogy ha a vezetők annyit engednek az állam jogaiból, 
hogy az utóbbi érdekeiről a nemzetiségek vagy a csoportok 
érdekei szerint lehessen Ítélkezni, akkor természetellenes merény-
letet követnek el az állammal szemben s elismerik az önrendel-
kezés elvét abban az alakban, amelynek csak az államot meg-
előző korszakokban van érvénye. De másrészt bármint igyekezzék 
is az állam, a népek önrendelkezésének jelszava alá bujtatott 
problémákat kielégítően sohasem tudja megoldani. Onnét van 
ez, mert az államkötelékkel nincs megadva a kapocs, amely a 
népek lelkét egymáshoz tudná fűzni. A tisztán külső érdekközös-
ség, ha oly nagy jóra vonatkozik is ez, mint aminő a közjó, de 
még a hús és véren alapuló rokonság tudata sem egyenlítheti 
ki a népek érdekeinek különbségét úgy, hogy zavartalan nyuga-
lom és békesség uralkodjék közöttük. Ebben az irányban, nem 
a tisztán földi érdekek és kötelékek, hanem a népek benső, lelki 
összetartozása megvalósításának irányában, az állam is kiegészí-
tésre szoruló társadalmi formának mutatkozik. Természeténél 
fogva arra a társadalmi kötelékre mutat és onnan várja ebbeli 
kiegészítését, ahol a hús és véren és a mulandó érdekeken túl-
menő magasabb kapocs — az igazi testvériség és az istenfiúság — 
tudata tartja össze az embereket. Arra a társadalmi közösségre 
gondolunk, amelyről Krisztus mondotta, hogy nem e világból 
való s amely meg tudja valósítani a békét, amelyet e világ nem 
adhat. Ha tehát tisztán a filozófia szempontjából, teljesen elte-
kintve a kinyilatkoztatás forrásaitól, meleg szót szólhattunk az 
állam és érdekei mellett s megvédhettük ezeket minden jogtalan 
követelménnyel szemben, akkor szabad az államot is melegen 
figyelmeztetnünk imént említett kiegészítésre szoruló hiányára 
és arra a társadalmi alakulásra, amelynek elvei és földöntúli 
köteléke a népek lelkét bensőleg egyesíthetik. 

Orác. Dr. Horváth Sándor O. P. 
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Chobot Ferenc, A váczi egyházmegye történeti névtára. Má-
sodik rész: A papság életadatai 453—1009. 1. Vác, 1917. Pest-
vidéki nyomda. 

Örömmel üdvözöljük Chobot váci egyházmegyei történeti 
névtára második kötetének megjelenését. Fáradhatatlan szerzőnk 
aránylag rövid időn belül állította össze a rengeteg történeti 
anyagot s rendezte a mai képtelen nyomdai viszonyok között 
sajtó alá. 

Hogy micsoda hangyaszorgalomra, éber figyelemre és ala-
pos tanulmányozásra volt szüksége szerzőnknek, megérthetjük 
abból, hogy több mint kilenc évszázadot felölelő korban működő 
1617 egyházinak életadatait kellett összegyűjtenie, megrostálnia 
és egybeállítania, melyek gyakran szétszórtan száz és száz helyen 
hevertek, kallódtak. 

A mű két főrészre oszlik. Az első a váczi egyházmegye püs-
pökeinek — számra nézve 83-nak — életadatait tartalmazza 
(455—672. 1.); a második rész pedig (674—975. 1.) a váczi egy-
házmegye papjainak — számra nézve 1534 személynek — élet-
adatait foglalja magában. A második rész után (976—1009. 1.) 
részletes és kimerítő név- és tárgymutató található. A püspökök 
életrajzait időrend, a papok életleirásait pedig betűrend szerint 
közli. A püspökök történetében négy időszakot különböztet meg 
az első 1004—1242-ig, a második 1243—1544-ig, a harmadik 
1545—1685-ig (542. lapon sajtóhiba folytán 1586. van jelezve), 
a negyedik 1685—1915-ig terjed. 

Fölötte nehéz feladat hárult szerzőre a gyér, hiányos és 
igen sok helyen ellentétes történeti adatokból, feljegyzésekből és 
hagyományokból a történeti igazságot megállapítani. És e téren 
mint kritikus is igen jól megoldotta a nehézségeket. Életleirásai 
nem a különféle adatok egyszerű, schematikus felsorolása, hanem 
a rendelkezésre álló anyagnak kritikai elrendezése, az ellentétes 
adatok szembeállítása, józan, szabatos elbírálása és ehhez képest 
a történeti valóságok megállapítása. Ebből természetesen nem 
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következik, hogy egyik-másik megállapításával minden történész 
teljesen egyetértene és saját egyéni nézetéhez ne ragaszkodnék. 
Mindazonáltal elfogulatlan bírálóként elmondhatom, hogy szer-
zőnek legtöbb megállapítása szakszerű, szabatos, helytálló. 

Nagy változatosságot tüntet fel a papok életadatainak gyűj-
teménye. Ezek természetesen nem oly szigorú kritikai felkészült-
séggel kidolgozott életrajzok, mint inkább a rendelkezésre álló 
több-kevesebb életadatoknak gyűjteményes összefoglalásai, melyek 
inkább nagyobb figyelmet, mint behatóbb tanulmányozást és 
találgatást igényeltek. Mindazáltal rendkívül becses adatok tára 
művelődéstörténelmi, hitbuzgalmi, lelkipásztori, iskolaügyi s más 
kulturális szempontokból. 

Szívesen üdvözöljük szerzőt derék művének befejezésekor, 
aki ily monumentális adatgyűjteménnyel ajándékozta meg a váczi 
egyházmegyét. Bár más egyházmegyékben is méltó követőkre 
találna a mecénás püspök bőkezűsége és a tudós és szorgalmas 
szerző lelkes munkássága. 

Szombathely. Dr. Tauber Sándor. 

Az imádság értelme. Irta Fosdick E. Ff. Fordította f f f . Vidor 
János. Budapest, 1917. Kiadja a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség kiadóvállalata. (Vili x 253 1.) Ára 5 korona. 

A Magyar Evangéliumi Diákszövetség hálás és minden po-
sitiv keresztény által nagyrabecsült munkát végez, midőn a na-
gyobbrészt német rationalista felfogású könyvekből táplálkozó 
magyar tagjai részére neves amerikai hittudósuknak: Fosdicknak 
a műveit ülteti át magyar nyelvre. Ily irányú könyvek átolvasása 
után életképesnek és hivatását lelkiismeretesen betöltőnek látom 
a szóban levő egyházat — az ő szempontjukból itélve a 
dolgot. Bár minden theologusuk, lelkészük és tanáruk így gon-
dolkoznék, bár ily szellemben nevelnék intelligentiájukat, bár a 
positiv hit terjesztésében kezet fognának a katholikus egyház tör-
hetetlen energiájú vezetőivel, akkor a radikális sajtó és annak 
érdekklikkje nem végezhetne oly szomorú rombolást pásztoraik-
ban és általuk hiveikben. Evangéliumi igazság: megverem a 
pásztort és elszélednek a nyáj juhai ! — Igen, minden hivő keresztény-
nek végtelen öröme van ily mű olvasásánál, keblemre szeretném 
ölelni a jeles szerzőt s a kitűnő fordítót: Victor Jánost. Csak tovább ! 
Küzdve előre! 
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Fosdicknak második ilyen «bibliatanulmányozó vezérfonala» 
jelenik meg ezzel magyar nyelven. Az első «.A Mester jelleme» 
(kiadva u. ott, ára fűzve 2-50) széles, még katholikus körökben 
is ismertté tette szerzőjének nevét. A jelen mű eredetiben 1915-
ben jelent meg «The meaning of prayer» címmel. A könyvecske 
célját szerzője a következőkben adja: E könyvecske célja némi 
világosságot deríteni egy olyan kérdésre, mely sokak (?) elméje 
előtt zavaros. Az imádság a vallásnak lelke és ha itt hiányok 
vannak, az nem valami felszínes baj, aminek eloszlatását nyugodtan 
bevárhatja lelki életünk. Aki nem imádkozik, az magát a vallást 
veszíti el legbensőbb és leghatalmasabb mivoltában : az Örökké-
valóval való közösséget. Csak elméleti istenessége marad annak, 
aki megszűnt Istennel társalkodni s az ilyen elméleti istenesség 
még soha senkit sem mentett meg sem bűntől, sem csüggedéstől 
és nem töltötte még meg senkinek életét «isteni megbízatás» 
érzetével...» 

A mű 10 fejezetre oszlik s az egyes fejezetek címei eléggé 
jelzik a könyv tartalmát: I. Az imádság természetessége. — II. Az 
imádság mint Istennel való társalkodás. — III. Isten gondja az 
egyénre. — IV. Az imádság és Isten jósága. — V. Akadályok és 
nehézségek. — VI. Az imádság és a törvény uralma. — VII. A 
meg nem hallgatott imádság. — VIII. Az imádság mint uralkodó 
vágy. — IX. Az imádság mint harctér (aktuális!). — X. Önzet-
lenség az imádságban. Egyik-másik tételének világos állítását 
erősen bizonyítgatja a hitközönyös elemekre való tekintetből, 
egyik-másik tételről (pl. a meg nem hallgatott imádság) önmaga 
is elismeri — szerintem tévesen — hogy elfogadásánál inkább 
imádságos hitünkre, mint eszünkre vagyunk utalva. Mindez ter-
mészetesen sérti a katholikus ember fülét, mert minálunk sokkal 
általánosabb és közkedveltebb az imádság, mondhatnám minden-
napi kenyerünk. Egyéb tanítása és felfogása — ha itt-ott homá-
lyosabb és kissé ingadozó is — teljesen fedi a katholikus állás-
pontot. 

Az istentisztelet legegyszerűbb és legközvetlenebb formája 
az imádság. Amikor imádkozunk, Istennel beszélünk, hogy szent 
fölségét imádjuk, neki hálát adjunk, őt engeszteljük, vagy tőle 
valamit kérjünk. — Van szóbeli és elmélkedő imádság. Az imád-
kozás kötelességünk : mert a) az imádság nem egyéb, mint a hit, 
remény és szeretet kifejezése, tehát ép annyira szükséges az üd-
vösségre, mint ezek az istenies erények, b) A Szentírás számos 
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helyen kifejezetten is parancsolja: Mt. 4, 10.; 26, 41.; Lk. 11, 1., 
18, 1.; Róm. 12, 12. stb. c) Krisztus Urunk nemcsak maga imád-
kozott, sokszor éjszakákon keresztül, hanem tanítványainak út-
mutatást is adott a Miatyánk imádkozására, d) Az imádság amúgy 
is^természetünkbe oltott lelki szükséglet, melyet a régi népek 
sem hanyagoltak el. — Különösen fontos a kérő imádság, az 
emberek leggyakoribb imádsága, melyet az Úr Jézus nem kor-
hol ; sőt maga int, hogy bajban és szükségben Istenhez fordul-
junk, mondván: Kérjetek és adatik nektek; keressetek és talál-
tok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Isten ugyan mindent 
öröktől fogva megállapított és így együgyűség volna azt hinni) 

hogy a mi imáink az Úr örök végzéseit megváltoztatják. Azon-
ban Isten a mi imáinkat is öröktől fogva ismeri. A kérő imád-
ságról tudnunk kell, hogy ha nem kaptuk is meg azt, amiért 
imádkoztunk, sőt pl. a háború sikeres és eredményes befejezé-
séért, győzelemért való imádkozó több versenytársnál valamennyi 
meghallgattatása ki is van zárva : még sem imádkozott közülünk 
senkisem hiába! Mert az ima, mint a hit, remény és szeretet 
megnyilatkozása, minden esetre érdemszerző és hasznos cselekedet. 
A meg nem hallgatás okát sz. Jakab apostol jelzi: «Kértek, de 
nem nyertek, mivel gonoszul kértek». (Jak. 4, 3.) Ezért meg kell 
tanulni jól imádkozni. Hasonlókép üres beszéd a hitetlenek szá-
jából jövő az imádság kötelessége ellen való ama kifogások is: 
Az Isten nem szorult rá a mi imádságunkra — vagy: Isten úgy 
is tudja, mire van szükségünk. 

E könyvecskét tehát, mint az eszmélni kezdő evangéliumi 
keresztyén egyház egyik fényes dokumentumát különösen a kö-
zépiskolai r. k. hittanárok meleg figyelmébe ajánlom, nem a 
nekünk úgyis ismerős tartalma miatt, hanem hitvédelmi szempont-
ból: ime a hivő protestánsok is belátják és hirdetik, hogy imád-
ság nélkül nem lehet krisztusi életet élni, imádság nélkül üres 
az emberi szív és lélek, melyet hitközönyösség, sőt, sajnos, sok 
esetben hittagadás, a fékevesztett rationalismus vizein való 
evezés követ az ultraradicalismus legnagyobb örömére. Tehát 
vissza Krisztushoz ! Menjünk minden reggel, délben, este és min-
den fontosabb helyzetben Ő vele a Tábor-hegyére beszélgetni-

Kassa. Dr. Fekete Qéza József. 



EGYHÁZJOGI SZAKSZEMLE. 

1. D R . WALTHER VON HÖRMANN ZU HÖRBACH : Zur Würdi-
gung des vatikanischen Kirchenrechts. Innsbruck, 1917. 8°. 122 L 

Ulrich Stutz és Rothenbücher után az egyházjognak a 
XIX. század elejével kezdődő periódusát, a legújabb egyházjogot 
nevezi v. Hörmann vatikáni egyházjognak s ama vonásait kutatja 
e művében, melyek a megelőző jogfejlődési periódusoktól meg-
különböztetik. Ugyancsak Stutzhoz, Rothenbücherhez és Hilling-
hez csatlakozva a spiritualismusban látja a legfőbb megkülön-
böztető jegyet s három irányban véli az új jog eme spirituali-
zálását felismerhetőnek : a) az egyház benső erőinek fokozásában, 
b) külső befolyásának és tekintélyének, organumai erkölcsi és 
szellemi értékének emelésében, c) a vallási tevékenység előtérbe 
tolásában. A műnek nagyobbik felét kitevő jegyzetekben XIII. 
Leó és X. Piusz teljes törvényhozása felvonul előttünk s pontról-
pontra sorakoznak a szerző tételének igazolására. E rendkívül 
nagy anyagot felölelő jegyzetek, de meg az egész munka a kódex 
megjelenése után sem veszti el értékét és jelentőségét, hanem 
mind jogtörténeti, mind pedig az új kódex jogszabályainak értel-
mezése szempontjából maradandó beccsel fog birni. 

2 . A N. HILLING kiadásában megjelenő Quellensammlung 
für das geltende Kirchenrecht vállalatnak 10 füzetből álló első 
sorozata után megindult a második is. Az első tisztán egyházjogi 
tartalmú volt, a második a németországi és ausztriai állami egy-
házjog forrásait tartalmazza. Miránk nézve nem annyira jogi, 
mint inkább történeti szempontból értékesek e füzetek. A máso-
dik sorozatnak már megjelent füzetei ezek: 

Die deutschen Reichsgesetze über religiöse Toleranz und kon-
fessionelle Parität. (Heft 11.) Boun, Hanstein, 1917. 8«. I l l L 
1-60 M. 

Die grundlegenden Gesetze des Preussischen Staatskirchen-
rechts. (H. 12.) 1917. 80. 69 1. 1 M. 
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Die Vereinbarungen zwischen dem Hl. Stuhle und den Regie-
rungen über die Neueinrichtung der DiÖzesanverfassung im Deut-
schen Reiche (mit Ausnahme Bayerns). (H. 13.) 1917. 8<>. 104 1. 
1-40 M. 

3. L. W A H R M U N D : Der Ordo iudiciarius des Aegidius de 
Fuscariis. Nagy 80. XLV -f 271. Innsbruck, Wagner, 1916. 20 M. 

U. A. : Die Ars Notariae des Rainerius Perusinus. Nagy 8°. 
LIV + 217. Innsbruck, Wagner, 1917. 28 M. 

Wahrmund már évek óta foglalkozik középkori perjogi 
iratok tanulmányozásával és kiadásával. «Quellen zur Geschichte 
des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter» címen nagy-
szabású vállalatot indított s egymás után jelennek meg benne a 
római-kánoni perjog fejlődésének megismerésére nagyfontosságú, 
eddig többnyire ki nem adott középkori perjogi iratok. Eddig 
3 kötet jelent meg, mindegyik több füzetet tartalmaz. A föntebb 
említett két füzet a 3. kötetet teszi ki s az első Aegidius de 
Fuscariisnak (f 1289), az első laikus dekretistának az egész 
középkoron át legjobban használt Ordo iudiciariusát, a második 
pedig Rainerius Perusinus (f 1245 körül) Ars Notariae c. mun-
káját, mely nem tisztán perjogi, hanem a jegyzők számára hasz-
nos és szükséges egyéb anyagot (de contractibus et pactis, de 
ultimis voluntatibus) is felölel. Mindkét kiadvány (bár az első 
már 1577-ben megjelent nyomtatásban), számos kéziratra támasz-
kodik s szemmel láthatólag gondos szövegkritika eredménye. 

4 . R A D O V I C S L Á S Z L Ó : A katholikus autonomia szervezése. 
Budapest, 1917. 80. 211. Ára 6 K. 

Komoly és tartalmas munka az autonómia napirenden levő 
kérdéséről. Eddig ismeretlen szerzőjét kész íróként mutatja be, 
ki nagy elmélyedéssel, alapos tanulmányozással és megfigyelés-
sel, lelkes egyházias érzéssel szól a kérdéshez. A mostani auto-
nómiai törekvéseket eltévesztettnek, az eddigi kongresszusokon 
készült tervezeteket hibásnak látja. Nem közjogi jellegű, törvény-
hozási úton megkészített, a törvényhozástól átháramló jogokat 
gyakorló autonómia kell nekünk, hanem egyházjogi jellegű, 
püspöki intézkedés útján a helyi autonómiákból kifejlesztett szer-
vezet, mint egyházi képviselet. Kár a főkegyúri jogok rendezé-
sének kérdését összekapcsolni az autonómia sorsával, hanem ez 
utóbbit, az egyházi képviseletet, a jelen társadalmi, politikai, 
gazdasági rendnek megfelelő egyházi berendezettséget, az egy-
házi háztartás új berendezését amattól függetlenül kell megterem-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 6 
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teni. Az egyház minden időben megtalálta az akkori politikai és 
gazdasági elvekhez való alkalmazkodás által érdekeinek képvise-
letét. A mai viszonyokhoz való alkalmazkodás azonban még nem 
következett be. A politikai élet tényezőire ma nem lehet szá-
mítani. A törvényhozás nem tekinthető ma már egyházi érdek-
képviseletnek, mint a múltban. A kegyúri intézmény eltűnt idők 
maradványa. Szükséges, hogy az egyház külső életműködése 
harmónikusan beilleszkedjék a jelen társadalmi rend és élet 
keretébe, a hívek intézményes szervezése, egyházi képviselet fel-
állítása által. 

Tagadhatatlanul sok igazság van Radovics okfejtésében és 
az egyházjog fejlődésének menete az ő általa megfigyelt irány-
ban mozog. Téved azonban (és innen az egész autonómiai moz-
galom helytelen megítélése), amikor azt hiszi, hogy a megindu-
láskor ezt az ő általa sürgetett egyházi szervezést akarták az 
autonómia megindítói s csak később terelődött a mozgalom arra 
a vágányra, melyen ma halad, csak később nyomult előtérbe a 
közjogi jellegű autonómia, a főkegyúri jog gyakorlásánál való 
közreműködés megszerzése. Holott a valóságban az első gondo-
lat és törekvés igenis az egyháznak az állammal szemben való 
helyzetének rendezése, az állammal szemben való önkormány-
zatnak kivívása volt s csak később fonódott össze ezzel a törek-
véssel egy másik, t. i. a belső szervezésre való törekvés, abból 
indulva ki, hogy ugyanaz a szervezet, mely a főkegyúri jogok 
gyakorlásában szerepelne, egyszerűség okából a belső egyházi 
kormányzatban szükségessé vált reformok hordozója is lehetne. 
Egyszerűsítés okából történt az is, hogy mindakét törekvést az 
autonómia elnevezés alá foglalták össze, holott igazán csak az 
első mondható autonómiának, ellenben az egyházi szervezés nem 
autonómia, nem jogoknak a világiak és alsópapság számára való 
visszavívása, nem valamiféle önkormányzat a püspökökkel szemben, 
hanem nem más, mint a kormányzásra hivatott püspöki hatalom 
számára egy új eszköz, egy új szerv megteremtése. 

Ahogy az utonómia kérdését az eddigi kongresszusok tár-
gyalták, tartalmát két helyről várták: a törvényhozástól és a 
püspöki kartól. Radovics úgy látja, hogy a püspöki kartól adandó 
hatáskört is törvényhozási úton kívánták megszerezni és ezért 
küzd annyira a közjogi jellegű autonómia ellen. Ha a kongresz-
szusok a püspöki kartól adandó hatáskört is tényleg a törvény-
hozástól várták volna, akkor lehetne beszélni az autonómiai 
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törekvések helytelen irányba terelődéséről. De maga az, hogy a 
kongresszusok tárgyalták a belső szervezést is, nem jelenti azt, 
hogy a püspöki kar nélkül akarták megcsinálni. Viszont arról 
lehet beszélni, hogy kár az egyházi képviselet sorsát összekötni 
a főkegyúri jogok gyakorlásának rendezésével, hanem kongresz-
szus nélkül teremtse azt meg a püspöki kar. 

Az ekép megalkotandó egyházi képviseletnek fokozatait és 
feladatait különösen behatóan és szépen adja elő a szerző s meg-
győző fejtegetési, az élet követelményeit gyakorlati érzékkel fel-
ismerő meglátásai széleskörű figyelmet érdemelnek. 

5. Előre látható volt, hogy az új egyházi törvénykönyv ki-
hirdetése hatalmas irodalmi munkálkodást fog megindítani. Az 
első fecskék már meg is érkeztek. Ilyenek: 

J. B . H A R I N G : Orundziige des kath. Kirchenrechts. Ergän-
zungsheft. Graz, 1917. 8°. 52 1. A szerző egyházjogi kompen-
diumának sorrendje szerint adja a kódex fontosabb újításait. 
Rövidsége miatt természetesen csak a legszükségesebbre szorít-
kozhatott. 

A. SCHMÖGER: Das neue Kirchenrechtsbuch von 1917. Salz-
burg, 19172. 80. 60 1. Még vázlatosabb és inkább szemelvényes 
ismertetése a kódexnek. Főleg az eddigi ausztriai joggyakorlattól 
eltérő pontokra terjeszkedik ki. 

A. SCHMITT: Supplementum continens ea, quibus ex Codice 
Juris Canonici Summa Theologiae Morális auctore H. Noldin 
exarata vei mutatur, vei explicatur. Innsbruck, 1917. 81 1. Nol-
din erkölcstani munkájához készült kiegészítő füzet, annak sor-
rendjében halad s az erkölcstanba vágó lényegesebb újításokon 
megy végig. 

D . M . PRÜMMER: Brevis Conspectus mutationum, quas in 
theologia morali introduxit novus Codex Juris Canonici. Frei-
burg, Herder, 1918. 17 I. Saját erkölcstani munkájának rendjét 
követve, az előbbihez hasonlóan az erkölcstanban figyelembe 
jövő újításokat ismerteti Prümmer, többnyire egyszerűen a tör-
vénykönyv szövegét közölve, alig itt-ott kisérve némi magya-
rázattal. 

D R . MARTIN LEITNER: Handbuch des kath. Kirchenrechts 
auf Grund des neuen Kodex vom 28. Juni 1917. In Einzelnliefe-
rungen. I. Lieferung. Grundlagen der kath. Gesetzgebung ; Kon-
kordate, Kirchengebote. Fr. Pustet, Regensburg, 1918. 8«. 84 1. 
1-65 M. — Ez a könyvecske már nem meglevő munkákra tá-

26* 
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maszkodva adja a kódex főbb újításait, hanem az egész új jogot 
feldolgozó kézikönyvnek indul. Leitner eddigi irodalmi műkö-
dése elég biztosíték e munka sikerében és kiválóságában valc 
bizalmunkhoz. Hanem persze idő kell hozzá, míg elkészül. Fű 
zetekben fog megjelenni. Az első füzet az általános szabályokat 
(a kódex első könyvét s a másodiknak bevezetését) dolgozza fel. 

6. A Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 
kanonisztikus alosztályának VI. kötete. Szerk. : U. Stutz és A. 
Werminghoff. 8<>. XI + 493. Weimar, 1916. Az 1915 nov. 29-én 
meghalt gráci egyházjogászról, Friedrich Thaner-ről szóló meg-
emlékezéssel kezdődik e kötet. A tanulmányok sorát Singer H. 
nyitja meg, ki IV. Ince pápának Quia frequenter kezdetű pápa-
választási capitulumával foglalkozik s azt bizonyítja, hogy soha 
kellőkép kihirdetve nem volt s nem is jutott érvényre. — E. 
Eichmann a német királyok római esküjének jogi természetéről 
értekezik és a pápának igért ótalom- és hűség-esküt lát benne. 
/. Hashagen különösen tanulságos dolgozatában a késői közép-
kori egyházi bíráskodás általános jellemzését adja. Ezeken kívül 
még három, kevésbbé általános érdekű dolgozat, több kisebb 
közlemény és 20 könyvismertetés található a kötetben. 

7. Az Archiv für kath. Kirchenrecht 1917. évi füzeteiben 
Hilling folytatja és befejezi X. Piusz egyházjogi törvényhozásá-
nak tanulságos tárgyalását. A kódex életbeléptével sem fogja e 
dolgozat értékét veszíteni. Mind jogtörténeti, mind törvényértel-
mezési szempontból — ép úgy mint Hörman fent jelzett mun-
kája — nagyjelentőségű marad. — Nagy tudományos appara-
tussal készült, mélyreható forrástanulmányokon felépült dolgozat 
Di Pauli-é, melyben a gallikán és jozefinisztikus (a szerző által 
regalistáknak nevezett) íróknak ama kérdésről való tanát adja 
elő, milyen jogok illetik meg a fejedelmeket a házassági akadá-
lyok felállítását illetőleg. Franciaországban vetődött fel először 
a kérdés, az államhatalomnak a klandesztin házasságok ellen 
folytatott küzdelme kapcsán. Előkészítette a késői skolasztikusok 
felfogása az egyháznak és államnak a házassághoz való viszonyá-
ról, továbbá Melchior Canusnak az a tanítása, hogy nem a felek, 
hanem a pap a házasság szentségének kiszolgáltatója, továbbá 
Marcus Antonius de Dominis, ki tagadta a házasság szentségi 
jellegét s tisztán természetes szerződésnek mondta s mint ilyent 
az állami hatalom alá tartozónak állította. Egyenként ismerteti 
aztán a francia (Jean de Launoy [f 1678], Jacques Boileau, Lorry, 
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Le Ridant), olasz (Luigi Litta, Thomas Nesti, a pistojai zsinat) 
és német (Oberhauser Petzek) regalistákat s végül ezek befolyá-
sát a jozefinisztikus házasságjogra, a II. József-féle 1783. évi 
házassági pátensre. — A. Pöschl beható jogtörténeti dolgozatban 
a karoling-időbeli «vocatus episcopus» elnevezés jelentését kutatja, 
Grentrup a missziójog anyagi forrásait tárgyalja. 

8. A linzi Theologisch-praktische Quartalschrift 1917. év-
folyamában Peratlioner, a Rota auditora Forum internum und 
forum externum im kirchlichen Strafrechte című értekezést közöl, 
melyet bár az időközben megjelent kódex egynémely pontjában 
tárgytalanná tesz, mindamellett később is érdemes lesz olvasni. 
Haring az új törvénykönyvről ad futólagos ismertetést. 

9. A Theologie und Glaube mult évi füzeteiben Linnebom 
az egyházmegyei jogtörténet körébe vágó tanulmányokat s majd 
minden füzetben található kisebb közleményeket közöl. 

10. A Zeitschrift für kath. Theologie októberi füzetében 
felettébb érdekes dolgozat H. Bremer S. J.-é (Die Eheschliessung 
ohne den zuständigen Priester bei Unmöglichkeit der Zivilehe 
und die Erklärung der S. C. Sacr. vom 31. Januar 1916.), mely-
ben azt bizonyítja, hogy az említett deklarációnak az a kitétele: 
recurratur in singulis casibus, nem parancsol, még csak tanácsot 
sem, hanem directivát ad. 

Pécs. , Dr. Sipos István. 

Fizetések nyugtatása. 

1915-re, 16-ra és 17-re 36 koronát fizetett : dr. Jehlicska Ferenc. 
1917-re 12 koronát fizetett: dr. Unterreiner József. 6 koronát: Szabó 

Sadocus. 
1918-ra 20 koronát fizettek : Follmann Géza. Főgymnázium Fiume, dr. 

Jehlicska Ferenc, Kármeliták Budapest, dr. Pfeiffer Miklós, Plachner László, 
Plébániahivatal Tótszentpál, dr. Sipos István, Torkos Pál, Tóthpéterbagi, Tőkés 
Lajos, dr. Zelliger Vilmos, dr. Zubriczky Aladár. 14 koronát : dr. Szabó Sado-
cus. 12 koronát: Zimonyi L. Mihály. 10 koronát: Hanzlik János, Kövér Lajos, 
Pévald Vilmos. 8 koronát: dr. Unterreiner József. 5 koronát: Premontrei ka-
nonok-rendi ház Kassa. 

A nyugtatást május 10-én zártam le. 
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint 

erről az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet 
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küldtek, szíveskedjenek a pótlást megtenni; kívánatra újabb be-
fizetési lapot küldök. A hátralékosok is szívesek lesznek fizetni. 

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

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

HIRDETÉSI ROVAT. 
Megjelentek az esztergomi és egri érseki egyházmegyék, a 

győri püspöki egyházmegye, a Jézus-társaság magy. tartománya 
s a magyar kegyes-tanítórend 1918-iki névtárai; a beküldött pél-
dányokért ezen az úton is köszönetet mond a szerkesztő. 

Dr. Jakob Bilz. Die Ehe im Lichte der kath. Glaubenslehre. 
A «Hirt. u. Herde» 2. füzete. Herder, Freiburg, 1918. 1 márka. 

A nagynevű egykori szombathelyi püspöknek, Szabó Imrének 
jeles műve: Jézus élete és tanítása III. kiadásban most jelent meg 
Szombathelyen a Martineum r. t. könyvkiadó osztályában. Ára: 
fűzve 2 korona. 

Müller Jenő. Világosság a páholyban. A szabadkőművesség 
ismertetése. Kiadta az egri lyceumi könyvnyomda. 1918. Ára: 
2 korona 40 fill. 

Irányi Béla. A győri székeskáptalan régi számadás könyvei. 
A Sz. István Akadémia kiadványa. 1918. 3 korona. 

Komócsy István, a kisebb papnevelő kormányzója Pécsett. 
A tömegben végrehajtóit cselekedetek és az erkölcsi felelősség. Kü-
lön lenyomat a Religio-ból. 1918. Ára: 1 kor. 

Mattoska J. Libor, O. F. M. A sajtókérdés életkérdés. A Sz. 
Ferenc Hírnöke könyvének I. füzete. Kolozsvár, sz. Ferenc-rendi 
kolostor. Ára: 1 kor. 

Alkotmány. A keresztény szociális néppárt napilapja. 23-ik 
évfolyam. Szerkeszti Turi Béla. Egész évre 52 korona. Megren-
delhető Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 

Egyházi Zeneközlöny. Szerkeszti : Járosy Dezső, az országos 
magy. kir. zeneakadémia tanára, Temesvár, papnevelőintézet 
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A zenei melléklet társszerkesztője ifj. Büchner Antal. Megjelenik 
július és augusztus kivételével minden hónapban. 25-ik évfolyam. 
Egész évre 10 korona, kétnyelvű melléklettel 12, háromnyelvű 
melléklettel 14 korona. 

Papok Közlönye. (Ezelőtt Havi Közlöny.) 41. évf. Kiadótulaj-
donos és szerkesztő dr. Czapik Gyula theologiai tanár Temesvár. 
Egész évre 14 kor. «Pázmány Péter» c. ékesszólástani mellék-
lettel együtt 17 kor. 50 fill. 

Rózsafüzér Királynéja. Szerkeszti: Badalik Bertalan M., sz. 
Domonkos-rendű áldozópap. Budapest, VII., Bálint-utca 3/b. Havi 
folyóirat, képekkel. 34-ik évfolyam. Egész évre 4 kor. 

A Sajtó. Felelős szerkesztő : Martinius. Kiadja a Kath. Sajtó-
hölgybizottság. Budapest, VIII., Baross-utca 34. III. évf. Meg-
jelenik minden hó elején. Egy évre 1 kor. 20 fill. 

A Szív. A Jézus Szive Szövetségének értesítője. Főszerkesztő 
Bíró X. Ferenc S. J. Szerkesztő Hedvig Stefi. Budapest VIII., Mik-
száth Kálmán-tér 3. III. évf. Megjelenik minden szombaton. Egy 
évre 7 kor. 

Új Lap. Politikai napilap. 18. évf. Szerkeszti Hivatal József. 
Egész évre 24 korona. Megrendelhető Budapest, VIII., Szent-
királyi-utca 30. 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2., vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 

Dr. Kiss J á n o s egye temi tanárnál (Budapest , IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a k ö v e t k e z ő k : 

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

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittan (Dogmatika) cimű remek latin munkájának, mely 
Európában és Amerikában egyaránt a legkedvezőbb fogadtatásra 
talált, magyar fordítása, magyar műszótárral. E mű magyar szö-
vege és műszótára az egész elméleti hittudomány magyar mű-
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sza\®it tartalmazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; 
a Szentírás, a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar 
fordításban adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és 
kimerítő, egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagy-
részt költői és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy 
érdeklődéssel olvasták. Bármely hitágazffti kérdésben biztos és 
teljes felvilágosítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hit-
ágazati szentbeszédekhez és egyéb előadásokhoz legmegfelelőbb 
forrás és kalauz. Plébánosi vizsgálatra is igen jó előkészítő s 
nagy terjedelmét világos előadása és magyar nyelve mintegy 
ellensúlyozza. Minden kötethez betűrendes tárgymutató van csa-
tolva, ami használatát nagyban megkönnyíti. 

Intézetek és plébániák könyvtára részére is nagyon ajánlatos. 
Hat nagy kötet, igen finom papíron. Fűzve 38 korona, 

félbőrbe kötve 50 korona. 
Heesz János. Fordította dr. Tóth József. Szent Márton, a 

hitújonc. Verses dráma 3 felvonásban. 
Dr. Vucskics Gyula. Hiszem a testnek feltámadását. AlkaJqii 

beszéd. 30 f. ^ 
Dr. Wiek Béla. A tanuló ifjúság előkészítése a szent gyónásra 

és áldozásra. 1 K. 
Az Alkotmány 1918. április 13-iki számában olvassuk a kö-

vetkező ismertetést: 
«Imádkozzunk. Imádságos és énekeskönyv katholikus hivők 

számára. Szerkesztette : dr. Kiss János egyetemi tanár. Budapest. 
Stephaneum-nyomda r.-t. 1918. Ára diszes kötésben 8, erősebb 
kötésben 9 és 10 korona; tömeges megrendelésnél 25 százalék, 
a küldés bérmentes. Kapható a szerzőnél is. Valósággal nyereség 
a magyar hitbuzgalmi irodalomra a fentjelzett imakönyv meg-
jelenése, mely úgy beosztásánál, mint a lelkiélet legkülönbözőbb 
mozzanataira és szükségleteire kiterjedő figyelménél és kifogás-
talan magyar nyelvezeténél fogva a legmelegebben ajánlható. Az 
imakönyv hat szakaszra oszlik. Az I. szakaszban a mindennapi 
imák foglaltatnak; II. Imák a szentmisére. Kiemelendő újítás az, 
hogy a szentmise latin szövegét közli párhuzamos magyar szö-
veggel és a szentmise körüli teendők fölsorolásával, úgy, hogy 
a hivők tiszta képét látják ennek a legfontosabb egyházi tény-
kedésnek és lélekben igazán a pappal együtt végezhetik azt. 
Vannak az imakönyvben más miseimádságok is liguori Szent-
Alfonz után és gyászistentiszteletekre valók. Fölötte változatos a 



III. szakaszban az egyházi év egyes időpontjaira, az Úr ünne-
peire, a boldogságos Szűz, az angyalok és a szentek tiszteletére 
vonatkozó imák gyűjteménye. Nincsen az évnek olyan időszaka, 
melyre vonatkozó imákat nem találna e könyvben az olvasó. 
A IV. szakaszban a hét szentségre vonatkozó imák vannak, az 
V-ben különféle nyilvános és magánájtatosságok, a többi között 
a magyar hazáért, háború idején, a békéért, Prohászka püspök 
felajánló imája stb. A VI. szakaszban 126 egyházi ének foglal-
tatik. A VII. szakasz az istentiszteletben gyakrabban előforduló 
görög, héber és latin kifejezéseket értelmezi, mire igazán szük-
ség volt, mert ennek hiányát mindnyájan éreztük és ennek meg-
valósítására szerzőnek kellett jönnie, aki a magyaros beszéd lelkes 
apostola, az idegen szók szertelen használásának ellensége és 
ahol ilyenkor mégis használni kell, azoknak gondos magyarázója. 
A könyv nyomdai kiállítása és kötése igen Ízléses, ára a mai 
viszonyokhoz képest mérsékelt Ily gonddal és hozzáértéssel 
összeállított imakönyvre szükségünk volt és kívánatos, hogy minél 
szélesebb körben elterjedjen. Dr. Robitsek Ferenc prelátus-kano-
nok». — Az Imádkozzunk c. imakönyv bérmaajándéknak is igen 
alkalmas. 

ORGONAÉPÍTÉSI 
* MŰ1NTÉZET. * 

RIBGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gözüzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A páris i , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket é s mintarajzokat 
kívánatra d í jmentesen küld. 
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a Szent-István-Társulat 
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S Z E N T Í R Á S 
a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre, Káldi György for-
dítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozta Tárkányi B. József, az apostoli 

Szentszék jóváhagyásával 3-ik változatlan 
kiadás utolsó IV. be fe jező kötete . 

Ezen most már teljes Szentírás, mely 
négy könnyen kezelhető kötetben, fekete 
védőtokban, ízléses aranydíszes félvászon-
kötésben jön forgalomba, bo l t i ára 
34 k o r o n a . 

Tekintettél arra a páratlanul áldásos 
misszióra, melyet a Szentírás ez ujabb 
kiadásának a kath. magyapSftgftlegszéle-
sebb rétegeiben teljesítenie kell, a négy 
kötetet tokkal, — «dacára a mai előállí-

tási költségek hallatlan drágaságának — 
34 korona helyett, a lehető legmérsékel-
tebb áron, — 25 koronáér t adjuk. 

Mindazoknak, kik ezen Szentírás megren-
delőit összegyűjtik, minden tíz példány után egy teljes példányt ingyen adunk. 

Ezen leszállított áron juthat mindenki a Szentíráshoz, ha rendelé-
sét mielőbb beküldi, mert a mai nap-nap után emelkedő kötési árak 
mellett csak egy bizonyos mennyiségű példányszám áll rendelkezésünkre 
és így az újabb kötésnél az ár lényegesen fog emelkedni. 

M e g r e n d e l h e t ő a Szent-lstván-Társulat könyvkereske-
d é s é b e n Budapest , IV. , Kecskeméti -« . 2. és Szegeden, 
Kárász-u. lO.valamintazösszes könyvkereskedésekben . 
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A L I C E N T I Á T U S O K J O G A I É S K Ö T E L E S -

S É G E I . 

NÉMELY helyen a licentiátusok kánoni beiktatás-ban is része-
sültek. Gyarmathy Imre tápszentmiklósi plébános 1714-ben 

készített jelentéséből megtudjuk, hogy a nyalkai és varsányi licentia-
tusok — saját bevallásuk szerint — installálva vannak, a lázii és 
kajári licentiátusok még nem nyerték el a kánoni investiturát, 
csupán a «licentiá»-t kapták meg,1 a ravazdi iskolamester nincs 
még beiktatva sem, «licentiá»-t nem kapott, csupán a lakosság 
kérte föl a szokásos imádságok elvégzésére, de éppen ezért más 
functiót nem is végez.2 

Az egykorú zsinati határozatok nem tesznek említést a li-
centiátusok egyházi hivatalba-iktatásáról; sőt inkább kiemelik, 
hogy az engedélylevelet csak bizonyos meghatározott rövid idő-
tartamra — s nem élethosszig — kiállítva kaphatják meg. A most 
idézett irat azonban éles különbséget tesz az engedélylevél 
(«licentia»)3 kiadása és a licentiátusságba való invensztiálás között. 

1 Beliczay Oyörgy lázii licentiátus azelőtt Nyalkán működött hasonló 
minőségben s ott annak idején installáltatott. 

2 Gyarmathy Imre — mint írja — ezt kérdezte tőlük : «Ex cuiusnam 
indultu, licentia, permissione ac cum cuius investitura locis in iisdem curam 
animarum susceperint et exerceant?» Mire a kérdezettek így feleltek: eNyal-
kensis et Varsányensis Iicentiati fatentur se cum investitura archiabbatis curam 
animarum suscepisse et actu exercere, Láziensis et Kajáriensis licet investitu-
ram archiabbatis hucusque non acceperint, ex indultu tamen, licentia et per-
missione eiusdem munus Iicentiati susceperunt et actu exercent; Láziensis ta-
men habet earn investituram, quam pro Nyalka obtinuit ab archiabbate. Ra-
vazdiensis vero, uti nullius investituram accepit, ita ab omni sacramentorum 
administratione sese abstinuisse dicit, ad solas preces quotidie praerecitandas 
ab incolis loci constitutus.» A pannonhalmi Szent-Benedekrend tört. IV. (Buda-
pest, 1906.) 207. o. V. (Bpest, 1907.) 77. o. 

3 Az idézett följegyzésben ismételten előforduló «indultus», «licentia», 
«permissio» kifejezések bizonyára ugyanazt a fogalmat jelölik meg. Ezt magá-

Relisri», hittttd. és bö!c*. folyóirat. 2 7 
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Lehetséges, hogy a zsinati határozatok vidékenkint módo-
sultak; Dunántúlon pl. a licentiatusok egyházi hivatalbaiktatása 
partikuláris jogszokássá fejlődött. 

Némethy biografia-gyüjteménye szerint az esztergomi-egy-
házmegyei licentiatusok is részesültek kánoni installációban, jól-
lehet éppen az esztergomi érsek elnöklete alatt az esztergomi 
főegyházmegye területén tartott zsinat mondotta ki, hogy a licen-
tiátusok csak ideiglenesen alkalmazandók. 

így egyházi investiálást nyertek: 
Csernovák István 1688. júl. 14-én Nagy és Kishind-re ; 1 

Cservenák István 1670. jún. 27-én Vág-Vecsére, 1693. szept. 13-án 
Szenes-re;2 Dobos Mihály 1670. jun. 14-én Házasnényére ; 3 Dom-
bini János 1687. márc. 24-én Tesmag-ra, 1689. júl. 12-én Nagy-
oroszira ; 4 Egeghi István 1670. jún. 17-én Tölgyes-re;5 Filó 
György 1689. május havában Alsópél-re;6 Gácsy János 1670. 
dec. 19-én Karancsság-ra, 1692. nov. 14-én Felsőludányra ; 7 Kóza 
vagy Kosa Mihály 1690. okt. 5-én Kürt-re, 1694. május 20-án 
Bajná-ra.8 

Figyelemreméltó, hogy a szóban forgó adatgyűjtemény a 
licentiatusok alkalmaztatását különböző kifejezésekkel jelöli meg, 
(«factus est licentiátus»,9 «nominatus est licentiátus»,10 «constitutus 

ból az iratból is következtethetjük, mert egyrészt az indultus, licentia és per-
missio, másrészt az investitura közt distinquál. («Ex cuiusnam indultu, licentia, 
permissione, ac cum cuius investitura», «investituram . . . non acceperint, ex 
indultu tarnen, licentia et permissione» . . . ) 

1 «tnvestitus 14. Julii 1688. licentiátus in Nagy etKis-Hind.» Némethy: 
I. m. 531. o. 

2 «investîtes est 27. Junii 1670. licentiátus in Vagvecse, 12. Septembris 
1693. vero investitus est in pari qualitate in Szenes, in comitatu Bars.» I. h. 

3 «Investitus 17. Junii 1670. in Házasnénye.» I. m. 545. o. 
4 ^Investitus 24. Mártii 1687. licentiátus in Tesmag, 12. Julii 1689. in-

vestitus qua talis in Nagyoroszi.» I. m. 546. o. 
5 «Investitus 17. Junii 1670. licentiátus in Tölgyes.» I. m. 555. o. 
6 «Mense Maii 1689. investituram accepit pro licentiatura in Alsópél.» 

I. m. 571. o. 
7 «Investitus 19. Decembris 1670. licentiátus in Karancsság, 14. Novetn-

bris vero in Felsóludány.» I. m. 583. o. 
8 «5. Octobris 1690. investitus licentiátus in Kurth, 20. Maii 1695. vero 

investitus qua talis in Bajna.» I. m. 
5 Bahovics Georgius in Baczur (1700. máj. 29.) Némethy: I. m. 

475. o. 
ío Megyeri Georgius in Tardoskedd (1697. jun. 16.) I. m. 780. o. 
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est licentiátus»,1 «accepit licentiam»,2 «accepit licentituram»,3 
«collatam accepit licentiam»,4 «accepit collatam licentiaturam»,5 
«collationem accepit pro licentiatura»,6 «applicatus fuit»,7 «ac-
commodatus fuit»,8 sőt egyazon licentiátus hivatalba lépését is 
kétféle módon nevezi el.9 

Ezekből azonban nem szabad arra köveikeztetni, hogy az 
esztergomi érsekség területén tartott zsinatok ismételten hang-
súlyozott előírását még ebben az egyházmegyében sem tar-
tották be. 

A rendelkezésünkre álló gyér adatokból is megtudjuk, hogy 
egyesek eme «investiált» licentiátusok közül megujíttatták licen-
íiájukat, újból investiáltatták magukat. így pl. Horváth Mihály 
1695. máj. 27-én Csataj-ra,10 Latkóczy Mátyás 1693. máj. 27-én 
és 1698. nov. 8-án Gyarmath-ra ; 1 1 Navosni vagy Navotni Jakab 
1713. júl. 13-án Hradek-re;12 Szklahonyai István.1695. május 
13-án Terbëgecz-re ; Tiszóczy Pál 1695. ápr. 15-én Rudnára.14 

1 Csernáky Joannes in Ghymeskostolán (1665. okt. 20.) I. m. 150. o. 
2 Farkas Sámuel in Szalatna (1698.) filia ad Egegh. 13. Maii 1695. vero 

talem in Drégelypalánk, Hont, Hidvégh et Verese. I. m. 556. o. 
3 Germani Joannes in Lisso, filia ad Felsöpék in comitatu Hont. (1688. 

szept. 12.) I. m. 593. o. 
* Sipeki Stephanus in Visk (1688. november 5.) quae illi 6. Julii 1692. 

denuo Collata. I. m. 924. o. 
5 Bahovics Georgius in Rudno cum Voznicza (1699. máj. 7.) quae illi 

8. Julii 1709. denuo collata sunt. I. m. 475. o. 
6 Babanyay Stephanus in possessionibus Csalomja Kohár et Terbegecz 

(27. April. 1690.) I. m. 473. o. 
7 Mathias Hanula in Czerova. (10. decemb. 1688.) I. m. 153. o. 
8 Erdélyi Stephanus in Ipolyság (1678.) I. m. 558. o. 
9 Pl. az említettek közül Germani Jánosról ezt olvassuk : «13. dec. 1679. 

investitus licentiátus in Újlak et Lehóta, 12. Sept. 1688. accepit licentiaturam 
in Lissó.» (I. m. 593. o.) Erdélyi Istvánról : «27. Jan. 1670. investitus licentiá-
tus in Tesmag, 1678. vero fuit accommodatus in Ipolyság.» (I. m. 558. o.) 

10 «27. Maii 1695. investitura pro eodem iterata fuit in eadem licentia-
tura.» 1. m. 631. o. 

11 «10. Julii 1688. investitus licentiátus in Gyarmath. Hinc 1. Április 
1692. in Letkés et Oroszi. Quam investituram reiterate accepit 27. Maii 1693. 
et 8. Novembris 1698.» I. m. 743. o. 

12 «15. Decembris 1709. investiatus licentiátus in Hradek, ubi 13. Julii 
1713. pro illo investitura reiterata fuit.* I. m. 811. o. 

13 «6. Julii 1692. investituram accepit pro licentiatura in Terbegez, quae 
illi 13. Maii 1695. iterata^. 1. m. 967. o. 

14 «11 Julii 1692. investitus licentiátus in Rudna, ubi illi 12. Április 
1695. investitura iterata.» I. m. 989. o. 

27* 
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Habár ezekről a licentia — megújításokról nem maradt 
sok adatunk, ha bizonyítani nem is tudjuk, mégis valószínűnek 
kell tekintenünk, hogy jóval többen kérték licentiájuk megújítá-
sát, mint a megmentett följegyzésekből megállapítható. De ha 
sokan ezt a novatiot el is mulasztották — amire szintén van bi-
zonyságunk1— a megőrzött biográfiái vázlatokból is kitűnik, hogy 
több oly licentiátus nyert újra engedélyt hivatala gyakorlására, 
ki Némethy szerint — már installálva volt. Ebből világos, hogy 
Némethy a licentiátusok investiálása alatt nem a mai kánoni 
investitura ama joghatását érti, melynél fogva az installáltak 
állásaikat — ha nem vétenek ellene — halálukig megtartják.2 

Dotációjuk-ra nézve a pécsi zsinat úgy intézkedik, hogy 
amit a hívek a lelkésznek tartoznának terményben és készpénz-
ben fizetni, valamint a stólajövedelem is a licentiátusokat illeti; 
annál is inkább, mert a szentségek kiszolgáltatásakor kijáró lelki-
pásztort is el kell látniok s úgyis a gyöngébb jövedelmű plébá-
niákon vannak alkalmazva.3 

Az 1675-i vácegyházmegyei zsinat a licentiátusok járandó-
ságait szintén a plébánosokéival teljesen egyöntetűen tünteti föl : 
Minden házaspártól 50 dénár és 1 kila (azaz: mérő) búza, — 
esketésért 5 garas, avatásért 1 kenyér és 1 tyúk, egyszerű teme-
tésért 5 garas, gyászmisével együtt 1 forint, gyászbeszéddel 1 tallér.4 

A valóságban azonban úgy látszik mégis kevesebb bevétele 
volt a licentiátusnak, mint a helyettesített plébánosnak. Erre 
mutat a győri főesperesnek a nagyécsi licentiátus stólajövedel-
mének fölsorolására tett észrevétele : «Ha volna plébánosuk, annak 
a hívek bizonyára többet fizetnének.»5 

1 Pl. Kaprinay Oyörgy rábapatonai licentiátus. V. ö. Az egyházlátoga-
tási jegyzőkönyvet. Közölve Magyar Sión 1869. 412. o. 

2 Némethy id. művében említett licentiatusi «investitura» alatt eszerint 
egyedül a licentiátusok alkalmaztatását (kinevezés, dispositio) kell értenünk. 
Megjelölésére ugyan különböző kifejezéseket használ, de értelmük ugyanaz. 
Erre mutatnak Némethynek Blukóczy János Iicentiátusról írt szavai : «Investitus 
licentiátus Apr. 1689. in Kormossó, hinc in pari qualitate 24. Mart. 1694. in 
Viszoka, Degés et Kopanicz. Haec collatio 13. Jul. 1696. iterata fuit.» (I. m. 
492—493. o.) Az investitura alatt tehát egyszerű «collatio»-t ért. Különben is 
a licentiátusok idézett engedély-levelét «formula investiturae pro licentiatura 
acceptae» címmel közli. (I. m. 1049. o.) 

3 Piterffy : I. m. 421—422. o. 
4 V. ö. a váci püspök id. jelentését. 
6 Liber visitationis archidiaconatus Jaurinensis anno 1698. Közölve : 

Molnár-. A pannonhalmi főapátság tört. IV. Budapest 190—191. o. 
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Dotációjukra különben is igen érdekes világot vetnek az 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek. 

A mai rozsnyói egyházmegyéhez tartozó Terbeléden — 
mely jelenleg a rappi plébánia filiálisa, annak idején azonban 
önálló parochia volt s licentiátusokkal adminisztráltatott1 — azt 
jegyezte fel a vizitáló főesperes, hogy a plébánia és a templom 
vagyona egyetlen harangból áll. A licentiátus jövedelmét lefog-
lalták a kálvinisták. 

Egyeseknek elegendő jövedelmük lehetett. 
így a XVIII. század elején licentiátus élvezi a tihanyi apát-

ság «andrási possessio»-ját, melyről az egykorú följegyzés követ-
kezőképpen számol be: «Rétje, szántóföldje, erdeje elegendő és 
hozzátartozik Pákok-puszta.» 2 

A rábapatonai licentiatusnak 1698-ban két-három 3—4 köb-
lös 3 szántóföldje volt, melyet a lakosok tartoztak háromszor meg-
szántani, bevetni, learatni s termését behordani. Volt azonkívül 
egy öt kaszás rétje is (mely 5 szekér szénát hozott) s a falun 
kívül plébánia kertje. Ezenfelül minden házaspártól 4 kapott !/2 

köböl gabonát és 10 dénárt; a harangozásért 1 kenyeret; a 
keresztelésért 1 kenyeret és 1 tyúkot, vagy ennek megváltása 
fejében 12 dénárt; az avatásért 4 dénárt; a temetésért 17 dénárt; 
a virrasztásért ha egész éjjel virrasztott a halottas háznál — 
12 dénárt; a halotti beszédért 12, illetve 40 dénárt, a halottért 
való kiharangozásért 5 dénárt s a halotti torra is hivata-
los volt.5 

Ugyanebben az évben a nagyécsi licentiátus jövedelme — 
az egykorú Canonica visitatio följegyzése szerint — 2 hold őszi 
és 1 hold tavaszi vetésből állott, melyet a hívek műveltek meg; 
azonkívül minden házaspártól 6 kapott 1/2 köböl gabonát és 25 

' E régi alapítású plébánia lelkészei közül csupán a licentiatusok neve 
maradt fönn : Termiensis Mózes (1630-ból), Raiczenus Mátyás (1634-ből) Bol-
lius Ferenc (1647-ből), Nagy György (1689-ből), Krankovicz György (1692-ből). 
V. ö. Némethy: I. m. 420. o. 

2 Conscriptio bonorum abbatiae Tihaniensis peracta anno 1716. o. die 
1. a. Julii. Sörös: A tihanyi apátság tört. II. köt. Oklevéltár 11. sz. 733. o. 

3 1 köböl = 4 véka. Ennyi magra volt szükség a bevetésre. 
* A lélekszám ekkor: 47 katholikus, 7 ágostai hitvallású, 2 református. 
5 A Canonica visitatio jegyzőkönyve, — honnét ezeket az adatokat vesz-

szük — hozzáteszi, hogy filiálisa nincs, sem iskolája s ezért nem is tanít. Kö-
zölve : Magyar Sión 1869, 412. o. 

6 A falu lakosai közül — ebben az időpontban — a felnőtt katholiku-



398 DR. JUHÁSZ K Á L M Á N 

dénárt; a harangozásért külön 5 dénárt; a keresztelésért 1 ke-
nyeret és 1 tyúkot; az egyházkelőért 1 kenyeret és 5 dénárt; a 
házasságkötésért 25 ; a temetésért 12 ; a halotti prédikációért 25 ; 
a virrasztásért 12 dénárt; a felhők elhajtásáért való haran-
gozásért minden szőlőgazdától 1 pint bort. Végül minden gazda 
köteles volt számára egy kocsi fát fuvarozni.' 

Gyirmóth-on — hol sem templom, sem paplak, sem iskola 
nincs, ezért egy parasztházban kénytelenek az istentiszteletet tar-
tani — a licentiátus évi dotációja : minden házaspártól 2 1/2 kö-
böl gabona és 10 dénár; azonkívül van 4 hold földje, (melyek 
közül kettőt a község köteles megmívelni) és 1 kaszálója, melyen 
4 szekér széna terem. Stólajövedelmei : a keresztelésért 1 kenyér 
és 1 tyúk; az avatásért 25, —; a temetésért 12, —; a halotti 
beszédért 25 dénár; a reggeli és esti harangozásért minden 
házaspártól 12 kéve nád tüzelőszernek, nagy ünnepeken 1 
pint bor.3 

A börcsi licentiátus jövedelme: 2 szántóföld, (melyek 
egyikét a község, másikát a licentiátus műveli meg), egy kis 
rét, (mely azonban csak nedvesebb időben terem egy boglya 
szénát); minden házaspártól V2 köböl búza és 50 dénár; az 
egész évi harangozásért minden háztól 1 kenyér és 5 dénár, 
azonkívül az esketésért 25, a keresztelés-, avatás-, temetés, vir-
rasztásért 12—12, a halottért való harangozásért 5 dénár.4 

A licentiátusok ruházatára vonatkozóan az 1633. évi nagy-
szombati zsinat dekrétumai közt található engedélylevél előírja, 
hogy a szertartásoknál bő, papi talárist és karinget viseljenek.5 

Külsejük tehát körülbelül olyan lehetett, mint manap a 
városi sekrestyéseké.6 

sok : 26, ág. evangélikusok : 23, ev. reformátusok : 88. (A kiskorúakat még 
nem számlálták volt össze). 

1 Liber visitationis archidiaconatus Jaurinensis anno 1698. V. ö. Molnár: 
A pannonhalmi főapátság tört. IV. 190—191. 0. 

2 A lakósok száma: 208 kath., 65 evang., 18 ref. 
3 Canonica visitatio 1698-ból. Magyar Sión 1869. 584. 0. 
4 Canonica visitatio 1698-ból. Magyar Sión 1869. 427. 0. 
3 «Ordinantur, ut togam nigram, largam, clericalem habeant ; ea 

et superpelliceo induantur, quando administrant sacramenta.» Péterffy, i. m. 
332. o. 

6 Oltványi szerint a manapság is gyakori Pap vezetéknevet viselő csa-
ládok ősei licentiátusok voltak és ezt a rövidebb nevet talán előbbi, nehezebb 
kiejtésű neveik helyébe, a néptől nyerték. Religio 1859. 85. o. 
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1714. december hó 7-én a licentiátusokat is felruházták 
mindama kiváltságokkal, melyeket ugyanebben az évben Rákóczi 
György a kath. klérusnak engedélyezett.1 

Habár állásuknál fogva nem igényelhették, mégis szokás-
ban volt őket, vagy legalább kiválóbbjaikat a zsinatokra meg-
hívni.2 

Kíséreljük meg a felhozott egykorú följegyzések alapján, 
valamennyi jogaikat és kötelességeiket összefoglalni. 

Mellőzve a magánéletükre (misehallgatás, gyónás stb.) el-
végzésére, elöljáróikhoz (főpásztoruk, főesperesük, szomszéd plé-
bánosukhoz) való viszonyaikra vonatkozó előírásokat, ügykörük-
höz tartozott: 

1. Keresztelés. 
2. Esketés. 
3. Egyházkelő (Benedictio vei introductio novae nuptae 

seu sponsae.) 
4. Avatás. (Benedictio mulieris post partum.) 
5. Hitoktatás. 
6. Az előírt imádságok előimádkozása a templomban ; az 

ünnepek, böjtök stb. kihirdetése. 
7. Vasásnapi oktatás. (Evangelium-, szentlecke, postilla — 

fölolvasás; prédikálás.3 

8. Ájtatosságok tartása (kivált ádvent és nagyböjtben) ; kör-
menetek vezetése. 

9.. Temetés, (halotti beszéddel.) 
10. Az egyházközség lelki vezetése. (A nyilvános bűnösök 

1 Teljes szöveget 1. Zetich : A licentiátusok Erdélyben. Religio 
1859., 155. o. 

2 Másutt is megtörtént, hogy a zsinatokra laikusokat is meghívtak. Kü-
lönösen Francia- és Spanyolországban. (Synod. Tarragone 516., cap. 13: ali-
quos de filliis ecclesiae saecularibus secum adducere debeant ; Syn. 4. Toledo, 
633., cap. 4 : ingrediantur laici, qui electione concilii interesse meruerint. 
Bruns: Canones II., 18; T. 222., Scherer: Kirchenrecht T. 664. o.) Tartományi 
és egyházmegyei zsinatokra laikusok ma is meghívhatók, de itt csupán véle-
ményüket nyilváníthatják s e puszta szokás nem válhatik jogszokássá. (XIV. Be-
nedek : Synod, dioec. T. 3., c. 9., n. 4. sk. V. ö. Haring : Das Laienelement 
in der Verfassung und Verwaltung der katholischen Kirche. Theologie und 
Glaube. Paderborn 1911., 196 o.) 

3 Jóllehet nemcsak nyomtatott prédikációkat olvastak föl, hanem önál-
lóan készített beszédeket is mondottak, utóbbiaknak semmi nyoma sem ma-
radt fenn. 
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megjavítása ; buzdítás húsvétkor gyónás-áldozásra. Ezenkívül a 
templom tisztántartása stb.) 

Főkötelességük, illetve joguk a két szentség (a keresztség 
és a házasság) kiszolgáltatása (az utóbbival együtt az egyházkelő 
is) és az avatás volt. 

Ezt abból következtethetjük, hogy eme szorosabb értelem-
ben vett egyházi funkciókat a licentiát nélkülöző iskolamesterek 
nem végezhették. 

Tévedés lenne a pap-hiányban szűkölködő helyiségekben 
alkalmazott valamennyi iskolamestert egyszersmind licentiátusnak 
tekinteni. Voltak e korban is tanítók, kik a szigorúan vett licen-
tiátusi ügykörrel1 nem voltak fölruházva, jóllehet helységükbe 
az istentisztelet végzésére pap nem járt ki. 

Lacza János győri kanonok, székesegyházi főesperes az 
1698-i Canonica visitatio alkalmával följegyezte, hogy a kónyi 
parochia plébánosa nagyobb ünnepeken kijár a fiókegyházra, 
Csécsényre misézni.2 «Jelenleg ideiglenesen katholikus iskola-
mesterük van: Madarász András, kit házról-házra nyomorúságo-
san tartanak és kevés gabonával fizetnek, hogy naponkint elő-
imádkozzék, az ünnepek- és böjtöket előre kihirdesse ; de ha a 
plébános az istentisztelet végzését vállalja, nem fognak tanítót 
tartani»,3 írja a vizitáló archidiakonus. 

E főesperesi jegyzőkönyv elárulja, hogy Madarász István 
nem volt licentiátus, hanem csupán iskolamester. A licentiátusok 
jellegzetes teendőit — p. o. a keresztelést — nem említi s 
Madarászt következetesen «iskolamesternek», «tanitó»-nak — 
nem pedig «licentiatus»-nak — nevezi. 

Sőt arra is találunk példát, hogy a paphiány miatt be nem 
töltött és ennek folytán állandó licentiátusi állomássá, «licentia-
turá»-vá lefokozott plébánia — állomásokon alkalmazott iskola-
mester sem kapta meg a licentiátusi engedélyt. 

Az említett győri főesperes beszámol a börcsi licentiátusról, 
Sinady Jánosról. Információja végén megjegyzi, hogy «utódja 
Zsoldoss János csak mint iskolamester működik.» Fölsorolja Sinady 

1 Főleg a keresztelés, házasságnál való asszisztencia, avatás. 
2 Az istentiszteletet valószínűleg az iskolában tartották, ha a helység 

ilyennel rendelkezett. Templomuk ugyanis a török világban elpusztult s egye-
lőre csak fából készült kápolna építésére mernek gondolni. 

3 1698.-Í győri főesperes — látogatási jegyzőkönyv. Magyar Sión 1869., 
415—416. o. 
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János licentiátus jövedelmét, majd hozzáteszi: «Notabene. Zsol-
doss János iskolamesternek kevesebb a fizetése», i 

Ugyancsak Lacza naplójában olvassuk, hogy Ravazdra cgak 
imént2 helyezték be tanítóul az öt iskolát végzett Kelecsényi 
Istvánt, ki állítólag kapott «licentiá»-t. Tanítványai nincsenek s 
csupán a szokásos imádságokat, vasárnapi tanítást, harangozást 
és a temetést végzi? Lacza felsorolja Kelecsényi dotációját, mely-
ből kitűnik, hogy halotti beszédet is mondott, de a keresztelést, 
esketést s az avatást a szomszédos plébános vagy licentiátus 
végezte.4 

Gyarmathy Imre tápszentmiklósi plébánosnak, a győri püs-
pöki helynöknek tett jelentéséből, megtudjuk, hogy 1714-ben e 
helységben (Ravazdon) sem volt licentiátus, hanem csak Galgóczy 
János nevű iskolamester, ki tényleg nem is végzett licentiátusi 
teendőket.5 

Hasonló teendőkkel megbízott tanítókkal («rector») a pro-
1 Közölve: Magyar Sión 1869, 427. ol. 
2 1698-ban. 
3 «Nunc solum recenter inductum scholae rectorem Ungarum acquisi-

erunt Stephanum Keleczény, absolutum rhetorem, qui licentiam praetendit 
habere ; discipulos nullos habet, preces quotidianas et instructiones diebus 
dominicis et diebus festivis, puisât marte et vesperi, s epe Ii t. » Liber visitationis 
archidiaconatus Jauriensis anno 1698. Közölve: A pannonhalmi Szent-Benedek-
Rend tört. IV. kötet (Budapest 1906.) Oklevéltár 254. sz. 864—869. o. 

4 Pro suis servitiis praestat communitas domatim cubulum tritici me-
dium, se fors ad 17. vei 16. extendens; item quivis hospes sessionatus vei 
quodvis par hominum matrimonio iunctorum den. 25, faciunt fl. fere 9. Item 
habet terrae arabilis iugera 3, ex quibus duo iuxta commeniionem suam ipsi 
ter excolunt, inséminant, metiunt et comportant, tertiuni iugerum ipse domi-
nus rector curat excoli ; si tempus pacificabitur et melius erit, ipsi videbunt. 
Item habet pratum unum duos currus foeni ferens pro parte rectoris, aliud 
autem praestatur pro pulsu, quod ipse tenetur falcare, 4 plaustra fere ferens. 
Item pro stóla habet a funere seu conductu funeris den. 12, a condone fii-
nebri den. 25, a nocturno cantu ad domum funeris 12; item aliis plebanis et 
licentiatis a baptizmate den. 12, ab introductione den. 12, a copulatione matri-
moniali, sive vidui sive iuvenes sint, den. 25, ab externis vero, uti convenire 
poterit. — Numerus habetur in hoc pagello animarum in universum 169, ex 
quibus catholici maiores habentur 84, iuniores vero numero 12; helveticae 
contessionis maiores numero 38, minores vero sunt numero 16; augustanae con-
fessionis maiores habentur numero 11, minores vero numero 8.» 1. h. Közölve: 
A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend tört. IV. Oklevéltár 254. sz. 

5 Ő maga vallja ezt be Gyarmathy kérdésére. «Ab omni sacramentorum 
administratione sese abstinuisse dicit — írja a tápszentmiklósi plébános — ad 
solas preces quotidie praerecitandas ab incolis loci constitutus». Acta sub 
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testánsoknál is találkozunk. Nem voltak rendes lelkipásztorok, 
sőt inkább az volt a feladatuk, hogy némileg pótolják őket. 

Mérgespasztán 1698-ban — az egykorú Canonica visitatio 
jelentése szerint — a protestánsoknak lutheránus rektorjuk van 
lelkész helyett, Zatoreczky István, ki a hívek privát-meghívására 
foglalta el helyét. Fizetése: 10 forint, 10 köböl gabona s egy 
szántóföld. A reggeli és esti harangozásért minden házaspártól 
1 kenyeret, a gyermekek oktatásáért évenkint 1 forintot, a teme-
tésért 12 dénárt kap. Más egyházi ténykedést nem szabad végez-
nie. Az istentiszteletet lelkészeik szokták tartant valamely magán-
házban. Csupán közös imádságaikat tartja a rektor az iskolában.1 

Rábaszentmihályon — ugyané följegyzés szerint — a pro-
testánsoknak nincs lelkészük, hanem Tolnay Pál nevű rektorjuk, 
ki nős ember s atyjától, — ki lutheránus lelkész volt — tanult 
valami keveset deákul. A jobbágyok az uraság (Herceg Eszter-
házy Pál nádor) s az urasági tisztek tudta nélkül hívták falujukba. 
Fizetése: 12 köböl gabona, minden jobb módú családtól2 1 sze-
kér fa; azonkívül a harangozásért 1—1 kenyér és 5 dénár, a 
tanításért és közös imádságért 2 hold 4 - 4 köblös föld, egy 
4—5 kaszás rét, (melyen 2 szekér széna terem3), a temetésért 
25 dénár, a virrasztásért 12 dénár. Egyéb egyházi teendőt nem 
mer végezni. Ezek végett vagy Kónyba a kath. plébánoshoz, 
vagy Téth-re, saját lelkészükhöz fordulnak.4 

Az idézett egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Kapiban 
sincs templomuk (a protestánsoknak) és ezért ájtatosságaikat a 
bíró, vagy valamely más magánember házában tartották. Most5 

azonban Ouraby András nevű tanítóra tettek szert, akinek kis 
kunyhót építettek s azóta itt tartják ájtatosságaikat. «Rektor»-uk 
elvégzi a napi imádságokat, a reggeli és esti harangozást és 
vasárnap — prédikáció helyett — egy könyvből fölolvas. Keresz-
telésre és esketésre azonban a szomszédos kath. parochiákra, 

Christiano Augusto episcopo. V. ö. A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend tört. 
IV. (Bpest, 1906.) 207. o. V. (Bpest, 1907.) 77. o. 

1 Győregyházmegyei Cannonica visitatio 1698-ból. Közölve Magyar Sión 
1869., 413. o. 

2 Ebben az évben Rábaszentmihályon 25 házban 9 katholikus és 1 ref. 
házaspár lakott, a többiek mind evangélikusok. Az összes lakósok száma 194. 

3 Magyar Sión 1869., 414. sk. o. 
4 Ezek közül az egyiket a község tartozik megmunkálni. 
s 1698-ban. 
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Kónyba, vagy Fejértóra küldi híveit, «hacsak azóta, mióta a szom-
szédban lutheránus prédikátor van, nem inkább oda utasítja őket.»1 

Valamint voltak licentiátusok, kik hivatáskörük («licentiá»-
juk) határait túllépték,2 úgy akadtak iskolamesterek, kik lieen-
tiátusi jogokat avrogáltak maguknak. 

Öttövényben pl. — a főesperesi látogatás naplója szerint — 
1698-ban nincs plébános, mert a földhöz rögzött szegény nép-
nek úgy sem állana módjában plébániát építtetni. Ezért a győri 
püspöki helynök engedélyének kikérése nélkül Médei Mihály 
nevű öt iskolát végzett győri magyart fogadtak, aki elvégzi a 
mindennapi közös imákat, a vasárnapi oktatást; azonkívül temet 
is, jóllehet a győri egyházmegyében nem szerzett licentiát, hanem 
állítólag az esztergomi főegyházmegyében.3 Néha keresztel, sőt 

1 Közölve Magyar Sión 1869., 420. o. Dotációja: egy 3 köblös szántó-
föld, melyet a község háromszor megszánt és egy boglya széna. Azonkívül kap 
minden házaspártól 'k köböl gabonát és 50 dénárt. Stólajövedelmei : temetésért 
és virrasztásért 12—12 dénár, halotti beszédért 25 dénár, a tanításért minden 
tanulótól negyedévenkint 25 dénár. 

2 A börcsi licentiátust, Sinady Jánost pl. hívei bepanaszolták, hogy min-
den hozzáforduló jött-ment idegent kihirdetés nélkül, könnyelműen megesket. 
A vizitáló föesperes is kedvezőtlenül nyilatkozik róla: «Megszagolva hivatalos 
jöttömet, hazulról megszökött.» (Magyar Sión 1869., 427. o.) 

A győri püspöki helynök, Kondor István hasonló panasszal fordult 
Keresztély Ágost prímáshoz (1721. júl. 27-én) anyalkai licentiátus ellen. Jelen-
tése szerint ez a licentiátus az előírt utánjárások teljes mellőzésével több háza-
sulandót adott össze; köztük oly férfit is, kinek felesége hír szerint még élt. 
Sőt mi több ; tette ezt akkor, midőn az illetékes eöttövényi plébános az eske-
tést megtagadta volt. (Németh: A pannonhalmi főapátság tört. V. 74—75. o. 
Hasonló esetekre v. ö. «Mily jelentősége volt a licentiátusok működésének Dél-
magyarországon ?» Havi Közlöny 1915. évf. 11—12 sz.) 

Nincs azonban adatunk arra, hogy a licentiátusok misézésre vetemedtek 
volna. Molnár Szulpicnak a győri főesperesség 1698,-i egyházlátogatási jegy-
zőkönyvére alapított az az állítása, hogy a nagyécsi licentiátus, Flórián Péter, 
a templom rozzant oltárát téglából, mésszel összeállította, «amelyen némi ké-
nyelemmel misézhetett» (A pannonhalmi főapátság tört. IV. 190. o.) már csak 
azért sem fogadható el, mert a templomnak — ugyané följegyzés szerint — 
sem kelyhe, sem misekönyve nem volt és nem valószínű, hogy a licentiátus 
ily felszereléseket magántulajdonának mondhatott. Az eredeti szöveg, melyre 
Molnár hivatkozik, különben is ekképpen szól : «In hac Ecclesia reperi focum 
altaris etiam destructum solum a licentiato loci, qui etiam e cemento com-
posuit lateres, ubi cum aliqua commoditate celebrari potest.» (Győri püspöki 
levéltár : Jaurinen. an. 1698. Nagyécs. — Orősz József győri püspöki szertartó 
úr szíves másolata.) 

3 Ennek nyomát a fönnmaradt följegyzésekben nem találni. 
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avatni és esketni — vagyis a szorosan vett licentiátusi teendőket 
végezni — is «.merészel.» Csak a mostani egyházlátogatáskor kért 
erre engedélyt («licentia»).1 A nép is könyörgött érette, ámbár 
tudták, hogy érdemetlen.2 Rossz erkölcsei miatt ugyanis már 
egy alkalommal kiküszöbölték a győri egyházmegyéből, azonban 
más egyházmegyében alattomos úton szerzett engedélylevéllel 
ismét visszalopódzott ide. A nép fölfogadta s miután jobb útra 
térését igérte, ismét kapott licentiát. Csakhamar azonban újból 
elkövetett botlásai miatt a püspöki szentszék elé történt idé-
zésre — megszökött.3 

Egyébiránt a hivatalos zsinati határozatok értelmében vett 
licentiátusok állása sem tekinthető egyházjogilag rendezett intéz-
ménynek.4 Hasonlítottak a hitterjesztésnél ma is szereplő kate-
chistákhoz,5 kik szintén hasonló irányú működésben fontos szol-
gálatot tesznek a hitterjesztés ügyének. 

Mivel azonban a licentiával, mint különös fölhatalmazás-
sal, bizonyos — tagadhatatlanul egyházi, sőt lelkipásztori — 
teendők végzésére jogot nyertek s kötelességet vállaltak és 
ezzel együtt egyházi javadalmat élveztek : jogaikés kötelességeik 
tárgyalásánál nem mulaszthatjuk el utóbbiak megvalósításának 
módját megvilágítani. 

Ismeretes, hogy míg a hatásköri (competentia ratione ma-
teriae ; sachliche Zuständigkeit) tárgyaló szabályok azt a kérdést 
oldják meg, hogy a hasonnemű ügyek egész csoportjában álta-

1 Eddig tehát nem volt licentiátus. Jövedelmét következőképpen sorolja 
föl a vizitáló főesperes : E tanítónak (nem «licentiátus») fizetése : egy három 
köblös föld, minden házaspártól '/4 köböl búza, ugyanannyi árpa és 15 dénár; 
temetésért 25 dénár, halottért való harangozásért 5 dénár, egész évi harango-
zásért 1 kenyér és 6—8 kéve fűtésre szolgáló rőzse. 

2 Jellemző ez a vallás gyakorlatát gyakran éveken, sőt évtizedeken át 
nélkülöző nép lelkiszomjára. Örült, ha egyáltalán foghatott lelkipásztort ma-
gának. Ismereteit, képzettségét, egyéni erkölcseit nem kutatta. Példákat sorol 
föl erre Kollányi : Könyvek a XVI. és XVII. századbeli hagyatékokban. Magyar 
Könyvszemle 1895., 206. o. 

3 A nép a püspöki helynök s a főesperes tiltakozása ellenére is vissza-
kívánta és csupa makacsságból megtagadta a vizitáló főesperesnek a lakósok 
számának bevallását. Győregyházmegyei 1698,-i Canonica visitatio jegyzőkönyve. 
Magyar Sión 1869., 500. o. 

* Molnár : A pannonhalmi főapátság tört. IV. 207. o. 
5 A licentiatusság megalapításával egyidőben — Pázmány korában (ki a 

licentiatusokat olykor katechistáknak hívta) — létesült a katechisták intéz-
ménye is. 
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Iában - az egyes konkrét esetre való tekintet nélkül — minő 
hatóságok vagy közegek járnak el: az illetiségi (competentia 
ratione loci; örtliche Zuständigkeit) szabályok az egyes konkrét 
esetben, ennek területi és személyi vonatkozásai alapján, az egy-
nemű hatóságok közül megjelölik azt, melyet az eljárás megillet. 

A licentiátusok hatáskörét teljes szabatossággal megjelöli a 
licentiátusi engedély. Amint már említettük, az engedélylevél az 
egyes teendőknek a licentiátusok összességéhez való hozzátarto-
zását, e cselekmények taxatíve fölsorolásával, minden alkalom-
mal újra meg újra elismeri és legott, a hívők érdekeivel össz-
hangzóan, a hivatalos eljárás területi és személyi vonatkozását is 
szabályozza. A licentiátusi teendők összegéből — ügykörük egé-
széből — egy terület szerint meghatározott részt az engedély-
levélben névleg megjelölt licentiátushoz utasít, mint olyant, mely 
kizáróan ezt a licentiátust illeti meg. Ez a kisebb — az egész 
ügykörből területileg kiszakított — kör képezi ennek a licen-
tiátusnak illetékességét, mely reá nézve e szűkebb kör területén 
lakó hívek irányában egyúttal mint jog és kötelesség jelentkezik. 
A működési körébe utalt teendőket más licentiátus — megen-
gedett módon — nem végezheti el, sem a licentiátus ezek el-
végzését meg nem tagadhatja s a hívők is e tekintetben, más 
licentiátus kizárásával, csak hozzá fordulhatnak. 

Valószínű, hogy e területi beosztás a helyi viszonyok, sőt 
talán még bizonyos imponderabiliák figyelembevételével nagy 
körültekintéssel valósult meg. 

A licentiatusoknak a gyakorlati életben való működésének 
megrajzolása és méltatása, eme intézmény jelentőségének s így 
annak a kérdésnek megítélése, vájjon megfeleltek-e a kitűzött 
feladatnak: nem tartozik a jelen értekezés tárgykörébe. Röviden 
csak annyit jegyzünk meg, hogy a fönnmaradt s ujabban jórészt 
publikált források alapján, működésükről meglehetős világos 
képet alkothatunk magunknak. Maradtak fenn róluk gáncsoló és 
dicsérő följegyzések egyaránt. Hogy azonban ez az intézmény 
célját — legalább részben — elérte, vagyis a paphiányt némileg 
enyhítette : arra mintegy bizonyság az az indítvány is, mely több, 
mint félszázaddal ezelőtt — ugyané folyóirat hasábjain — a li-
centiátusok életre hivását javasolta.3 

4 Oltványi: Id. értek. Religio 1859. évf. V. ö. Juhász: A licentiátusok 
manapság. Havi Közlöny 1916. 1—2. sz. 
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E kérdés, mint a világiak apostolkodása általában napjainkban — a háború 
okozta paphiány folytán — még égetőbbé vált, mint Oltványi idejében. Nem-
csak nálunk, hanem — még nagyobb mértékben — a külföldön is, különösen 
Franciaországban. Montdidier vidékén pl. — a jelenlegi háborúokozta pap-
hiány miatt — következő vasárnapi istentiszteleti rendet állapítottak meg : Egyi-
kük a templomban fölolvassa a megfelelő evangéliumot és a hozzávaló magya-
rázatot — akárcsak nálunk annak idején a licentiátus. — A poitiersi egyház-
megyében éppenséggel az egyházi főhatóság, a püspök, szólította föl a vilá-
giakat, vállalkozzanak az első-áldozók előkészítésére, a haldoklókban a bánat 
fölindítására, szóval a licentiatusi teendők végzésére. 

Keleti harctér. Dr. Juhász Kálmán. 



• 

A PERES ELJÁRÁST ELHÁRÍTÓ ESZKÖZÖK AZ 

EGYHÁZI JOGBAN, FIGYELEMMEL AZ ÚJ C O D E X 

JURIS CANONICI-RA. 

(Befejező közlemény.) 

AKÁNONI perjognak a választott bírósági megegyezésnél sok-
kal fontosabb intézménye a jogvitának a felek megegyezé-

sével való befejezése. 
Érdekes jelenség, hogy épen a kánonjog tudományában 

nem fordítottak sok figyelmet a peregyezségre. A régebbi írók 
közül még leginkább a Corpus iuris canonici kommentátorai, 
valamint azok a kanonisták foglalkoztak e themával, kik a Cor-
pus iuris canonici joganyagából építették fel rendszerüket 
(pl. Schmalzgrueber). A systematikusok és a kézikönyvírók leg-
feljebb itt-ott, más thémák kapcsán érintik a peregyezséget 
(pl. Vering). A modernebb kanonisták közül behatóbban foglal-
kozik a peregyezség kérdésével Fr. Heiner a római rota audi-
tora (Der kirchliche Zivilprozess), s a nagytudományú néhai 
jezsuita generális F. X. Wernz. Míg az első inkább csak a kér-
dés praktikus oldalát vizsgálta, s tett néhány érdekes a peregyez-
ségre vonatkozó javaslatot (melyek az új Codexben érvényesül-
tek is), addig az utóbbi szokott alaposságával taglalja a per-
egyezség problémáját. 

A kánonjogászok nyelvhasználata általában a transactio meg-
jelölést használja erre, s igy ez alá tartozik úgy a perenkívűli 
egyezség, mint a tulajdonképeni peregyezség. Wernz az egyez-
ségnek e két faját így különbözteti meg: Transactio est omnis 
actus, quo ab obligatione receditur et negotium quoddam inter 
certas persanas componitur sive ob litem vitandam vel finien-
dam sive ob aliam causam. Quo sensu pactum liberale et gratui-
tum, amicabilis compositio, imo etiam iusiurandum, nomine 
transactionis comprehenduntur.1 

1 lus Decretalium, Tom. V. pag. 30. n. 34. 
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E szerint tehát minden megegyezés, mely valamely köte-
lezettség felett meginduló vitának akár peres, akár biróság enga-
geálása nélküli is az, az eredeti kötelezettség módosításával véget 
vet, a transactio gyűjtő neve alá foglalható. 

A kánonjogi források azonban megkülönböztetést tesznek 
az amicabilis compositio 1 s a transactio között. Oly esetekben, 
midőn a jogszabály tilalmazza a pernek egyezséggel való be-
fejezését, helyet enged mégis az u. n. baráti kiegyezésnek (ami-
cabilis compositio), a minek az a hatása, hogy a vitázó felek 
vagy nem is indítják meg a pert, vagy pedig az amicabilis com-
positioban annak letételére kötelezik magukat. Az ilyen módon 
pérenkívül létrejött megegyezés tehát egy pactum de non petendo 
erejével hat, megerősíthető cautioval, poena'conventionalis-szal, 
vagy esküvel. De azért a perlésnek nem föltétlen gátja, mert az 
amicabilis compositio-ra, mint pert gátló kifogásra nem lehet 
hivatkozni a perben. így tehát helyesebb és jogászilag szaba-
tosabb, ha a transactiot csupán a peregyezség megjelölésére hasz-
náljuk, s ezzel elkülönítjük a többi, jogvitát megszüntető meg-
egyezéstől, melyet amicabilis compositio gyűjtőnévvel jelölhetünk. 
Ha pedig a perenkivűli s a peregyezségnek mindenáron meg-
felelő gyűjtőnevet akarunk adni, erre afransactionál sokkal alkal-
masabb a compromissum. 

A tulajdonképeni peregyezséget elég szabatosan hatá-
rozza meg Wernz a következőkben : Pactio onerosa de re dubia 
et lite incerta neque finita, aliquo dato veh-retento sive pro-
misso.2 

Ha Wernz meghatározását elemezzük, talán nem szerény-
telen az a megjegyzésünk, miszerint helyesebb lett volna e meg-
határozást olyként szövegezni, hogy abból a peregyezség célja 
is kitűnjék. Mert hiszen épen ez a legfontosabb. A felek ugyanis 
épen a pernek ítélettel való befejezését akarják elkerülni, meg-
akadályozni, s ezért van a transactio a res iudicata-hoz hasonló 
jogerővel felruházva. 

Az egyházi jog magyar irodalmában Szeredy3 így hatá-
rozza meg a peregyezséget: «alatta oly egyezség értetik, mely 

1 c. 7. X. 1., 36. (E helyütt vagyok kénytelen elnézést kérni, hogy a 
májusi füzetben foglalt közleményben, a megfelelő jegyzetekbe, a forrást jelző 
nagy X. betű helyett kis x betű került elnézés folytán.) 

2 Op. cit. Tom. V. pag. 31. n. 34. 
3 Egyházjog, 2. köt. 858—59. 1. Pécs, 1874. 
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által a peres felek a köztük fenforgó peres ügynek azáltal vet-
nek véget, hogy mindegyik a másik javára igénye egy részéről 
lemond.» E meghatározásból is hiányzik a szerződés céljának 
megjelölése. 

Talán leghelyesebb még a peregyezségnek oly megjelölése, 
miszerint az a feleknek a per folyama alatt bíróság előtt, annak 
közbenjöttével, vagy azon kívül a per tárgyára nézve létesített 
szerződése a per befejezése, az Ítéletnek elkerülése céljából. Két-
ségtelen, hogy e meghatározásból kimarad az, hogy a per ki-
menetelének kétségesnek kell lennie, mindkét félnek tudnia kell, 
hogy a perben elfoglalt álláspontja nem apodiktikus igazságú. 
Azonban ez utóbbi már inkább a peregyezség létrejöttének egyik 
feltétele, mint magának a peregyezség tárgyi mivoltának meg-
határozásához tartozó elem. 

Szinte magától értetődő dolog, hogy az egyháznak kezdet-
től fogva kiváló gondja volt arra, hogy hivői az ő perpatvarai-
kat lehetőleg békés uton egyenlítsék ki, s legfelső jogrendező 
hatalmát csak akkor vette igénybe, ha a barátságos kiegyenlítés 
lehetetlenné vált.1 Az egyház történelme számos példát mutat 
arra, hogy még a legfontosabb vitás jogkérdéseket is lehetőleg 
megegyezéssel iparkodtak volt elintézni az egyházban. Évezredes 
traditioja a katholikus egyháznak, hogy az egyházi biró az ő 
jogrendező hatalmával csak akkor éljen, ha a felek között való 
minden megegyezés meghiusult, vagy a jogvita tárgya olyan, 
hogy felőle tilos egyezkedni. 

Lássuk most mindenekelőtt, milyen tárgyi és személyi föl-
tételei vannak a peregyezségnek. 

A biró elé vitt jogvita tárgyának bizonytalannak kell len-
nie.2 Wernz3 szerint a bizonytalanságnak csak alanyinak kell 
lennie, mert «refertur ad statum mentis.» Elégséges tehát, ha a 
vitázó felek bizonytalanok a per kimenetele felől. De hiszen, ha 
ezt elfogadjuk, akkor egyenesen pleonasmus a bizonytalanságnak 
föltételként való konstituálása, mert az önként értetődik, hogy 
peregyezség csak akkor jön létre, ha a felek nem biztosak állás-
pontjuk helyességében. Azonkívül látunk oly esetet is, mikor a 
Szentszék mint egyedül illetékes hatóság, megtagadja a trans-

1 I. Kor. VI. 1 - 6 . 
2 V. ö. Acta S. Sedis IX. 87. 1. Requiri imprimis transactionem fieri de 

re dubia. . ' . 
3 I. m. Tom. V. 34. I. 25. j. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 8 
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actio jóváhagyását épen azért, mert a jogvita tárgya nem volt 
bizonytalan. 1 A bizonytalanságnak tehát nemcsak a felek kijelen-
téseiből, hanem a peres ügy egész tényállásából kell kitűnnie.2 

Ebből e contrario következik, hogy semmis a peregyezség, 
ha a vitába, perbe elegyedett két fél közül az egyiknek joga 
kétségtelen.3 

Természetszerű föltétele a peregyezség érvényességének, 
hogy az még a jogerős birói ítélet előtt jöjjön létre. Ennek az 
az indoka, hogy a res iudicata megszünteti a felek között meg-
volt jogbizonytalanságot, ius facit inter partes. A hangsúlyt azért 
tesszük a birói itélet jogerős voltára, mert a sententia definitiva 
sem emészti fel teljesen a feleknek azt a jogát, hogy a bírói 
ítélet dacára egyezséget köthessenek. Eladdig amíg a jogrend 
a félnek perorvoslati jogot ad, meg kell, hogy legyen a félnek 
az a disponálási joga a per tárgyával, miszerint a perbeli ellen-
féllel kötött alkuval mondjon le a pernek perorvoslat útján való 
továbbviteléről. Ez utóbbi esetben tehát a transactio csupán egy 
pactum de amplius non petendo erejével bír, s így ha az egyez-
ség a bírói végitélet rendelkezéseivel egybehangzó, az nem 
egyéb, mint az itélet helyességének a felek részéről való elis-
merése, s a perorvoslatról való lemondás. 

A tansactionak a kánonjogban negativ irányban is több kor-
látja van. Ugyanis nem akármilyen természetű vitás ügyben 
lehet a pernek ítélethozatallal való befejezését egyezséggel meg-
előzni. Az egyház jogéletében ugyanis nem egy szabályozás a 
ius divinumon alapszik, annak pedig föltétlenül érvényesülnie 
kell, s így az olyan természetű peres ügyek, melyek már tár-
gyuknál fogva a ius divinumot érintik, nem intézhetők el trans-
actioval. 

így a házassági köteléki perekben, amelyek a házasság 
érvényessége ellen irányulnak, nemcsak transactional de még 
barátságos corripositionak sincs helye.4 

Wernz szerint 5 a matrimonium ratum és a matrimonium 

1 Acta S. Sed. IX. 84. 1. és XII. 528. 1. 
2 V. ö. Schmalzgrueber I. 36. n. 12. 
3 Acta S. Sed. XIX. 85. és 87. 1. 
4 c. 11. X. 1, 36. «Poteris ad componendum interponere partes tuas , . . . 

exceptis . . . casibus, qui compositionis sive dispensations remedium non ad-
raittunt, utpote coniugii sacramentum . . . 

5 I. m. Tom. V. pag. 35. 



A PERES ELJÁRÁST ELHÁRÍTÓ ESZKÖZÖK 114 

consummatum között e tekintetben nincs külömbség. Gonzalez 
Tellez1 csakis a matrimonium consummatumra vonatkoztatja 
III. Honorius egyezséget tilalmazó határozmányát, mivel az fel-
bonthatatlan életszövetség jellegével bír, s az isteni jog paran-
csának megsértése (Quod Deus coniunxit, homo non separet) 
lenne, ha a házasság fönnmaradása, vagy megszűnése emberi 
alku tárgyává tehető lenne. Megengedi azonban az oly egyez-
séget, matrimonium ratum esetében, hogy az egyik fél kolos-
torba vonuljon élte fogytáig, a másik fél ellenben újra házasod-
hassák.2 Kétségtelen, hogy a vigens ecclesiae disciplina szerint 
is, ha a matrimonium ratummal egybefűzöttek egyike votum 
perpetuum-ot tesz le, a másik fél újra házasságot köthet, vagyis 
más szóval ez quoad vinculum felbontja a matrimonium ratum-ot. 
E szabály harmóniában lévén a ius divinummal, az ehhez ido-
muló megegyezés is kell, hogy megengedett legyen. Persze 
praktikus jelentősége csak az esetben lesz a tételnek, ha a házas-
ságot kötő felek egyikének vonakodása miatt a másik a con-
summate kieröltetése végett engage-álja az illetékes egyházi 
birót, hogy ez a rendelkezésére álló spirituális eszközökkel, cen-
surával kényszerítse a vonakodót negativ magatartásának abban-
hagyására. 

Az kétségtelen, hogy az egyszerű sponsalia de futuro, mint 
emberjogi intézmény, fennforgása vagy felbontása tekintetében 
transactio tárgyává tehetők.3 

oí. Nem lehet transigálni akkor, ha a per tárgya res spiritu-
ális, illetve a felett folyik a vita, hogy a res spiritualis-ért adott, 
visszatartott vagy igért földi jószág (res temporalis) kiadandó-e, 
még pedig azért nem, mert simoniás egyezmény.4 

Ugyanebből az okból nem lehet visszterhes transactiót 
kötni : lelki alávetettség kérdésében,4 tizedszedés jogosultsága 
feletti vitában (hogy t. i. kit illet meg a tizedszedés),5 egyházi 

1 Comment, perp. in singulos tractatus decretalium T. I. 848. 1. 
2 V. ö. c. 27. et 28. C. XXVII. qu. 2 ; c. 3. X. 4, 4 ; c. 2. X. 3, 32. és 

a tempus deliberandi-t létesítő o. 7. X. 3, 32. 
3 V. ö. R. I. r. 1. in X. V. 41. Wernz, i. m. V. 35. 1. 
3 Res spirituális alatt első sorban az administratio Sacramentorum is 

értendő, s így ennek contentiosus kérdései felett sem lehet egyezséget kötni. 
4 c. 10. X. 1, 36. Super spirituali subiectione non licet transigi. V. ö. 

Wernz, i. m. V. 35. I. 
s c. 9. X. 3, 19; c. 2. X. 1, 36. 

28* 
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beneficiumrà vonatkozó perben, melyben maga a beneficium 
címe a vitás, mivel itt a transactio tulajdonképen elvonja a be-
neficium adományozását a competens egyházi hatóságtól, vala-
mint nem lehet egyezkedni a ius praesentandi, vagy a patrona-
tus vitás kérdéseiben sem.i Ezekben az ügyekben csupán baráti 
kiegyenlítés foglalhat helyet. 

Ha az ünnepélyes szerzetesi fogadalom fönnállása, vagy 
semmis volta a per tárgya, az transactio, de amicabilis compo-
sitio tárgyává sem tehető. Ez analog azzal az esettel, midőn az 
egyházi rend feladásának érvényessége a per tárgya. Ilyen ter-
mészetű ügyekben megengedhetetlen a pernek egyezséggel való 
befejezése.2 

Általánosságban tehát úgy foglalhatjuk egybe a transactiora 
vonatkozó tilalmakat, hogy tilos a peregyezség mindazon ügyek-
ben, melyek a ius divinum megsértését tartalmazzák, avagy a 
per tárgya res spirituális, mert ez utóbbi esetben a transactio 
pactum simoniacum lenne. Ugyané szempont alá esnek azok az 
ügyek, melyek a lelki hatalom gyakorlásával összefüggnek, annak 
járulékai, pl. a dézsma és a javadalmi peres ügyek. 

Észszerű az is, hogy a kánonjog tilalmazza a büntetőügyek-
ben való egyezkedést. Ez miként Heiner 3 helyesen megállapítja, 
csupán a erimina iuris publici-re vonatkozik, de nem terjed ki a 
magánsérelmekre, valamint a bűncselekményekből keletkező 
delictualis obligatiokra.4 A tulajdonképeni büntető perekben 
nincs is alkalma a sértettnek a kiegyezkedésre, hiszen az egész 
eljárás hivatalból folytatódik le. Jól mondja tehát Wernz,5 hogy 
ma már kevés a gyakorlati jelentősége e tilalomnak, s csupán a 
vádemelés vagy feljelentés felöli alkudozásra vonatkozhatik, de 
még ez esetben is csak akkor áll helyt, ha a feljelentés vagy 
vádemelés a bűncselekményről tudomást szerző fél jogi 
kötelessége. 

Peregyezség megkötésére általában feljogosítottak mind-
azok, akik saját, vagy e mellett még mások ügyeit is ellátni 
képesek, illetve arra feljogosítottak. (így pl. a kiskorú helyett 
annak gyámja, stb). Más szóval, akik általában szerződéseket 
kötni, obligatiokat vállalni jogosítottak, cselekvőképesek. Hang-

O 1 c. 9. X. 1., 36. 4 V. ö. Wernz, i. m. V. 37. 1. 
2 V. ö. Wernz, i. m. V. 35. 1. 5 1. m. V. 37. 1. 
3 1. m. ,45. 1. 
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sulyoznunk kell, hogy a kánonjog az általános jog- és cselekvő-
képességre nézve külön szabályokat nem állított föl, s így e 
tekintetbenaz ér vényben lévő civilis jog szabályai minden to-
vábbi nélkül alkalmazhatók. Ezen a római jogból átvett általános 
jogtételen az egyház jogélete bizonyos szűkítéseket tett, az egy-
házi közérdek hathatós megóvása végett cautelákat állított fel. 
így pl. a püspök, apátúr vagy prépostúr, a szerzetesrend elöl-
járója, s más alacsonyabb, az egyházi javak kezelésével fel-
ruházott clerusbeli, csak akkor köthetnek peregyezséget, ha a 
megkívánt ünnepélyességeket, illetve feltételeket betartják. így a 
püspök, vagy monostori előljáró csupán káptalanának, illetve 
conventjének beleegyezésével köthet peregyezséget.1 Gonzalez 
Tel lez 2 külömbséget tesz a consensus és a ratihabitio között; 
szerinte az egyezségbe való előzetes beleegyezés nem foglalja 
magában a megtörtént peregyezség tartalmának elfogadását, 
mégis, ha bizonyos idő a tényleges megkötés óta már eltelt, a 
káptalan már nem semmisítheti meg a megkötött egyezséget. 
Ha pedig a ratihabitio az egyezség után megtörtént, azt a káp-
talan nem vonhatja vissza. 

A kisebb egyházi javadalmasok által kötött peregyezségek 
érvényéhez szükséges még az illetékes püspök vagy érsek jóvá-
hagyása,3 sőt ha az elidegenített egyházi tárgy igen nagy értékű, 
az egyezség érvényéhez a Szentszék hozzájárulása is.4 Csakis 
emellett a föltétel mellett kötelezi a transactio az utódot is,5 

ennek híján legfeljebb az egyezséget kötő személy van belőle 
obligálva addig, míg az illető egyházi jószágot élvezi.6 

0 i c. 8. X. 3, 13 ; c. 3. X 1, 36. 
2 I. m. I. 838. 

o 3 c. 2. et 5. X. 1, 36. 
4 c. un. in Extrav. comm. 3, 4 Inferiores vero praelati, commen-

datarii et aliarum ecclesiarum rectores, bénéficia vei administrationem quomo-
dolibet obtinentes, prioratis, praeposituris,... aliisque ecclesiasticis cum cura 
et sine cura saecularibus et regularibus beneficiis, quorum res et bona aliena-
runt duntaxat, ipso facto privati exsistant, iliaque absque declaratione aliqua 
vacare censeantur, possintque per locorum ordinarios, vel alios, ad quos eorum 
collatio pertinet, personis idoneis,.. . libere de iure conferri, nisi alias dispo-
sition! apostolicae sedis sint specialiter aut generaliter reservata; nihilominus 
alienatae res et bona huiusmodi ad ecclesias, monasteria et loca pia, ad quae 
ante alienationem huiusmodi pertinebant, libere revertantur  

5 Acta S. Sed. XIX. 87. 1. Transactionem successores in beneficio tune 
solum obligare, cum Superioris approbatio intercesserit. 

« c. 5. et 8. X. 1., 36. 
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Ugyanez áll a szerzetesekre nézve is, kik csakis elöljárójuk 
beleegyezésével köthetnek egyezséget.1 

A meghatalmazott pedig különleges fölhatalmazás nélkül 
nem köthet peregyezséget, hacsak meghatalmazásának körébe 
szabad rendelkezés is nem tartozik.2 

A peregyezség létrejövetelének érvényes voltához szükséges 
még az is, hogy az szabadon, minden kényszer nélkül jöjjön 
létre, ezért megengedhetetlen, hogy a per bírája a peres feleket 
egyezség kötésére kényszerítse. Volt ugyan a kánonjogászok 
között olyan nézet is,3 mely Honorius pápa egyik rendelkezésé-
nek4 nem teljes átértéséből arra a következtetésre jutott, hogy 
az egyházi biró a feleket a pernek egyezséggel való befejezésére 
kényszerítheti is. 

Ezt a tételt WernzS csupán a pápára, mint legfőbb biróra 
nézve fogadja el, mert szerinte a Szentatya jogosított a jogvitá-
ban minden további nyomozás és itélet nélkül is eljárni. Ez 
azonban korántsem jelenti azt, hogy az előtte végbemenő jog-
vitában az egyházi biró tétlenségre kárhoztatott, nemcsak joga, 
sőt gyakran kötelessége is a peres feleknek az egyezséget aján-
lani, annak megkötésére a feleket buzdítani. Úgy látszik Heiner 
épen attól tart, miszerint, ha az egyházi biró magát túlságosan 
engage-álja a pernek egyezséggel való befejezése mellett, ezáltal 
erős csorbát szenved elfogulatlansága és tekintélye, ezért ő pos-
tulatum-ként állítja oda, hogy a biró lehetőleg ne saját személyé-
ben, hanem valamelyik assessora, vagy meghittje utján szólít-
tassa fel a peres feleket az egyezkedésre. E külön megbízott 
azután a felek lelkére beszélhet, eléjük tárhatja a per kimenete-
lének kétes voltát, a sok költség megtakarítását, a keresztény 
szeretet parancsát, stb. Általánosságban mindenesetre ez mint 
bölcs tanács helytálló. Legalább is sok kellemetlenségtől és ódi-
umtól óvja meg az egyházi birót, de azért kivétel nélküli sza-
bállyá mégis helytelen volna tenni, mert sokszor épen az Ítélet-
hozatalra illetékes biró kijelentése érleli meg a felekben azt a 
tudatot, hogy helyesebb a per bizonytalan kimenetele helyett a 
barátságos egyezkedést választani. A helyzetnek mérlegelését 
tehát leghelyesebb az egyházi biró bölcs belátására bizni, vaj-

• Schmalzgrueber I. tit. 35. n. 9. * c. 11. X. 1., 36. 
2 c. '4. in VI—o. 1., 19. 5 I. m. V. 39—40. 1. 
3 L. Gonzalez Tellez, i. m. 847. 1. 
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jon személyesen, vagy megbízottja utján tartja-e tanácsosabb-
nak, a íelek egyezségre való felszólítását. 

Ami az egyezség külső formáját illeti, erre Heiner1 nem-
csak az irásbafoglalást tartja szükségesnek, de üdvösnek tartja, 
ha a világi polgári törvényhozás idevágó szabályai is betartat-
nak, mert ezzel a peregyezségnek a világi hatalom részéről való 
kikényszeríthetőségét is biztosítva látja. Wernz szerint2 azonban 
az egyezség kötelező voltához nem föltétlenül szükséges annak 
írásbafoglalása s az akár bíróság előtt, akár azon kívül, esküvel 
megerősítetten, vagy annak mellőzésével szabadon köthető. 

Azt mindenesetre hangsúlyoznunk kell, hogy a források 
egyáltalán nem tesznek különbséget erő, joghatály tekintetében, 
akár bíróság közbenjöttével, akár a per folyama alatt a bíróság 
mellőzésével jött is a peregyezség létre. A fontos csupán az, 
hogy még res iudicata előtt köttessék. 

A peregyezség legfontosabb célja, hogy a peres ügynek 
bírói ítélettel való eldöntése elkerültessék, azért mindarra vonat-
kozólag, ami a per tárgyát képezte, annak fölemésztését eredmé-
nyezi. Ennyiben tehát a bírói ítélet jogerejéhez hasonlít,3 azzal 
értékben egyenlő s így általánosságban elmondható, hogy a res 
iudicata-val azonos helyzetet teremt. Gonzalez Tellez4 kiemeli, 
hogy a res iudicata-tól a peregyezség hatása annyiban eltér, hogy 
csupán exceptiot ad a transactio dacára tovább pereskedő ellen, 
nem pedig kereseti jogot. Ez csakis akkor helytálló, ha az egyez-
ségben foglaltakat a felek már teljesítették. Ha ellenben a felek 
valamelyike az egyezséget nem tartaná be, kétségtelen, hogy 
annak teljesítésére bírói úton is szorítható.5 A res iudicata-val 
azonos helyzetet fejezi ki a forrás «perpetuum robur» kifejezése. 
Ebből következik, hogy az érvényesen létrejött peregyezséget a 
felek egyike sem támadhatja meg, sőt még a per bírája sem 
mellőzheti. Gátolja tehát a per tárgyában az Ítélethozatalt. Sőt 
mindazt a bizonyítékot, amit a peres felek a per teljes lefolyta-
tása esetén a per tárgyára vonatkozólag produkálhattak volna, 
hatálytalanná, bizonyító erejétől megfosztottá teszi.6 Mindenesetre 

1 I. m. 46. 1. 2 1. m. 38. 1. 
3 c. 1. X. 1, 36. . . .pac torum inter vos nunc habitorum pagina validum 

perpetuumque robur obtineat. V. ö. A. S. S. V. 482. 
4 I. m. I. 833. 1. 
5 V. ő. Schmalzgr. I. Tit. 38. n. 15. és Devoti, Jus Canon. h. t. §. 5. 
6 c. 1. X. 1, 36. . . . Post salubreni decisionem de controversia vestra 
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helyes azonban Gonzalez Telifeznek ' az a korlátoló magyarázata, 
hogy csupán arra vonatkozik ez a megerőtlenítő hatás, hogy a 
szorosan vett petitum igazolására, megerőtlenítésére, módosulá-
sára tartozó. 

Az is egészen természetes, hogy a peregyezség csupán arra 
terjed ki, ami az egyezségbe belefoglaltatott s így, ha ugyanegy 
jogügyletből, jogviszonyból több kereseti igény keletkezett, csu-
pán az a kereseti igény semmisült meg az egyezség által, amelyre 
kifejezetten hivatkoztak akár a per folyamán, akár az egyezség 
megkötésekor. 

Mivel a kánonjog doktrínája a peregyezség természetére 
vonatkozólag új kategóriákat nem állított fel, sőt azzal nem is 
igen foglalkozott, a következőkben az általános magánjogban 
kijegecesedett jogdogmatikai tételeket adjuk vissza. 

Mivel a peregyezség jogi természetére nézve consensualis 
szerződés, azért érvényességére, fönnállására, módosítására, meg-
szüntetésére vonatkozólag ugyanazok a szabályok irányadók, mint ' 
általában a szerződésekre. Ha tehát a peregyezséget kötő felek 
utóbb másként egyeznek meg, avagy a felek valamelyike lénye-
ges tévedésben áll, ha az egyezség csalással, fenyegetéssel ki-
kényszerített, avagy hamis bizonyítékokkal szedte rá az egyik fél 
a másikat, az ennek a révén kárt szenvedett fél még bíróilag is 
követelheti az egyezség cassalását. Akkor sem maradhat fenn a 
peregyezség, ha az annak helybenhagyására illetékes egyházi 
hatóság a jóváhagyást megtagadja. A semmisnek kimondott per-
egyezség megszűnik minden jogi hatásával, a kereseti igény, a 
bizonyítékok, stb. újra ugyanolyan hatással bírnak, mint az egyez-
ség megkötése előtt. 

Végül pedig a peregyezség egyoldalú megszegése esetén 
a sérelmet szenvedett választási jogot nyer: vagy a megsértett 
peregyezség kényszerítő végrehajtását kérheti az illetékes egy-
házi bírótól, vagy pedig az egyezségtől elállva, annak semmis-
sége kimondását kérheti a bírótól. 

Láttuk mindazokat a szabályokat, melyeket a kánonjog a 
peregyezségre nézve fölállított. Mielőtt a most érvényre lépett 

factam decrevimus, ut omnia instrumenta, vei quicquid aliud est, quod parti-
bus, quoquo modo, vei ex temporis praescriptione, seu aliter opem de lege aut 
quocunque privilegio ferre poterat, s i t . . . vacuum et omni virtute cessatum . . . 
V. ö. Wernz, i. m. V. 40. 1. 

1 I. m. I. 832. 1. 
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kánonjogi kódex létesítette szabályokat taglalnók, vegyük egy 
kissé szemügyre a peregyezség mivoltát, szerkezetét a jogrend-
szerben. A peregyezség hasonlatosan a bírói Ítélethez jogbizony-
talanságot szüntet meg, azt célozza, hogy a joguk felől vitázó felek 
elágazó, sőt ellentétes álláspontja egy újabb jogügylettel harmó-
niába hozassék s ezzel a per, vagy annak további folyta tása elke-
riiltessék. Fölvethető tehát (mint ahogy civilista jogászok föl is ve-
tették), vájjon perjogi, vagy magánjogi szerződés-e a peregyezség? 

Szerény véleményünk szerint a kérdésnek az a kardinalis 
pontja, vájjon a felek szabad dispositioja érvényesül-e nemcsak 
a perre, hanem a perbe vont jogkérdés anyagára (materia quaes-
tionis) is. Úgy látjuk, hogy igen. A felek nemcsak perjogi cse-
lekvényt végeznek véle, hanem egyúttal anyagi elrendezést is, 
változást létesítenek a két fél jogkörében, még pedig teljesen 
saját akaratukból. Az igazán nem a lényegbe vágó, hanem eset-
leges, hogy a bíró előtt s az ő közbenjöttével is köthető a per-
egyezség, hiszen ez inkább csak a megtörtént egyezség köz-
hitelű bizonyításának könnyebbségét eredményezi. De épen úgy 
köthető az a bíróságon kívül is. A peregyezség tartalma pedig 
korántsem a per kölcsönös letétele, a kereseti igényről való le-
mondás (bár ez is képzelhető), hanem a vitatott jogi kérdésnek 
materialis elrendezése. Perjogi kihatásai is épen a felek akaratán 
alapulnak, szándékaikat fedik : ők meg akarják szüntetni a pörös-
ködést, a peregyezség ezt létrehozta, újból nem indíthatnak pert, 
stb., mindez egybevág az egyezséget kötő felek elhatározásával. 
Megkötésére, fönnállására, esetleges megsemmisítésére a szerző-
dések megfelelő szabályai alkalmazandók. Azt kell tehát mon-
danunk, hogy a peregyezség lényegében magánjogi szerződés 
perjogi kihatásokkal. 

Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a peregyezség 
semmiesetre sem önálló szerződés, hanem csupán járulékos. Ha 
például a két fél között nem áll fenn jogi viszony, melyből 
controversia keletkezhetnék, hiába hoznak létre peregyezséget, az 
nem szül új obligatiot. Mihelyt a jogalapnélküliség kiderült, a 
peregyezség megdől. Ugyanide vág az is, ha a controversia alap-
jául szolgáló jogügylet semmis, kötöttek légyen a felek egyez-
séget a controversia megszüntetésére, mihelyt az alapügylet sem-
mis voltát a fél érvényesíti (akár bíróilag is), a peregyezséggel 
való kifogás hatástalan. Azt kell tehát mondanunk, hogy a per-
egyezségnek nincs önálló ügyleti causája, mivelhogy az ítéletnek 
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elkerülése lehet cél, de semmiesetre sem jogalap. Mivel pedig 
jogalap nélküli szerződés nem képzelhető, azt kell, hogy mond-
juk, miszerint a peregyezségnek mindig az a jogviszony az ügy-
leti causája, amelyből a jogvita, a per keletkezett. Ha a per-
egyezséget merőben perjogi szerződésként fognók fel, ezzel el is 
szakíthatnék az eredeti jogviszonytól s önálló létet adhatnánk 
neki. Már pedig azt kell látnunk, hogy a mai perrendtartások 
egyike sem megy ily messzire a peregyezség értékelésében. 

% A peregyezségnek nincsen novatorius hatása s így mindazok a 
bizonyítékok, melyek a perben felhozhatók lennének, a peregyez-
ség megszűnte, eleste után minden hátrány nélkül alkalmazhatók. 
A peregyezség tehát nemcsak a felek akaratelhatározásától függ, 
hanem az alapviszony természetétől is. Ezért támadható az meg 
olyan okokból, amelyek az alapviszonyból keletkeztek. Olyképen 
fest ez, mintha az egyezségnek «rebus sic se habentibus» clau-
sulája lenne. 

Az kétségtelen, hogy a felek az egyezség megkötésével 
implicite azt az akaratukat is kifejezik, hogy a pert tovább foly-
tatni nem akarják, tehát a köztük levő jogviszony új elrendezé-
sével a perjogi hatást, a jogvitának megszüntetését is célozzák. 
Az egyezség megkötésével az eredeti kötelezettségek változáson 
esnek át, azonban korántsem oly mértékben, hogy a peregyez-
ség mint kizárólagos jogalap s teljesen függetlenül az alapviszony-
tól állhatna. Azt kell tehát róla mondanunk, hogy magánjogi és 
perjogi hatásokat célozó és azokat létrehozó szerződése a felek-
nek a peregyezség. 

Az immár érvényben lévő kánonjogi kódexnek a peregyez-
ségre vonatkozólag néhány érdekes rendelkezése van. így mind-
járt az 1925. kánon 3. §-ában szemünkbe ötlik az a rendelkezés, 
hogy az egyházi bíró ne saját személyében, hanem lehetőleg 
valamelyik zsinati (szentszéki) bíró útján szólítsa fel a peres fele-
ket az egyezkedésre. Ugy látszik itt Heinernek a S. Rota Rom. 
neves auditorának felfogása érvényesült, amit általánosságban 
helyeselni lehet, mert gondoskodik a bírói pártatlanság méltó-
ságának megóvásáról. Még is kár volna a rendelkezést betűsze-
rinti scrupulositással betartani, mert nem egy esetben épen az 
itélet kimondására illetékes bíró fölszólítása az, mely a felek 
erkölcsi érzékét megmozdítja, röviden mondva, imponál a feleknek. 

A kánonjogi kódex 1926. kánonja érvényre hívja az egy-
házi bíró előtt folyó perekben kötött egyezségek hatályára nézve 
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az érvényben lévő világi perrendtartás hatályát, amennyiben 
annak rendelkezései nem ellenkeznek az isteni, vagy az egyházi 
joggal. Tehát úgy a peregyezség formájára, mint hatásaira nézve 
a világi törvény megfelelő szabályai irányadók. így minálunk az 
1911. évi I. t.-cikknek 423. §-a, mely szerint a pernek egyezség-
gel való befejezését a per bírósága tudomásul veszi, azt jegyző-
könyvbe foglalja s felőle végzést ad ki. Az ily módon bírósági 
jogerős végzéssel elismert peregyezségnek van meg az az ereje, 
mint a jogerős bírói ítéletnek. Szerény nézetünk szerint, mivel a 
kánonjogi kódex a transactionak jogi hatása felől hallgat s nem 
tesz különbséget, vájjon bíróság előtti, vagy azon kivüli-e az 
egyezség, hazánkban a polgári perrendtartásnak fönti szabálya 
megfelelően alkalmazandó. A kódexnek a világi törvények ha-
tályra emelésével ugyanis csak az a célja lehet, hogy az egyházi 
hatóság előtt magánjogi viszonyra nézve kötött peregyezségnek 
civilis erőt, végrehajthatóságot is biztosítson. 

A 1927. kánon 1. és 2. §§-ai a peregyezségnek negativ 
tárgyi határait adják meg s e két szakaszban csupán az egyházi 
jog eddigi álláspontját rögzítik. Talán nem ártott volna a sze-
mélyi competentia tekintetében is rendelkezni, mert — bárha a 
világi jognak szabályai e tekintetben kisegíthetnek — még sem 
födik teljesen az egyház álláspontját*'így pl. helyes lett volna 
kitenni, hogy szerzetes egyáltalában csak rendi elöljárójának 
beleegyezésével köthet transactiot. Ebből félreértések támadhat-
nak, mert nem teljesen» világos, fenn akarja-e a kódex az eddigi 
jogot tartani. Üdvös előrelátásra vall azonban, hogy a kódex a per-
egyezség költségeinek viselésére vonatkozólag dispositiv rendel-
kezést tartalmaz az 1928. kánon 2. §-ában. Kimondja ugyanis, hogy 
amennyiben a felek a peregyezségben erre vonatkozólag nem intéz-
kedtek volna, a költségek fele arányban viselendő a felek részéről. 

Úgy a választott bírósági megegyezés, mint a peregyezség 
intézményének létesülésében és fönnállásában az a helyes jog-
politikai elv érvényesül, hogy a materiális igazságnak még oly 
fényes, kategorikus érvényesülése sem egyenlő értékű a polgárok 
megnyugvásával s mennél kevesebb a végig vitt per, annál 
mélyebben gyökerezik a jogtisztelet a polgárság lelkében. Csakis 
megnyugvás tölthet el, hogy az egyház, midőn egész jogéletére 
kiható reformot létesít, e régi jól bevált perelhárító eszközöket 
ezután sem mellőzi. 

Budapest. Dr. Ploskál-Tempis Rudolf. 
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t ö r v é n y k ö n y v é b e n . 

(Esztétikai tanulmány.) 

3. A szellemi valóságok szépségéről odavetett megjegyzé-
sünket ki kell bővítenünk egy tétellé, melyet az anyag- és érzék-
elviség vagy akár a formalizmus alapján álló esztétikusok is 
magától értetődően elutasítanak és tagadnak. A tétel ez : jóllehet 
a szépség közös előnye úgy az érzéki, mint az érzékfeletti dol-
goknak, az utóbbiakban (érzékfelettiekben) mégis sokkal tökéle-
tesebb fokban jelentkezik; igazi otthona azonban az értelmes és 
szabad akarattal biró lények világa, ezeknek is főleg etikai élete. 

Nem kell sok szót vesztegetni annak bizonyítására, hogy az 
érzéki tárgyak szépsége, tehát a testi szépség is annak hordozó 
alanyaival együtt hervad, fonnyad, pusztul és megsemmisül. Ezt 
mindenki látja, tudja. Jungmann rámutat arra is, hogy az érzéki 
világ legszebb jelenségei a legmulékonyabbak s legrövidebb 
ideig tartanak. Hajnalpír, az alkonyat csodás szinei, szivárvány, déli-
báb tünékeny dolgok, akár a virágok nyilása, fák virágzása s az 
emberi élet ifjú évei. Mintha a szépség géniusza sietve mene-
külne, csak keresztül repülne e muló világon, hamar kialvó fény-
sávokat hagyva maga után, mint a lehulló csillagok. 

Ellenben igaz, hogy ugyanazon érzékfeletti tulajdonsá-
gok mindig tökéletesebben érvényesülnek valamely szellemi 
valóságon (geistige Substanz), mint az érzékieken (testieken). Pl. 
a létezés, egység, igazság és jóság transcendentális fogalmai tel-
jesebben valósulnak egy szellemi lényben, mely elpusztíthatlan 
(egyszerű), egy, értelemmel és szabad akarattal bír, mint bár-
melyik mulandó, összetett érzéki lényben. A szépség is érzékfeletti 
tulajdonság, tehát vele szemben egy tökéletesebb szellemi állag 
szintén nagyobb fogékonysággal bir, mint az érzéki, amiből az 
is következik, hogy a szépséget nagyobb, tökéletesebb mértékben 
tudja fölvenni, mint emez. 
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Azonfelül minden eszes lénynek két életmódja van: fizikai 
és etikai. 

Fizikai életében követi a kérlelhetetlenül érvényesülő álta-
lános természeti törvényeket, melyek a világban a teremtő isteni 
bölcsességnek a gondolatai, etikai életét azonban maga alkotja 
magának (itt- most nem beszélünk a kegyelemről) azáltal, hogy 
szabad elhatározásból aláveti magát (akaratát) a Teremtő akara-
tának, illetőleg az ő örök törvényeinek. Éppen az helyezi az eszes 
teremtményt magasan az ésszel nem biró létezők fölé, hogy az 
eszes lény az Isten bölcsességével és jóságával való teljes össz-
hangzását a saját maga műve gyanánt teremtheti meg, míg az 
ész nélküli lények ugyanazt a szabad választás kizárásával, a ter-
mészeti törvények kényszerítő hatalma alatt alakítják ki. 

Ha tehát az eszes lényt már puszta fizikai léte is naggyá 
teszi, sokkal inkább azzá teszi őt az ő etikai méltósága. Kell 
tehát, hogy minden előnye (szépsége) is tökéletesebben érvénye-
süljön életének abban a rendjében, mely nagyobb, kiválóbb, mint 
a másik. 

Ha pedig ebbe az etikai életbe az isteni kegyelem sugarai 
bevilágítnak, azt irányítják és megszentelik, akkor az az eszes 
lélek a természetfölötti világba emelkedik, szinte divinizálódik s 
természetfölötti szépséggel telik meg, mely a léleknek igazi, tulaj-
donképeni szépsége. 

4. Nem szorul bizonyításra az az általános tapasztalati igaz-
ság sem, hogy a szépség tetszik, hogy annak megismerése élve-
zettel jár s szép jelenségek, dolgok szemléleténél szívesen idő-
zünk. Ez olyan közismert tény, hogy bizonyítani szinte nem is 
lehet. 

Van azonban ebben a megállapításban egy mozzanat, mely 
minden figyelmünket megérdemli, az, hogy a szép jelenségek 
megismerése tetszéssel, élvezettel van egybekötve. Szent Tamás 
definíciójában olvastuk fentebb, hogy «szépnek azt a dolgot mond-
juk, mely ránézvést tetszik». Jungmann ezt : quae visa placent — 
ebben a vonatkozásban így fordítja-, «melynek látása élvezetet 
okoz» s azzal indokolja a fordítást, hogy szent Tamás a «pla-
cent» (tetszik) szónak mintegy bővebbi magyarázatául azt mondja: 
«quia» sensus delectatur in rebus débité propotionatis» stb. (S. 
1. p. qu. 5. a. 4. ad 1.) 

Részletesebben nyilatkozik sz. Tamás erről a tetszésről, ille-
tőleg élvezetről egy másik helyen, mely egyszersmind mély be-
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pillantást enged abba, ami minket legjobban érdekel: a szépség 
lényegébe, mivoltába s valóban klasszikus helynek tekintendő sz. 
Tamás szépségmagyarázatában. Ott azt a tételt állította fel, hogy 
«a szeretetnek tulajdonképeni alapja a dolgok jósága». Ezzel 
szemben felhoz egy ellenvetést: «az Areopagita tanítása szerint 
nemcsak a jóságra irányul a mi szeretetünk, hanem a szépségre 
is». Erre az ellenvetésre így felel sz. Tamás: «Mindenesetre a 
szépség is alapja a szeretetnek. És csakugyan konkrété és objek-
tiv létezésüket tekintve, a szépség és jóság azonosak, csak fogal-
milag különböznek. A dolgok jósága ugyanis az a tulajdonság, 
melynél fogva azok alkalmasakká válnak arra, hogy a törekvő 
tehetség tárgyai legyenek, azért van úgy alkotva minden jó dolog, 
hogy benne a törekvő tehetség (vágyó tehetség) élvezetet talál-
jon. Amennyiben pedig valamely dolog szép, annak úgy kell 
alkotva lennie, hogy a vágyó tehetség már abban is élvezetet 
találjon, ha azt szemléljük, vagy megismerjük. Ugyanazért érzé-
keink között is azok vannak leginkább vonatkozásban a szépség-
hez, melyek útján a megismerés legtöbbnyire történik t. i. a 
szem és a fül, amennyiben ezek az értelemnek szolgálnak... 
A szépség fogalmában tehát a jóság fogalma fölé egy bizonyos 
vonatkozás járul a megismerő tehetséghez úgy, hogy jónak azt 
a dolgot mondjuk, mely a vágyótehetségnek egyszerűen tetszik, 
szépnek pedig azt, melynek puszta megismerése is tetszik (t. i. a 
vágyótehetségnek)».1 

A szépség tehát tárgyilag véve ugyanaz mint a jóság, a 
megkülönböztető jelet az alkotja, hogy a szép dolgoknak már 
puszta megismerése is tetszést, élvezetet okoz a vágyótehetség-
nek. Ez az élvezet tehát a szépségnek lényeges feltétele, annak a 
mivoltához tartozik. Mi az oka mégis annak, hogy a szép dol-
goknak már a puszta látása vagy megismerése is gyönyörködtet ? 

1 Az idézetet Jungmann fordítása szerint közöltem. Az eredeti szöveg a 
következő : Ad tertium dicendum, quod pulchrum est idem bono, sola ratione 
differens. Quum enim bonum sit, quod omnia appetunt, de ratione boni est, 
quod in eo quietetur appetitus. Sed ad rationem pulchri pertinet, quod in eius 
aspectu seu cognitione quieíetur appetitus ; unde et illi sensus praecipue res-
piciunt pulchrum, qui maxime cognoscitivi sunt, scilicet visus et auditus rationi 
deservientes ; Et sic patet, quod pulchrum addit supra bonum quendam 
ordinem ad vim cognoscitivam ; ita, quod bonum dicatur id, quod simpliciter 
complacet appetitui, pulchrum autem dicatur id, cuius ipsa apprehensio placet. 
S. 1. 2. p. q. 27 a. 1. ad 3. 
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Miféle tulajdonság lehet tehát az a szépség, ami a szép dolgok 
megismerésekor ezt a hatást kiváltja a megismerő alanyban? 

Mint mondottuk, sz. Tamás az idézett helyen bepillantást 
nyújtott e tulajdonságnak a lényegébe, mikor megállapította, 
hogy az nem más, mint a jóság. A dolgok szépsége tehát tár-
gyilag tekintve nem más, mint a dolgok jósága. Az idézett fejte-
getésnek ez a magva; ebből a magból fejtette ki Jungmann a 
szépség fogalmát hivatott remek könyvében. Eszmemenete nagy-
jából a következő : 

Természetünkbe mélyen bele van teremtve az önszeretet; 
ez az alapja, rugója, indítója valamennyi törekvésünknek, melyre 
csak képesek vagyunk. Ez a magunk szeretete, mellyel magun-
kat, fennmaradásunkat, haladásunkat, boldogságunkat szünös-szün-
telen kívánjuk, akarjuk és célunknak tekintjük, belőlünk kiirtha-
tatlan. És mert mindezt feltétlenül akarjuk, jobban mondva akar-
nunk kell, törekvéseink magától értetően kiterjednek mindazokra 
a dolgokra is, melyek a magunk szeretetében, akarásában ben-
nünket támogatnak. Amennyiben tehát valamely dolog alkalmas 
arra, hogy ebbeli törekvésünknek tárgyul szolgáljon, azt jónak 
nevezzük. 

De mert semmiféle törekvés vagy szeretet nem lehet ben-
nünk, mely a magunk szeretetétől függetleníthető vagy elválaszt-
ható lenne, következésképen nem lehet törekvéseinknek tárgyává 
semmisem, ami valamelyes módon velünk egy nem volna, más 
szóval természetünkkel a megegyezés viszonyában nem állana. 
«A dolgok jósága tehát nem más, mint megegyezésük valamely 
más lénnyel, amennyiben így alkalmasakká válnak arra, hogy az 
ő törekvéseinek tárgyai lehessenek.» (Jungmann, id. m. I. 56. lap.) 

5. Minthogy ez a belénk teremtett önszeretet minden tevé-
kenységünknek gyökere és mozgató ereje, annak erősnek, eleven-
nek kell lennie s mindenben magát kell keresnie. «Minthogy 
tehát saját magunkat szeretjük, törekvéseinknek, vonzódásunknak, 
szeretetünknek természetszerűen mindazokra a dolgokra ki kell 
terjedniök, melyekben a saját lényünk előnyeit fölleljük, melyek- * 
ben velünk valósággal egyezőkre ismerünk, melyek hozzánk 
hasonlóak, forma és tulajdonság tekintetében velünk azonosak, 
tehát ebben a tekintetben bizonyos fokig velünk egyek.» (Jung-
mann I. 57. 1.) 

Régi igazság ez. Similis simili gaudet. 
A lények között való ez a valóságos (tettleges) megegyezés 
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nemcsak az eszes lények közt van meg ; meg lehet az egy eszes 
lény és valamely személytelen lény, tárgy (illetve lények és tár-
gyak) közt is. Tehát egy eszes lélek, vagy valamely más szellemi 
valóság is egyezhet bizonyos tekintetben az érzéki, anyagi dol-
gokkal, tárgyakkal. Nem úgy, mint két szellemi valóság egymás-
sal (ezek ugyanis a szó teljes értelmében hasonlítanak egymás-
hoz) hanem úgy, hogy az érzéki dolgokban mutatkozó bizonyos 
előnyök és tulajdonságok a kérdéses szellemi valóság egyes 
tulajdonságaihoz bizonyos mértékben aránylanak, ezeknek mint-
egy másolatai, analog, paralell képei (pl. a keresztségben a víz-
zel való leöntés (lemosás) per analogiam jelzi a szentség hatá-
sát), azonfelül pedig az érzéki világ tárgyain felismeri az eszes 
lélek az alkotó Isten kezevonásait, tehát az eszes okot, mely azo-
kat létrehozta s így bizonyos hasonlóságot talál önmaga és azok 
között. Mennél tökéletesebb valamely dolog, annál jobban eszes 
lélek müvének bizonyul s az azzal való megegyezést a kérdéses 
szellemi lény annál teljesebbnek látja. 

A velünk, mint eszes lényekkel, ilyenformán megegyező szel-
lemi és érzéki valóságok tehát törekvéseink természetes, magától 
értetődő tárgyai; következésképen jók. Szeretjük őket. Nem va-
lami rajtuk kívül álló, tőlük különböző okból vagy ok kedvéért, 
nem valami tőlük várható hatás végett, hanem egyedül és kizá-
rólag a saját maguk tulajdonságáért, a maguk benső mivoltáért, 
önönmagukért, úgy amint vannak. Jóságuk tehát «benső jóság» 
(bonitas interna) vagy «föltétlen jóság» (bonitas absoluta). 

Ezt a benső jóságot így definiálja Jungmann: a dolgok 
benső jósága nem más, mint ama tulajdonságuk, mely alkalmassá 
teszi őket arra, hogy önmagukban és nem valami tőlük várható 
kihatások kedvéért az eszes lélekre nézve a törekvés tárgyaivá 
lehetnek. Egy másik meghatározása pedig ez : a dolgok belső jó-
sága nem más, mint tettleges megegyezésük egy eszes lélekkel, 
amennyiben e megegyezés által az ő törekvéseinek alkalmas tár-
gyaivá lehetnek. 

6. Mik azok a tulajdonságok, melyek a dolgokat bensőleg 
jókká teszik, mik annak a benső jóságnak alkotó elemei? A mon-
dottak után (5. p.) ez annyit tesz, mintha azt kérdeznők: a dol-
goknak mely tulajdonságai teszik azokat az eszes lénnyel meg-
egyezővé? Könnyebbség okáért fordítsuk meg a dolgot és azt 
állapítsuk meg, melyek az eszes lénynek, vagy mondjuk konkré-
tebben : a mi lelkünknek előnyei. 
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Az ember lelke: 
aj eleven, tevékeny állag (substantia), mely önmagát is, tes-

tünket is mozgatja ; amellett szabad, önelhatározással mű-
ködő erő; 

b) halhatatlan, elpusztíthatatlan állag; 
c) érthető és értelmes állag (intelligibilis és intelligens) ; 

intelligibilis, mert szellemileg látható; intelligens amennyiben 
rajta kívül álló dolgokat szellemileg láthatóvá tesz, tehát meg-
világított és világító lény. 

Hogyan világít ? A szellemi megismerésben. Ahogy a testi 
szem csak akkor láthat meg valamely tárgyat, ha az kellőleg 
meg van világítva, a szellemi megismerés tárgyait is meg kell 
világítáni. E megismerésnek, mint tudjuk az a feladata, hogy a 
dolgokban kiválassza a lényeges tulajdonságokat a lényegtele-
nektől, felismerje a változóban a változatlant, a különbözőkben 
az általánost, a mulandókon a maradandót, szóval a láthatókból 
megalakítsa a dolgok láthatatlan fogalmát abstrakciók (elvonás) 
útján. Az érzéki tárgyak sem amint valóságban vannak, sem 
ahogy az érzéki megismerőtehetség felfogja őket, nem képesek 
az értelemben a magok képét (képzetet) kialakítani, mert a való-
ságban is, az érzéki megismerőképességben is csupán anyagi 
(materális) létezésmódjuk szerint vannak, kell tehát egy magasabb 
princípiumnak lenni, mely a dolgok érzéki képét (phantasma) 
maga előtt látva, megrajzolja abból az értelemben a dolgok 
szellemileg látható «intelligibilis» képét, melyben a tárgyak álta-
lános, lényeges és szükséges tulajdonságai foglalvák össze. Ez a 
princípium maga a megismerő értelem (intellectus ágens, mint 
az iskolás bölcselet mondja), mely ilyképen az érzéki tárgyakat, 
helyesebben : azok érzéki képeit önmagára nézve elfogadhatókká, 
felfoghatókká, intelligibilisekké teszi. Mintha valami szem volna, 
melyből sugarak áradnak ki a meglátandó tárgyra, vagy fény-
szóró, mely megvilágítja előbb a dolgokat, hogy annál jobban 
felismerhetők legyenek. 

d) Az emberi lélek végül eszes, értelmes állag s ez az 
eszesség annak a legfőbb, leglényegesebb kiválósága, mely a 
többieknek is gyökere. 

Vannak bizonyos alapigazságok és alapfogalmak, melyek 
mint Isten bölcsességének gondolatai minden létezésnek és léte-
zőnek alapvonásait és egyszerű körvonalait ábrázolják, ilyenek 
pl. a lénynek, az egységnek, a jóságnak a fogalmai, az ellen-

Rcligio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 9 
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mondás elve, az elégséges ok elve stb. Ezek nélkül nincs lét, 
nincs működés. Ezeket az alapelveket az emberi lélek — Isten 
jóságából — szinte szükségszerűen megismeri, ezeket az alap-
fogalmakat önkénytelenül is kialakítja önmagában és ezek segít-
ségével könnyen képezi, alkotja meg a többi általános igazságo-
kat is, pl. az ok és okozat, cél és eszköz, célszerűség, arányos-
ság, rend, összhang, tökéletesség fogalmait, ezekkel jön rá Isten 
létére stb. 

Ezek az alapfogalmak az emberi lélekbe nemcsak könnyen 
bejutnak, hanem gondolkodás által az övéivé is váltak teljesen 
s minden törekvésének, vágyakozásának, egész létezésének ezek 
képezik a szabályát, módját, törvényeit. Érthető tehát, ha mind-
ezt tudva az emberi lélek az ő vágyódásával fordul mindama 
dolgok felé, melyekről azt látja, hogy ezeknek az alapigazságok-
nak, ezeknek a változhatatlan törvényeknek megfelelnek, tartoz-
zanak azok akár a fizikai, akár az erkölcsi világrendbe. 

Ezek után a következőkben adja meg Jungmann (Aesth. I. 
67. lap) a választ az e pont kezdetén föltett kérdésre. 

Lelkünkkel tettlegesen megegyezik: 
a) mindaz, amiben élet, tevékenység, mozgás, szabadság 

nyilvánul ; 
b) minden, ami anyagában, formájában, belső alkatában szi-

lárdságot, tartósságot mutat; 
c) minden, ami világos, tiszta, megvilágított és világít, ha-

sonlít leikünkhöz; érzéki tárgyaknál ez a hasonlóság akkor is 
megnyilvánul, ha azokon bizonyos szellemiségnek analog, para-
lell képe látható, vagy ha eszes teremtmény művei gyanánt je-
lentkeznek ; 

d) mindama jelenség, melyben a természetes létezés szük-
ségképeni és lényeges alapelvei vagy pedig az erkölcsi törvények 
érvényesülnek. 

Ezek a tulajdonságok tehát a benső jóság alkotó elemei. 
7. A benső jósággal szemben áll a dolgok külső jósága 

(bonitas externa vagy respectiva), mely nem más, mint ama tulaj-
donságok, melyek őket hasznosakká vagy kellemesekké teszik. 
Kellemesnek mondunk egy dolgot akkor, ha az valamelyik, akár 
szellemi, akár érzéki tehetségünk tevékenységére jótékonyan hat, 
annak megfelel. 

Az ilyen dolgokat tehát nem önmagukért kívánjuk, hanem 
azért a hatásukért, melyet tőlük várunk, illetőleg tapasztalunk. 
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8. A magunkszeretetéből következik, hogy úgy a benső, 
mint külső jósággal felruházott dolgokra önszeretetünket átvisz-
szük ; csakhogy nem egyformán. A benső jósággal biró dolgokat 
önmagukért és önmagukban szeretjük, a külső jósággal birókat 
ellenben nem önmagukért, hanem azért a haszonért vagy kelle-
mes kihatásokért, melyeket tőlük várunk. így jön létre a tökéle-
tes és tökéletlen szeretet. Amazt tiszta, önzetlen, barátias, jóakaró 
szeretetnek is mondják (amor purus, gratuitus, amor amicitiae, 
benevolentiae), emezt önzőnek, haszonkeresőnek, kivánósnak 
(amor mercenarius, concupiscentiae). Tulajdonképen pedig az 
utóbbi nem is szeretet, csak ahhoz többé-kevésbbé hasonló vá-
gyakozás vagy törekvés, látszólagos szeretet. 

A tökéletes szeretet kiterjed nemcsak az eszes lelkünkkel 
egyező szellemi valóságokra, hanem az anyagi dolgokra is, csak-
hogy amazokra föltétlenül (absolute), emezekre pedig csak viszony-
lagosan (relative). A tisztán anyagi dolgokat is szerethetjük tehát 
közvetlenül s önmagukban, fennmaradásukat, fejlődésüket elősegít-
hetjük, bennük örömünket lelhetjük. De ez a szeretet csak vi-
szonylagos, mert tulaj donkép eni tárgya és végső célja nem a 
személytelen tárgy, hanem valamely személyes lény, vagy szel-
lemi valóság, melynek amaz jelvénye, képe vagy munkája. Szent 
Tamás a tökéletes és tökéletlen (látszólagos) szeretetet szembe-
állítja, mondván: «Isten minden teremtményének azt akarja, ami 
annak jó és amennyiben annak jó. Mert azt akarja, hogy mind-
egyik megmaradjon a maga benső jóságával, habár természete-
sen azt is megengedi, hogy egyik a másiknak javára eszközül 
szolgáljon. Következésképen Isten valóságos (tökéletes) szeretet-
tel szereti úgy önmagát, mint a kívüle álló dolgokat». (Contr. 
gentil. 1. c. 91. n. 2.) 

9. Ha szeretetünk tárgyát elértük, akkor öröm tölt el ben-
nünket, másszóval annak birását élvezzük. Az élvezet tehát a 
vágyótehetségnek ama ténye, mely akkor következik be, ha a 
törekvő (vágyó) lény az ő szeretetének tárgyát elérte és meg-
ragadta. 

Nem kell tehát már utána törekednie, mozognia, törekvése 
tehát elpihen. Ezért nevezi a scholasticus bölcselet az élvezetet 
«quies appetitus»-nak, a vágyótehetség nyugalmának. 

Minő élvezetek kisérik a vágyótehetségben a látszólagos és 
az igazi szeretet tárgyainak elérését és hogyan megy végbe annak 
megragadása ? 

29* 
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A látszólagos szeretet tárgyai a hasznos és kellemes dol-
gok lévén, azok elérése élvezettel van egybekötve. Ezek az élve-
zetek értelmi, érzéki és tenyészéletiek aszerint, amint értelmünk, 
érzékeink vagy tenyészéletünk tevékenységeivel vannak össze-
függésben. 

Értelmi (intellektuális) élvezet pl. valamely igazság meg-
ismerése, érzéki (sensualis) pl. kellemes szinek, hangok, illatok, 
izek stb. észrevevése, tenyészéleti élvezet pl. friss levegő belé-
legzése, vagy egy langyosfürdő stb., mint olyan dolgok, melyek 
az illető tevékenykedő erőket kedvezően befolyásolják. 

Mind e dolgokat akkor ragadja meg a tökéletlen szeretet 
mikor a vonatkozó tehetség, melynek tárgyai, velük a meg-
ismerés, illetve érzékelés viszonyába jut s abban a pillanatban 
föllép a vágyó tehetségben is az élvezet. 

A tökéletes szeretet tárgyait a törekvő (vágyó) lény, szaba-
tosabban: eszes lélek a megismerés tényével éri el és ragadja 
meg. Itt a vágyó szeretet tárgya ugyanis az az összeegyezés, mely 
az eszes lélek és egy másik lény közt megvan. Mihelyt ezt föl-
ismeri a szerető lélek, elérte célját, meggyőződött ugyanis róla, 
hogy ez az összeegyezés valósággal megvan és tart; szeretete 
tehát azonnal élvezetté válik, hogy tökéletesen láthatja, szemlél-
heti azt a lényt, melynek kiváló tulajdonságai vele összeegyez-
nek, másszóval, hogy a bensőleg jót (az önmagában jót) világo-
san megismerhette. Tehát az önmagában jó lényhez való szere-
tet (amor perfectus) ama lélektani mozzanat által válik élvezetté, 
hogy tárgya benső jóságát a szerető lélek világosan megismer-
hette. 

Eléri és megragadja szeretetének benső jóságú tárgyát 
annak megismerése által abban az értelemben is, hogy a meg-
ismerésben vele egyesül: és pedig olyan módon, mely úgy a 
tökéletes szeretet természetének, mint az ő, valamint szeretet-
tárgya természetének megfelel. Az adott viszonyok közt az egye-
sülésnek csak egy tökéletes módja lehetséges, t. i. a szeretet 
tárgyának, a magában véve jónak világos megismerése. Ezzel 
ugyanis a tárgy a maga eszményesített formája szerint (fogalmi-
lag) bemegy a megismerő lélekbe, azt tehát a lélek elérte és 
megfogta és a lélektani mozzanat, mely által az abszolút jónak 
szeretete élvezetté válik, nem egyéb, mint a szeretet tárgyát tevő 
dolog benső jóságának világos megismerése. 

Hogy az érzéki (anyagi) valóságok is tárgyai lehetnek a 
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tökéletes (de viszonylagos) szeretetnek, azt fentebb (8. p.) láttuk, 
ezeknek a birtoklása is élvezetet okoz tehát (lásd Jungmann I. 
k. 92. lap). Aqu. sz. Tamás szerint «Isten minden lényben örömét 
leli, mert a saját maga lényével valamennyi tettleg megegyezik». 
(Contra gentil. 1. c. 90.) Élvezetet talál eszerint az érzéki való-
ságokban is. 

10. A tökéletes szeretetnek azonban nemcsak a dolgok belső 
jósága a tárgya, hanem a dolgok szépsége is. Szent Tamásnak a 4. 
pontban idézett nyilatkozatában meg van mondva, hogy a jóság 
meg a szépség tárgyilag és valóságban egy és ugyanaz a dolog, 
s a szépségmagyarázók írásaiban épen úgy, mint az egyházatyák 
könyveiben sokszor synonim fogalmakul tekintetnek. Jungmann 
remek szemelvényeket közöl belőlük; ehelyütt két idézet is elég 
lesz. Mindkettő Aqu. Tamásból: «amint Isten maga is szép és jó, 
a teremtményeknek is, melyeket alkotott, megadta a tehetséget 
a szeretethez a szépség és jóságra vonatkozóan, mely a szeretet-
nek tulajdonképeni tárgya. Mert semmire sem irányul a szeretet 
másképen, mint csak annyiban, amennyiben az szép és jó (in. 
libr. Dionys. Areop.); és a Summában (1. 2. p. qu. 27. a. 2. c.) 
azt mondja: «amint Aristoteles szerint a testi szemekkel való 
szemlélés földi szeretetet ébreszt, ép úgy a szépség és jóság szel-
lemi szemlélete által magasabbrendu szeretet támad (Jungmann 
fordítása szerint)», mely utóbbi helyen az is ki van mondva, hogy 
az a szeretet, mely a szépség felé fordul, nem a látszólagos (tö-
kéletlen) szeretet, hanem a valódi, tulajdonképeni (tökéletes) sze-
retet. Érdekes ez az idézet azért is, mert benne mind a két sze-
retetről említés történik.1 

Úgy a belső jóság tehát, mint a szépség a tökéletes, tulaj-
donképeni szeretetnek tárgya. Nemcsak ebben egyformák azon-
ban, hanem abban is, hogy mindama létezők, melyek szépek, 
épen azért, mert szépek, való (tényleges) megegyezésben vannak 
az eszes lélekkel. Tehát nemcsak a belső jósággal biró (akár 
szellemi, akár érzéki) valóságok vannak tettleges megegyezésben 
az eszes lélekkel, hanem a szépséggel biró (akár szellemi, akár 
érzéki) valóságok is. 

A szellemi lények szépségét illetőleg nem nehéz belátni e l 
1 Megjegyzendő, hogy ahol a kétféle szeretet egymással szembekerül, a 

tökéletlen szeretet lesz a győztes, mert annak tulajdonképeni tárgya mindig a 
szerető alany maga, mely mint láttuk, minden működésnek alapja, rugója. 
(L. 4. pont.) 
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tétel igazságát. Az ő szépségük ugyanis értelmes voltukban és 
erkölcsi tevékenységükben nyilvánul, tehát a megismerésben, a 
jó szabad akarásában és gyakorlásában (erényekben). «Ezek az 
előnyök azok, melyek a léleknek kiváló szépségét alkotják», úgy-
mond Origenes (in Ezechiel, hom. 7.). Már pedig mindezek a 
kiválóságok az eszes lény értelmes voltának természetes folyo-
mányai, tehát mindegyik szellemi valóságban megvannak. Követ-
kezésképen a szellemi valóságok épen mert szépek, az eszes 
lélekkel valós megegyezésben vannak. 

11. Hogy azonban az érzéki valóságok is épen azért, mert 
szépek, megegyezésben vannak az eszes lélekkel, szintén könnyen 
bebizonyítható. 

Milyen érzéki (anyagi) valóságok egyeznek a mi eszes lel-
künkkel ? Mindazok, melyekben a természetes létezés lényeges 
és állandó törvényei érvényesülnek, melyekben vagy melyeken 
rendet, szabályosságot, arányt, egységet, összhangot észlelünk, 
továbbá mindazok, melyekben élet, tevékenység, tehát egy bennük 
működő erő nyilatkozik meg, vagy amelyeken tartósság, szilárd-
ság, fény, világosság látszik. 

És épen ezek a tulajdonságok teszik előttünk tetszetőssé, 
széppé az anyagi létezőket, vagyis ezek a tulajdonságok teszik a 
szépség alapját és elemeit. 

Ennek a bebizonyítása végett Jungmann az érzéki valósá-
gokat négy szempontból veszi vizsgálat alá; mindegyik egy-egy 
székhelye a szépségnek; ezek a következők: 

a) a testek alakja és benső szerkezete, 
b) tömegük vagy anyaguk, 
c) a mozgás, 
d) a színek és hangok. 
Lássuk egyenkint nagyjából: 
a) a testek alakján szép a szabályosság, célszerűség, mint 

amelyek valamely eszes lény gondolatait fejezik ki a tárgyakon, 
továbbá a szilárdság, erő, befejezettség, mozgás. 

Szépek tehát a szabályos mértani alakok, épületek célszerű 
részei, testek szilárd állékonysága (pl. egy kocka), szép a gömb, 
mint egy pont körül tömörített, teljes befejezett egész, mely 
amellett csupán egy ponton nyugszik, tehát könnyen mozgásba 
hozható. Szép az alakokon továbbá a változatosság, a sokféleség, 
melyek béklyókba nem verhető, szabadon működő életerőre utal-
nak. Szépek a virágok, növények, kagylók görbe, hajlított vonalai, 
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a hullámvonalak (Hogarth «szépségvonalai»), a szabályos mér-
tani görbe vonalak (kör, csigavonal, kerülék, mentelék, hajtalék). 
A görbe vonalak azért tetszenek jobban, mint az egyenesek, mert 
a szabályszerűség mellett több életet, mozgékonyságot mutatnak, 
következésképen létrehozójuk intelligenciájából többet tárnak fel, 
mint a merev, egyenes vonalak. 

Szép a tárgyak csoportosításában, halmozásában a rend, 
szabályosság, a szerkezet cél- és észszerűsége s minden, ami 
ennek bizonyítéka. Ellenben visszatetsző minden, ami célszerűt-
len, vagy észszerűtlen. Ezért van az, hogy pl. egy csavart oszlop 
magában véve szép, de mint oszlop, melynek valami nagyobb 
terhet kell elbírnia, visszatetsző, mert csavart alakja gyöngíti 
teherbirását. 

b) Az anyagok (tömegek) tetszetőssége illetve szépsége ama 
tulajdonságaikban leli magyarázatát, melyeknél fogva valamely 
szellemi valóságnak, vagy azok tökéletességeinek analog képei 
és jelvényei (szimbolumok). Pl. az aranyat homogén, tiszta tö-
mege, fénye és tűzálló képessége miatt a régiek általában a lélek 
jelképének tartották. 

Keménységük, erősségük s az idő romboló erejével szem-
ben való ellenállásuk miatt épen így alkalmas jelképei az el-
pusztíthatlan, láthatatlan léleknek pl. a márvány, gránit, tölgyfa, 
acél, gyémánt stb., melyek nekünk épen ezért szépek is egy-
szersmind. 

c) Az érzéki valóságok (tárgyak) szépek lehetnek még a 
mozgás által is. A mozgás az élet nyilvánulása vagy szimbóluma 
s a mozgásban levő testek a mi soha nem pihenő, tehetségeivel 
szüntelenül működésben levő lelkünk jelképei. 

Ezért szépek a repülő madarak, fürge hegyi patakok, fo-
lyók, a hullámzó tenger, a lobogó láng, a fölszálló füst, az égen 
úszó felhők stb. 

d) A szinek, fény és a hangok is elsőrendű székhelyei a 
tárgyak szépségének. 

Különösen a fény, a teljes fehér (tehát színeire föl nem 
bontott) fénysugár jelképezi az emberi lelket. Szédületes rezgési 
számával, terjedési sebességével, szinte anyagtalan (immateriális) 
alkatával, a tárgyak megvilágításával utólérhetlen szimbóluma a 
létező anyagi valóságok közt a mozgó, eleven, anyagtalan, eszes 
léleknek, mely mint fentebb (6. p.) láttuk, épen a fénnyel való 
hasonlatossága miatt megvilágítja a megismeréskor a dolgokat-
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Ezért beszélünk az értelemnek és a hitnek «világáról», az 
igazságot, a jóságot ezért nevezzük fénynek, világosságnak, ezért 
nem lehet az Isten lényének és dicsőségének elképzeléséhez tö-
kéletesebb szimbolumot találni a fénynél: «Isten világosság és 
őbenne nincs semmi sötétség». (I. Ján. 1. 5.) 

A szinek nem lévén egyebek, mint a felbontott fehér fény 
elemei, a jelképezésre szintén kiválóan alkalmasak. A természet-
ben uralkodó színpompa a változatosságot jelképezi, tehát magát 
az életet (ezért beszélünk «eleven» színekről), azonfelül egyes 
szinek bizonyos szerves életműködés állandó kisérői pl. a vér piros 
szine, a növényi vegetáció zöld szine, az előbbi tehát az életnek, 
utóbbi a reménységnek a jelképe, a fehér a tisztaságnak, a kék, 
mint az égboltozat szine a tartósságnak, a hűségnek az analog 
képe; ahogy az élénk, tarka szinek az örömöket jelképezik, vi-
szont azok teljes hiánya, tehát a feketeség az örömtelenségnek, 
szomorúságnak, gyásznak lett megszokott szimbólumává stb. 

Ugyanez áll a szinek vegyítésére, illetőleg az összetett szí-
nekre, vagy a szinek egymás mellé való helyezésére vonatkozóan 
is, hol természetesen azok összeillősége, helyes arányítása kellően 
illusztrálhatja az eszes .lélek rend- és arányszeretetét. 

A hangok szépségében megnyilatkozó előnyök analógiája 
az eddig előadottakból könnyen összeállítható. 

Ezekről azonban később külön lesz szó. 
12. Az előbbi két pontban tehát föl vannak sorolva nagy-

jából azok a tulajdonságok, melyek a lények szépségét alkotják, 
tehát a szépség elemei. Ha összehasonlítjuk őket a lények belső 
jóságának alkotó elemeivel (6. pont), kitűnik, hogy velük teljesen 
azonosak. A szépséget épen úgy szeretjük a lényeken, mint azok 
belső jóságát és pedig ugyanazzal a valódi (tökéletes) és nem 
látszólagos szeretettel. A szép jelenségek szemléletével járó élve-
zet (gyönyörködés) pedig, melyet nekünk épen azoknak szépsége 
okoz, nem a hasznosságon alapuló élvezet, de nem is az érte-
lem, érzékek és tenyészélet működésével egybekötött ú. n. intel-
lektuális, sensuális és vegetatív élvezet — mert ezek mind a csu-
pán látszólagos (tökéletlen) szeretetből fakadnak — hanem a valódi 
(tökéletes) szeretetből, illetőleg annak célhozjutásából származó 
élvezet (gyönyörködés), mely szeretetnek a dolgok belső jósága 
a tárgya. 

Minthogy tehát a dolgok belső jóságának ugyanazok az 
alkotó elemei, mint a szépségnek, minthogy ugyanazzal a föl-
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tétlen (tökéletes) szeretettel szeretjük a dolgoknak úgy belső 
jóságát, mint szépségét, szükségképen következik, hogy a szép-
ség nem más, mini a belső jóság. 

A szépséget tehát a következőképen határozzuk meg: A 
szépség a dolgok belső jósága, amennyiben általa alkalmasak 
arra, hogy az eszes lélek bennük élvezetét találja. 

Minthogy pedig az eszes lélek a dolog belső jóságában 
akkor talál élvezetet, mikor azt világosan megismeri (1. 9. pont) 
a meghatározást kibővíthetjük e mozzanattal és azt mondjuk, 
hogy «a dolgok szépsége nem más, mint azok belső jósága, 
amennyiben ezáltal s ennek világos megismerése alapján alkal-
masak arra, hogy az eszes lélek bennük élvezetét találja. 

És ha a «belső jóság»-ot helyettesítjük az előbbi formulá-
ban annak egyenértékű meghatározásával,1 akkor ezt a definíciót 
kapjuk: A dolgok szépsége nem más, mint azoknak az eszes lé-
lekkel való tettleges megegyezése, amennyiben ezáltal alkalmasak 
arra, hogy bennük élvezetet találjon. 

* * * 

Ezekben közöltem kivonatosan Jungmann elméletét a szép-
ségről.2 

Még csak az van hátra, hogy azt szent Tamás tanításával 
összehasonlítsuk. Az összehasonlításból be fog bizonyulni, hogy 
mindketten teljesen ugyanazt tanítják. 

Sz. Tamástól hallottuk (1. 4. pont), hogy «objektiv létezé-
süket tekintve a szépség és jóság azonosak, csak fogalmilag kü-
lönböznek». Miben áll e különbség? Abban, hogy a törekvő 
(vágyó) tehetség «a jó dologban (magában) élvezetet talált», ille-
tőleg «a jó dolog a vágyótehetségnek egyszerűen tetszik, míg a 
szép dolognál a vágyótehetség már abban is élvezetet talál, hogy 
azt szemléli vagy megismeri, a szép dolognak puszta megisme-
rése is tetszik». 

Hogyan talál élvezetet a vágyótehetség a «jó dologban 
magában ?» Úgy és kizárólag csak annyiban, amennyiben az va-
lamely célra hasznos vagy pedig működő tehetségeinkre előnyö-
sen hat, szóval amennyiben a dolognak külsőjósága van. Ha pedig 
valamely dologban sem hasznot nem keresünk, sem előnyös ki-

1 L. az 5. pontban. 
2 Ez értekezés céljának az eddig közlöttek is megfelelnek, a többi érde-

kes és értékes fejtegetéseket illetően az olvasót Jungmann idézett müvére utalom. 
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hatásokat, hanem azt kizárólag csak belső jósága szerint fogjuk 
fel — amennyiben látjuk róla, hogy értelmünkkel s annak tör-
vényeivel megegyezik — a vágyó tehetségben szintén föllép az 
élvezet, de ezt nem magában a dologban találjuk meg (tehát 
nem annak hasznában, előnyös kihatásaiban vagy a vele való 
foglalkozásban), hanem pusztán és egyedül abban, hogy azt lát-
hatjuk és megismerhetjük. 

Beszél még sz. Tamás az idézett .helyen bizonyos vonat-
kozásról a megismerő tehetséghez : «a szépség fogalmában tehát 
a jóság fogalma fölé bizonyos vonatkozás is járul a megismerő 
tehetséghez», ugyanerről tesz említést egymás helyen:1 «a szép-
ség a jóság fogalmához bizonyos vonatkozást csatol a megismerő 
tehetséghez, mely azt (a jóságot) mint olyat megismeri.» 

- Miféle vonatkozás lehet ez, mely a jóság fogalma fölé já-
rul? Hiszen a jóság fogalmában már benne van bizonyos vonat-
kozás a megismeréshez, mert törekvésünknek, vágyódásunknak 
csak az lehet tárgya, amit ismerünk; ignoti nulla cupido! De 
arról a vonatkozásról sem lehet itt szó, mely szerint felsőbb 
ismerő tehetségünknek minden létező, tehát minden jó dolog is 
természetszerűleg tárgya vagy azzá lehet, mert ebben a vonat-
kozásban a dolgok megismerése azok metafizikai igazságát 
jelenti ; ez a vonatkozás tehát nem a jóságnak, hanem a létezés-
nek a fogalma fölé járul. 

Csak egy vonatkozás lehetséges tehát, melyre szent Tamás 
megjegyzése vonatkozhatik és pedig az, hogy az eszes lélek az 
ő tökéletes szeretete tárgyát — azáltal, hogy annak belső jóságát 
világosan megismeri — eléri és megragadja. A belső jóságnak e 
világos megismerése pedig, mint a 9. pontban mondottuk, a 
lélektani mozzanat, mely által a magában véve (tehát belsőleg) 
jó dolognak a szeretete élvezetté (gyönyörködéssé) lesz. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a Jungmann-féle szépségelmélet 
úgy a maga egészében, mint annak minden részében sz. Tamás 
tanításával teljesen egyezik s ha az angyali Mester a szépséget 
meg akarta volna határozni, csak úgy határozhatta volna meg, 
ahogy Jungmann. 

Előnye ennek az elméletnek, hogy egységes alapelvből 
képes megfejteni és megmagyarázni az érzéki és érzékfölötti 
világ minden szép jelenségét. Végigtanulmányozva megértjük, 

1 Thom. in libr. B. Dionys, de divin, nom. etc. c. 4. 
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hogy a szépség nincs az érzéki világhoz csatolva, sőt igazi ott-
hona a szellemi lények világa. Megértjük az emberi lélek fizikai, 
de főleg etikai szépségét. Meg tudjuk érteni immár a fogyaté-
kos, gyarló külső» alatt a kiváló erényekkel ékes nagy lélek szép-
ségét, szeretetreméltóságát ; látjuk a szépség sugarait ott lebegni 
a hazájukért elesett hősök roncsolt tetemén, a Krisztust mind-
halálig szerető vértanuk vadállatoktól széttépett s áldott holttes-
tén, megértjük igenis, hogy Isten maga a legtökéletesebb, vég-
telen szépség s ami szépség a teremtett lényeken ragyog és tün-
döklik, csak az ő szépségének a kisugárzása, sarkított fénye, 
helyesebben: az ő szépségének csak árnyéka. 

Amit sz. Tamás a szépség elemeiről (bevégzettség, arányos-
ság és világosság = integritás, débita proportio, claritas), az 
erkölcsi szépségről és a szemlélődő (kontemplativ) élet szépsé-
géről mond, az az előadottak után bővebb magyarázatra nem 
szorul s magától értetődik. 

Fölemlítendőnek tartom még, mint érdekes tényt, hogy 
a dolgok meglátása és annak megtetszése a magyar nyelv 
szellemében egymáshoz annyira közel eső két tény, hogy az 
némely esetben egyet jelent. Pl.: mikor tetszik az újság? = 
mikor lesz láthatóvá az újhold ; úgy tetszik, mintha = úgy lát-
szik, mintha ; tetszhalott (igaz, hogy ez rosszul alkotott szó) = 
látszólagos halott; «tessék-lássék» kifejezésben mind a két szó 
egyet jelent: a látszatot. 

Sokkal mélyebben érintik a dolog velejét a következő vo-
natkozások: tessék! = lássa jónak (találja benne tetszését); «ne-
kem a terv nem tetszik» == nem látom jónak; «tetszett a Szent-
léleknek és nekünk» (Apóst. csel. 15.) = jónak láttuk a Szent-
lélek által ; e szójárásokban a tetszés a jónak mint olyannak meg-
látásával egybeesik, szabatosabban : a tetszés valamely dolog jó-
ságának meglátásával egyértelmű. A magyar gondolkodás mily 
közel jár tehát a szépség lényegéhez, midőn a tetszést, mely a 
szépség lényeges velejárója, a dolgok jóságának meglátásával 
(megismerésével) egy jelentésűnek tartja. Szinte Kleutgent hall-
juk, ahogy a szépséget meghatározza: «a szépség a dolgok jó-
sága, amennyiben ez (ésszel) megismerve gyönyörködtet (tet-
szik)».! 

1 Pulchritudo est rei bonitas, quatenus haec mente cognita delectat. 
Instit. Theol. vol. 1. n. 713. 
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2. §. Az egyházi zenére vonatkozó esztetikai elvek. 
Miután a szépség fogalmával és lényegével tisztába jöttünk, 

áttérhetünk immár azokra az esztetikai elvekre,» melyek az egy-
házi zeneművészet helyes fogalmából szükségképpen következ-
nek. Azt mondottuk ugyanis a II. szakaszban, hogy az egyház-
zenei törvénykönyv — kivéve annak szoros értelemben vett li-
turgikus vezető gondolatát — levezethető és megszerkeszthető 
abból a másik vezetőgondolatból, hogy az istentisztelet szolgá-
latában álló és célját szem elől nem tévesztő egyházi zenének 
valódi művészetnek kell lennie. 

A kérdés tehát ez: melyek azok a követelmények, melyeket 
az esztetika (művészettudomány) az egyházi zenével szemben 
fölállít ? 

A feleletet arra a szépségelméletre helyezkedve iparkodunk 
megadni, melyet az 1. §-ban Jungmann után kivonatosán közöl-
tünk s melyről immár, tudjuk, hogy sz. Tamás szépségmagyaráza-
tával illetőleg felfogásával teljesen azonos. Természetes tehát, ha 
most újból szt. Tamást szólaltatjuk meg, hogy így'az ő gondo-
latainak, elveinek irányítása mellett haladjunk tovább fejtegetésünk 
célja felé. 

Hogyan vélekedik tehát aquinói szt. Tamás az egyházi 
zenéről ? 

1. Mindössze egyetlen alárendelt szakasza van az egész 
Summának, melyben ex professo foglalkozik az egyházi zenével 
és pedig ama kérdésre válaszolva «vájjon az Isten dicséreténél 
alkalmazható-e ének?»1 Válaszát tartalma szerint a maga egészé-
ben közöljük: «Istennek ajkainkkal való dicsérete — úgymond — 
abból az okból szükséges, hogy az ember kedélye (affectus ho-
minis) Istenhez fölemelkedjék. Mindaz tehát, a mi ezt elősegíti, 
helyesen használtatik fel Isten dicséretére. Ámde világos, hogy 
ahányféle dallam, annyiféle módon hat az ember lelkére, mint 
ezt már Aristoteles és Boethius is megfigyelte. Üdvös rendel-
kezés tehát, hogy az Isten dicséreténél éneket alkalmaznak, hogy 
így a gyöngébbek (t. i. az imádságban kevésbbé gyakorlottak) 
jobban áhítatra hangolódjanak. Ugyanazt tanítja szt. Ágoston is 
mondván : «Én a templomban való éneklést azért helyeslem, mert 
a gyöngébb lélek a fül gyönyörködése révén áhitatra buzdul.» 

1 Utrum in divinis laudibus sint cantus assumendi. 2. 2-ae qu. 91. a 2. 
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Hiszen ő maga mondja magáról az ő Vallomásaiban: «Köny-
nyeket sírtam a Te himnuszaid és énekeid hallatára mélyen meg-
hatva a Te Anyaszentegyházad hangjától és kedves énekeitől». 

Ugyanott (2. 2. qu. 91. ad 5.) mondja továbbá:1 «aki áhitat 
okából énekel, figyelmesebben át tudja gondolni azt amit mond, 
egyrészt, mert tovább időzik a szavaknál, másrészt mert szt. Ágos-
tonnal szólva, szívünk érzelmei közül valamennyinek meg van a 
maga saját változata beszédben, énekben, mellyel (t. i. mely vál-
tozatokkal) valami megmagyarázhatlan rokonságban vannak és a 
mely (rokonság) által fölidéztetnek. Ugyanaz áll a hallgatókra is, 
kiknek némelyike ha nem is érti, amit énekelnek, de azt érti, 
hogy miért éneklik t. i. Isten dicséretére és ez elegendő az áhí-
tat fölkeltésére.» 

Megemlékezik a hangszeres zenéről is, midőn a 32. zsoltár 
magyarázatánál 2 felsorolja a zene fajai gyanánt a cantus simp-
lex-et (korált), az Orgánumot (organizando vagyis a többszólamú 
éneklést) és a hangszeres zenét; utóbbiról megjegyzi, hogyannak 
inkább csak az ó-szövetségben volt helye, lévén a nép ott érzé-
kiesebb és fásultabb. A többszólamú éneklésre vonatkozólag 
semmi elvi kijelentést nem tesz, annak alkalmazását tehát hall-
gatólag tudomásul veszi. A cantus simplex marad tehát egyedül, 
mely szerinte jogosult egyházi zene. 

E fejtegetésekből kiemelendőknek vélem a következő meg-
állapításokat : 1. az egyházi zene célja az ember kedélyének 
Istenhez való fölemelése; 2. érzelmeink a hanggal és énekkel 
bizonyos megmagyarázhatatlan rokonságban vannak § ezért van, 
hogy azokat a zene nemcsak ki tudja fejezni, hanem fölkelteni 
is képes ; 3. az ének előadója (de a hallgatója is) annak szövegét 
jobban át tudja gondolni, mert tovább időz a szavaknál mintha 
azokat csak kimondaná; 4. azért időz tovább, mert kénytelen 
vele, hogy a zene kifejthesse a maga eszközeit a szöveg hatásá-

1 Per cantum, quo quis stúdiósé ad delectandum utitur, abstrahitur ani-
mus a consideratione eorum, quae cantantur. Sed si aliquis cantet propter 
devotionem, attentius considérât ea, quae dicuntur : turn quia diutius immora-
tur super eodem ; tum, quia ut Augustinus dicit in 10. Confess, cap. 33. a 
princ. «omnes affectus spiritus nostri pro sua diversitate habent proprios 
modos in voce atque cantu, quorum occulta familiaritate excitantur.» Et eadem 
etiam est ratio de audientibus ; in quibus etsi aliqui non intelligant quae can-
tantur, intelligunt tamen propter quid cantantur, scilicet ad laudem Dei et hoc 
sufficit ad devotionem excitandam. 

2 in Psalm. XXXII. vv. 2. et 3. 
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nak fokozására; a zene természete hozza magával, hogy az ter-
jengősebb, bőbeszédűbb, mint a költészet (ez a pont az előbbi-
nek csak magyarázata) ; 5. ahhoz, hogy az egyházi zene a lelke-
ket áhítatra gerjessze, nem okvetlenül szükséges az énekelt szö-
veg megértése, elég ha annyit tud a hallgató, hogy miért, mi 
célból énekelnek. 

Szt. Tamás felfogásából tehát látszik, hogy — jóllehet, bizo-
nyos esztetikai elveket is érint — az egyházi zene kérdését 
mégsem annyira az esztetikus, mint inkább a teologus néző-
pontjából tárgyalja. Az is észrevehető, hogy a több-szólamú ének 
iránt valami különös rokonszenvet nem érezhetett; ami azonban 
nem csoda, ha meggondoljuk, hogy éppen a Szt. Tamás idejé-
ben volt a többszólamú zene az erjedés, forrás, kialakulás álla-
potában. «Minden művészetnek — mondja Ambros — tehát nem-
csak a zenének, ijesztően rút a kezdete». Éppen szt. Tamás korá-
ban volt divatban az úgynevezett discantus 1 (Déchant) és pedig 
annak művésziesebb fajtája a díszes discantus (floridus), mely 
abból állt, hogy egy adott dallam (tenor) fölött egy másik szó-
lam gazdag melizmákat és zenei figurákat énekelt, míg a végén 
aztán egy ugyanazon hangban összetalálkoztak. A két énekszó-
lamhoz később harmadik, majd negyedik is csatlakozott, melye-
ket az énekesek igen gyakran csak úgy rögtönöztek. Elképzel-
hető, hogy az így keletkező hangzavar nem gyakorolt valami 
kedvező benyomást olyan nagy és világos elméjű bölcselőre, 
mint szt. Tamás. Nem csoda aztán, ha egyes zenetudósok (Theo-
retiker) is fölemelték a dicantus elfajzása ellen tiltakozó szavu-
kat, mint pld. Joannes Cottonius, a ki azt mondja a discant-éne-
kesről: «kihez hasonlíthatnám legjobban az ilyen énekest, mint 
valami részeghez, aki valahogy csak szerencsésen haza jut, de 
maga sem tudja mely utakon ?» (Dr. Weinmann, Geschichte der 
Kirchenmusik 75. 1.) 

Szt. Tamás lángelméjére vall, hogy e fejlődő művészet kez-
detleges és durva körvonalaiból kilátta, vagy talán kiérezte a jövő 
zenéjét: a polifon énekstil ama bevégzettségét, melyre Palestrina 
műveiben emelkedett. Talán ezért nem is mondott róla ítéletet. 

* 2. Ismerve most már szt. Tamás felfogását az egyházi zené-
ről, föl kell tennünk azt a kérdést: vájjon az ő eszmejárása sze-
rint lehet-e egyáltalában beszélni az egyházi zene esztétikájáról 

1 a Hucbald-féle Organum v. diaphonia fejlettebb formája. 



ESZTÉTIKAI SZEMPONTOK AZ EGYHÁZI Z E N E TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN 439 

vagy egyházi zeneművészetről abban az értelemben, melyben 
mi ezekről beszélünk. Azt kell mondanunk, hogy mindenesetre. 
Ha az egyházi zene igazi művészet s ha az egyházi zenemű igazi 
művészi munka (Kunstwerk), akkor van esztetikája is, lévén ez 
nem egyéb mint művészettudomány. 

Ahhoz pedig kétség sem férhet, hogy szt. Tamás bölcse-
lete szerint az egyházi zene, mondjuk konkrétebben: az egyházi 
zeneszerzés, valóságos művészet. Az ő meghatározása szerint «a mű-
vészet bizonyos tevékenységhez való kellő hozzáértés» (ars est 
recta ratio aliquorum faciendorum, S. 1. 2. qu. 57. a. 3.), az ész 
munkája (2. 2. qu. 47. a. 2, a. 3.); világos tehát, hogy valamely 
egyházi zenemű megszerkesztése is ez alá a fogalom alá esik, 
mert észbeli munka, hozzáértés és kellő gyakorlat nélkül nem 
megy. Mint ilyen, tehát a «szabad művészetek» (artes liberales) 
nem pedig a «szolgai művészetek» (artes serviles) közé tartozik, 
mely utóbbiak megkülönböztető jele az angyali Doktor szerint 
abban nyilvánul, hogy túlnyomólag testi munkát vesznek igénybe. 
Ha pedig az egyházi zene szerkesztése az ő felfogása szerint is 
művészet, akkor rá is vonatkozik mindaz, amit rövid szentenciái-
ban a művészetről általában elmond, melyek már azért is érde-
kességgel birnak, mert elárulják, miként vélekedett, gondolkodott 
egy oly fényes és kiválóan művelt elme abban az időben a 
művészetről. Már abból is, hogy a művészeteket a szellemi és 
testi munka túlsúlya szerint osztályozza, következik, hogy az 
előbbieket (a szabad művészeteket) nemesebbeknek tartja, jóllehet 
a szakértelmet s a gyakorlati kivitel készségét tekintve a művé-
szet lényegéből nincs több bennök, mint a szolgai művészetek-
ben (mesterségekben). «A művészi tevékenységnek és alkotások-
nak tehát ő is fenntartja azt a magas polcot, melyet az emberi 
műveltség azoknak mindenütt és mindenkor kijelölt». (Schmid, 
id. m.) Mikor korának gyönyörű dómjai — egyik a másik mel-
lett — nőttek a földből, látta a mestereket s legényeiket szor-
galmasan munkáikba merülve és mélyedve. Mindegyiken látszott, 
hogy egy közös nagy gondolat megtestesítésének szent láza he-
víti s ami kezökből kikerült, nem szolgai munka volt, hanem 
magasabb erkölcsi világba belekapcsolódó, szabadon szárnyaló 
lelkük testté vált ideája. 

Nem lehet föladatunk végig követni a szent bölcselőt ebbeli 
fejtegetései során, csak néhány gondolatot emelünk még ki be-
lőle, melyekre szükségünk lesz. Azt mondja pld., hogy a szándék 
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maga nem tesz még művésszé senkit, ha nincs meg benne a 
tehetség és a kiviteli készség (gyakorlat) ; ám ez a technikai 
készség sem teszi még műremekké a művész munkáját, csak 
képessé teszi őt arra, hogy olyat alkosson. (S. 1. 2-ae qu. 57. a. 3.) 
Ami a művésznek mint olyannak elbírálását (tehát az ő művészi 
kiválóságát) illeti, ennek a zsinórmértékét magának a művésznek 
Ítélőképessége szolgáltatja («perfectio artis consistit in judicando), 
tehát a saját maga művészi gondolatának, tervének, művének 
alapos, helyes megítélése. Mennél tökéletesebben nyilvánul va-
lamely művészi alkotáson a művész tevékenységének a legapróbb 
részleteket is átfogó tudatossága, egy határozott terv világos, 
érett átgondolása és szándékos követése, annál nagyobb maga 
a művész. Ebből következik aztán, hogy a művésznek szivesen 
elnézzük azokat a hibákat, melyeket tudatosan, valamely 
— talán nem éppen legsikerültebb — gondolatának szándékos 
keresztülvitelében itt-ott elkövet, de a tudatlanságból vagy az 
öntudatlanul történő botlásokat — baklövéseket — nem igen 
szoktuk megbocsátani (2. 2-ae qu. 47. a. 8.). Ebből az is vilá-
gosan következik, hogy a művésznek tervével — mielőtt annak 
kiviteléhez fogna — teljesen tisztában kell lennie, mint ma mon-
danók, meg kell lennie lelkében a valódi kalleotechnikai kon-
cepciónak, mert «.az alkotásnak (Kunstwerk) a művész ideájában 
tökéletesen készen kell lennie» (3. qu. 58. a. 2.). Minden mű-
vészi alkotás — mondja továbbá — alá van vetve a saját maga 
művészete különös törvényeinek, ami hiba tehát valamely mű-
vön előfordúl, az egyszersmind az illető művészet ellen való vét-
ségnek is tekintendő (1. qu. 22. a. 2.). A dolog erkölcsi oldalát 
illetőleg pedig azt kell mondanunk, hogy sohasem szabad a 
művésznek olyat alkotnia, ami magában véve alkalmas arra, 
hogy bűnre vezessen. Ahol azonban azzal csak visszaélnek a 
bűnre, ott a tilalom nem feltétlen érvényű. 

3. Ez nagyjában összeállítva sz. Tamás elmélete a művé-
szetről. Minden elfogulatlan ember belátja, hogy — bárha nem 
is él azokkal a műszavakkal, melyekkel a modern esztetika je-
löli a maga fogalmait — amit mond, abban a dolgoknak a vele-
jét érinti s rövid szentenciáiban megvannak adva az általános 
alapelvei minden művészetnek és művésztevékenységnek. Leol-
vasta ezeket a művészettudományi alaptételeket korának műal-
kotásairól, az építőművészet ama csodás remekeiről, melyeknek 
pompás formáit ha tudja is utánozni a jelenkor, de misztikus 
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varázsát, szimbolikáját, szóval a lelkét csak a középkor tudta meg-
teremteni. Minthogy pedig a zeneművészet is bizonyos tekintetben 
architektonikus, a mennyiben — ha nem is látható, de -— hallható 
formákból építi föl a maga hangképleteit, ez is egy okkal több, hogy 
sz. Tamás esztetikai fölfogását az egyházi zeneművészet tudomá-
nyos elméletében is fölöttébb értékesnek és irányadónak tekintsük. 

Ki kell azonban bővítenünk az ő megállapítását a szabad 
és szolgai művészetek megkülönböztetésében két mozzanattal, 
melyek a köztük való különbséget valamennyire közelebbről 
megvilágítják. Egyik az, hogy a szolgai művészetek (mesterségek) 
inkább a mindennapi élet szükségleteit szolgálják (szakácsművé-
szet, cukrászművészet, asztalos, lakatos stb. ipar), a szabad mű-
vészetek ellenben a magasabb (szellemi) szükségleteket elégítik 
ki, (költészet, szobrászat, festészet, zene stb.). 

A másik mozzanatot pedig az a körülmény alkotja, hogy a 
szabad művészetek termékeiben érvényesül leginkább a szépség, 
fönség, báj, kellem, igazság, újszerűség, tragikum, komikum, stb. 
szóval ama tulajdonságok, melyek ez alkotásoknak ú. n. «eszte-
tikai értéket» adnak s a velők kapcsolatos «esztetikai élvezetnek» 
is forrásai. Ezért nevezik a szabad művészeteket általában szép-
művészeteknek is, jóllehet a mesterségekben is megvan az a ter-
mészetes törekvés, hogy szép munkát produkáljanak; amiből az 
is következik, hogy a szépművészetek és a mesterségek elválasztó 
vonalai egyes pontokon elmosódnak. 

Azonban ennek az esztetikai értéknek a hangsúlyozása mégis 
fontos nekünk, mert itt kapcsolódik bele sz. Tamás művészettudo-
mányi és egyházzenei elveibe minden további elmondani valónk. 

Nyílt kérdésnek tekintjük tehát: vájjon a mesterségek ter-
mékei az esztetikai értékelésnél mennyire jöhetnek számba és 
mennyire nem ? Bennünket csak az érdekel, hogy az egyházi zene 
is szépművészet, tehát van esztetikai értéke. Van és pedig azért, 
mert alkotásaiban szépség, fönség, báj, kellem és ehhez hasonló 
tulajdonságok érvényesülhetnek és hogy valóban érvényesüljenek 
is, ahhoz elégséges eszközzel rendelkezik, 1 

Báránd. Dr. Szemethy Oéza. 

1 A jelen dolgozat külön lenyomatban is meg fog jelenni, a következőkkel 
bővitve : Hogyan és mi által lesz művészetté az egyházi zene ? Mi a művészet ? 
Az érzelem és kedély mivolta. A hangzó formákat mi teszi szépekké? A zenei 
szépnél mi okozza a szép érzelmet? A szöveg szerepéről. A Codex mus. s. meg-
szerkesztése. A gregorián karének története, továbbá művészi és liturgiái értéke. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 0 



II. rROÜAUMI É ' R T E S I T Ö 

Szelényi Ödön: A magyar ev. nevelés története a reformá-
ciótól napjainkig, különös tekintettel a középiskolákra. A refor-
máció négyszázados jubileumára. Pozsony, 1917. 8" 280. 1. 

A hitújítás négyszázados évfordulója nálunk nem vert mé-
lyebb irodalmi hullámokat. Légfeljebb alkalmi megemlékezése-
ket és cikkeket produkált; nagyobbszabású, tudományos értékű 
művek megírására kevés ihletet adott. 

Szelényi könyve a magyarországi ev. nevelés múltjáról a 
kevésszámú kivételek közé tartozik. Első átlapozásra megállapít-
ható róla, hogy komoly igyekezettel íródott s a jubileumi alkal-
mon túl magasabb igények kielégítésére is gondol. A széles-
körű eruditio lépten-nyomon megmutatja benne a szorgalmas tör-
ténetbúvárt, aki önálló forrástanulmányok és beható, külön érte-
kezésekben is feldolgozott részletkutatások alapján fogott bele az 
eredmények összefoglalásába; a sűrűn közbeszövődő méltatások 
és biráló megjegyzések pedig a képzett paedagogust és a jövő 
problémáin tépelődő theologust állítják elénk. 

Szelényi műve összefoglaló munkának készült, vagyis fel-
öleli a magyarországi ev. közoktatás egész múltját. Tárgybeosz-
tása áttekinthető és az anyag természetének megfelelő. Miután a 
bevezető fejezetben kiemeli a hitújítás egyetemes jelentőségét az 
oktatásügy szempontjából, először a magyarországi ev. iskolák 
létrejöttére vonatkozó főbb dátumokat állítja össze. Azután az 
iskolák külső fejlődésének korszakait jellemzi és benső életök-
ről fest a források milyenségének megfelelően hol életteljesebb, 
hol meg vázlatosabb képeket. Az általános fejlődés irányvonalai-
nak kijelölése után külön fejezetekben ismerteti a nép-, közép-
és felsőiskolák működését, a tanító- és tanárképzést, a nőnevelést, 
az iskolán kívüli nevelést, az ev. tanügy munkásainak nevelés-
irodalmi tevékenységét és végül rámutat a további kutatás fel-
adataira és az ev. iskolák jövő hivatására. 

E vázlatos áttekintésből is látható, hogy szerzőnk derekas 
munkát végzett Összeböngészett és művébe beillesztett minden 
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adatot, amihez csak hozzá tudott férkőzni. Irodalmi tájékozott-
sága minden elismerésre méltó. Még a legeldugottabb helyeken, 
régi folyóiratok és értesítők hasábjain található adatokat is fel-
kutatja és értékesíti. A nyomtatott források mellett itt-ott kiadat-
lan kútfőkből is merít. 

De bármily szorgalommal gyűjtögette irónk adatait, az anya-
got teljesen kimerítenie nem sikerült. Ezt főleg a régebbi korokra 
és az iskolák belső életére vonatkozó fejezeteknél érezzük. De 
nem is lehet másként. Az előtanulmányok fogyatékossága és a 
feldolgozásra váró anyag óriási terjedelme sokkal nagyobb aka-
dályokat gördít a teljességre törekvő összefoglalás elé, semhogy 
egy jubileumi kiadványnak szánt, tehát záros határidőre készülő 
munka valamennyit le tudná küzdeni. Szerzőnk különben maga 
is érzi előadásának hézagait s több helyütt maga utal reájok. 

Az anyaggyűjtés kétségkívül legfőbb erőssége Szelényi 
könyvének. Már a feldolgozás módjáról kevesebb jót mondha-
tunk. Legérezhetőbb fogyatkozása a plasticitas hiánya. A tömér-
dek adat egymás mellé zsúfolása néhány vezető szempont éles 
kidomborítása nélkül túlságosan egyhangúvá és vontatottá teszi 
az előadást. Az olvasó csak nehezen küzdi át magát a hatalmas 
adattengeren és a végén még sem nyer határozott és minden 
részletében világos képet a végigkísért fejlődésmenetről. Csak 
adatok és elmosódó körvonalak vibrálnak emlékezetében. A tel-
jességre való törekvés ebben a tekintetben semmiképen sem vá-
lik előnyére a könyvnek. A sokféle tanrendszer és iskolatípus 
részletes ismertetése, melyek sok esetben alig különböznek egy-
mástól, csak a szorosan vett szakemberre nézve bir érdekkel, a 
nem szakembert egyenesen visszariasztja. A kellő tagoltság hi-
ánya s a hosszú, sokszor oldalszámra terjedő bekezdések még 
nehézkesebbé teszik az amúgy sem könnyű előadást. 

Tárgyi szempontból ismét csak elismeréssel szólhatunk a 
szerző igyekezetéről. Adatait gondosan mérlegeli és minden 
irányban tárgyilagosságra törekszik. E részben alig érheti gáncs 
munkáját. Adatai általában megbízhatók, értékelése a tényeknek 
megfelelő. Helyenként vannak ugyan némi árnyalatbeli különb-
ségek, de ezek sehol sem lényegbe vágók. Hogy pl. egyes tan-
rendszerek vagy paedagogusok méltatásánál néha túlozza jelzőit, 
könnyen megérthető és megbocsátható fogyatkozás. Általában 
— el kell ismernünk — nem mentegeti, szépítgeti a dolgokat. 
Ha voltak hibák és tévedések, becsületesen bevallja őket. így pl. 

30* 
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nem hallgatja el a negyvenes években {elburjánzott pánszláv 
mozgalmakat. Bár másrészről az is igaz, hogy túlságos kiméletes-
séggel emlékezik meg róluk; távolabb álló történetíró bizonyára 
erősebb szavakat használna megbélyegzésükre. 

Mindent összevéve : Szelényi könyvét paedagogiai és kultúr-
történeti irodalmunk értékes gyarapodásának kell tekintenünk. 
Adatbősége és tárgyilagosságra való becsületes törekvése fogya-
tékos irodalmi formája és nehézkes előadásmódja dacára is érté-
ket biztosít számára mindazok szemében, akik szeretettel foglal-
koznak a magyar iskoláztatás múltjával. A szerzőtől valóban 
derék gondolat volt, hogy ily módon ünnepelte meg a négy-
százados jubileumot. Hiszen a magyarországi hitújításnak úgyis 
a tanügy fellendítése voit a legkiemelkedőbb, egyetemes magyar 
szempontból legmesszebbre kiható kulturális eredménye. Méltó 
és helyénvaló volt tehát külön tanulmányban végigkísérni, hogyan 
alakult és minő változásokon ment keresztül az elmúlt négy 
század folyamán az iskolához való viszonya. Meg kell még em-
lítenünk, hogy a könyv végéhez 16 drb. különböző korból ösz-
szeválogatott okmányt tartalmazó értékes függelék csatlakozik. 

Budapest. Dr. Balanyi György. 

Klug J. dr.: Der katholische Glaubensinhalt. 8° . (X+520 1.) 
Schőningh Ferdinánd kiadása, Paderborn, 1915. 5.50 Márka. 

Az előnyösen ismert Klug dr. ezen ujabb műve világos-
sága, teljessége, anyagának biztos és meggyőződést keltő keze-
lése mellett főkép abban különbözik a többi hitvédelmi kézi-
könyvektől, hogy nemcsak a hitvédelem ismeretes négy főtételét 
(Isten létét, a kinyilatkoztatást, Jézus istenségének és tanításának, 
valamint a katholikus egyház védelmét) tárgyalja, hanem az apos-
toli hitvallás összes főbb hittételeit megvilágítja. 

Müvét elsősorban a hitoktatással foglalkozó katholikus 
tanítók és tanítónők számára irta, hogy e könyv tartalmával fel-
vértezve annál szivesebben és örömestebb járjanak el a hittan-
órákra. Szerzőnk, mint tanító fia, érezte egy oly kézikönyv hiá-
nyát, mely a laikus hitoktatók vallási ismereteit mélyítse, hitbeli 
nehézségeit eloszlassa. Ki gondol erre minálunk Magyarorszá-
gon? Hisz még a hitoktatással foglalkozó középiskolai hittaná-
roknak sem állanak ily magyarnyelvű kézikönyvek rendelkezé-
sükre ! Pedig sem anyagiakban, sem szellemiekben nincs nálunk 
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hiány! Német müvekre vagyunk utalva! És aki nem tud néme-
tül? Kizárólag magyarnyelvű s bizony nagyon is sovány tar-
talmú diákok részére írt tankönyvekre van utalva, mert még 
Dudek, Szuszai apologiái sem teljesek, sőt egyik-másik kérdés-
ben nem egészen helytállók! Csodálkozhatunk-e, ha hitokta-
tásunknak nincs meg az óhajtott eredménye? Megfelelő nívós 
magyarnyelvű segédkönyvek hiányában heti harminc (!) órát 
«leadni» s e mellett eredményt várni: egyszerűen vakmerőség! 
Mikor fogják a magyar hitoktatás égető kérdését rendezni, a hit-
oktatók és hittanárok állását rendszeresíteni; őket a kényszerű 
óratöbbletektől mentesíteni és a hitoktatók fontos misszióját ér-
deme szerint megbecsülni, hogy a hitoktatók és a hittanárok 
beosztásukat necsak átmeneti «állapotnak-», hanem rendes, eset-
leg egész életükre szóló, nyugodt megélhetést biztosító elisme-
rést szerző «állás»-nak is tekinthessék!?! Csodálkozunk, hogy 
intelligentiánk nagy része nem ismeri vallását, prédikációra abso-
lute nem jár? De hisz csak jól katechizált növendékekből lehet-
nek egykoron jó prédikációhallgatók és templomlátogatók ! Talán 
a katholikus autonomia és a protestáns hitoktatók mozgalma a 
paritás elve alapján meghozza ezt is! 

Művét ezek szerint a németül értő középiskolai hittanárok-
nak is a legmelegebben ajánlhatom már csak azért is, mert e 
könyvben együtt találják nemcsak a szoros értelemben vett hit-
védelem anyagát, hanem a kath. hittan és egyháztörténelem hit-
védelmi pontjait is. Sőt e könyvet nagy haszonnal fogják for-
gatni a vallásuk iránt érdeklődő inteligensebb világi katholi-
kusok is. Igaz, a hitvédelem feladata nem az, hogy valakinek 
hitet adjon, mert a hitvédelem, mint tudomány, az észhez szól, 
a hit pedig nem csupán az ész, hanem ezenkívül még az akarat 
és az érzelem együttes műve, de igen alkalmas a modern hitet-
len áramlattal megcsapott embert hitében megerősíteni, kételyeit 
eloszlatni, vagyis meggyőződéses katholikussá tenni. 

Művének főbb tételei: Lehet-e a modern ember meggyő-
ződéses katholikus? Isten létének bizonyítékai. A bibliát illettő 
összes kérdések. A háromszemélyű egy Isten. A bűnbeesés. Az 
eredeti bűn. A megváltás mibenléte. Az evangéliumok. A fel-
támadás. Bűnbocsánat. Búcsú. Az egyház, ismertető jegyei. A pap-
ság és a pápasság. Az egyház küzdelmei és harcai. Az ember 
lelke. Az utolsó dolgok és a világvég. Müvét kimerítő és pon-
tos névmutató zárja be. 
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Kitűnő, lelkiismeretesen megírt mű. Érvelése mindenütt vilá-
gos, meggyőző és helytálló. A hitvédelemmel foglalkozóknak, 
hittanároknak, művelt közönség előtt prédikálóknak melegen 
ajánlhatom. 

Kassa. • Dr. Fekete Oéza József. 

S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici ord. praed. in Meta-
physicam Aristotelis commentaria cura et studio P. Fr. M.-R. 
Cathala O. P. Taurini (Italia), Sumptibus et typls Equ. Petri 
Marietti. Ára 12 frank. 

Az egyházi tudományok művelőinek nagyon hasznos és 
fölötte fontos az, hogy belássák, mennyire szükség van a bölcse-
leti tudományokban biztos és megdönthetetlen alapokra. Hisz e 
téren elegendő rámutatni b. e. X. Piusz pápának a modernismust 
elitélő körleveleire, aquinói sz. Tamás bölcseleti rendszerét és 
S. Theol.-t előiró rendelkezéseire, amelyek könnyen és világosan 
meggyőzik a hittudóst az iskolásbölcselet — a philosophia 
perennis — nélkülözhetetlen szükségességéről. Sokak tévedésé-
nek oka abban kereshető, hogy az igazság helyes forrását ismer-
tető jegyeit vagy nem ismerik, vagy tagadják, vagy kevésre be-
csülik. Egyedül elméjök élességében biznak, az igaz útról le-
térve, a kath. egyház szellemétől eltérnek, a régiek bölcseletét 
megvetik, önmaguknak alkotnak tetszésszerinti tudományos irányt. 

Épen ezért, már évszázadokon át hangoztatta az egyház aqu-
nói sz. Tamás bölcseletének követését. Ugyanerre hívja fel 
figyelmünket a három utolsó pápa többrendbeli intézkedése. 
De nem elég tudni, hogy honnét kell és lehet meríteni a helyes 
irányító elveket, az igazság megdönthetetlen alapelveit, hanem 
szükség van megfelelő forrásokra is, könnyen hozzáférhető, lehe-
tőleg kritikus kiadású művekre is, amelyekben a halhatatlan 
emlékű angyali Mester örökbecsű tanai elénk tárulnak. E célt 
óhajtja szolgálni a jelen mű is. 

Már XIII. Leó pápa neve és intézkedése alatt megkezdték 
az angyali Mester munkáinak kritikus kiadását s ennek jó része 
már meg is jelent. De e kiadás úgy terjedelménél, mint nagy-
ságánál fogva kevésbbé alkalmas mindennapi használatra, nem 
kézikönyv gyanánt készült, épen ezért szükségesnek látszott egy 
kisebb kiadás, amely a kritikus kiadás mellett kézikönyv alak-
jánál fogva inkább megfelel a köznapi használatnak. XIII. Leó 
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és X. Piusz pápák óhajának megfelelően ilyféle kiadásra lovag 
Marietti Péter vállalkozott Turinban. A 8. rétü alakban eleddig 
megjelentek már sz. Tamás köv. művei : S. Theologica De Rubeis 
és Billuart jegyzeteivel, In omnes S. Pauli A. Epistolas com-
mentaria, Catena Aurea in Quatuor Evangelia, In Evangelia S 
Matthei et S. Joannis Commentaria, Summa C. Qentiles, Quae-
stiones Disputatae et quodlibetales és Compendium Summae 
Theologicae. Majd a fentemlített Arist, commentarium. 

A nemes vállalkozást örömmel üdvözölhetjük, sajnáljuk, 
hogy a háború miatt lassan halad tovább. Lehetséges ugyan, 
hogy már újabb is megjelent. Az Arist. Comment, kritikus, 
előbb kiadott opera omnia után készült. El van látva egy könnyű, 
áttekintést szolgáló táblázattal. 

Az egész művön át sorszám húzódik az egyes gondolatok 
szétválasztására és a könnyebb idézés végett. A minden izében 
ügyes, gyakorlati kiadást mindenkinek melegen ajánljuk. 

Lippa. Dr. Faragó János. 



Ig§§ III. V E G Y E S E K § f § | 

NOGÁLL JÁNOS ÉS A «RELIGIO».* 

Az az időszak, amelyben Nogáll szép tehetségét, alapos 
\ képzettségét és ifjú lelkének egész buzgóságát az oltár szolgála-

tára szentelte, a XIX. század közepe, a magyar egyháztörténet 
legszomorúbb korszakai közé tartozik. A josephinismus szelleme 
fogva tartotta kevés kivétellel az egyháziak lelkét is. Ennek 
tanait hirdették a szemináriumi tanszékekről is, a világiakat pedig 
a liberalismus fényének csalfa csillogása ejtette tévedésbe. A nagy 
egyházpolitikai viták, melyek ez időtájt főleg a vegyes házassá-
gok kérdésében a követek tábláján lezajlottak, dacára egyesek 
(Lajcsák, Lonovics) buzgólkodásának, kudarcot hoztak az egy-
házra s népszerűtlenné tették annak ügyét. 

A Széchenyi fellépésével megindult nemzeti irány ekkor 
már nagy erővel tört előre, az irodalomban is egyre örvende-
tesebb haladást tett, de a liberalizmus csaknem teljesen magának 
sajátította azt ki. 

Előrelátó gondolkozó fők elérkezettnek látták az időt arra, 
hogy az igazi keresztény szellemű egyházi, tudományos és tár-
sadalmi mozgalmaknak irányítására s a közönségnek felvilágosí-
tására sajtót teremtsenek. E célból indította meg Szaniszló 
Ferenc, akkoron váradi kanonok s a pesti központi papnevelő-
intézet kormányzója, 1841-ben nagyrahivatott közlönyét, a Religio 
és Nevelést, mely a magyar időszaki sajtóban sokáig egymaga 
képviselte a katholicismust, sőt az absolutismus szomorú évei-
ben egyideig a nemzeti iránynak is egyetlen szócsöve volt. Sza-
niszló köré csakhamar előkelő irói gárda csoportosult : Csajághy 
Sándor, Haynald Lajos, Fogarasy Mihály, Körmöcy Imre, Ranol-
der János, Danielik János, Szabó Imre, Tárkányi Béla, Sujánszky 
Antal, Fejér György, Jámbor Pál, Majer István, Szilágyi János, 
Garay Alajos, Hoványi Ferenc és a főmunkatárs Somogyi Károly. 

* A jelen cikk része annak az emlékbeszédnek, melyet szerzője folyó é. 
májusban a Szent-lstván-Akadémiában tartott. 
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Mikor Szaniszló a kir. helytartótanács egyházi referense lett, 
kénytelen volt megválni lapjától s annak szerkesztése Somogyira 
szállott, ki a fiatal és sok szép reményre jogosító Nogállt vette 
maga mellé munkatársul. 

Nogállnak igen jó iskola volt az a két esztendő, melyet 
Somogyi oldalánál töltött. Somogyi nagy tehetség, erős egyéni-
ség, alapos tudós volt s akkor már vezérszerepet vitt az iroda-
lomban. i Somogyi újítást hozott be a Religiónál. Egyházi Lite-
turai Lap címen hetenkint irodalmi mellékletet adott, melyben a 
hazai és külföldi irodalom újabb termékeit ismertette. Két igen 
ügyes könyvkereskedőnk és könyvkiadónk volt akkor Pesten : 
Heckenast Gusztáv és Hartleben Adolf; ezek figyelemmel kisér-
ték a külföldi könyvpiacot és minden újdonságot megkerítettek 
a Religiónak. Nogáll theologiai és filozofiai képzettségét és ritka 
szép nyelvismereteit így szépen értékesítette a Religiónál s egy-
úttal maga is sokat tanult Somogyi vezetése mellett, ilyen iro-
dalmi foglalkozás közben. Első dolgozatai kritikai ismertetések 
voltak. Mint a lapnak belső munkatársa nem tehette minden 
közlemény alá nevét vagy jegyét (N II), de biztosra vehető, 
hogy az 1843-iki évfolyam II. felében név és jegy nélkül meg-
jelent két kisebb Kempis ismertetés (egyik Grégrey Histoire de 
l'Imitation de Jesus, Christ c. művét ismerteti, mely főleg az 
Imitatio szerzőjének kérdésével foglalkozik, a másik a Krisztus 
követésének német verses fordítása) az ő tollából származott. 

Saját neve alatt először volt növendéktársainak, illetőleg a 
Magyar Gyakorló Iskolának 1843-iki kiadványát ismerteti s ennek 
kapcsán egy nagyobb tanulmányt írt az inquisitióról, sikeresen 
cáfolva benne az egyház ellen e tárgyban felhozni szokott alap-
talan vádakat és történeti hazugságokat. Ugyancsak hitvédelmi 
irányú egy másik önálló tanulmánya a szentírás olvasásáról és 
a bibliafordításokról. 

A Religio megindításának egyik főcélja a hitvédelem volt 
s így természetes, hogy közleményei legnagyobbrészt apologeti-
kus irányúak, de a Protestáns egyházi és iskolai lap megindítása 
óta (1842) egyúttal polemikus irányúak is. Nogáll cikkei és ta-
nulmányai is magukon viselik ezen irányzat bélyegét. 

Azonban Nogáll szelid természete nem való volt a pole-

1 Somogyiról igen szépen emlékezik meg Nogáll a Szentek tudományá-
nak II. kiadásában. 
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miára s így az igazi polémiát Somogyi, a szerkesztő inkább 
maga vitte, aki sohse maradt adós ellenfeleinek. 

Nogállnak nemes lelkülete az ilyen cikkekben is szépen 
nyilvánul. A Protestantismus két legnagyobb és legtudósabb 
ellenfeléről Bellarmin és Möhlerről írt tanulmányában (1845) is 
affelett sajnálkozik, hogy a protestantismust a rationalismus any-
nyira hatalmába ejtette, hogy positiv hitét elveszti és atheis-
tává lesz. 

Nogállnak első irodalmi fellépését tárgyalva, fel kell itt 
említenünk, hogy ez időben alakult meg Budapesten a Jó és 
olcsó könyvkiadó vállalat, melyből a mai Szent-István-Társulat 
fejlődött. E társulat létesítésére az indítványt Fogarasy Mihály 
váradi kanonok, később erdélyi püspök 1844-ben tette közzé a 
Religióban. Az indítványt sok hozzászólás követte, míg 1847-ben 
sikerült a tervet megvalósítani. 

E mozgalmakban Nogáll kezdettől fogva élénk részt vett, 
ott állott a társulat bölcsőjénél. Őt bízta meg a társulat első 
imakönyvének megírásával s ő szerkesztette Krotkyval a társulat 
német néplapját, a Katholischer Christ-^t, a legveszedelmesebb 
időkben, a szabadságharc éveiben, amikor emiatt kellemetlen-
sége is támadt Madarász rendőrminiszterrel, aki ad audiendum 
verbum idézte őt maga elé. Nogáll megjelent, előtte, felvilágo-
sította őt szándékának tisztasága felől, de mikor a miniszter 
figyelmeztette, jusson eszébe, mikor vele beszél, hogy ő most az 
élet és halál felett rendelkezik, Nogállnak volt bátorsága szemébe 
mondani, hogy hatalma van ugyan mindehhez, de éreztette vele, 
hogy joga nincs. Mire Madarász szeliden megintette őt s meg-
békülve bocsátotta el. 

Nagyvárad. Dr. Vucskics Oyula. 

A RIDEG, TÚLZÓ FEMINISMUS BÍRÁLATA.1 

Nyiltan megvalljuk, hogy a rideg, túlzó feminismus nekünk 
nem rokonszenves és a fiatal lányokat óva intjük attól, hogy 
tájékozatlanságuknál fogva az ilyen feminista tanoknak követői 
legyenek! A túlzó feministáknak már a kiindulási pontjuk is 

1 L. Qonda Bélának ily című könyvét (122—127 lap): «A fiatal leány 
otthon». Budapest, 1917. Szerző kiadása. Élet irodalmi és nyomdai r.-társaság. 
Ára fűzve 4 korona 50 fillér. 
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téves és erőszakolt. Azt kívánják ugyanis, hogy a társadalomban és 
az életben a nő azért érvényesüljön, mert ő nő. Szóval : nem a 
tehetsége és a rátermettsége legyen döntő, hanem az, hogy: nő. 
Ez teljesen hibás felfogás ; mert az élet az egyéneket belső érté-
kük és nem a nemük szerint vizsgálja. Pusztán azért, mert valaki 
nő, még nincs joga az érvényesülésre. A nők tehát nem nemük-
nél fogva, hanem önmagukban értékeket kifejlesztve, tudásuk, 
műveltségük s akaraterejük útján keressenek érvényesülést. Köz-
tiszteletben álló, kiváló író- és művésznőink, paedagogusaink s 
a társadalmi tevékenység egyéb terein kivált nőink is nem a 
nemük folytán, hanem azért érvényesülnek, mert — képességek. 

A túlzó feministák másik alapvető hibája, hogy elveik hir-
detését izzó férfigyűlölet hatja át. Szerintük minden rossznak a 
férfiak az okai; a férfiak állanak a nők jobb boldogulásának az 
útjában. A férfi, ha semmi egyébért nem is, de azért, mert férfi, 
már gyűlöletes. Mondanunk sem kell, hogy a nő és férfi közt 
való ilyen gyűlöletszítás már maga elitélendő. A társadalmi rend 
teljes felbomlására, vagyis anarchiára vezetne, ha az egymás 
munkájára utalt férfi és nő mint ellenségek állanának szemben. 
Ilyen ellenséges gondolatok egy igazi férfi és egy nemesen gon-
dolkodó nő lelkében sohasem verhetnek gyökeret. Ha sok egyébre 
nem is, gondoljunk csak arra, hogy az a sok millió nő becsüle-
tes apák (— tehát férfiak —) keserves keresményének és szerető 
szivének az áldásai alatt nőtt fel. 

A harmadik, ugyancsak nem helytálló, túlzó feminista elv 
az (ami egyébként több más szélsőséges irányzatnak is az állás-
pontja), hogy a legfőbb cél: az egyén minél jobb boldogulása, 
mely mellett minden egyéb teljesen eltörpül, alárendelt jelentő-
ségűvé válik. Ezért tehát a nők előtt meg kell nyitni kivétel 
nélkül minden pályát; a férfiak menjenek el az útból s a nő 
még feleség vagy családanya se legyen, ha másképen jobban bol-
dogulhat, több pénzt kereshet! Ez az individuálista és materia-
lista, vagyis egyénien önző és lelketlenül anyagias felfogás, más 
vonatkozásokban, sajnos eleget rombolt már a férfitársadalomban 
is. A nőknél azonban még sokkal elhibázottabb ! A nőket nem 
lehet, csupa foglalkozási pályákra kergetve, a családi élettől el-
vonni, attól megfosztani. A nőnek a családi életben való hivatá-
sát ugyanis nem a férfiak, hanem az örök természeti törvények, 
a természetes fejlődés szabják meg, hivatásuk ezek alapján alakul 
ki. A természet örök rendjén változtatni pedig nem lehet. Az a 
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szándék, hogy a nők nagy tömegét a családi hivatástól egy fel-
tételezett jobb boldogulás reményében elvonják, már azért is 
erkölcstelen, mert a nőnek, mint egv énnek, nemcsak a boldogulá-
sával, de a boldogságával is kell törődni. Az esetleges boldo-
gulás érdekében nem szabad a családi boldogságot áldozatul 
dobni ! 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a háború az ilyen elvakult túl-
zásoknak is teljes csődjét okozta. Ma már minden nemzetet, or-
szágot sokkal inkább áthat annak a tudata, hogy a nőnek első-
sorban a családban van a helye és pedig: nemcsak a saját bol-
dogsága, de a nemzetek fennmaradása, újraébredése és továbbfej-
lődése érdekében is! A kormányoknak lesz rá gondjuk, hogy ez 
az elv kellő támogatás mellett parancsoló szükségként is keresz-
tül vitessék s a jövőben már a nőnevelésben is fokozottabban 
kifejezésre jusson. 

Ami azt illeti, hogy a nők számára kivétel nélkül minden 
pályát meg kell nyitni, mert épen a háborúban oly sokoldalú 
alkalmazhatóságról tettek tanúságot, általánosságban szintén nem 
áll meg. Az, hogy például egy fogtechnikus hadbavonult s mun-
káját a felesége látja el, még nem jelenti azt, hogy ezentúl fog-
technikus csak nő legyen, a férfiak szoruljanak le erről a pályá-
ról. Az életviszonyok, a körülmények oda sodorhatnak valakit 
egy bizonyos pályára ; de ezt általánosítani nem lehet, mert ebből 
a közérdekre hárulna kár. Hogy egy ellenpróbát is mondjunk: 
a férfiak a háborúban nagyon sok háztartási dologgal is foglal-
koznak, meglett úriemberek járnak vásárolni a piacra, tudják 
mindennek az árát, veszekednek a piaci kofákkal, tudják, hány 
deka kell a húsból, főzelékből, lisztből; de azért korántsem kö-
vetelik, hogy a háború után a feleségük keresse meg a kenyeret, 
ők pedig majd a háztartást fogják vezetni. 

A túlzó feministák harcmodoráról is kell néhány szót szól-
nunk. Közismert dolog, hogy az angol suffragettek férfiruhákba, 
vagy férfiasan öltözve, üvöltözve járják be az utcákat ; ablakokat, 
kirakatokat, lámpákat törnek be s ekképen akarnak «jogokat» 
kivívni! Az ilyen- eljárás nem nőies, hanem durva s ezért ellen-
szenvre tarthat számot. A magyar túlzó feministák harcmodora 
nem ilyen, bár vannak a vezetők közt, kik titokban az erőszakos 
fellépést helyeslik; de — szerencsére — nálunk bajos ezzel az 
eszközzel élni. Egyébként a harcmodoruk alapja: az izzó férfi-
gyűlölet, eszköze : az izgatás, a demagógia. Viselkedésükben túl-
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nyomó: a proletár-megnyilvánulás. Mindez csupa olyan jelenség, 
mely egy emelkedettebb erkölcsi felfogású, választékosan finom 
Ízlésű, minden tekintetben igazi úrinőnek, fiatal leánynak rokon-
szenves nem lehet. 

A feministák másik csoportja: a «mérsékeltek». Ezek — 
figyelemmel a természet örök törvényeire — s az egyéb lehető-
ségekre, igyekeznek a nők számára minden olyan pályát meg-
nyittatni, melynek betöltése mellett a nő egyrészt nem szakad cl 
a családi élettől, másrészt pedig, melyre a nő határozott ráter-
mettséget mutat. Elvük az, hogy a valóban rátermett, tehetséges 
és tudományosan képzett nőnek ne álljon az érvényesülése útjá-
ban az, hogy ő nő! Hogy egy példát is mondjunk: a nő azzal, 
hogy a gyógyszerészi és vegyészi pályára alkalmasnak bizonyult, 
jelét adta annak, hogy például jó vegyészmérnök is lehet. Ez a 
pálya pedig ezidőszerint még el van zárva nálunk a nőktől. Vagy: 
vannak nők, kik az egyetemen bizonyos tantárgyakat hallgatnak 
s látják, hogy sokkal alaposabb a képzettségük valamelyik tárgy-
ban, mint a velük egy padban ülő férfi-hallgatóké. Mindennek 
dacára, a kevesebb tudású férfi a tárgyból képesítő-vizsgát tehet, 
a nő nem! Tehát jelen esetben azért nem, mert ő nő! Kétség-
telen, hogy az ilyen jelenség a komoly, ambiciózus nőt bántja. 
Remélnünk lehet azonban, hogy mihelyt az ideje elkövetkezik, 
ezeken a bántó körülményeken az illetékesek segíteni fognak. 

A szociális vonatkozású nőmozgalmak már eddig is nagyon 
tiszteletreméltó eredményeket értek el az anya- és csecsemő-
védelem terén; a tüdővész, alkoholismus, a vérbajok stb. elleni 
küzdelemben ; a női erkölcs megoltalmazása, a cseléd-jóléti intéz-
mények, a népotthonok, közös konyhák, a fiatalkorú bűnösök, az 
ingyenes élelmiszereket osztó intézmények, az árvaügyek stb. stb. 
terén ! A háború után e nemes ügyek megszaporodnak : elég, ha 
a rokkantak és a hadiárvák iigyét említjük, ami a legközelebbi 
idők egyik legfontosabb kérdése lesz. Az ilyen nőmozgalmakban 
való tevékenység, valóban munkás részvétel minden fiatal leány-
nak nagyon ajánlható kötelesség. A fővárosban is, de a vidéken, 
különösen a kisebb helységekben, a fiatal leányokra e tekintet-
ben nagy hivatás vár. Az állam (egymaga) nem gondoskodhatik 
mindenről; de különben is, a szociális kérdésekben tett hatósági 
intézkedéseknek lelke csak akkor lehet, ha a társadalom s ennek 
kebelében elsősorban a nő segítségül siet! 

Minden magyar fiatal leány tartsa nemcsak szive szerint 
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való, de a Nemzettel, Hazánkkal szemben tartozó kötelességének, 
hogy e munkából a maga részét, a legjobb igyekezete szerint, 
kivegye. E társadalmi tevékenység során a női léleknek, hajla-
moknak elsőrendű érvényesülés jut; sőt a kérdésnek sok oly 
fontos vonatkozása van, melyet csakis a nő láthat el megfelelően. 

A háború soha nem gondolt mértékben kibővítette a hon-
leányi kötelességek határait.. A magyar fiatal leányokra és asszo-
nyokra a társadalmi (szociális) bajok egész erdeje s a női nemes 
hivatásoknak egész virágos kertje vár. A társadalom és a Haza 
a nőktől várja, hogy irtsák ezt az erdőt s ápolják és öntözzék e 
kert virágait! 

Temesvár. Németh Sándor. 

JELENTÉS A HORVÁTH-FÉLE ALAPBÓL JUTALMA-
ZOTT MUNKÁKRÓL ÉS PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 

A budapesti kir. m. tudományegyetem hittudományi kara 
f. é. június 1-én tartott VII. r. ülésében a Horváth-alapítványból 
az alapító szándéka szerint oly művek szerzőit jutalmazta, amelyek 
a különféle hittudományi szakokhoz, de kivált a keresztény 
erkölcstanhoz tartozó tárgyakat akár a hittudományok művelésé-
nek, akár terjesztésének célzatával, tehát akár a hittudományi 
szakemberek, akár a művelt közönség érdekeinek megfelelően, de 
mindenesetre tudományos értékkel, magyar nyelven és pedig 
súlyosabb kifogás alá nem eső magyarsággal, nem kifejezetten 
hitvitázó (polemikus) irányzattal fejtegetnek s amelyek 1915—17-ig 
jelentek meg. A kar e jutalmazásnál elismerő dicsérettel emlé-
kezett meg azon Írókról, kik az utolsó három év alatt jeles 
munkákkal gazdagították kath. magyar irodalmunkat és tudomá-
nyunkat, de akik állásuknál vagy tárgykörüknél fogva versenyen 
kívül állóknak tekintendők. A következő művek szerzőit jutalmazta 
a kar 600—600 (hatszáz) koronával : 

1. Magdics Oáspár, Tanulságosabb fejezetek a természet-
tudományok köréből. Székesfehérvár, 1916. 

2. Platz Bonifác dr., Apologiai vitatkozások az igazság körül. 
Budapest, 1915. 

3. Scheffler János dr., A világi papok kánoni engedelmessége. 
Budapest, 1916., és Szabad-e a papoknak nyerészkedniök ? Buda-
pest, 1917. 
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4. Sörös Pongrác, A pannonhalmi főapátság története. VI. A. 
Budapest, 1916. 

5. Vass József dr., Magyarok vigasztalása. Budapest, 1916. 
A jutalmazottak bélyeges nyugtatványaikat küldjék be a 

hittudományi kar dékáni hivatalához, ahonnan a jutalomdíjat 
azonnal meg fogják kapni. Egyúttal felszólítom a jutalmazottakat, 
hogy amennyiben jutalmazott művüket még nem küldötték volna 
meg a karnak, ezt megtegyék; a nem jutalmazott jelentkezők 
pedig beküldött műveiket visszakaphatják saját költségükön, ha 
ebbeli kívánságukat a dékáni hivatallal közlik. A jutalmazottak 
műveik új kiadásának címlapjára nyomtathatják: A budapesti 
tudományegyetem hittudományi kara által a Horváth-alapból 
jutalmazott munka. 

A hittudományi kar, ugyanezen üléséből a Horváth-alapít-
vány terhére újból pályázatot hirdet a következő két tételre: 

a) Az újszövetségi szentirástudományból : A magyar biblia-
fordítások története és bírálata. A történeti résznek fel kell «lelnie 
a fordítások eredetét, kódexeit és kiadásait, sorsát és más fordí-
tásokhoz való viszonyát; a biráló résznek ki kell terjeszkednie 
az összes hermeneutikai és nyelvi szempontokra. 

b) Az alapvető hittanból : Az egyházról szóló kath. tan alap-
jait képező (Mt. 16, 18 k, 18, 17 k, 28, 18 k, Lk. 22, 31 k, Ján. 
21, 15 k. stb.) hitelességének védelme az újabb felfogásokkal 
szemben. 

A munkák a művelt közönség igényeihez alkalmazkodjanak, 
az alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar nyelvet hasz-
náljanak s legalább 15 nyomtatott ívre terjedjenek. A pályaművek 
idegen kézzel vagy gépírással olvashatóan írva, a szerző nevét 
rejtő zárt jeligés levélke kíséretében a hittudományi kar dékáni 
hivatalánál 1919. nov. l - ig nyújtandók be. A postai vagy szemé-
lyes kézbesítésnél a szerző tartozik ismeretlenségét megőrizni. 

Jutalomdíj egyenkint 1200, azaz egyezerkettőszáz korona. 
A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban külön könyv 

alakjában vagy folyóiratban közzétenni. 
Budapest, 1918. június hó 7. 

Lukcsics József dr. s. k. 
a hittudományi kar e. i. dékánja-
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FIZETÉSEK NYUGTATÁSA 

Fizetések nyugtatása . 

1914-re és 1915-re évfolyamonkint 12 koronát fizettek: Dr. Bálás Károly, 
Gáspári Antal, Zlattnyánszky János. 

1916-ra 12 K-t fizetett: Dr. Finály Gábor. 
1917-re 12 K-t fizettek:} Dr. Giesswein Sándor, Kovács Antal, dr. Csiszárik 

János, Szekfű Ignác, dr. Metzker József, dr. Finály Gábor. 
1918-ra 20 K-t fizettek: Dr. Almásy Antal, Bednarik József, Benyák 

József, Bernátsky Ferenc, dr. Bundala János, dr. Bürchner László, dr. Csiszárik 
János, Szent-Ferencrendi zárda Pápa, Székesfehérvár, Szent-Ferencrendi hittan-
hallgatók Pozsony, Főgimnázium Szatmár-Németi, Rozsnyó, dr. Frey János, 
dr. Giesswein Sándor, Györkös József, dr. Hamvas Endre, Hámon Róbert, 
Hlusek István, dr. Horváth Sándor Szepeshely, Huszár János, Jáross Béla, Jernei 
János, Ilkics István, Kir. Jogakadémia Nagy-Várad, Kayser Lajos, Keberics 
Ferenc, dr. Klekner Alajos, Kocsis Lajos, Kovács Antal, dr. Kramp János, 
Kriston Endre, Kuller Ferenc, L. sz. Káptalan Nagy-Várad, dr. Lőrincz Gyula 
Szentgotthárd, Magyar Egyházirod. Iskola Budapest, Matuskovich Márton, 
dr. Metzker József, Német István, dr. Pop József, Petrovics Gyula, Pivárcsi 
István, Plébániahivatal Drégelypalánk, Gyula, Poprád, Zalaszántó, dr. Radványi 
Viktor, dr. Saly László, Simkó Károly, Schier József, Szabó István, Szekfű 
Ignác, dr. Töttössy Miklós, Turcsek József, Warga Manó, Wéber József, dr. 
Wiederkehr József, Zlatos József, Zseltvay Fedor. 18 K-t fizetett: Kir. kath. fő-
gimnázium Eperjes. 14 K-t fizetett: dr. Bárány József. 10 K-t fizettek : Sághy 
Sándor, dr. Zsiska Pál. 8 K-t fizetett: Ocskó Lajos (kiegészítés). 6 K-t fizet-
tek: Malák Ferenc, Szabó Sadocus (kiegészítés). 

A Hittudom. F.-ra 1913-ra : dr. Giesswein Sándor. 

A nyugtatást június 10-én zártam le. 
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint 

erről az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet 
küldtek, szíveskedjenek a pótlást megtenni ; kívánatra újabb be-
fizetési lapot küldök. A hátralékosok a cimükre újból küldött 
befizetési lapot szíveskedjenek mindjárt igénybe venni. 

Dr. Kiss J á n o s egyetemi tanárnál (Budapest, IX., Mátyás- • 
utca 18.) kaphatók: 

Aquir.ói sz. Tamás életrajza, díszes kötésben 4 kor. 
Katschthaler János: Katholikus ágazatos hittan, 6 kötet,fűzve 

38 kor., félbőrben 50 kor. 
Imádkozzuuk, imádságos- és énekeskönyv, szerkesztette 

dr. Kiss János. 8, 9 és 10 koronás példányok. 10 és több pél-
dánynál 25% leszámítás. 



PAPOK KÖZLÖNYE 
Szerkesz t i : Dr. Czapik Gyula theo lo -
giai tanár. Temesvár . Szeminár ium. 

P Á Z M Á N Y P É T E R hitszónoklati me l l ék le te ive l együtt évi 
17 korona 5 0 fi l lér . — Megje len ik 
m i n d e n h ó 1-én é s 15-én. — Á tudo-
m á n y o s é s gyakor lat i le lkipásztorko-
dás l ege l ter jedtebb magyar fo lyó irata . 

E g y h á z i Z e n e K ö z l ö n y 
Az Országos Magyar Cec í l ia -Egyesü le t megb ízásábó l 
szerkeszti JÁROSY D E Z S Ő , az orsz. magy. kir. z ene -
akadémia tanára. A z e n e i mel lék le t társszerkesztője 
ifj. B ü c h n e r Antal, f ő s z é k e s e g y h á z i karnagy, — Meg-
je len ik júl . é s aug. k ivéte léve l m i n d e n hónapban. 25-ik 
évfo lyam. — Egy évre 10 kor., ké tnye lvű melléklettel 
12 kor., háromnye lvűve l 14 korona . — Szerkesz tőség 
é s kiadóhivatal Temesvár-Be lváros , papneve lő intézet . 

* MŰINTÉZET. * 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gözüzemre berendezett gépekkel cs. és kir . udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , X. , S z i g l i g e t i - u t c a 2 9 . sz . 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r - u d v a p i s z á l l í t ó , a 

Ferenc József*rend lovagja. 
A pár i s i , bécsi , pécsi s tb . k iá l l í tásokon k i tün te tve . 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



Most jelent meg 
a Szent-István-Társulat 

Kiadásában 
w ' 

az O - é s Ú j s z ö v e t s é g i 

S Z E N T Í R Á S 
a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre, Káldi György for-
dítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozta Tárkányi B. József, az apostoli 

Szentszék jóváhagyásával 3-ik változatlan 
kiadás utolsó IV. befejező kötete. 

Ezen most már teljes Szentírás, mely 
négy könnyen kezelhető kötetben, fekete 
védőtokban, ízléses aranydíszes félvászon-
kötésben jön forgalomba, bolti ára 
34 korona. 

Tekintettel arra a páratlanul áldásos 
misszióra, melyet a Szentírás ez ujabb 
kiadásának a kath. magyarság legszéle-
sebb rétegeiben teljesítenie kell, a négy 
kötetet tokkal, — dacára a mai előállí-
tási költségek hallatlan drágaságának — 
34 korona helyett, a lehető legmérsékel-
tebb áron, — 25 koronáért adjuk. 

Mindazoknak, kik ezen Szentirásmegren-
delőit összegyűjtik, minden tíz példány után egy teljes példányt ingyen adunk. 

Ezen leszállított áron juthat mindenki a Szentíráshoz, ha rendelé-
sét mielőbb beküldi, mert a mai nap-nap után emelkedő kötési árak 
mellett csak egy bizonyos mennyiségű példányszám áll rendelkezésünkre 
és így az újabb kötésnél az ár lényegesen fog emelkedni. 

Megrendelhető a Szent-István-Társulat könyvkereske-
désében Budapest, IV., Kecskeméti-u. 2. és Szegeden, 
Kárász-u.lO.valamintazösszes könyvkereskedésekben. 
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vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
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pest, IX., Mátyás-utca 18. 



I. É R T E K E Z É S E K 

a k é r ő i m á d s á g s z ü k s é g e s s é g é r ő l . 

IGEN érdekes és fölötte tanulságos kérdést vetett fel — «Ist nicht 
die Notwendigkeit des Gebetes zur Beharrlichkeit definierte 

Qlaubenswahrheit?» cím alatt — a paderborni «THEOLOGIE U N D 

GLAUBE» c. folyóiratban (9. évf. 10. füz. 6 0 5 . 1.) Springer Emil 
J. t. atya, a serajevói érseki hittudományi főiskola tanára. 

Minden keresztény erkölcstudományi tankönyvben avagy 
az imádságról külön értekező elméleti monográfiában elő szokott 
fordulni az a kérdés: szükséges-e az imádság, névszerint a kérő 
imádság az üdvösségre? és mennyiben? 

Erre a kérdésre — az atheistákkal,apantheistákkal, a pelagiá-
nusokkal, a fatalistákkal, az «egy szükségest», az egyedül, jó cselek-
vés nélkül üdvözítő bizó hitet hirdető protestánsokkal, a quietis-
tákkal, a deistákkal egyfelől, és másfelől az euchitákkal szemben, i 

i «Qegen die Wahrheit der Notwendigkeit des Gebetes sind gerichtet 
die Irrtümer : 

a) der Pelagianer und aller Häretiker, welche die Notwendigkeit der 
Gnade leugnen ; 

b) der Fatalisten, welche keine Freiheit kennen, sondern alles von einer 
blinden, notwendig wirkenden Ursache ableiten ; 

c) der Reformatoren, die für das Heil nichts für notwendig erachten 
ausser dem Fiduzialglauben ; 

d) die Quietisten, welche wenigstens für den Zustand des inneren 
Lebens und der vollkommenen Tugend keine Übung des Gebetes zulassen, 
da in demselben die Seele sich rein passiv zu verhalten habe, auf dass Gott 
alles in ihr wirke; (Prop. 14. Mich. Molinos damn, ab Innoc. XI.; prop. 15.) 

e) der Deisten, welche die Leitung der Welt durch die göttl. Vorsehung 
verleugnen und von Gott denken : Circa cardines caeli ambulat et nostra non 
considérât. Job. cap. 22. 

f ) Per excessum fehlten die Euchiten, auch Messalianer genannt, (s. Aug. 
Haer. 77., s. Jo. Damasc. Haer. 80., s Epiph. Haer. 80.), die wähnten, das 
Gebet sei die allein notwendige Bedingung des Heiles und ersetze alles andere, 
selbst die Taufe.» 

Katholische Moraltheologie. Von Dr. Joh. Ev. Pruner. 3. kiad. I. 249. 1. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 31 
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valamennyi katholikus theologus megegyezik abban, hogy az 
imádság általában véve (lelkünk felszárnyalása Istenhez), névsze-
rint pedig és különösen a kérő imádság, valamint természeti úgy 
positiv természetfölötti isteni törvény által (de praecepto) köteles-
ségévé van kiróva a felnőtt s kivált a keresztény embernek. A tétel 
az egyház nyelvén így szól : Oratio omnibus adultis necessaria 
est necessitate praecepti divini, sc. ad finem bonum in genere 
et ad finem ultimum in specie. 

Ami az imádságnak, különösen a kérő imádságnak föltétlen, 
nélkülözhetetlen, eszközszerű szükségességét (necessitatem medii) 
illeti: e tekintetben a serajevói hittudományi főiskola nevezett 
tanára, átkutatva számos régi és újabb szerző tanítását, az effajta 
szükségességre nézve nem talált egészen egyöntetű tanítást és 
fejtegetést; sőt egy nagy, tátongó hiányt fedezett fel valameny-
nyiben, és pedig azt a hiányt: 

1. hogy senki a kérő imádság szükségességéről szóló taní-
tást legfőbb fokon bizonyosnak, vagyis de fide definita certának 
nem állapította meg; vagyis 

2. mindenkinek kikerülte eddig figyelmét az, hogy a kérő 
imádság szükségességéről szóló keresztény és katholikus tanítást 
az orangéi 2-ik zsinat (529-ben) végérvényesen definiálta, meg-
határozta és így kétségbevonhatatlanságát, vitathatlanságát leg-
főbb fokon megállapította. 

A serajevói hittudós fölfedezésének mind a két pontja ér-
demes arra, hogy itt tüzetes ismertetés tárgyává tegyük. 

A) Mit talált Springer atya a hittudósoknál az imádság 
nélkülözhetetlen eszközszerű szükségességéről? 

A választ az ő saját szavaival adjuk, amint következik: 
«Szent Tamás sehol az imádság szükségességével külön 

nem foglalkozik. Hogyha ezt megtette volna, vagyis ha erről 
külön fejezetet (articulust) írt volna, akkor valószínű, hogy a 
«Sed contra»-bani a mi kánonunkat2 találnók idézve. Hanem hát 
így csak itt-ott találunk műveiben rövid utalásokat az imádság 
szükségességéről. így például a Summa theologica 2—2, 83, 3 
ad 2: «Petere autem (cadit) sub praecepto religionis, quod qui-
dem praeceptum ponitur Matth. 7., ubi dicitur: Petite et acci-

1 In corpore articuli, ahol szt. Tamás kétségtelen tételt szokott megál-
lapítani. Cikkíró jegyzete. 

2 Az orangei zsinat 10. kánonját. (Cikkíró jegyzete.) 
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pietis.» Hogy itt oly necessitas praeceptire gondol, amely köz-
vetetlenül necessitas mediiből következik, következik a többi 
között az idézett helynek, a Catena aureaban adott magyarázatá-
ból.1 Eszerint az imádság eszközszerű szükségességét az ő fel-
fogása szerint hitágazatnak kell tekinteni. 

Valamivel terjedelmesebben, mint a legtöbb theologus, 
tárgyalja Suarez az imádság szükségességét.2 Világosan kiemeli, 
hogy az imádságnak voltakép szigorú szükségességet kell tulaj-
donítani, mint eszköznek nélkülözhetetlen kegyelmek megnye-
réséhez. Ha nem is mondja kifejezetten, kétséget nem hagy fenn 
aziránt, hogy ő az ily szükségességet katholikus tannak tartja. 
Ágoston és Jeromos szerint, úgymond, az imádság úgy szük-
séges, mint a kegyelem, ők tehát, hogy szükséges imádkozni, 
de fide certumnak (hinni köteles igazságnak) tartotta. Idézi, mint 
sok más későbbi hittudós, a trienti zsinat szavait: «Deus im-
possibilia non jubet, sed jubendo admonet et facere, quod possis 
et petere, quod non possis.»3 Az orangei zsinat sokkal kifejezőbb-
kánonját azonban, úgy mint valamennyien a többiek, figyelmen 
kívül hagyja. A würzbargiak (Wirceburgenses) könyvének 3. 
kötetében van egy függelék a vallásosság erényéről (de virtute 
religionis), Lessiustól átvéve,4 amely szerint a kérő imádság 
szükségessége hitágazat néhány a Szentírásból és az Atyák Írá-
sából vett hely szerint.5 Perrone szerint is6 ez az igazság de 
fide (hitágazat) a Szentírás és az Atyák egybehangzó tanítása 
alapján. 

Bouquillon szerint7 ez az igazság «bizonyos, talán de fide» (hit-

1 A necessitas mediit szt. Tamás más helyütt is világosan tanítja. In 4. 
Sent. dist. 15. q. 4. a. 1. ezt mondja : «Ad orationem quilibet homo tenetur ad 
bona spiritualia procuranda, quae nonnisi divinitus dantur; unde alio modo 
procurari non possunt, nisi ab ipso petantur.» C. j. 

2 De oratione in communi, cap. 28: Vivès XIV. 101—3. 
3 Sess. VI. de justif. cap. 11, 
4 Más helyen, igaz, Suarez idézi a ezt a mi kánonunkat, nevezetesem De 

gratia lib. 10. Cap. 2. u. 8. (Vivès t. IX., 573.) annak bizonyítására, hogy az 
állhatatosságra külön segítség szükséges. Ezt a kánon csakugyan megerősíti; 
de közvetetlenül az imádság szükségességét is megállapítja. Azért Suareznak az 
imádságról szóló értekezésében is kellett volna ezt a kánont idéznie; de ott 
ezt figyelmen kívül hagyta. 

5 N. 21. 
6 De virte relig. n. 57—9. 
7 De virt. relig. n. 189. 

31* 
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ágazat.)1 Aertnys2 és Marc,3 úgy látszik, az imádság eszközszerű 
szükségességét biztos tannak s talán hitágazatnak is tartják. 
Lehmkuhl atya előtt világos,4 hogy ez a szükségesség a Szent-
írásból következik.5 Noldin azt mondja, hogy a theologusok leg-
többen az imádság szükségszerűségét (necessitas medii) nemcsak 
biztosnak, de csaknem hitigazságnak, vix non «de fide» tartják.6 
Ballerini nincs egészen tisztában erre a necessitas mediire vo-
natkozólag; eldöntését a spekulatív theologusokra hagyja.7 Oé-
nicot vitatja a necessitas mediit, a bizonyítást Suarchra hivat-
kozva a dogmatikusokra hagyja.8 

A legtöbb dogmatikus nem foglalkozik többé ezzel a kér-
déssel. Kivétel Pesch. Azt mondja, hogy a necessitas medii he-
lyesen következik a Szentírásból (recte infertur.)^ 

Lig. sz. Alfonz a necessitas mediit erősen hangsúlyozza építő 
irataiban, amint ez «Das Gebet das grosse Mittel des Heiles» 
kis könyvéből (1. fej.) látható; «Vorbereitung zum Tode» cimü 
iratában, Lessiusszal, hitágazatnak tartja (30. elmélkedés); Theo-
logia Moralisában azonban ezt írja:10 «Probabilius est, oratio-
nem nobis esse necessariam necessitate medii cum Suarezio, 
Lessio, Laymanno etc. apud Salmanticenses, S. Thoma, contra 
Sylv. Led. Villái., qui putant necessitate praecepti.» Ezzel a 
«probabilius»-szal elégszenek meg Oury, Scavlni,n Bucceroni. 

1 Bouquillon ide vágó kötete, sajnos, nem áll rendelkezésemre : idézete-
met a Kirchenlexikonból veszem. (V. köt. 146. 1.) 

2 Lib. 3. n. 5. 
3 Inst. mor. n. 547. 
* T. I. n. 340. 
5 Ugyanez állapítható meg Müllem és Prunerre nézve. Amaz Theol. mor.* 

1. II. §. 48. ed. 9. p. 166. ezt a tételt vitatja: «Oratio necessaria est omnibus 
adultis, saltem communiter, necessitate medii ad salutem», a Sz. I., az Atyák és 
a trienti zsinat alapján. Pruner, Kath. Moraltheologie, 3. kiad. II. n. 237. ugyan-
azon az alapon ezt állítja : «Dieser Satz (hogy az imádság szükséges) ist zu ver-
stehen nicht blos im Sinne der Pflichtmäszigkeit (necessitas praecepti), sondern 
auch des Mittels zum Zweck (necessitas medii) insofern ein Mensch, der nie 
beten würde, sich auszer aller Beziehung zu seinem ewigen Endzweck gestellt 
hätte» C. j. 

« T. IL n. 146. 
7 Id relinquimus theologis speculativis diffiniendum. Op. mor. t. II. tr. 

6. n. 32. 
8 T. I. n. 258. Egyik oka a dolog tisztázatlanságának : a dogmatikusok 

a moralistákra, a moralisták a dogmatikusokra hagyják. 
9 Prael. dogm. t. IX. n. 359. 
'« 1. 3. az elején. 11 T. II. n. 6. 
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D'Hannibale irja, hogy az igazságnak megfelelőbb (verius), né-
cessitas mediit állítani.1 Sabetti szerint az imádság iuxta plures 
szükséges eszköz. P. Albert Schmitt2 azt véli, hogy az imádság-
nak eszközszerű szükségességét nem, hanem csakis erkölcsi szük-
ségességét lehet bebizonyítani; ezzel azt akarja mondani, amint 
a szöveg összefüggéséből következik, hogy — imádság nélkül az 
állhatatosság csak nehezebb, de nem lehetetlen.3 

Látszik tehát mindebből, hogy némely hittudós az imádság 
eszközszerií szükségességét kétségbe vonja, némelyek a kétség 
fölmerülését elősegítik, némelyek hitágazatnak tartják; de egyikök 
sem tartja definiált (ünnepélyesen kihirdetett) dogmának, épen 
azért, mert senki kánonunkat figyelembe nem veszi.» 

Eddig tart a serajevói jezsuita hittudós előadása arról, hogy 
ő az imádság szükségességéről mit talált az illetékes theologu-
soknál. 

B) Mit állapít meg Springer atya a kérő imádságról a II. 
orange-i (arausicanum) zsinat alapján? 

Mindenek előtt idézi az illető 10-ik kánont, amint követ-
kezik szórói-szóra: 

lAdiutorium Dei — etiam renatis ac sanctis — semper est 
imploratidum, ut ad finem bonum pervenire, vei in bono possint 
opere perdurare.n (Magyarul : Az újjászülötteknek és szenteknek 
is4 mindig kell Isten segítségeért könyörögni, hogy jó célra jutni, 
vagy a jó cselekvésben állandósulni legyenek képesek.) 

A kérő imádság szükségességéről egészen világosan szóló 
e kánon idézése után fejtegetését szerző így folytatja: 

«Hogy itt hitről van döntés, kétségbe nem vonják; a 
2-ik arausicanum minden kánonja ilyen természetű. Hogy az 
imádság szükségességéről történik döntés, következik ebből a 

1 T. II. n. 22. 
2 ZfkTh. 1911. 529 s. k. 1. 
3 Denzinger-Bannwart az Indexben «Qebet» szó alatt (XI. s köv.) a 

többi közt ezt jelzi : Oratio praesciti non est inutilis, vonatkozással Wikleff egy 
elitélt tévedésére ; de jelzése annak, hogy az imádság, utalással az orange-i ká-
nonra, szükséges, hiányzik. így Hardouinról. Ez is jele annak, hogy ezt a 
kánont nem eléggé figyelik meg. 

* T. i. a keresztségben vett megszentelő kegyelem és belénk öntött 
erényeken kívül elkerülhetetlenül szüksége van a felnőtt keresztény embernek 
cselekvő isteni kegyelmekre is ; ámde ezeket se dobálja az Úristen az emberek 
háta után, hanem csak a reá nézőknek és őt kérőknek osztogatja — mind kö" 
zönségesen. 
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kifejezésből: implorandum est (könyörögni kell). Hogy nem 
csupán necessitas praeceptiről1 van szó, hanem necessitas medi-
iről,2 világosan kitűnik ebből a kifejezésből, ut possint.3 Ez azt 
jelenti, hogy az imádság szükséges eszköz a végig kitartó állha-
tatossághoz, vagyis a jóban való kitartáshoz. Ez a kánon azok 
ellen a téves tanítók ellen irányul, kik azt vélték, hogy a meg-
igazult,4 kegyelem segítsége és e segítségért könyörgő imádság 
nélkül, minden törvényt megtarthat, minden bűnt elkerülhet. 
Necessitas mediiről van szó arra, hogy egyszerűen tehessen va-
laki, nem csupán arra, hogy könnyebben tehessen ; mert úgy 
szól, hogy «ut possint», nem pedig úgy, hogy «ut melius pos-
sint.» 

Ennek a kifogástalan fejtegetésnek előrebocsájtása után 
szerző, a de fide és probabilius, bizonyosság és valószínűség 
közt határozatlanul tétovázó tételfogalmazások helyett az imád-
ság szükségességéről a következő tételt állítja fel és ajánlja: 

Az imádság eszközszerű szükségessége nem csupán való-
színű, vagy hittudomány ilag bebizonyított igazság ; az valóságos 
definiált, a tanító anyaszentegyháztól kihirdetett hitágazat 
(dogma), meg pedig ez utóbbi a II, orange-i zsinat idéztük 10. 
kánonjának alapján. 

Értekezésének további, befejező két részében szerző előbb 
tüzetesen, szórói-szóra menve, megmagyarázza a nevezetes ká-
nont, azután megvilágosító megjegyzéseket ad elő a kánoni ha-
tározat előzményeiről, körülményeiről és közvetetlen következ-
ményeiről. 

Tudományos tájékoztató a szerző szeme előtt mindenben 
szent Ágoston, a Doctor gratiae divinae, és az ő tanítványa, 
Prosper Aquitanus. 

A kánon jelentőségére nézve pedig döntő az a tény, hogy 
a II. orange-i zsinat kánonjai általában, az apostoli szentszék 
kezdeményezésére, az ő utasításai szerint5 és az ő jóváhagyásá-

1 Azaz isteni parancsból következő erkölcsi kötelességről. C. / 
2 A nélkülözhetetlen eszközszerüség szükségességéről. C. j. 
3 Hogy képesek legyenek. C. / 
* Vagyis : keresztény ember. C. j. 
5 Was die Kanones dieses Konzils insbesondere betrifft, mondja szerző 

(608. 1.), so dienten ihnen als Grundlage 25 von Felix IV. übersandte Capitula, 
welche aus den Schriften des hl. Augustin, theilweise auch aus denen seines 
treuen Schülers Prosper zusammengestellt waren. Hefele schreibt : «Aus welchen 
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val készültek, mert az apostoli szentszék ezekkel a zsinati hatá-
rozatokkal akarta a pelagianismust és semipelagianismust sújtani. 
«Ennélfogva, úgymond szerző, ezek a kánonok egyetemes zsi-
nati vagy ex cathedra pápai döntések erejével érnek fel.» 

Balatonlelle. Dr. Breznay Béla. 

Büchern Augustins die einzelnen Capitula unserer Synode entnommen seien, 
haben Binius und andere, namentlich die Mauriner in ihrer Ausgabe Augustinus, 
wo sie t. X. auch die Capitula (Kanones) von Orange abdrucken Hessen, mit 
vielem Fleiss untersucht und fast bei allen auch wirklich gefunden» (Konzi-
liengesch. Bd. 2. S. 725.) 



a c s á s z á r k u l t u s z n y o m a i a t i t k o s 

j e l e n é s e k b e n . 

Az Ú R JÉZUSNAK az isteni méltóságban és istentiszteletben leg-
i \ veszedelmesebb versenytársai voltak a kereszténység kez-
detén a római császárok. Uruk istenségeért életre-halálra kellett 
küzdeniök Jézus hiveinek az istenített Caesarokkal. A Titkos Jele-
nések könyvének irója keservesen panaszkodik a tengerből fel-
jövő vadállatra, melynek hét feje vala és tíz szarva, és szarvain 
tíz korona, és fején a káromlás nevei. «És a vadállat, melyet 
láttam, hasonló vala a párduchoz, és lábai, mint a medvelábak, 
és szája, mint az oroszlán szája. És a sárkány (t. i. az ördög) 
ennek adá erejét és nagy hatalmát. És láték egyet fejei közöl 
mintegy halálra sebezve, de az ő halálos sebe meggyógyíttaték. 
És az egész föld csodálkozék a vadállat után. És imádák a sár-
kányt, ki hatalmat adott a vadállatnak, és imádák a vadállatot, 
mondván: kicsoda hasonló a vadállathoz? és ki harcolhat vele? 
És adaték neki nagy dolgokat és káromlásokat szóló száj ; és 
hatalom adaték neki cselekvésre negyvenkét hónapig. És föl-
nyitó száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét 
és hajlékát és azokat, kik mennyben laknak. És adaték neki, 
hogy harcoljon a szentek ellen és meggyőzze őket. És hatalom 
adaték neki minden nemzetségen és népen, nyelven és nem-
zeten. És imádák őt mindnyájan a föld lakói, kiknek nincs be-
írva nevük a Bárány életkönyvébe, ki megöletett a világ ere-
detétől.» 1 

Az irásmagyarázók közmegegyezése szerint ez a tengerből 
feljövő vadállat a római birodalom jelképes neve. A hét fej 
pedig hét császárt jelent, akik a szerző koráig uralkodtak és 
részben üldözték a Bárány, azaz Jézus hiveit. A vadállat fején, 
vagy helyesebben fejeinek egyikén, mely «halálra lőn sebezve, 
de az ő halálos sebe meggyógyíttaték», «a káromlás nevei-». 

1 13, 1—8. 
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E nevek, melyek a szent szerző fülében káromlásként hangza-
nak, a római császár cimei : divus, Augustus, Seßaaxo?. Ez a cím 
isteni cím volt egészen Octavián császárig, aki Kr. u. 27-ben 
szenátushatározat folytán felvette s a római császároknak kisajá-
tította.1 Ezáltal a császár személye bizonyos szent jelleget kapott. 
Mihelyt ugyanis a császár felveszi az Augustus cimet, «tamquam 
praesenti et corporali Deo fidelis est praestanda devotio».2 Az 
isteni névvel csakhamar együttjárt az istenítés, az istentisztelet is. 
Imádák őt mindnyájan a föld lakói. Eleinte csak a meghalt ural-
kodókat volt szokás, illetve a szenátustól és az utódtól teljesí-
tendő kötelesség a félistenek, sőt istenek közé iktatni (apotheo-
sis vagy consecratio) s neki templomot, oltárt állítani és 
áldozatokat bemutatni, mint ezt már Octavián Julius Caesarral 
megtette Kr. e. 29-ben. Néha azonban már életében elvárta a 
császár az istenítést. 

Tacitus ugyan azt veti Octavián szemére, hogy «nihil deo-
rum honoribus relictum, cum se templis et effigie numinum per 
flamines et sacerdotes coli vellet»,3 azonban Suetonius azt állítja 
róla, hogy közömbösen vette az apotheosist, mert «in urbe (sc. Roma) 
quidem pertinacissime abstinuit hoc honore».4 Még az ezüst-
szobrokat is, melyeket Rómában tiszteletére állítottak, beolvaszt-
tatta Octavián. Azt azonban eltűrte, sőt szívesen vette Octavián 
is, hogy Rómán kívül a vazallusfejedelmek és tartományok együt-
tesen Róma istenasszonyának (Roma dea) és az ő saját szemé-
lyének tiszteletére templomokat és oltárokat emeljenek.s 

A tartományok, városok és fejedelmek valósággal versenyez-
tek egymással a császár és Roma dea tiszteletére szentelt temp-
lom, Caesarium, xataapefov vagy Ssßaarefov építésében.6 A többi 
között Nagy Heródes is ugyancsak kitett magáért. Flav. Jos. sze-
rint7 sok városban (Samaria, Paneas, Caesarea maritima etc.) épít-
tetett Augustus-templomokat. Kis-Ázsiában 11 város versengett 
a dicsőségért, hogy a császárkultusz központja lehessen. Acsászár-

1 Suet. Aug. 7. 
2 Vegetius szavai Felten-nél : Neutest. Zeitgesch. II. 516. 
3 Annal. I. 10. 
4 Aug. 52. 
5 «Templa . . . im nulla tarnen provincia nisi commun i suo Romaeque 

nomine recepit», mondja róla Suetonius. (Aug. 52.) 
6 «Provinciarum pleraeque super templa et aras ludos quoque quinquen-

nales paene oppidatim constituerunt.» Suet. Aug. 59. 
7 Bell. Jud. I. 21, 4. 
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kultuszt úgy tekintették maguk a császárok is, meg alattvalóik is, 
mint a római birodalomhoz való alattvalói hűség (loyalitas) leg-
beszédesebb szimbólumát. 

E császárkultusz ugyanis kezdetben nem volt igazi császár -
imádás a szó szoros és vallási értelmében. «Az apotheosis Rómá-
ban kezdettől fogva sokkal kevésbbé volt az, aminek közönsé-
gesen veszik s amint azt az imádásról táplált mai fogalmaink 
diktálnák. A Divusnak temploma egyszerűen állami emlékmű 
volt, nem igazi templom, az ő tisztelete pedig a hálának kifeje-
zése. Isteni erővel ezek az új istenek a közfelfogás szerint egy-
általában nem rendelkeztek, a vallásos érzésnek sem félelmet, 
sem áhítatot nem sugalltak, sőt még a keresztény szenteknél is 
sokkal hátrább állottak abban, hogy nemcsak maguk nem 
voltak istenek, de még az istenségnél közbenjárókként sem 
szerepeltek.» i 

Magának Augustusnak istenségét is úgy értették és világ-
megváltó, Soter cimét is olyan értelemben vették a rómaiak, 
hogy ez a sokévi polgárháborúk borzalmaitól való megszaba-
dítójuk iránt hálás kegyeletük kifejezése akar lenni.2 

A római vallás különben már Juppiter Capitolinusban is 
nem a görögök ragyogó napistenét tisztelte. Ez a tisztelet a jog 
és állami rend megszemélyesített eszméjének szólt. A legfőbb 
állami isten neve alatt voltaképen maga az állam fogalma rejtő-
zött. A Juppiterben megszemélyesített jogrendtől függött az állam 
jóléte. Mikor Caesar és Octavián személyében a Juliusok kerül-
tek az állam élére, ők képviselték az államot, a jogot, a rendet, 
tőlük függött elsősorban az állam jóléte vagy balsorsa. Mi sem 
volt tehát természetesebb, mint isteníteni a császárt és a császári 
családot, az állam legfőbb képviselőjét és a polgárok életsorsá-
nak intézőjét. Kultuszuk igazában a római államnak kijáró hűség 
és tisztelet vallási köntösben megjelenő kifejezése volt, nem 
pedig a császár személye iránt tanúsított alávaló és istenkáromló 
hízelgés.3 

1 Elter után Feiten i. m. II. 515. 
2 V. ö. Krebs : Das religions-gesch. Problem des Urchristentums, 55. 
3 V. ö. Hausrath : Neutest. Zeitgesch. II. 207. Ezt a felfogást tükrözteti 

vissza Ovidius (Metamorph. 15, 858.) c. versében : 

. . . Jupiter arces 
Temperát aetherias et mundi regna triformis : 
Terra sub Augusto : pater est rector uterque. 
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Ezt a felfogást árulják el azon oltárok is, amelyeket a csá-
szártól a birodalomra árasztott áldások megszemélyesített nevei 
(Felicitas, Pax etc.) vagy védőszellemeik (Victoria, Fortuna etc.) 
és istenített erényeik (Virtus Augusta, Clementia Augusta, Pietas 
Augusta etc.) tiszteletére emeltek, i 

A Titkos Jelenések könyve is tanúsítja a császárnak a biro-
dalommal való összeforrottságából származott morális egységet. 
Majd a vadállatot (birodalom), majd annak fejét (császár) «imád-
ják mindnyájan a föld lakói». Majd a vadállat, majd a feje károm-
kodnak az igaz Isten és a Bárány ellen. Octavián utódai közül 
azonban többen, így különösen C. Caligula (37—41.), Nero (54—68.) 
és Domicián (81—96.) nagyon is komolyan és szószerint vették 
az isteni címet és jelleget. Teljesen a maguk személyére vonat-
koztatták az apotheosist és az istentiszteletet. A többé-kevésbbé 
személytelen Cultus Caesareus Caligula akaratából igazi Caesaro-
latriává, császárimádássá változott. Őrületében a jelenlevő isten-
nek (praesens divus) és «isteni gondviselésnek» (Seßacrri) üpóvota) 
nevezte magát. Amint szerinte a kecskepásztor nem bak, a marha-
pásztor nem bika, a juhász nem kos, hanem a teremtmények 
magasabb rendjéhez tartoznak, a világ ura is, aki az emberek 
sorsát tartja a kezében, nem lehet közönséges ember, hanem 
magasabb lény: valóságos isten. A zsidó Philo,2 Suetonius3 és 
Dio Cassius4 egyértelműleg közlik róla, hogy a nyilvánosság 
előtt majd mint új Herkules félisten jelent meg oroszlánkaca-
gányban és buzogánnyal, majd mint Castor és Pollux harmadik 
testvére hajósöltönyben, mint új Liber borostyánnal és thyrsussal 
díszítette magát. Félistenből azonban csakhamar igazi istenné 
lépett elő, amidőn a színházban Apollóként mutatkozott be a 
tömegnek aranyos sugárkoronával a fején, aranybajusszal, jobb-
jában villámot vagy kigyóalakú botot, baljában ívet és nyilakat, 
megannyi isteni jelvényeket tartva. Máskor, mint új Hermes, 
szárnyakat erősített lábbelijére, szárnyaskalapot tett fejére. Sőt még 
Venus-kosztümben is mutogatta magát. Rómában két templomot 
is építtetett saját maga tiszteletére és roppant bonyolult szer-
tartások keretében mutattatott be mindennap másként felöltözte-
tett aranyszobrának áldozatokat, melyeknek tárgyai a legritkább 
állatok voltak: flamingók, pávák, fajdkakasok, gyöngytyúkok és 

1 Feiten : Neutest. Zeitgesch. II. 522. 
2 Leg. ad. Cai. Ung. 556. 

3 Cal. 52. 
4 59, 26. 
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fácánok. Luna istenasszonyt is eljegyezte magának feleségül. 
S midőn sütött a tele hold, kitárt karokkal hivogatta magához 
és ölelgette.1 

Midőn a kegyvesztett Vitellius vezér, a későbbi császár 
atyja egyszer megjelent előtte, egész komolyan kérdezte tőle, 
látja-e Luna istenasszonyt ölelő karjai között. A ravasz róka, 
hogy a császár kegyét visszaszerezze, szégyenlősen földre sütötte 
szemeit és remegő hangon feleié: «Nektek, isteneknek, Fölség, 
egyedül van megengedve, hogy egymást láthassátok».2 Az emberi 
látószervek e hiányát is a maga javára fordította az őrült császár, 
amennyiben azt állította, hogy még az olympusi istenekkel is 
rendelkezik. «Ölj meg engem, vagy én téged», kiáltotta egy 
alkalommal Homeros szavaival a jelenlevőnek képzelt Zeushoz, 
akit megfenyegetett, hogy örülhet, ha ép bőrrel menekülhet előle 
a Capitoliumon bitorolt trónjáról.3 

A birodalom minden részében ész nélkül siettek az esze-
veszett Caligula kedvtelésének eleget tenni, annál is inkább, 
mert loyalitásuk nyilvánítása mellett még azon előnnyel is járt 
rájuk nézve, hogy az istenített császárok templomai még az 
ősrégi szentélyeknél is jobban biztosították az igazságszolgál-
tatásban nagy szerepet játszó menedékjogot (ius asyli).4 Csak a 
zsidók szegültek ellen azon követelésének, hogy a jeruzsálemi 
templomban és az alexandriai főzsinagógában felállítsák és isteni 
tiszteletben részesítsék szobrát, Jamniában pedig kereken meg-
tagadták a Rómához huzó szírek azon kívánságát, hogy heve-
nyészett agyagoltáron áldozatokat mutassanak be Caligula tisz-
teletére. A jamniai kaland még elég szerencsésen végződött, de 
az alexandriai (38—41.) szörnyű zsidóüldözésbe és borzalmas 
öldöklésbe fulladt.5 A jeruzsálemi szoborügy az életével játszó 
P. Petronius szíriai helytartónak diplomatikus ügyessége és a 
császárnál közbenjáró I. Heródes Agrippa ravaszsága vagy inkább 
a császár erőszakos halála által körülbelül egyévi, lázadással 
fenyegető izgalmak után szerencsésen megoldódott a palesztinai 
zsidókra nézve.6 A diasporában élő zsidók vallásszabadsága és 

» Suet., Cal. 52. 3 Suet. Cal. 22. Dio Cass. 59, 26. 
2 Dio Cass. 59, 27. 4 Philostr. Apollon. 1. 15. 
5 Philo: In Flacc. §.6—21. Leg. ad Cai. §. 18—29. Joseph. Ant. XVIII— 

XIX. Bell. Jud. 
Joseph. Ant. XVIII. B. J. II, 10. Philo : Leg. ad Cai. §. 32—42. 
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hite azonban a császárkultuszt erőszakoló helyi hatóságok buz-
gólkodása miatt folytonos veszedelemben forgott továbbra is. 

A keresztények hite még a zsidókénál is nagyobb vesze-
delemben forgott. Mert az ő hitüket és vallásgyakorlataikat nem 
védték császároktól megerősített privilégiumok a pogány ható-
ságok erőszakoskodása ellen. Ha már a zsidóktól is rossz néven 
vették, h o g y — mint Tacitus mondja1 — nem tisztelik a császá-
rokat (non Caesaribus honor), még inkább rossz néven vehették 
a Jézus exclusiv imádásával össze nem egyeztethető császár-
kultuszt a nem privilegizált, hanem Tacitustól odium vulgus 
humani-nak bélyegzett keresztényektől. A Titkos Jelenések irója 
arról az üldözésről beszél, mely a Domicián idejében Caligula 
szellemében feléledt császárkultusz nevében indult meg a keresz-
tények ellen. 

Domicián még Caligulánál is jobban hangsúlyozta szemé-
lyes istenségét.2 Nemcsak az istenek mellé, hanem az istenek 
fölé helyezkedett. A templomokban a legfeltűnőbb helyen állít-
tatta fel szobrait és egész csorda állatot öletett le áldozatul. Nem 
volt ezen — Plinius szerint3 — «szörnyűséges vadállat»-nak 
(immanissima belua) olyan kívánsága személyének imádását 
illetőleg, amibe kivált a kisázsiai görögök bele ne egyeztek 
volna. A nevére tett eskünek vagy más, az ő isteni személyére 
vonatkozó vallási ténykedésnek megtagadása egyenlő volt a 
«maiestas populi Romani» megsértésével és a birodalom ellen 
elkövetett hűtlenséggel, árulással. Válságos idők voltak ezek, 
kivált a kisázsiai keresztényekre nézve, akiknek választaniok 
kellett Krisztus és a birodalom fölségét képviselő császár imá-
dása között.4 Dio Cassius beszéli, hogy Domicián utódja, Nerva 
tömegesen szüntette be azok büntetését, akiket ú. n. istentelenség 
miatt elődje elitéltetett. Eusebius szerints a Domicián személyé-
nek szóló istentiszteletet is beszüntette. Nerva. Nerva trónra-
léptéig azonban mérhetetlen sokat kellett szenvedniök kivált a 
kisázsiai keresztényeknek. Maga a Titkos Jelenések könyvének 
irója, János is számkivetésbe került a Kisázsia partjaival szemben 

1 Hist. V. 5. 
2 Suetonius szerint (Dora. 13.) parancsai e szavakkal kezdődtek: Domi-

nus et Deus noster hoc fieri iubet. 
3 Panegyr. 48. 
4 68, 1. 
5 Hist. eccl. III. 20, 8. 
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álló sivár Patmos szigetére, ahol valószínűleg bányamunkát 
kellett végeznie Domicián uralkodásának vége felé, mint Irenaeus 
állítja, i 

Az Apocalypsis szír fordítása szerint ugyan ez Nero császár 
alatt történt volna. Mert a latinra visszafordított címfelirat így 
hangzik: «Revelatio, quae facta est loanni evangelistae a Deo in 
Patmo insula, in quam iniectus fuit a Nerone Caesare». Ez azon-
ban igazában nem ellenkezik Irenaeusnak Jeromostól is megerő-
sített adatával, mert az 54—68. között uralkodó igazi Nérón 
kívül Domicián is viselte a Nero nevet. Teljes cime ugyanis: 
Titus Domitianus Flavius Nero.2 

János is eszerint a Domiciántól erőszakolt Caesarolatriának 
áldozata lőn egy időre. 

Domicián volt a tengerből feljövő vadállatnak azon feje, 
aki «a káromlás nevei»-t viselte, aki «felnyitá száját káromlásra 
Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és hajlékát és azokat, 
kik mennyben laknak». Őbenne támadt fel újra a «vadállat egyik 
halálra sebzett, de meggyógyult feje», azaz Nero, akinek a parthu-
soktól való visszajövetelét, később az ördög segítségével végbe-
menendő feltámadását várták, illetve félték a keresztények. 

A Jelenések Könyve a tengerből feljövő vadállat, illetve a 
szentek ellen harcoló fejének segítőtársát is jelképesen megfesti 
egy «más, a földből feljövő vadállat», képében : «két szarva volt 
ugyan, hasonló a Bárány szarvához ; de úgy szóla, mint a sárkány. 
És az első vadállatnak minden hatalmát cselekvé az ő szine 
előtt, és megtevé, hogy a föld és ennek lakói imádják az első 
vadállatot, melynek halálos sebe meggyógyula. És nagy jeleket 
cselekvék, úgyhogy az égből tüzet is szállíta a földre az embe-
rek láttára. És elcsábítá a földön lakókat a jelek által, melyek 
neki adattak, hogy cselekedje a vadállat láttára, azt mondván 
a földön lakóknak, hogy bálványképei emeljenek a vádállatnak, 
mely kardda megsebesíttetett, de fölépült. És adaték neki, hogy 
lelket adjon a vadállat képének, hogy szóljon a vadállat képe 
és megcselekedje azt, hogy akik nem imádják a vadállat képét, 
megölessenek. És megcselekszi, hogy mindenkinek: kicsinynek 
és nagynak, gazdagnak és szegénynek, szabadnak és szolgának 
bélyeg legyen az ő jobbkezeiken vagy homlokaikon; és hogy 

1 Üp6{ xffl xéXst zfjc, Aojiíxiavoű àp/^ç. (Adv. haer. V. 30, 3. 
2 luven. Sat. I. 4, 37. 
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senki ne vehessen vagy adhasson, hanem csak akin a vadállat 
bélyege vagy neve, vagy nevének száma vagyon».1 

Ez a «földből feljövő vadállat» Victorinus, Grotius, De Wette, 
Ewald, Allioli, Hilgenfeld, Bousset stb. értelmezése szerint a 
pogány papságot, nevezetesen a caesarolatria papságát és e 
papsággal karöltve buzgólkodó hamis prófétákat és mágusokat 
jelenti. 

Már Augustus tiszteletére állított fel utódja, Tiberius külön 
papi testületet a templomában végzendő istentiszteletekre, az 
ú. n. sodales Augustales-t, és külön Fiament, az ú. n. fiamén 
Augustalis-t.2 

Kisázsiában eleinte a császárkultuszról a tartományi gyűlé-
sek (xoivóv) elnöke, az ú. n. Asiarchos gondoskodott. Ő volt 
felelős azért, hogy a császár születésnapján a templomban el-
helyezett szobra lámpákkal legyen kivilágítva, hogy pogácsákat 
és tömjént kapjon áldozati ajándékul, hogy havonként egynapos 
ünnepe legyen imákkal, áldozatokkal és hangversenyekkel, hogy 
ötévenként ünnepi játékok legyenek a császár tiszteletére. Ezen 
vallási ténykedései miatt rendesen Ázsia főpapja (dpxiepeùç 'Aacaç) 
címét és jellegét is viselte. Tertullián3 az asiarchosokat praesi-
des sacerdotales-nek nevezi. 

Midőn idővel Ázsiában több tartományi fővárosban is épült 
Caesareon (császártemplom), természetesen Ázsia főpapjainak 
száma is megszaporodott, akik egymással versengtek az első-
ségért, valamint a városok is versengtek a dicsőségért, hogy a 
vewxôpoç = a császártemplom őre cimet viselhessék.4 Az asiarchos 
természetesen nagy papi testülettel végezte a Caesareonban az 
istentiszteletet. Ázsia főpapjai papságukkal egyetemben érdemel-
ték ki Jánostól a «földről feljövő vadállat» címét azon buzgól-
kodásukkal, mellyel az elsőség kiérdemelhetése végett versenyt 
üldözték és pusztították a császárkultusz ellenségeit, különösen 
a keresztényeket. 

A történelmi okmányok szerint5 főképen Efezus, Szmirna 
és Pergamus váltak ki a császárkultuszban s következésképen 
a keresztények üldözésében. Az első két város caesarolatriájáról 
János a Titkos Jelenésekben csak burkolt célzással emlékezik 

• 13, 11-17. 
2 Feiten, i. m. 517. 
3 De spectaculis 11. 

4 Feiten i. m. II. 364. s köv., 522. s köv. 
s Feiten i. m. II. 513—22. 
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meg, amidőn Jézus nevében azt írja az efezusi egyház «angyalá-
nak» : Tudom, hogy béketürésed van és szenvedtél az én 
nevemért és el nem állottál», a szmirnai egyház «angyalának» 
pedig: «Tudom a te szorongatásodat... Ne félj semmit azoktól, 
miket szenvedni fogsz. íme az ördög némelyiket közőletek a 
tömlöcbe vet, hogy megkísértessetek». De már a pergamusi 
egyház «angyalának» sokkal nyíltabban megírja: Tudom, hol 
lakol, ott, hol a sátán széke vagyon; de te az én nevemet 
tartod és hitemet meg nem tagadtad még ama napokban 
sem, midőn Antipás, az én hív tanúm megöletett, hol a sátán 
lakiks.1 

A «sátán széke» (6 frpôvoç xoO aaxocvâ) elnevezés ugyan első-
sorban Pergamusnak egész Ázsiaszerte hires Aesculap-temp-
lomára vonatkozik, amely miatt Philostratus Tyanai Apollonius 
életrajzában2 «Aesculap széké»-nek nevezi a várost. Aesculap a 
kigyót, a zsidóknál és keresztényeknél az ördög jelképét tartotta 
kezében gyógyító hatalmának szimbólumául. Egész Ázsiából 
özönlöttek hozzá a gyógyulást kereső szenvedők. Ezért a «soter» = 
üdvözítő vagy szabadító cimet is viselte, tehát nevében is ellen-
fele volt az Üdvözítő Jézus Krisztusnak.3 A széken trónoló sátán 
képét János bátran vehette Aesculaptól, aki egyik kezében botot 
szorongatva, másikat a drakó, sárkány (ördög) fején pihentetve 
ül trónján. 

Az átmenet a sárkánnyal ábrázolt Aesculapról a sátánra = 
ördögre annál könnyebb volt, mert a Jel. 2, 10. és 13, 2. szerint 
is a sátán (az ördög) ^dá erejét és nagy hatalmát a «szenteket» 
üldöző tengeri vadállatnak. Ennek a tengeri vadállatnak, illetve 
fejének, a császárnak Pergamus az elsők között emelt templomot 
és a caesarolatriában a leghatásosabban küzdött az elsőségért. 
A talaj a caesarolatriára Pergamusban annál alkalmasabb volt, 
mert már régebbi függetlensége idején megszokta királyainak,, 
a művészetkedvelő Attalidáknak istenítését.4 Pergamus kész 
örömmel emelt templomot még Augustus életében Augustus-
nak és Roma Dea-nak5 s nagy buzgósággal tartotta meg ötéven-

1 Jel. 2, 13. 
2 IV. p. 192. 
3 Pausanias (II. 27, 2.) így írja le Aesculapot: xáS^xat S'èiti 9-pávoo 

ßaxiYjpiav xpaxőW, Tïjv 8s liépav xíöv xs'P®v
 ÚTisp xspaXrjj §xst

 Spáxovtoj. 
4 Feiten i. m. II. 514. 
s Dio Cass. LI. 30, 6. 
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ként az ünnepi játékokat az istenített császár tiszteletére1 s három-
szor is restauráltatta a Caesareon-t, azért a xptç v3n>xcpoç = három-
szorosan templomőrző díszjelzőt is viselte Caracalla ideje óta.2 

Képzelhető, mennyire dühönghetett a helyi hatóság azok ellen, 
akik megtagadták a caesarolatriában való részvételt. Míg valaki 
mint pl. Antipas, csak Jézust hirdette, addig talán nem sokat 
törődött vele a Ioyalis hatóság, mikor azonban már a caesaro-
latriától való távolmaradásával tüntetett, akkor már halálfia lőn 
a vakmerő felségsértő «az Isten igéjeért és a bizonyságtételért».3 

«Ama nagy sárkány, a régi kígyó, ki ördögnek és sátán-
nak is neveztetik, ki elcsábítja az egész világot»,4 Pergamusban 
trónolt az Aesculap-templomban is, meg az Augustus-templom-
ban is. Kétszeresen, sőt a caesarolatriára ügyelő hatóság resideá-
lása folytán háromszorosan «a sátán széke» volt Pergamus.5 Itt 
szedte össze legfőbb erejét, hogy kiirtsa a keresztényeket. Itt 
találta meg erre a legszemfényvesztőbb ürügyet : a caesarolatriá-
tól távolmaradásban megnyilatkozó hűtlenséget, felségsértést, 
szóval illoyalitást. Dühének már János idejében áldozatul esett 
Antipás, az Úr Jézus «hív tanú»-ja. Maga a pergamusi hitközség 
azonban a vérzivatarban is ellenszegült a Krisztussal az isten-
ségért versenyző császárok apotheosisának. Az istenségért vívott 
szörnyű párviadalban végre is Krisztus győzött a császárok 
felett. «A szent szerző hallja, hogy az üdvözültek éneklék Mózes-
nek, az Isten szolgájának énekét és a Báránynak énekét, mondván : 
Nagyok és csodálandók a te cselekedeteid, mindenható Úr-Isten ! 
igazak és valók a te utaid, örökévaló király! Ki ne félne, Uram! 
téged és ne magasztalná a te nevedet? Mert szent egyedül csak 
te vagy ; minden nemzetek eljőnek és imádnak szined előtt.»6 

«A vadállat volt és nincs; ismét a mélységből jő fel, de 
vesztére siet; és csodálkozni fognak a föld lakói (kiknek nevük 
nincs beírva az élet könyvébe világ kezdetétől), látván a vad-
állatot, mely volt és nincs.»7 

A caesarolatriának csúfos bukását drámai erővel és színe-
zéssel a következő profetikus képben rajzolja meg a szent szerző : 

1 Dio Cass. LI. 20. 3 6, 9. 
2 Feiten i. m. II. 523. 4 Jel. 12, 9. 
s V. ö. Katholik, 1914. F. Steffen: Die relig. Zustände etc. nach der 

Apokalypse. 
6 Jel. 15, 3—4. 
7 Jel. 17, 8. 

Religio, h i t t u d . és bölcs, folyóirat. 3 2 
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«Látám az eget nyitva és ime egy fehér ló, és ki azon ül vala, 
hivaték hűnek és igaznak, ki igazságban itél és harcol. Az ő 
szemei pedig, mint a tűz lángja és fején sok korona vala, oly 
névírása lévén, melyet senki nem értett, hanem csak ő maga. 
És vérrel hintett ruhába vala öltözve, és az ő neve : Isten igéje. 
És szájából kétélű kard jő ki, hogy azzal verje a nemzeteket. 
És ő fogja azokat kormányozni vasvesszővel, és ő tapodja a 
sajtót, melyből a mindenható Isten elbúsult haragjának bora 
ömlik. És az ő ruháján és ágyékán írva van: királyok Királya, 
és uralkodók Ura. . . És látám, hogy a vadállat és a föld királyai 
és azok seregei egybegyűltek harcolni a lovon ülő ellen és 
annak serege ellen. És megfogaték a vadállat és vele együtt a 
hamis próféta, ki a jeleket cselekedte ő előtte, melyekkel el-
csábította azokat, kik fölvették a vadállat bélyegét, és akik imád-
ták annak képét. Elevenen vetteték e kettő a kénkővel égő tüzes 
tóba. . . És látám azok lelkeit, kik lefejeztettek Jézus bizonyság-
tételeért és az Isten igéjeért, kik nem imádták a vadállatot, 
sem annak képét, bélyegét sem vették fel homlokaikra vagy 
kezeikre, és éltek és országlottak Krisztussal ezer esztendeig».1 

Esztergom. / > . Tóth Kálmán. 

1 Jel. 19—20. fej. 
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A katholikus autonómia jogszerűsége. 

r 

EPEN egy esztendőre reá, hogy urunknak IV. Károlynak, a fel-
séges apostoli magyar királynak homlokát övezte II. Syl-

vester pápa által István úrnak, az első magyar szent királynak 
adományozott szent korona, a Budapesti Hirlap hasábjain egy 
vezércikk jelent meg «Az új egyházpolitikai esemény» címmel 
Baltazár Dezső dr. debreceni református lelkész és szuperinten-
dens úr tollából, mely mindenütt, hol széles ez országban csak 
egy katholikus is él, a legnagyobb megdöbbenést és visszatet-
szést szülte. 

A szuperintendens úr Jászóvár jeles prépostjának Takács 
Menyhért dr.-nak ugyancsak a Budapesti Hírlapban 1917. de-
cember 16-án megjelent «A katholikus autonomia» felírású cik-
két támadva, Debrecen város törvényhatósági bizottságának azon 
közgyűlési határozatát, mellyel Sopron vármegyének a katholikus 
autonomiát sürgető átiratára válaszul az ország legősibb és szá-
zadokon keresztül államfentartó egyház javainak elrablását az 
ország katholikusainak önérzetét a legnagyobb mértékben kihi-
vólag követeli, olyannak minősíti, mçlynek «igazsága és jogér-
zete» felül áll minden kritikán. Baltazár Dezső dr. úr önmagát 
is a szekularizáció — a katholikus egyház vagyonának elkob-
zása — hivének vallja, azonban oly hamis beállítású és a törté-
neti igazsággal, nemkülönben a jogtörténeti fejlődéssel oly merő-
ben ellenkező érvek alapján, hogy azokat helyreigazítani és kellő 
fénybe helyezni keresztény felebaráti kötelességünknek tartjuk. 

Mindenekelőtt rendkívül különösnek találjuk, hogy Balta-
zár úr azon állításából, miszerint Magyarország soha sem volt 
hűbér állam, mégis német hűbéres mintára azt a következtetést 
vonja le, hogy a magyar katholikus egyház összes vagyona ál-
lami adomány és ennélfogva a magyar államban, a tőről met-
szett germán jog szerint, mely ég és föld távolságnyira van egy-
mástól, ezen egyház vagyonának főtulajdonosát tekinti. 

32* 
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Továbbá, hogy a szent korona eszméjét állítja oda «áttör-
hetetlen sziklának», mely nem engedte, hogy a magyar király-
nak — tehát szent Istvánnak sem — magánbirtoka legyen. 
Magánbirtoka nem lévén abból senkinek, tehát az egyháznak 
sem adhatott. Sta viator et mirare! Szinte azt kell hinnem, hogy 
a szuperintendens úr tényleg az ignotos fallit axiómára alapítja 
emez állításának hatását. Hát kérdem tisztelettel, hogyan kap-
hatta az egyház szent István és az általa létesített államszervezet 
korában a szent korona jogánál fogva javait, mikor az Anjouk 
alatt, tehát több mint 300 évvel későbben kifejlődött ezt az el-
méletet senki nálunk nem ismerte, Gézának pedig absolute nem 
volt koronája, mikor a bencéseket behívta, sőt magának szent 
Istvánnak sem a 997—1001-ig terjedő, tehát épen abban az idő-
ben, midőn az első püspökségeket alapította és beneficiumokkal 
ellátta? Azt a tényt pedig igazán lehetetlen letagadni, hogy az 
Árpád-ház uralkodása alatt is voltak püspökségek, apátságok( 

prépostságok és hogy ezeknek azidőben is voltak — habár nem 
is állami eredetű — javadalmaik. Annak vitatásába jelenleg nem 
is bocsájtkozunk, hogy ha a későbbi idők folyamán ezen java-
dalmakhoz itt-ott állami eredetű birtok is került volna, hogy 
azok értékét ezerszeresen, szellemiekben és erkölcsiekben pedig 
föl sem becsülhetőleg adta vissza az egyház az államnak. 

Ami már most a föld tulajdonjogának kérdését illeti, a 
királyság létrejötte előtt vagyis az ősi államszervezet korában 
az ország területe a nemzet főhatalma alatt állott és a főtulaj-
don magát a «neinzetgyűlés»-en összegyűlt egész magyar nem-
zetet illette. A nemzetgyűlés rendezte általánosságban a birtok-
viszonyokat, még pedig az ősszerződés második pontjának szi-
gorú szem előtt tartásával : quidquid boni per labores eorum 
acquirere possent, nemo eorum expers fieret. A nemzetgyűlés 
által a törzsek részére kijelölt nagyobb vidékek birtokbavétele, 
a legelők kijelölése az egyes nemzetségek számára a törzsek 
által történt. Tekintettel pedig őseink nomád életére Dudekkel 
együtt (Kritikai tanulmányok 494. 1.) nem igen hihetjük, hogy 
az ország területén lettek volna olyan területek «senki földjei», 
melyek valamely nemzetség szállásához nem tartoztak volna, 
amit különben is teljes lehetetlenség lett volna megállapítani. 

A szent István létesítette államszervezet korában, a király-
ság létesülése után az ország területének főtulajdonjoga, a nem-
zetgyűlést mint a főhatalom birtokosát megillető egyéb összes 
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felségjogokkal vagyis az összes főhatalommal együtt átszállott a 
nemzetről a királyra. A király mint a nemzetgyűlésről reá át-
szállott felségjogok birtokosa egyben főtulajdonosa az ország 
területének is (Timon: Magyar alkotmány- és jogtörténelem 95. 
és köv. 1.). 

Gyakorlatban ez annyit jelent, hogy eme az ország terüle-
tére vonatkozó főtulajdonjogi ius regium alapján biztosítja az 
egyéni birtokjogot, az özvegyi és öröklési jogot, de egyben biz-
tosítja a király számára azon jogot is, hogy a birtokok hűtlen-
ség vagy magszakadás esetén, a királyra fognak háramlani, reá 
fognak szállani. Szent István decretumának II. 24. és 35. részé-
ből látjuk, hogy ezekben a király főtulajdonjoga már teljes mér-
tékben érvényesül. E ius regium alapján rendelkezik a király az 
urahagyott birtokok, a magszakadás folytán reáháramlott vagy 
a hűtlenség miatt elkobzott javak felett, ezeket tetszése szerint 
adományozza vagy megtartja nem úgy mint a századok múlva 
kifejlődött szent korona államszervezet korában (1308—1608.) 
mikor ugyanis a király a reá visszaháramló jószágot meg nem 
tarthatja, hanem a birtokot újból adományozni kénytelen, vagyis 
a bármi módon reá visszaszállott birtok új adomány (donatio) 
tárgya lett. 

Az árpádházi király az ország területének főtulajdonosa lé-
vén, sehogy sem érthetem miért kellett volna részére külön par-
cellákat kihasítani, mikor úgyis minden az övé volt, még pedig 
az akkori államfelfogás szerint is. Az pedig vita tárgyát sem 
képezheti, hogy az 1308-ik évbeli tagadhatatlanul már fejlettebb 
jogviszonyokat vagy pláne a mai államról való fölfogásunkat a 
X—XI. századbeli államra alkalmazni és az akkori viszonyokat a 
ma szemüvegén át nézni a legnagyobb képtelenség volna. 

Midőn szent István atyja, Géza halála után a fejedelmi 
trónra lépett, a műveltebb nyugati országokban a királyság volt 
az uralkodó államforma. Midőn még atyja életében megkezdett 
hittérítői munkáját négy évnek szakadatlan munkája után 997— 
1001 között legnagyobbrészt sikerrel befejezte, másik legfőbb 
törekvése a királyság meghonosítása és megszilárdítása volt, ami 
teljes mértékben sikerült is neki. Ennek következtében épen 
úgy mint a nyugati államokban, nálunk is az állami főhatalom-
nak és az ebben foglalt összes jogoknak kizárólagos tulajdonosa 
lett a II. Sylvester pápa által ajándékozott koronával (még nem 
szent) 1001. augusztus 15-én Esztergomban nagy fénnyel meg-
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koronázott István úr az új magyar király. Hatalma, az új királyi 
hatalom korlátlan. Azt a király tetszése és belátása szerint men-
ten minden alkotmányszerű korláttól gyakorolja. A senatus rega-
lis, consilium regale nem egyéb, mint a király bizalmasaiból, az 
egyházi és világi főtisztekből a király által összeállított olyan 
testület, melynek sem határozott szervezete, sem pedig megálla-
pított hatásköre nincsen. És ha a király a legfontosabb állam-
ügyek elintézése előtt tanácskozik is a főtisztviselőkkel és na-
gyon természetesen tanácsukat egyes tetszésszerinti ügyekben ki 
is kéri, azok véleményéhez, határozatához kötve nincsen. 

A szent István féle államszervezet korában a magyar király 
— nem mint Baltazár úr igen tévesen állítja — az állam egyik 
alkatelemének a főhatalomnak egyik tényezője, hanem ő maga a 
főhatalom, ennek egyedüli reprezentánsa és nem egyes ágának, 
hanem a főhatalom összességének gyakorlója. Az országos jel-
legű gyűlések a törvényhozó hatalomnak nem alkotmányszerű 
tényezői. Törvényt egyedül a király hoz és azt királyi decretum 
alakjában hozza tudomására az összegyűlt népnek, melynek a 
decretumok kibocsájtásánál csak passziv szerepe van és azért lett 
összehíva, hogy e decretum tartalmát a végrehajtás előtt tudo-
másul vegye, ahhoz alkalmazkodjék, nehogy a megparancsoltak 
nem teljesítése vagy a tiltott tettek elkövetése által magára vonja 
a büntető sanctiót. Ezt jelenti a cum testimonio cleri et populi. 
És korántsem azt jelenti, hogy a király parancsolási jogán ala-
puló decretum érvényéhez szükséges lett volna szent István ko-
rában valamely testületnek hozzájárulása, vagyis, hogy a törvény-
hozó hatalom már első királyunk korában a király és a nemzet 
között megosztott hatalom gyanánt jelentkezett volna. (Timon : 
99. lap). Az országos jellegű gyűlések — közöttük maguk a 
dies solemnes Albaregalenses — a királyság első századaiban 
még nem törvényhozó, hanem csak olyan gyűlések, melyeken 
maga a király vagy akadályoztatása esetén helyettese a nádor, a 
szokottnál ünnepélyesebb színezetben és formák között a nem-
zet jelentékeny részének jelenlétében szolgáltatja az igazságot, 
mint ez az aranybulla első cikkéből világosan kitűnik : Statui-
mus, ut annuatim in festő sancti regis nisi arduo negotio ingru-
ente vel infirmitate fuerimus prohibiti, Albae teneamur soletnni-
sare. Et si nos interesse non potnerimus, palatínus procul dubio 
ibi erit et pro nobis et vice nostra causas audiet ; csak a XIII. 
század végén és a XIV. század elején kezdenek eme törvény-

l 
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kezési gyűlések a nemzeti akarat megnyilvánulásának és a királyi 
kormányzat ellenőrzésének fontos tényezőjévé lenni. Eme neve-
zetes átváltozása a törvénykező gyűléseknek törvényhozó és el-
lenőrző gyűlésekké pedig a legszorosabb kapcsolatban áll a 
szent korona elméletének fejlődésével. A superintendens úr meg-
nyugtatására sietünk kijelenteni, hogy mi magyar katholikusok 
soha sem tagadtuk, hogy a magyar király a magyar államon 
belül van és soha sem állítottuk, hogy az államon kívül lenne. 
Ellenben azt igenis történelmi bizonyítékaink alapján teljes bizo-
nyossággal állíthatjuk, hogy a királyság, illetve a király jogál-
lása más volt az egyeduralmi elvet érvényre emelő szent István 
létesítette államszervezet, más volt az alkotmányjogi biztosíté-
kokat fölállító szent korona államszervezet korában és ismét más 
napjainkban. 

A személyes jellegű szent István létesítette királyi hata-
lommal szemben kifejlődött szent korona közjogi fogalma, más 
szóval a szent korona elmélete sem állott máról holnapra Deus 
ex machina-ként szemeink előtt. Mint mindennek, úgy a szent 
korona elméletének is megvolt a maga történeti fejlődése. Eme 
fejlődésnek első stádiuma az volt, hogy szent István megszerzi a 
királyság külső szimbólumát a koronát. A koronának ekkor még 
nincsen semmije, legkevésbbé pedig földje, mert hisz a korona 
épúgy mint az ország területe a király tulajdona volt. A koro-
nát neki a római katholikus anyaszentegyház látható feje, a római 
pápa ajándékozta, tehát a korona is eredetileg az egyház ado-
mánya, nem pedig a korona — filius ante patrem - szent ado-
mányozója az egyházi javaknak. A királynak volt koronája és 
nem a koronának volt királya, mint később. A koronának nem 
lévén semmiféle magán-, sem közvagyona, világos, hogy abból 
senkinek sem adhatott. 

Szent Istvánnak a korona csak külső fényt adott, hatalmat 
azonban semmit, mert hisz a főhatalmi jogokat ő már a maguk 
teljességében megkoronáztatása előtt is gyakorolta, azáltal, hogy 
megkoronázták hatalmában egy szemernyit sem gyarapodott. 
Minden hatalom és jog szent István személyében pontosul össze 
és az ország mindennemű közügye az ő személyes hatalma alap-
ján nyer elintézést a koronázás után épúgy, mint annak előtte. 
Az állami hatalmat helyettesítő királyi hatalom a XIV. század 
elejéig még nincsen kifejezetten megosztva maga a király és a 
nemzet között, hanem ez a királyi hatalom a nemzet felett álló 
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egyéni és nem köztermészetu hatalom, melynek korlátját csak a 
magyar nemzetnek őseitől öröklött szabadságérzete és a haza 
iránt tartozó közkötelességek korlátolt volta képezik. 

Timon nézete szerint (482. 1.) a korona először IV. Béla 
királyunk idejében fordul elő okmányainkban a «szent» mellék-
névvel apostrofálva. Nagyon valószínű azonban, hogy ez az el-
nevezés a köztudatban régen meg volt. Szent-nek, «sacra»-nak, 
vagy Knauz Nándor szerint «sancta»-nak is nevezték az ország 
első klenodiumát őseink közhasználatban is, míg ez a jelző írás-
beli monumentumaink közé is belekerült. A selmeci jogkönyv 
bevezetésében azonban már világosan olvashatjuk: und Geben 
In und verleihenn Recht und Freiheitt als hernoch geschribenn 
stet, die der heiligen Krön und irem nwotz wol fuegnn und 
fiwmmen. Pesty Frigyes (Száz levél Horvátországról, 294 1.) azt 
állítja, hogy a «szent korona» kifejezést először csak Nagy Lajos 
királyunk használja a trónról. Timon ezt a selmeci jogkönyvben 
foglaltak alapján tévedésnek tartja ugyan, mi azonban nem lá-
tunk ellentmondást, mert az egyik egy particuláris jog alkotá-
sánál, a másik pedig universális jogszabály immár országgyűlés-
szerű létrehozásánál vétetett használatba. 

A királyi hatalom a szent koronára vonatkozó jogelvek fej-
lődése következtében határozott közjogi alapot csak a XIV. szá-
zadban a vegyesházi királyok idejében nyer és csak ekkor válik 
alkotmányosan korlátolt közhatalommá. A szent koronában fog-
lalt jogok csak ekkor kezdik részben illetni a királyt és kezde-
nek azok gyakorlásában vele osztozni a szent korona tagjai. 

A törvényhozó hatalom is ekkor kezd alkotmányosan meg-
osztott hatalommá lenni a király és a nemzet között. Sőt csak 
Zsigmond uralkodása alatt 1435-ben a II. decretummal emelke-
dik érvényre azon jogelv, hogy a törvényhozó hatalom nem egye-
dül a királyt, hanem a szent korona egész testét — totum cor-
pus sacrae coronae — illeti meg, vagyis a szent koronával meg-
koronázott királyt és a szent korona tagjait együttesen. Törvényt 
csak az e célra összehívott országgyűlésen lehet alkotni a ko-
rona tagjainak részvétele mellett. Ezen alkotmányelvet világosan 
kifejezve azonban csak Verbőczynél a HK. II. rész 3. titulusában 
találjuk, midőn olvassuk : Et reges ipsi convocato interrogatoque 
populo constitutiones facere coeperunt: prout et temporibus 
nostris fieri consvevit. 

Most áll elő tehát az az állapot, hogy a szent István által 
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inaugurált személyes jellegű királyi főhatalom helyébe lép a 
király és a nemzet között megosztott közhatalom, mely mint 
tulajdonképeni birtokosáról, a szent koronáról szállt át a királyra. 
Az állami főhatalom a XIV -XV. században szűnik meg annak 
lenni, a mi eddig volt, királyi hatalomnak és válik a szent ko-
rona hatalmává — iurisdictio Sacrae Regni Coronae — ; ezidő-
től fogva az állami felségjogok nem királyi felségjogok, hanem 
jogai a szent koronának jura Sacrae Regni Coronae, melyek 
a szent koronát illetik és attól szállanak át a királyra. Vagyis az 
összes főhatalmat három századon keresztül korlátlanul birtokló 
és minden befolyástól függetlenül gyakorló király személyiségé-
vel szemben ekkor fejlődik ki végleg a szent korona közjogi 
személyisége, vagyis azon közjogi fogalma, mely ezentúl — és 
nem eddig — a magyar állami szervezet talpkövét képezi. 
A szent korona személyiségének eme százados fejlődése ekkor 
hozta létre az állami hatalomnak azon fogalmát, mely gyökerét 
a nemzetben birja és csak a szent koronával való megkoronázás 
útján száll át a királyra, mint ezt a HK. I. rész 3. cikk, 6. §-ában 
már világosan és határozottan formulázva találjuk. A szent ko-
rona közjogi személyiségéhez fűződve csak a XIV. század dere-
kán az Anjouk uralkodása alatt jött létre azon teljesen új birtok-
rend, melyet cikkében Baltazár — úgylátszik — a királysággal 
egyidejűnek szeretne feltüntetni. Csak ezidőtől fogva és nem 
mint a superintendens úr gondolja, eddig is van jussa Magyar-
ország földjéhez a szent koronának. Ezóta az ország területe a 
szent korona területe, a királynak eddigi személyes jövedelmei 
a szent korona jövedelmei lesznek és minden szabad birtokjog 
csakis ezidőtől fogva veszi eredetét a szent koronától mint az 
omnium possessionum radix-ától. Világos tehát és bizonyításra 
nem szorul, sőt talán Baltazár úr sem fogja tagadhatni, hogy a 
magyar katholikus egyház vagyona a X. és XI. században nem 
eredhetett olyan radix-ból, mely az első beneficiumok létesítése 
és az első donatiók keletkezése után több mint negyedfél év-
század után lett a magyar államiság termékeny földjébe elül-
tetve és még később fejlődött .ki hatalmas és az egész magyar 
birodalmat beárnyékoló terebélyes fává. 

Tény azonban az is, hogy a katholikus egyház nem állami, 
hanem magánjogi eredetű vagyonát mindenkoron az állam ér-
dekében használta föl. A kereszténység és annak külső szerve-
zete, a római katholikus anyaszentegyház a középkorban az 
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államnak és társadalomnak egyaránt összekötő kapcsa, mert ő 
képezi azon egyedüli hatalmas kulturtényezőt, mely a letűnt 
klasszikus világ műveltségének nagyrészét levezető csatorna gya-
nánt közvetíti a középkori barbár népek számára. Nagyon téved, 
aki azt állítja, hogy a középkori állam kulturállam — szó sincs 
róla. Tulajdonképen csak jogállam, de mint ilyen sem képes az 
egyház támogatása nélkül megfelelni azon feladatainak, melyek 
a jogrend biztosítására irányulnak. A középkori állam a maga-
sabb ethikai feladatokat, a szellemi és anyagi művelődés elő-
mozdítását egyáltalán nem ismeri. Az egyház tehát a középkor-
ban nemcsak valláserkölcsi intézmény, hanem mint államszerve-
zeti és jogi institúció, az államnak magának legfontosabb kiegé-
szítő részét képezi. Működésük körei világosan elhatárolva nin-
csenek. Azok úgyszólván elválaszthatatlanul egymásba fonódnak. 
Az egyház ugyanis az állam határozott kívánságára kiterjeszti 
tevékenységét olyan ügyekre is, melyek természetüknél fogva az 
állam körébe tartoznak. Az állam pedig, hogy az egyház ezen 
tevékenységet az ő érdekében mentől zavartalanabbul folytat-
hassa, viszont az egyházat valláserkölcsi működésében védel-
mezi, támogatja. Az egyházi és világi hatáskörök ilyetén egy-
másba fonódásában látjuk világos magyarázatát annak, hogy az 
országgyűlések miért foglalkoztak az egyházat közelről érdeklő 
és tisztán az ő hatáskörébe tartozó ügyekkel, mondjuk az egy-
ház vagyonjogi dolgaival is és nem azért, mintha a magyar 
katholikus egyház vagyona állami eredetű lenne. Ha foglalkozott 
is az állam egyházi vagyonjogi kérdésekkel, az egyházi vagyont 
egy évezreden át mindenkoron egyházinak ismerte el, azt soha 
állami eredetűnek nem állította és az állam céljaira annál ke-
vésbbé akarta lefoglalni, mert tudta nagyon jól, hogy ezen va-
gyon az egyház kezében amúgy is százszorta többet használ az 
államnak, mintha az — teljesen jogtalanul — az állam kezébe 
kerülne. 

Miután pedig az állam 1848-ig teljesen tisztában volt az 
egyházi vagyon eredetével és mibenlétével, tagadnunk kell, hogy 
az 1848. évi III. tc. 6. és 7. §§-ai juttatnák helyes kifejezésre az 
igazi jogi állapotot és egy egész évezrednek a fölfogását meg-
korrigálták volna már csak azért is, mert eme paragrafusok me-
rőben ellenkeznek az 1848-ik évi XX. tc. szellemével és inten-
ciójával egyaránt. 

Mennyire tisztában volt a nemzet azon sarkalatos jogelvvel, 
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hogy a király az egyház javainak nem olyan értelemben vett 
örököse, hogy azokat az egyháztól elvehetné, hanem csak úgy 
hogy ezeket a javakat és jogokat a megüresedett főpapi állá-
sokkal együtt adományozza, azonban a püspökök megerősítésé-
nek joga az egyház iurisdictiója körébe tartozik,, kitűnik ez vilá-
gosan a H. K. I. R. 10. cím 3 ik §-ából, hol Verbőczy kifejti, mi 
a különbség a koronára családkihalás, hűtlenség stb. folytán 
visszaszálló világi birtok és a főpapok elhalálozása folytán meg-
üresedett egyházi birtok között. Verbőczy világosan szól egy-
házi birtokjogról, mely minden egyes esetben az alapító okle-
velek értelmében az illető püspökséget, apátságot, prépostságot, 
káptalant illeti és üresedés esetén a koronás király mint sum-
mus patrónus e tulajdonjog fölött őrködik, hogy sede vacante 
valaki a világi főurak közül — mint ez nem is egyszer meg-
történt — a javadalmat magához ne ragadja. A múltban tehát 
az egyházi birtok eredete és tulajdonjoga iránt ez országban 
senkinek sem volt kétsége, az egyházi vagyont mindenki hatá-
rozott és nem bizonytalan eredetű vagyonnak tartotta. Csak a 
szerencsétlen 1848-ik évi II!. tc. 6. és 7. §-ainak megalkotása óta 
teremnek gombamódra ezen vagyon eredetét illetőleg a legraffi-
náltabb és minden történelmi alapot nélkülöző theoriák, melyek-
nek le nem tagadható és el nem vitatható célzata a magyar 
katholikus anyaszentegyházát jogos tulajdonától megfosztani. 
Épen ezért nekünk katholikusoknak egy lépést sem szabad távoz-
nunk, egy jottányit sem szabad elvitatni engednünk azon tör-
ténelmi igazságokból, melyek jogaink kétségbevonhatatlan ere-
detiségét és valódiságát bizonyítják. Egy percig sem szabad meg-
szűnni hangoztatnunk amaz közel egy ezredéven át mindenki 
által elismert és senki által 1848-ig kétségbe nem vont igazsá-
got, hogy püspökségeink anyagi dotációja az Árpádház családi, 
tehát magánadományából és nem az államnak mint közületnek 
adományából származik. 

De nem állami eredetűek, tehát nem országos közalapok a 
miniszter kezében lévő katholikus alapok és alapítványok sem. 
Megdönthetetlen tanúink e tekintetben elsősorban az 1548. évi 
XII. és az 1550. évi XIX. törvénycikkek. Az előbbi ugyanis min-
den kétséget kizáróan kimondja: bona et proventus monaste-
riorum et claustrorum ac capitulorum desertorum (Excepta Béla-
vár) ad alendos doctos parochos et verbi Die sinceros praedi-
catores, qui populum in veteri orthodoxa vera catholicaque fide 
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et religione conservare, et si qui ab ea desciverunt in hoe regno 
ad earn reducere studeant, nec non ad instaurationem et erectio — 
nem scholarum particularium earundemque magistrorum, qui 
docti et probi sint intertentionem et denique ad bonae spei 
ac indolis iuvenum et adolescentum ut bonis litteris operam 
dare possiut, promotionem et auxilium... Ez a törvénycikk ké-
pezi eredetét ama katholikus törzsvagyonnak, melyet vallásalap-
nak nevezünk s melynek nemcsak ezen eredete, hanem célja 
és minden vonatkozása határozottan katholikus s melynek neve 
kezdetben cassa parochorum volt és csak II. József óta viseli a 
fundus religionis elnevezést. 

Az 1550. évi XIX. törvénycikk is határozottan körvonalazta 
ezen vagyonnak úgy eredetét, mint célját midőn kimondja : bona 
et proventus écclesiarum, capitulorum, conventuumque deser-
torum ad erectionem scholarum convertantur... ut pristina 
religio passim celerius repultulet. II. Ferdinánd 1625-ben elren-
delte, hogy a püspökök ingó vagyonának egy része ezen célok 
megvalósítására fordíttassék. Ehhez járult II. Ferdinánd által 1650-
ben a magyar kamara jövedelméből az esztergomi érsek kezéhez 
kiutalt évi 6000 forint, melynek rendeltetése az volt, hogy ezen 
összegből azon katholikus lelkészek kárpótoltassanak, kik ellátá-
sukban az által szenvedtek rövidséget, hogy az evangélikusok a 
részükre való adózás és egyéb szolgáltatások alól föl lettek 
mentve. Miután azonban ezen 6000 forintot a kamara igen 
hiányosan fizette, III. Károly újból elrendelte annak évenként 
való pontos kifizetését, a hátralékos összegek kiegyenlítésére évi 
4000 forintot és ezzel egyidejűleg új plébániák fölállítására évi 
6000 forintot rendelt, úgy hogy a kamara ezentúl évi 16.000 
forintott fizetett a cassa parochorum-ba. Ugyancsak ide folytak 
be további intézkedésig a vacans szentgothárdi és pécsváradi 
apátságoknak, a nagyváradi és az akkor alapított szombathelyi 
püspökségek jövedelmei. A cassa parochorum kezelését III. Ká-
roly 1733. március 7-én kelt rendeletével egy az esztergomi ér-
sek elnöklete alatt álló commissio-ra bizta, melynek tagjai az 
országbíró, a helytartótanács két és az udvari kamara egy taná-
csosa voltak. Mária Terézia ezen alap gyarapítására a nagyobb 
javadalmak jövedelmeire lOo/o adót vetett ki. A legtekintélye-
sebb rész — az eltörölt férfi és női szerzetek vagyona — 
II. József alatt járult a vallásalaphoz. II. József 1782-ben elren-
delte, hogy a vacans egyházi javadalmak interkalaris jövedelmei 
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is a vallásalapba folyjanak be és ugyancsak ide csatolta az Árpá-
dok korából származó úgynevezett commisariatikus alap-oi is, 
mely a palesztiniai szent helyek föntartására rendelt pénzekből 
vette eredetét. A vallásalap kiegészítő részét alkotja még azon 
három millió forintot kitevő földtehermentesítési kötvény, mely-
lyel a nagyobb javadalmasok az általuk részint várerődítési se-
gély címén, részint a cassa parochorumba történő évi fizetések 
kötelezettsége alól magukat 1848. évi május 1 -tői kezdődő ha-
tállyal megváltották, még pedig olyképen, hogy ezen kötvények 
mint a magyar papnöveldék javára szóló alapítvány kezeltesse-
nek. Végül ugyancsak a vallásalaphoz tartozik a nagyváradi latin 
szertartású püspökség által földtehermentesítési tőke címén be-
fizetett összeg. Oly korán elhunyt nagynevű egyetemi tanárunk 
dr. Dudek János «Autonomiánk» című 1899-ben megjelent mű-
vében az 1879. évi zárószámadás alapján megállapítja, hogy a 
vallásalap akkori állaga tőkékben 10,398.473 forint 55 krajcárt, 
fekvőségekben és hasznothajtó jogokban 11,045.660 forint 32 1/2 
krajcárt, a hátralékok levonásával összesen kitett 21,319.058 forint 
91 krajcárt. A mi azoknak a régi monostoroknak, konventeknek, 
apátságoknak és egyéb egyházi intézményeknek eredetét illeti, 
melyekből a vallásalap származik, az világosan kitűnik a még 
eredetiben vagy másolatban meglévő alapítási oklevelekből, vagy 
az ezeket összefoglaló Czinár-Fuxhoffer Monasteriologia-jából. 
Ezen egyházi intézményeket ugyanis a középkori magyar uri 
birtokos családok alapították lelkük üdvösségére, melyek nagy-
része a török hódoltság korában elpusztult és a hivek magán-
adományaiból származott ezen egyházi vagyont a katholikus 
klérus az idők folyamán gyarapította. Ezen vallásalaphoz a ma-
gyar királyok sem mint államfők, a szent korona viselői, sem 
mint magánszemélyek vagy közbirtokosok semmivel sem járul-
tak hozzá, kivéve a III. Ferdinánd, illetve III. Károly által ren-
delt államkincstári járulékot, melyet azonban a liberális kor már 
1868-ban sietett törölni az állami költségvetésből s ami tulajdon-
képen nem volt egyéb, mint az evangélikusok miatt a klérustól 
elvont jövedelem pótlása. 

A vallásalapot tehát, amelynek nemcsak célja, hanem va-
gyoni állaga és eredete is tisztán katholikus, semmiféle jog-
címen sem lehet országos alapnak nevezni. 

Ami már most a «tanulmányi alap»-ot illeti, senki sem 
fogja tagadhatni, hogy ezt Mária Terézia 1780-ban nem az állam 
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vagyonából, hanem az eltörölt jezsuita rendnek ugyancsak 
egyházi eredetű javaiból létesítette. Ezen tanulmányi alap tehát 
elsősorban a Rudolf király által 1586-ban a jezsuitákra ruházott 
ingatlanokból, nevezetesen a turóci prépostság vagyonából áll, 
mely vagyon a király átruházó okirata szerint a katholikus isteni 
tisztelet terjesztésére, papnöveldék berendezésére, katholikus egy-
házi férfiak kiképzésére és a magyar ifjúságnak katholikus irányú 
oktatására és nevelésére kell hogy szolgáljon. Az, hogy Mária 
Terézia az 1780. március 25-én kelt alapító oklevelében az őt 
mint apostoli magyar királyt megillető legfőbb kegyúri jogaira 
és az 1548. évi XII. tc. rendelkezéseire hivatkozik, világosan 
jelenti abbeli akaratát, hogy ezen katholikus eredetű vagyon 
továbbra is oly módon legyen fölhasználva, amint azt az eltö-
rölt jezsuita rend használta, vagyis katholikus természetének és 
rendeltetésének megfelelően kizárólag katholikus irányban. Aki 
az 1777-ben tehát az alapító oklevél előtt három évvel kelt 
Ratio Educationisra való hivatkozással akarná bizonyítani, hogy 
a tanulmányi alap nem katholikus célokra is fölhasználható, az 
a filius ante patrem elven kívül még az 1791. évi XXIII. tc. ren-
delkezéseivel is a leghatározottabb ellentmondásba kerül. 

Az «egyetemi alap» ép olyan eredetű és természetű katho-
likus vagyon, mint akár a vallásalap, vagy a tanulmányi alap. 
A halhatatlan emlékű nagy Pázmány Péter tudvalevőleg 1635-
ben 100.000 forintnyi alapítványával megvetette alapját a híres 
nagyszombati egyetemnek. Ezen egyetemi alapot Lippay és Lósy 
érsekek szintén fejedelmi hozzájárulásaikkal gyarapították. Mária 
Terézia pedig midőn a Pázmány-egyetemet Nagyszombatból 
Budára helyezte át, számos, a jezsuiták által birt apátsággal és 
prépostsággal bővítette az egyetem vagyonát és egyes gazdag 
magánosok is számos alapítványt létesítettek e célra. Az 1848. 
évi XIX. tc. a közoktatási m. kir. miniszter felügyelete alá he-
lyezi a katholikus Pázmány Péter-féle egyetemet. Ebből azon-
ban korántsem következik az amit 1870-ben a költségvetés tár-
gyalásakor már úgy igyekeztek ellenségeink magyarázni, hogy a 
törvény Pázmány Péter egyetemét államosította. Annak sehol 
nyoma sincsen, hogy mi katholikusok lemondottunk volna arról 
az universitas-ról, melyet a magyar bíboros Cicero nemzetének, 
a magyar katholicismus fényének emelésére időtlen időkig aján-
dékozott. Tehet az állam, amit akar, költhet reá amennyit jónak 
lát, örökre igaz marad: Quod initio vitisoum est non potest 
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tractu temporis convalescere. Itt az államnak meg kell egyeznie 
az egyetemi alap jogos tulajdonosával, a magyar katholikusokkal, 
illetve ezeknek alkotmányosan összehívandó szervével, a kath. 
autonómiai kongresszusával. 

Amint a püspökségek beneficiumai nem állami eredetűek, 
tehát a közvagyon jellegével soha sem birtak, azokat ilyeneknek 
1848-ig, illetve 1870-ig soha senki sem tekintette, époly kevéssé 
tekinthetők a fölhozottak alapján országos alapoknak ezen három 
alapunk illetve alapítványunk. Ez bizony mindenféle jog alapján 
bennünket magyar katholikusokat illet meg és ezekhez sem az 
államnak, sem Baltazár superintendens úrnak semmi köze, még 
pedig annál kevésbbé, mert Magyarországon még soha egy 
katholikusnak sem jutott eszébe saecularizálni protestáns atyánk-
fiai szintén nem megvetendő vagyonát, tehát mi is joggal meg-
követelhetjük, vicém pro vice reddas mihi bone vicine ! Én el 
sem tudom képzelni, hogyan gondolja Baltazár úr a katholikus 
vagyon elrablását? Azt hiszi, hogy mi magyar katholikusok ölbe 
tett kezekkel fogjuk nézni, amíg a szabadkőmíves atheista urak 
és az ezek által félrevezetett tömeg kilencszáz esztendős, soha 
semmi illetékes tényező által kétségbe nem vont békés birtok-
lás után kegyeskednek bennünket javainktól megfosztani? No 
annyira gyöngék még nem vagyunk. Szó sincs róla. Bizony, ha 
fütykösökkel jönnek nekünk, mi is ad arma-t kiáltunk és ha-
sonló gerundiumok-kai megyünk neki támadóinknak és kerekedik 
olyan parázs verekedés, amelynek eredményét majd az írhatja 
számlájára, aki ezt a háborút provokálta. Mi semmi esetre sem 
leszünk, mert hisz egy ezredév alatt nem is voltunk soha provo-
kálók. 

Mindenesetre csodálkozom azon, hogy Baltazár úr «külön-
ben összetett kézzel nyugodtan tudja bevárni a szekularizáció ide-
jének betelletét». Honnét gondolja olyan bizonyosan, hogy Ma-
gyarországon is kitör a forradalom és inaugurálja a bolseviki 
uralmat? Mert arról én szentül meg vagyok győződve, hogy a 
szuperintendens úr egy percig sem hiszi komolyan, hogy a sze-
kularizáció Magyarországon IV. Károly apostoli magyar király 
•dicsőséges uralkodása alatt keresztülvihető legyen. A magyar 
nemzet és a katholikus anyaszentegyház nagy ünnepén, amikor 
a királyt megkoronáztuk az esztergomi érsek és az ország ná-
dora helyettesének kezei által szent István pápa ajándékozta ősi 
koronájával ékesítvén fejét, ott láttam Baltazár Dezső szuper-
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intendens urat is teljes férfiúi erejében. így tehát látta és hal-
lotta, mert látnia és hallania kellett, mikor az esztergomi érsek 
a megkoronázandó királyhoz intézett intelmében a többi között 
a következőket mondotta: «Szívvel lélekkel imádd az Istent; a 
keresztény katholikus hitet, melyet gyermekkorodtól fogva kö-
vettél, mindvégig sértetlenül őrizd meg és azt ellenségei ellen 
oltalmazd meg. Tiszteld az egyház főpapjait és papjait. Az egy-
ház szabadságát őrizd meg». . . A király pedig ezután térdre 
ereszkedve és mindkét kezét a szent evangéliumra téve, ezen 
esküt tette le: Én Isten kegyelméből IV. Károly király, igérem 
és esküszöm Isten és az ő angyalai előtt, hogy a törvényt, igaz-
ságosságot és Isten egyházának békéjét minden igyekezetemmel 
megtartom és megőrzöm. A főpapokat tiszteletben tartom és 
mindazt, amit elődeim az egyházaknak adtak sértetlenül meg-
őrzöm... Isten engem úgy segélyjen és az ő szent evangeliuma. 
Ez érthetően van mondva. És mi magyar katholikusok nemcsak 
értjük a fölséges magyar apostoli király esküjét, hanem megin-
gathatatlanul bizunk is benne. Ellenben megmagyarázni képte-
lenek vagyunk magunknak azt, hogy a szuperintendens úr ezen 
királyi eskü és igéret dacára honnét veszi az alapot arra, hogy 
a katholikus egyház vagyonának elrablására irányuló hő vára-
kozását az új választójog beteljesíti ? Talán ezt erősebbnek tartja 
a letett királyi eskü szentségénél és a tett királyi igéret erejénél ? 
Mi magyar katholikusok és hinni akarjuk, hogy magyar protes-
táns testvéreink túlnyomó többsége sem. 

Azt hiszem nem tévedek, ha megállapítom, hogy a magyar 
protestánsok keresztény közmeggyőződése a katholikus autonó-
miát illetőleg az, amelynek egyházuk egyik kiválósága Raffay 
Sándor dr. evangelikus lelkész a Budapesti Hirlap 1917. évi 
december 20-iki számában emigyen ad kifejezést: « A protestáns 
egyházak csak örömmel üdvözlik a magyar katholikus auto-
nomia létesülését és az ellen nemcsak hogy nem tiltakoznak, de 
sőt annak megvalósulásában Takáts Menyhért szavaival élve a 
felekezeti béke első és fő biztosítékát látják. 

A szekularizáció kérdését a magyar protestantismus eddig 
sem bolygatta, hitem szerint ezután se fogja bolygatni. Ha egye-
sek néha fölvetették, gondolatát más körből hozták be, de hang-
juk visszhangot nem keltett soha. A szekularizáció nem magyar 
találmány, mondja Takáts Menyhért. Én pedig azt teszem hozzá, 
hogy a szekularizáció nem volt és nem is lesz protestáns 
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programm... A magyar protestantismus sem a katholikus auto-
nomia ellen, sem a szekularizáció mellett állást nem foglalt és 
nem is kiván állást foglalni a jövőben sem. 

A magyar .protestantismus a magyar katholicizmusban test-
vérét és fegyvertársát látja a nemzetietlen és vallástalan irány-
zatok ellen való küzdelemben és a magyar nemzeti eszmék, cé-
lok és érdekek jövőt biztosító munkájának szolgálatában... Egy-
más gyöngítése a magyarság gyöngítése, egymás megértő tá-
mogatása és erősítése a magyarság jövendőjének biztosítása.» 

Ezek a krisztusi szellemű protestantismus valódi hangjai, 
nem pedig azok, melyeket Baltazár úr leajzott húrú lantjából 
ver ki. Ám ha annyira szivén fekszik a magyarság gyöngítése, 
csak igyekezzék továbbra is éket verni az eddig egymást meg-
értő katholikus és protestáns magyar szivek és lelkek közé. Mi 
minden lehetőt el fogunk követni a katasztrófa megakadályozá-
sára, ám ha mégis bekövetkezik, a felelősség Isten és a magyar 
történelem előtt nem bennünket magyar katholikusokat, hanem 
egyedül Baltazár urat fogja terhelni. Mi stamus parati ferre 
quidquid tulisset sors ultrix de jogainkat nem engedjük soha ! 

Teljesen igaza van Klebersberg Kunó gróf országgyűlési 
képviselőnek, volt kultuszminiszteri államtitkárnak, midőn nyíl-
tan és az igazságnak mindenben megfelelően megállapítja, hogy 
«A katholikus magyar ember fájdalommal és szégyenkezve látta, 
hogy míg a szerb nemzetiségű egyház rengeteg alapjait maga 
kezelte, középiskoláit maga igazgatta, addig az ő egyháza 
nem volt úr a maga portáján.. . Közel másfélszázados sérelmet 
orvosolnánk, ha a magyar katholikus egyház közvetlen kezelése 
alól II. József által elvont alapokat, meg a középiskolákat és jog-
akadémiát átadjuk a most önkormányzati alapon korszerűen új-
ból szervezkedő nagy nemzeti testületnek». (Budapesti Hirlap, 
1918. május 18. szám.) 

Hisszük, hogy a katholikus autonomia tekintetében tulaj-
donképen mit sem változtatott a kormányválság és nem válto-
zott a parlamenti helyzet sem. A katholikus autonomiát ma ép 
úgy akarja a kormány és minden párt, mint azelőtt. Oróf Zichy 
János kultuszminiszterről már régen tudjuk, hogy a katholikus 
autonómiának őszinte igaz barátja. Eme tudatunkban csak meg-
erősít «Az Est» tudósítója előtt tett azon kijelentése, hogy «A 
katholikus önkormányzat megvalósításának és az 1848. évi XX. 
t. cikk fokozatos végrehajtásának kérdésében magamévá teszem 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 3 
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hivatali elődömnek erre nézve elfoglalt álláspontját, illetőleg 
azokat a törvényjavaslatokat, melyek e két fontos kérdés meg-
oldásáról készültek és az országgyűlés elé kerültek»... 

A katholikus autonom'ia kérdése a jog kérdése^ egyúttal 
pedig egy nagyfokú jogsérelem orvoslása is. A közel másfél-
százados mulasztást tehát a katholikusokkal szemben immár sür-
gősen orvosolni kell. De nem odázható el ezen kérdés tovább 
már csak azért sem, mert a katholikus autonomia mielőbbi tör-
vénybe iktatása egyetemes nemzeti érdek és a vallási béke köve-
telménye. A parlament valamennyi pártja egyformán lévén le-
kötve az autonomia mellett, az országgyűlésnek semmi oka sin-
csen arra, hogy a benyújtott javaslat sürgős letárgyalását addig 
halogassa, míg majd megint olyan kérdés kerül napirendre, mely 
politikai viharával az alkotó békés munkát bizonytalan időre 
megakaszthatja. 

Baltazár Dezső dr. szuperintendens úr egyéni nézetével 
szemben végül fölhozom még Kérészy Zoltán dr. pozsonyi egye-
temi tanár, a magyar protestáns közélet eme kitűnőségének, a 
tekintélyes jogtudós oknyomozó kutatásainak alapján kijegece-
sedett következő véleményét a törvényhozó előtt fekvő katho-
likus autonomiai javaslatról : Hogy a javaslat a katholikus vallás 
és tanulmányi alapot, valamint a kultuszminiszter kezelése alatt 
álló többi katholikus alapokat és alapítványokat az autonomia 
igazgatása alá kivánja bocsátani, azt egészen természetesnek és 
jogosultnak tartom. Hiszen ez alapok állagát egyházi természetű 
(eltörölt szerzetesrendek, zárdák javai, a főpapok által a cassa 
parochorum-ba befizetett összegek stb.) és örök időkre katho-
likus egyházi és iskolai célokra lekötött javak alkotják. Már 
pedig mint minden alapítványi vagyonra, úgy a katholikus val-
lás és tanulmányi alapra is mindenek felett alapítványi jogunk-
nak azon sarkalatos tétele irányadó, hogy azok ad mentem fun-
datoris kezelendők (1791. évi 23. tc.), illetve csakis az alapító 
által megjelölt célokra fordíthatók. Alapítványi jogunk ezen 
vezérelve szükségkép hozza magával, hogy a "szóbanforgó, vala-
mint a kultuszminiszter által kezelt többi katholikus alapok és 
alapítványok igazgatása is az önkormányzatra ruházandó, mert 
csak ez nyújthat erőteljes biztosítékot aziránt, hogy az illető ala-
pítványok vagyona az alapítványi szervezetben meghatározott t. i. 
katholikus egyházi és iskolai célokra fog mindenkor felhasznál-
tatni. S a tanulmányi alap kezelésének az autonomia részére 
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való átengedése egyúttal azt is maga után vonja, hogy az ezen 
alapból fentartott vagy segélyezett fő- és középiskolákra vonat-
kozóan az autonómia ugyanolyan rendelkezési és igazgatási jog-
gal ruházandó föl, mint aminővel a protestánsok birnak a fen-
hatóságuk alatt álló tanintézetek tekintetében. (Alkotmány, 1918. 
május 23.) 

Baltazár Dezső szekularizációs törekvését és ennek indo-
kolását ugyancsak Kérészy Zoltán «A kormány egyházpolitikai 
javaslatai» című cikkének az Alkotmány f. évi május 24-iki szá-
mában megjelent második részében a mult századokból idézett 
törvények légiójára hivatkozva, úgy pozdorjává töri, hogy abból 
még az igazságnak a látszata sem marad fön, a jóhiszemű-
ségről nem is szólva. És Kérészy cáfolatának szikla erősségű és 
semmiféle sofismák által meg nem dönthető konklúziója ugyanaz, 
amit ezen szerény kis értekezés is a maga céljául tűzött ki : 
A magyar jog szerint az egyházi javak államosítása, a. szekulari-
záció mint jogi tény lehetetlen és ha bekövetkeznék, az föltét-
lenül jogfosztást képezne, az egyházi javak erőszakos elfoglalá-
sát jelentené. 

Kérészynek itt ismertetett és itt idézett fejtegetéséhez és 
fölfogásához katholikus és magyar szempontból sem hozzátenni, 
sem elvennivalónk nincsen s midőn még Baltazár úr figyelmét 
az 1848. évi XX. tc. igazi és helyes értelmét kifejtő Ballagi 
Géza dr. «Az 1848. évi XX. t. cikk a történelem világánál» című 
tanulmányára felhívjuk, a magyar nemzet és a magyarországi 
keresztény vallások boldogulása szempontjából keresztény és ma-
gyar lelkünk egész hevével és buzgóságával óhajtjuk és kérjük 
a jó Istent, hogy mind a két nagyhorderejű, a katholikus auto-
nómiáról és az 1848. évi XX. tc. fokozatos végrehajtásáról szóló 
egyházpolitikai javaslat mielőbb törvénnyé válljék! 

Temesvár. 
Dr. Matolay Zoltán. 

33* 
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é r t e l m e z é s e . 

Adatok egy új istenérvhez. 

Bevezető. 

EQY OLYAN folyamatot, melyet teljesen visszafordítani (ellen-
tétes irányban lejáratni) nem lehet, irreverzibilisnek nevezi 

a fizikus, a reverzibilis, visszafordítható folyamatokkal szemben. 
Az előbbiekhez tartoznak: a hővezetés, a súrlódás, a diffúzió 
stb.; az utóbbiakhoz: a mechanikai és elektromos rezgések, 
a hang- és elektromágneses hullámok stb. A természetben egy 
reverzibilis folyamatra sem akadunk, és pedig azért, mert minden 
természeti folyamatot legalább is egy irreverzibilis folyamat (súr-
lódás, hővezetés stb.) kisér. 

Az a tény, hogy a természeti folyamatok mindegyike irrever-
zibilis, arra mutat, hogy minden természeti folyamat végállapota 
(s nem kezdőállapota) iránt különös hajlammal viseltetik. Ezt a 
hajlamot egy fizikai mennyiséggel, az cntropta-lüggvénnyeX 
(Clausius) pontosan kifejezésre is juttathatjuk. Tulajdonsága — 
föltéve, hogy egy zárt rendszerről van szó — hogy minden 
irreverzibilis folyamat alatt növekszik. Innen a klasszikus termo-
dinamika entropiaelve : «minden zárt rendszer entrópiája csak 
növekedhetik». 

- Az entropiaelv tehát megadja a természeti folyamatok 
irányát. Mivel pedig a természeti folyamatok energiaátalakulá-
sok, joggal föltehetjük a kérdést: mily energiafajt tüntetnek ki 
a természeti folyamatok sajátos irányukban? Itt a következőket 
kell figyelembe vennünk: 

Minden energiaátalakulás alkalmával hőenergia keletkezik 
(pl. ha mechanikai munka — egy üvegrúd dörzsölése — árán 
elektromos energiát állítok elő) ; viszont, ha hőenergia alakul át 
más energiává, az átalakulás sohasem megy végbe teljesen, 
hanem a hőenergia egy része visszamarad. így minden zárt rend-
szer hőenergiája növekedőben van, mely a rendszer végállapotá-
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ban a még fönnálló hőmérsékleti különbségeket is eltünteti 
s megvalósítja a rendszer «hőhalálát», melyből nincs föltámadás. 
Mindez a hő irreverzibilitásából következik, mert mint az entropia-
elv Clausius-féle szövegezése határozottan kimondja : «hő maga-
magától nem mehet át hidegebb testből melegebb testbe». 

Bár jó félszázada már, hogy ismerték a természeti folya-
matoknak ezen kiegyenlített hőenergia iránti előszeretetét, mégis 
ennek az előszeretetnek oka csaknem a 90-es évekig rejtély 
maradt. 

1. Az entropiaelv molekuláris kinetikai értelmezése. 
Boltzmann volt az, aki a hő molekuláris kinetikai értelme-

zését véve alapul, ennek a jellemző előszeretetnek érdekes magya-
rázatát adta. (Der zweite Hauptsatz der Wärmetheorie. Almanach 
d. Wien. Akad. 1886.) 

A molekuláris kinetikai (atomisztikai) elmélet a molekulák 
viselkedését vizsgálja az egyes energiaalakoknál. A jelen esetben 
abból indul ki, hogy a molekulák mozgása a legtöbb energia-
alaknál «rendezett» mozgás. Szembetűnik ez pl. a kilőtt golyó 
kinetikai energiájánál, mikor is a golyó minden egyes moleku-
lája szomszédainak irányát és sebességét követve repül a kitűzött 
cél felé. Csak a hőenergia képez kivételt. Ennél a molekulák 
mozgása a szó szoros értelmében «rendezetlen». 

Ezért a természeti folyamatok kiegyenlített hőenergia iránti 
előszeretetét úgy kell jellemeznünk, hogy «a természeti folyama-
tokban a molekulák rendezett mozgása az idők folyamán rende-
zetlenbe megy át». De miért? Egyszerűen azért, mivel a mole-
kulák «rendezett» mozgása (tekintve, hogy a molekuláris kine-
tikai elmélet szerint a molekulák, mint önálló egyének mozog-
nak ide-oda) igen valószinütlen; a «rendezetlen» mozgás pedig 
épenséggel a legvalószínűbb. 

Tehát a természeti folyamatok hőenergia iránti előszereteté-
nek s ezzel a természeti folyamatok különös irányának oka az, 
hogy «egy zárt rendszer energiái úgy alakulnak át egymásba, hogy 
a rendszert valószinütlen állapotából legvalószínűbb állapotába 
elsegítsékt. Ez az entropiaelv Boltzmann-féle molekuláris kinetikai 
értelmezése s egyszersmind elvünk egy még a nagyközönség 
előtt kevéssé ismert szövegezése. 

Az entropiaelv most bemutatott értelmezésével szükség-
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szerűképen bevezettük a valószínűségi meggondolást. így azonban 
szakítottunk az entropiaelv eddig hangoztatott «abszolút» bizo-
nyosságával. Ezentúl csak igen valószínűnek, de nem abszolút 
bizonyosnak kell tartanunk a zárt rendszerek entrópiájának 
növekedését s «hőhaláluknak» beálltát. Úgyszintén rendkívül 
valószínűtlennek, de nem absolute lehetetlennek kell kijelente-
nünk hőhalálukból való esetleges föltámadásukat. 

Ezért, mint Boltzmann 1896-ban kimondotta, «az entropia-
elv molekuláris kinetikai nézőpontból nem egyéb egy közön-
séges valószínűségi elvnél». (Entgegnung. Annalen d. Physik. N. 
F. Bd. 57. 1896. p. 773.) 

2. A molekuláris kinetikai értelmezés jogosultsága. 

Az entropiaelv molekuláris értelmezése jóidéig mint zseniá-
lis föltevés szerepelt. Ma már tovább mehetünk, mert olyan tapasz-
talati tényekkel rendelkezünk, melyek a molekuláris kinetikai 
elméletet a bizonyosság ama fokára emelik, amellyel a fény-, 
illetve a hősugárzás elektromagnetikai, a hang mechanikai elmé-
lete rendelkezik. (Planck, Dynamische u. statistische Gesetz-
mäßigkeit. Bericht über das Feier . . . 1914. p. 15.) 

E tapasztalati tények legértékesebbje a Brown-féle mozgás ; 
fölfedezője B. angol botanikus, folyadékban lebegő virágporon 
észlelte először (1827.), majd vízbe hintett gránitrészecskéken 
figyelte meg. A folyadékba került apró részecskék (virágpor, 
gránitdarabkák), akárcsak a fénysugárban úszó porszemek, fürgén 
ugrándoztak ide-oda a folyadékban; különös viselkedésük okát 
Brown nem fejtette meg. 

P. Carbonelle S. J. volt az első, aki határozottan a moleku-
láris kinetikai fölfogás mellett foglalt állást, t. i., hogy a Brown-
féle mozgás a folyadék szaporán mozgó molekuláitól ered, 
melyek a folyadékban úszó apró részecskékbe ütközve, ezek ren-
dezetlen mozgását előidézik. 

Ennek a felfogásnak helyességét, jóllehet sok hive akadt, 
csak az utóbbi évek igazolták. Mert egyrészt Gouy világhírű 
kísérleteiből kitűnt, hogy a Brown-féle mozgás a külső körül-
ményektől független, másrészt Perrin, Seddig, Bjerrum és mások 
a Brown-féle mozgás Einstein—Smoluchowski-féle molekuláris 
kinetikai elméletét legapróbb részleteiben kísérletileg felülvizs-
gálva, helyesnek találták. 
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Az entropiaelv molekuláris kinetikai értelmezése tehát nem 
holmi eszmefuttatás, hanem a tudományos haladás következ-
ménye. A fönti eset után nem marad más hátra, minthogy a 
fizikus belássa, «hogy az anyag tényleg molekuláris szerkezetű, 
hogy a hő nem más, mint a molekulák mozgása s végre, hogy 
a hővezetés és a többi irreverzibilis folyamat statisztikai, azaz 
valószinűségi törvényeknek engedelmeskedik». (Planck, I.e. p. 17.) 

3. Az entropiaelv érvényességi határai. 

Mint láttuk, az entropiaelv szerint «egy zárt rendszer entró-
piája az idők folyamán csakis növekedhetik» s «a hő magamagá-
tól nem mehet át hidegebb testből melegebb testbe» stb. Szóval 
a klasszikus termodinamika entropiaelve a természeti folyamatok 
visszatérhetőségét tagadja. Ezzel szemben a molekuláris kinetikai 
elmélet természeténél fogva megköveteli minden természeti 
folyamat elvi visszatérhetőségét. 

Már Boltzmann idejében fölvetették ezt az ellentétet (Zer-
melo), azonban elméleti meggondolásokkal nem tudták eldön-
teni, vájjon a klasszikus termodinamika entropiaelvének, avagy a 
molekuláris kinetikai elméletnek kell meghátrálnia. 

Ma azonban már oly mikrojelenségeket (értsd csak mikrosz-
kóppal megfigyelhető jelenségeket) ismerünk (a Brown-féle 
mozgás, az opalescencia tüneménye, automatikus koncentrációs 
jelenségek emulziókban stb.), melyek állapota a klasszikus termo-
dinamikától megjósolt normális egyensúlyi helyzettől észrevehe-
tőleg eltér; tehát a klasszikus termodinamika entropiaelvének 
általános érvényét a tapasztalat megdöntötte. 

Hogy tehát mennyiben és mikor tekinthető mégis az entropia-
elv érvényesnek, azt csak a Maxwell—Boltzmann—Gibbs-féle sta-
tisztikai mechanika álláspontjából Ítélhetjük meg, mely a fönnem-
lített mikrojelenségekben kézzelfogható megerősítést, bizonyítást 
nyert. (Smoluchowski, Physikalische Zeitschr. 1913. p. 261.) 

A statisztikai mechanika arra az eredményre vezet, hogy a 
zárt rendszer entrópiája épúgy növekedhetik, mint csökkenhet 
s hogy a hő magamagától is átmehet hidegebb testből mele-
gebb testbe stb., azonban csakis akkor, ha a megfigyelés alkal-
mával a rendszer egyensúlyi állapotához közel áll. Ha azonban 
a rendszer megfigyelésünk kezdetén még igen-igen távolesik 
egyensúlyi állapotától vagy helyzetétől (ez a helyzet, mint láttuk, 
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molekuláris kinetikai szempontból igen valószínűtlen), akkor az 
entrópia csak növekedni fog. És pedig azért, mert a rendszer 
természeti folyamatai azon vannak, hogy a rendszert rendkívül 
valószínűtlen helyzetéből valószínűbbe: az egyensúlyi helyzet-
hez közelálló állapotba elsegítsék, ami pedig a rendszer entró-
piájának folytonos növekedését idézi elő. 

Ez az eredmény a tapasztalással is megegyezik. A fönn-
említett mikrojelenségek ugyanis ép a kérdéses rendszerek egyen-
súlyi helyzetéhez közel álló állapotban jelentkeznek. Ilyenkor 
ugyanis saját szemeinkkel meggyőződhetünk arról, hogy az 
entrópia épúgy csökkenhet, mint ncvekedhetik. Azt pedig, hogyha 
a megfigyelés egy oly állapotból indul ki, mely igen távol van 
még a rendszer egyensúlyi helyzetétől, az entrópia csakis növe-
kedhetik, a mindennapi tapasztalás bizonyítja. 

Az entropiaelvet tehát minden olyan rendszer megfigye-
lésénél alkalmazhatjuk, melynek állapota egyensúlyi helyzetétől 
még meglehetősen távol esik. Ezzel meg is állapítottuk az en-
tropiaelv érvényességi határait. 

Azt mondottuk, hogy a molekuláris kinetikai elmélet a 
természeti folyamat elvi visszatérhetőségét követeli. Miért nem 
észlelhetjük ezt? Egyszerűen azért, mivel egy, bár kisméretű 
rendszernek egy elhagyott állapotába való visszatéréséhez (pl. egy 
1 cm. sugarú gömbbe zárt levegő önkéntes szétvegyüléséhez) 
kolosszális, egy-egy emberöltőt ezer- és ezerszeresen meghaladó 
időre (példánkban tiz a százbilliomodik hatványon, másodpercre) 
volna szükség. 

4. Hogyan bizonyítsuk az entropiaelvet? Új szövege-
zések. 

Eddig az entropiaelvet azzal is bizonyítottuk, hogy a hő 
nem mehet át a hidegebb testből a melegebb testbe. Ma már 
a bizonyítás ezen módját a molekuláris jelenségek, mint láttuk, 
megdöntötték. 

A legjobb bizonyíték a következő : A másodrendű per-
petuum mobile lehetetlen; föltéve, hogy a másodrendű per-
petuum mobile alatt egy automatikus, alacsonyabb hőmérsékletű 
hő árán munkavégzésre képes gépet értünk. 

Bár többen (Lippmann, Svedberg, Ostwald, Richarz) azt 
gondolták, hogy a mikrojelenségeknél (Brown-féle mozgás stb.) 
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föllépő ingadozások módot nyújtanak egy másodrendű per-
petuum mobile szerkesztésére s így az entropiaelvet minden 
bizonyíték híján megdöntöttnek tekintették; mégis csalódtak. 

Smoluchowski ugyanis 1912-ben fölszólalt e nézet ellenében 
(Phys. Zeitschr. 1912. p. 1078.) s kijelentette, hogy egy másod-
rendű perpetuum mobile szerkesztésére csakis akkor nyújtanának 
módot a fönnemlített ingadozások, ha a mikrojelenségeket mutató 
folyadékban vagy gáztömegben egy válaszfalon oly mechanikai 
szelepet vagy önműködő optikai, illetőleg elektromos kiváltó 
készüléket alkalmazhatnánk, melyek környezetükkel együtt nem 
ingadoznának; ez pedig — eltekintve a technikai kivitel nehéz-
ségeitől — lehetetlen. A molekuláris szerkezetek ugyanis szintén 
ingadoznak; így azonban nem alkalmasak a szelep s a kiváltó 
készülék szerepére, mivel rugalmasságuk vagy kelleténél nagyobb 
lenne s működésüket bénítaná, vagy túlkicsiny s így eredmény-
telen is maradna. Molekuláris szerkezettel nem biró készülékeket 
pedig előállítani nem vagyunk képesek. Smoluchowski ezert 
méltán kiemeli, hogy ez a körülmény a másodrendű perpetuum 
mobile — molekuláris ingadozások fölhasználásával történő meg-
szerkesztésének — nemcsak technikai, hanem elvi lehetőségét is 
kizárja. S hozzáteszi, hogy a molekuláris ingadozási jelenségek 
ma még semmi alapot sem nyújtanak arra, hogy az entropia-
elvet teljesen elvessük. (1. c. p. 1079.) 

Mégis a molekuláris ingadozási jelenségek arra kényszerí-
tenek, hogy az eddigi szövegezéseken egy kissé változtassunk. 
Elég, lia a másodrendű perpetuum mobile lehetetlenségét, mellyel 
elvünket bizonyítjuk, a következő módon fogalmazzuk: «Lehe-
tetlen egy olyan önműködő készülék, mely tartósan munka-
végzésre képes alacsonyabb hőmérsékletű hő árán». 

Mert, bár az idők folyamán minden A munkaérték a kör-
nyezet hője árán nyerhető, mégis az ehhez szükséges idő is 
rohamosan növekszik, mihelyt a közepes ingadozás keretét túl-
léptük, úgyhogy a ~ viszony 0-val lesz egyenlő. így akárcsak 

egy tisztességes szerencsejáték sem lehet állandó pénzforrás, 
a molekuláris ingadozások sem képesek tartósan munkavégzésre 
alacsonyabb hőmérsékletű hő árán. (Pontosabban 1. Phys. Zeitschr. 
1912. XIII. p. 1079.) 
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5. Az entropiaelv alkalmazása a világegyetemre. Egy új 
isíenérv. 

Mint kifejtettük, az entropiaelv oly rendszerekre érvényes, 
melyek állapota a rendszer egyensúlyi helyzetétől igen-igen 
távolesik. Most fölmerül a kérdés: vájjon a világegyetem is egy 
oly állapotban levő rendszernek tekinthető-e ? Igennel kell felel-
nünk, mert: a) a világegyetem véges (zárt) rendszer, mivel csak 
természettudományi érvekkel is kimutatható, hogy nem végtelen 
kiterjedésű; b) mert — mint mindenki könnyen beláthatja — 
egyensúlyi helyzetétől még ugyancsak távol áll. 

Egy rendszer egyensúlyi helyzetétől igen-igen távoleső 
állapotban azonban a statisztikai mechanika szempontjából rend-
kívül valószínűtlen, ezért joggal kérdezhetjük: hogyan, ki által 
került világegyetemünk ebbe a rendkívül valószínűtlen állapotba. 
Erre a feleletet egy érdekes megoldás adja meg. (V. ö. J. D. van 
der Waals, Phys. Zeitschr. 1911. XII. p. 547.) 

Igen természetes, hogy minden fizikusnak föl kell tennie 
az entropiaelv folytonos érvényességét minden egyensúlyi hely-
zetétől meglehetősen távoleső rendszernél s így a világegye-
temnél is. 

Hogy a jövőben érvényes lesz-e elvünk, arról a valószínű-
ségi meggondolások biztosítanak. Az azonban, hogy a múltban 
(megfigyelésünk előtti időben) érvényben volt-e, az épen nem 
következik a valószínűségi elvekből. Sőt ép az ellenkező (már a 
mozgás reverzibilitása miatt is), t. i. hogy a múltban nem volt 
érvényes, azaz az entrópia csökkenőben volt. Már pedig a való-
szinűségi elvek ezen követelményét föl nem adhatjuk, viszont az 
elv molekuláris kinetikai értelmezésének is megvan a maga 
jogosultsága. Valamikép ki kell tehát egyenlíteni az ellentétet 
s lehet is, mint van der Waals kimutatta, de csakis egy mód 
van erre. 

«Nur wenn man für jedes System a priori die Möglichkeit 
annimmt, daß es von einem geordneten Anfangszustande (d. h. 
von einem Zustande, wo die Entropie von dem maximalen 
Werte verschieden ist) ausgegangen ist, und die Wahrscheinlich-
keit eines solchen Anfangszustandes a priori so groß wählt, daß 
sie für alle Nicht-Gleichgewichtszustände a posteriori (nach 
Anwendung der Bayes'schen Regel) fast eins wird, ist man be-
rechtigt, die kontinuierliche Geltung des Satzes, daß die Entropie 
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zunimmt, anzunehmen. Der geordnete Zustand ist dann nicht 
durch Zufall, sondern durch Absicht (durch ein ordnendes 
Prinzip, oder wie man es sonst nennen will) entstanden. Wie 
man sich das ordnende Prinzip zu denken hat, ist nicht physi-
kalisch zu erklären. Selbst nicht, ob man sich die ganze Welt 
von einem gleichzeitig bestehenden Anfangszustand ausgegangen 
denken muß oder ob das «Prinzip» auf verschiedene Systeme 
in verschiedenen Zeiten gewirkt hat.» (1. c. p. 549.) 

Föl kell tehát tennünk, hogy a rendszer — jelen esetünk-
ben a világegyetem — egy rendezett állapotból indult ki s ezt 
az állapotot nem a véletlen, hanem egy rendező Elv (Isten) müvé-
nek kell tekintenünk. Az már mellékes kérdés s nem egykönnyen 
dönthető el: vájjon a világegyetem egy kezdő állapotból ki-
indultnak tekintendő-e, avagy (ha rendszerekből összetettnek 
gondoljuk, mint Charlier) a rendező Elv (Isten) ezek kezdő álla-
potát különböző időben állította elő. 

Végeredményben fönnáll az alternatíva: A fizikus vagy el-
fogadja a klasszikus termodinamika entropiaelvét s ekkor ki 
nem kerülheti az ismert entropologiai istenérvét, vagy az álta-
lunk kifejtett entropiaelvet teszi magáévá s ismét csak rá kell 
akadnia, hacsak következetlen nem akar maradni, a teremtő Isten 
nyomaira. 

Kalocsa. Olasz Péter S. J. 
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Sipos István dr., theologiai tanár Pécs. Az új egyházi tör-
vénykönyv főbb vonásai és újításai. Pécs, 1918. Ara a szerzőnél 
6 kor., könyvkereskedésben 8 kor. 

Míg külföldön az új egyházi törvénykönyv megjelenése 
óta nemcsak rövid összefoglaló és kiegészítő füzetek (Haring, 
Schmitt, Schmöger) jelentek meg, hanem az új jogot rendszeres 
előadásban tárgyaló munkák is egyre-másra látnak napvilágot 
(Leitner, Pöschl), addig nálunk még mindig soká kell várnunk 
ilyen rendszeres jogi munkára annyival is inkább, mert mindenki 
feszült figyelemmel várja a Szent-István-Akadémia pályamunkáját, 
amely bizonyára a legszakavatottabb tollból fog napvilágot látni-

Ilyen körülmények között érthető, hogy — ami sajnos, 
nálunk oly ritkaság a tudományos theologiai irodalomban — 
Sipos művének I. kiadását oly hirtelen széjjelkapkodták és e II 
kiadás közrebocsátását oly sokan sürgették. 

Jobban örültünk volna ugyan, ha ez a II. kiadás systema-
tikus irányt vett volna, de a régi, kódex-ismertető módszernek 
is van egy igen nagy előnye, hogy t. i. állandóan fölhívja az 
olvasók figyelmét a régi jogtól való eltérésekre. Ez pedig a 
jogszabályok elemzéséhez átlag nem szokott olvasóknál igen 
fontos, mert különben könnyen átsiklanának a lapidárisan fogal-
mazott, tartalommal telített kánonokon. 

Beosztásában, tárgyalási módjában így nem változott ez az 
új kiadás. De bővült nem egy kánonnak tüzetesebb kifejtésével, 
a magyar püspöki kar megfelelő utasításainak felölelésével (leg-
alább a «Pótlás»-ban) és a gazdag német irodalöm felhasználá-
sával. Az I. kiadás sajtóhibái és a gyors munkával természetsze-
rűleg együttjáró pongyolaságai jelentékenyen kevesbedtek, de 
megmaradt a latin és magyar terminológiának még mindig igen 
vegyes keverése ott is, ahol már kiforrott magyar kifejezéseink 
vannak. 

A munka értékét nagyban növeli bő betűrendes tárgymu-
tatója és értékes összefoglalása. 
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Adja Isten, hogy ez a munka minél több magyar pap ke-
zébe eljutva, megismertesse és megkedveltesse az egyház új 
jogát, növelje a szentegyházunk törvényei iránt való igazi nagyra-
becsülést és ezáltal hathatósan közreműködjék azon, hogy az új 
Codex életbelépése után Magyarország megszűnjék a kivételek 
és egyházi különlegességek hazája lenni. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 

Rubenescu M. Auguszta: Krisztus-legendák. Kiadja a 
Sz.-István-Társulat. 80 206 1. Ára 6 kor. 

Tündöklő kereszt, mely ragyogó sugarakat lövel ki magá-
ból, rajta Krisztus és körülötte virágíűzér: ez a Krisztus legen-
dák könyvének címképe, de a tartalma is. Aki elolvassa, gyö-
nyörködni fog e sugarak ragyogásában és eltelik e virágfűzér 
édes illatával. Mert nem papirosvirágok ezek, hanem élők, szín-
pompásak és illattal telvék. A Szentföldön nőtt gyökerük, Kelet 
forró napja festette meg a szivárvány minden színével és telítette 
kelyhüket színmézzel és illattal. Rubenescu Auguszta gyengéd 
kézzel szakította le e virágokat és oly mesteri finomsággal fűzte 
azokat koszorúba, hogy még hímporuk is megmaradt. Sokat ol-
vashatta az evangéliumot és nagyon szeretheti a názáreti Jézust, 
mert mindig palesztinai földön és légkörben jár és bár emberi 
vonatkozásaiban mutatja be a Megváltót, mégis mindig isteni 
fenségben állítja őt elénk. Jézus Krisztus nem szorul rá legendái 
hírnévre. Az ő örök dicsősége az evangéliumokban van megírva. 
Ő nem «legendás hős», hanem mindenható Isten. «Krisztus-legen-
dák» tehát, ha őhozzá méltók akarnak lenni, nem lehetnek egye-
bek, mint az evangéliumi történet olyan előadása, mely felöleli 
azt is, amit az evangélisták meg nem írtak, anélkül, hogy meg-
szűnnék történeti színezettel bírni. Ami azon túl van, a mese 
országába tartozik s így teljesen méltatlan Krisztushoz. Nagy 
érdeme a szerzőnőnek, hogy ezt a hibát nem követi el s így 
sem az evangéliummal, sem a hivő pietással nem jő sohasem 
ellentétbe és még ott sem megy túlzásba, ahol a «történetet és 
költést telehinti a csodálatosnak aranyporával, hogy annál ragyo-
góbb képet fessen arról, akit dicsőit.» E tekintetben messze 
felette áll Lagerlöf Zelmának, aki talán apokrifekből merített, de 
nem gondolta meg, hogy azokat nagyrészt tévhitüek írták leg-
többször hitrontó szándékkal. 
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Az ő legendáiban nagyon sok bántó dolog olvasható, mely 
a szentirástudományban való nagy járatlanságot s az evangélium-
ban való nagy tudatlanságot árul el. A mi «Krisztus-legendáink» 
ezzel szemben tiszteletreméltó szentírási készültségről tesznek 
tanúságot és a tömör bibliai épülethez stílszerű ornamentikát 
szolgáltatnak. Amit írójuk nyújt, mélyen hivő lelkéből merítette, 
ép azért nem nevezhette el «Krisztus-történetek»-nek. Az csak az 
ő dicséretes készültségéről tesz tanúságot, hogy szines, élénk 
képzelő tehetségének alkotásait olykor hű ruhában, beszédben, 
gondolkodásban lépteti fel, hogy szinte történetet vélünk 
olvasni. 

Különös nyomatékkal ki kell még emelnem a Krisztus-le-
gendák megkapó irályát. írójuk mestere a szónak! Mintha virágos 
mezőn járnánk, mosolygó ég alatt, ragyogó napsugárban, hol 
csermelycsobogást és madárdalt hallani. Művészi kézzel festi meg 
mindig legendáinak hátterét, keretét anélkül, hogy leírásai a 
természetességnek rovására esnének. 

Mindezek alapján csak örömmel üdvözölhetjük e kedves 
kötetet, ilyenekben amúgy is elég szegényes irodalmunk. Tel-
jesen egyetértünk a kiadónak az előszóban olvasható állításával : 
«Akik hittel s kegyelettel fogják olvasni — hit és kegyelet nél-
kül szűkölködőknek a Krisztus-legendák rejtett kincs maradnak — 
azoknak e könyv üdítő forrás lesz, melyből erőt s vigaszt fog-
nak meríteni.» Kívánjuk, hogy a mai vigaszra szoruló időben 
minél többen merítsenek belőle! A szerzőnőt pedig kérjük, gaz-
dagítsa minél több ilyen értékes írással egyházi irodalmunkat. 

Budapest. Dr. Babura László. 

Augustin Lehmkuhl S. f.: Der Christ im betrachtenden Gebet. 
4 Bände. Freiburg im Breisgau. Herder, 1916. 

Aki az elmélkedést inkább hírből, mint gyakorlatból ismeri, 
nem is sejti, milyen nagy feladatra vállalkozik, aki elmélkedési 
könyvet akar írni. Minden napra valami új, életrevaló dolgot 
írni, nem könnyű dolog. Megnehezíti a feladatot, ha például a 
Szentírást veszi alapul. Nem akarjuk a Szentírás gondolatmély-
ségét kisebbíteni, de nem helyeselhetjük azoknak az eljárását^ 
akik mindent a Szentírásból akarnak kiolvasni, akik a Szentírás 
minden betűjében látnak valamit. Littera occidit, spiritus vivi-
ficat. A betűhöz való ragaszkodás émelygős, a modern, józan 
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embernek kevésbbé rokonszenves. A szakavatott írónak így ki 
kell választania a megfelelő részleteket belőle és csak azokat 
kifejtenie. Csak így exardescet in meditatione mea ignis és nem 
lesz erőltetett, unott az elmélkedés. 

Ezeket a nehézségeket kell kiemelnünk, amikor az ismert 
német moralista elmélkedési könyvéhez néhány megjegyzést 
akarunk fűzni. Lehmkuhl az év minden napjára ad egy-egy 
elmélkedést, néha többet is. Amennyire lehet, ragaszkodik az 
egyházi év adataihoz és a Szentírást veszi alapul. Nagy szorga-
lommal gyűjtötte össze és használta fel az anyagot. Egyik-másik 
helye a Szentírásnak egészen új, meglepő világot kap az ő ér-
telmezésében. Nem helyeseljük azonban, hogy oly hosszúra 
nyújtotta az egyes pontokat és mégis többször oly keveset mond 
bennük. A részletesebb amplificatiót az elmélkedőre kell bizni, 
elég ha neki egy tartalmas gondolatot nyujtunk, természetesen 
nem egy tőmondat alakjában. Minden megokolatlan ismétlés 
untat. Egyes elmélkedésekben tartalmasabb pontokat kívánnánk, 
amelyek egymással szorosabban is összefüggnének. Amely pon-
tok között nincs szorosabb gondolatbeli kapcsolat, azokat hamar 
elfelejtjük. Ennek a határozottságnak, világosságnak kívülről is 
fel kellene tűnnie rövid, világos mondatok alakjában, amelyek 
ritkább betűkkel legyenek szedve. 

Az applicatioban sokszor ismétel, ami a változatosság és 
eredetiség rovására megy. Megengedjük, hogy ez nem mindig 
tetszésünktől függ, valahányszor tényekkel állunk szembe, de 
épen ezért kell más eszményt választani, vagy az eszménynek 
más oldalát kidomborítani. Coniecturái nem mindig valószínűek. 
Úgy vagyunk már velük, hogy ha tényleg nem igazak, inkább 
émelyítenek, mint fölemelnek. Az aszkezisnek fundamentuma 
nemcsak az erkölcstan, de a történeti igazság is. 

Mindez azonban nem von le a műnek igazi értékéből. 
Inkább néhány gondolatot akartunk adni egy ideális elmélke-
dési könyvhöz, mint kritikát gyakorolni. Hiszen úgy sem elmél-
kedik valaki úgy, amint azt a könyvben olvassa, hanem saját 
gondolatai szerint kialakítja a könyv által adott főbb igazságo-
kat. Az amúgy is gyér elmélkedési irodalomban az elmélkedők 
csak köszönettel fogadhatják ezt a nagy munkát. 

Kassa. Dr. Spesz Sándor. 
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a z ú j e g y h á z i t ö r v é n y k ö n y v h á z a s s á g -
j o g a . 

Az apostoli szentszék az egyházjogot új rendszerbe fog-
lalta s az újabb kor körülményei és szükségletei szerint módo-
sította. Az új egyházjogi törvénykönyv, Codex Juris Canonici, 
május hó 19-ével érvénybe lépett. A mostani rendkívüli viszo-
nyok okozták, hogy a codex nem jutott el kellő időben az egyes 
lelkészek kezéhez. Hiányát minden lelkész érzi. Azért a magyar 
püspöki kar elhatározta, hogy papjait s ezek útján a hiveket 
körlevelek útján oktatják ki az új egyházi törvénykönyv rendel-
kezéséről. A püspöki kar f. évi április hó 26-án tartott tanács-
kozásában az egyházjog egyik fontos ágára, a házasságjogra 
vonatkozó főpásztori utasítás a következő : 

A codex 1012. canonja hangsúlyozza a keresztény házas-
ságról szóló, az Anyaszentegyház által mindenkor vallott alap-
tételt, hogy t. i. Krisztus Urunk magát a házassági szerződést 
emelte szentségi méltóságra. Majd rövid összefoglalásban követ-
kezik a tanbeli rész a házasságról általában, melyben természe-
tesen semmi új nem foglaltatik. (1012—1016. cc.) 

Az eljegyzés (sponsalitia) alatt a codex érti úgy az egy-
oldalú, mint a kétoldalú házassági Ígéretet. Az utóbbi a tulaj-
donképeni értelemben vett eljegyzés. Az új jog szerint mind-
kettőre ugyanazon elvek alkalmazandók. Sem a házassági igéret, 
sem az eljegyzés nem bir érvénnyel sem a külső, sem a belső 
fórumban, ha nem adatott írásban, melyet a feleknek és a plé-
bánosnak, illetve a helyi Ordinariusnak vagy a feleken kívül leg-
alább két tanúnak kell aláirni. Ha az egyik vagy mindkét fél — 
akár az irás ismeretének hiánya, akár másként való akadályozott-
sága miatt — nem tudja aláirni az eljegyzési okmányt, ez a 
körülmény az iratban felemlítendő és még egy külön tanú alkal-
mazandó, aki szintén aláírásával látja el az okmányt. 

Az eljegyzésnek megkötése nem kötelező. 
A házassági Ígéretnek, valamint az eljegyzésnek jogi követ-
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kezményeit érintőleg az újítás az, hogy a házasság megkötésére 
keresetet nem alapít s ennek folyományaként még az érvényes 
eljegyzés sem képez többé házassági tiltó akadályt. Nem szár-
mazik továbbá ezentúl az érvényes eljegyzésből sem köztisztes-
ségi bontó akadály (impedimentum publicae honestatis). Az oko-
zott károk megtérítése iránt azonban indítható kereset az eljegy-
zés alapján. (1017. c.) 

Az eljegyzések anyakönyve továbbra is vezetendő. 
A Jegyesvizsgálat az eddig szokott módon tartandó meg. 

A házasságkötésnél való közreműködésre illetékes plébános, ill. 
h. plébános gondosan és körültekintően vizsgálja meg, vájjon 
nem forog-e fenn a jegyesek között valamely házassági akadály ; 
jártasak-e kellőleg a hitben. A netán szükségesnek mutatkozó 
oktatást a hitigazságok körül, valamint az állapotbeli kötelessé-
gekre vonatkozólag végezze a szent ügy fontosságához mért buz-
gósággal és okossággal. Az új jog külön canonban emeli ki 
(1033. c.), hogy a plébános tartozik a jegyeseket kioktatni a há-
zasság szent voltáról, a hitvestársaknak egymáshoz és gyerme-
keikhez való viszonyairól, kötelességeiről. 

A hirdetéseket a saját, vagyis az a plébános végzi, kinek 
területén a hirdetendők igazi vagy^ quasi domiciliummal bírnak. 
A vagusokra és csak egyházmegyei domiciliummal birokra nézve 
a tényleges tartózkodás helyének a plébánosa az illetékes a hir-
detések eszközlésére. 

Az új jog elrendeli, hogy ha valamely jegyes serdült ko-
rában (a férfiaknál betöltött 14., a nőknél betöltött 12. év után) 
hat hónapon át más helyen vagy helyeken is tartózkodott, az 
Ordinarius elé terjesztendő az ügy, aki vagy elrendeli azokon a 
helyeken a hirdetést vagy a szabad állapotról való megbizonyo-
sodásnak más alkalmas módját írja elő. E ponton szivére kötöm 
az illetékes plébánosoknak, hogy a jegyesvizsgálat alkalmával a 
leggondosabban igyekezzenek meggyőződést szerezni a jegyesek 
szabad állapotáról. Azon esetben, amilyen a legtöbb lesz, amikor 
a szabad állapot iránt semmi kétség sem forog fenn, a jegyesek 
domiciliumán, illetőleg quasi domiciliumán kívül a többi akár 
egyházmegyém területén, akár másutt levő tartózkodási helyen 
vagy helyeken való hirdetést nem írom elő kötelezőnek. Ha a 
másutt való tartózkodással kapcsolatban ez irányban komoly 
kétség merül fel, forduljon közvetlenül az illetékes plébános in-
formációért az illető tartózkodási hely plébánosához, ha az egy-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 34 

S 
) 
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házmegyém területén van. Ha a vett válasz után is fennmarad 
a kétség, valamint azon esetben is, ha idegen egyházmegyében 
való tartózkodás kapcsán felmerült alapos kételyről van szó, ki-
kérendő az egyházmegyei hatóság utasítása. 

A hirdetések úgy végzendők mint eddig. A vegyes vallású 
jegyesek, ha ezen akadály alól felmentésben részesülnek, hirdet-
hetők, de a másvallású jegyes vallásának említése nélkül. Azok 
a jegyesek, akik között a cultus disparitas akadálya forog fenn, 
ez akadály alól való felmentés esetén sem hirdethetők. 

A hirdetés három egymást követő vasárnapon és parancsolt 
ünnepen történjék. Eltörölt ünnepeken nem eszközölhető. Az új jog 
megengedi, hogy a hirdetések az eddig előírt alkalmon (inter Mis-
sarum solemnia) kívül más istentisztelettel kapcsolatban is történ-
hessenek, ha azon a hivek nagy számban vesznek részt. (1024. c.) 

Az 1025. canon hatalmat ad az Ordinariusnak oly rendel-
kezésre, hogy a hirdetések helyett a jegyesek jegyzéke a plé-
bániatemplom ajtaján legalább nyolc napon át kifüggesztessék. 
De a hirdetés ezen módjának alkalmazását egyelőre nem enge-
délyezem. Fenntartandó a szószékről, illetőleg az oltártól való 
hirdetésnek eddigi gyakorlata. 

Az esküvőt csak az utolsó hirdetéstől számított három nap 
eltelte után engedi meg az új jog, mely előírás alól azonban 
bármely észszerű ok felment. Ennek elbírálását a plébánosokra 
bízza. Ne támasszanak e címen különös nehézségeket a plébá-
nosok s a jegyesek által felhozott észszerű okokat fogadják el. 

Külön pontos eljárási utasítást ad az új jog azon esetre, ha 
valamely tervbe vett házassággal szemben akadály gyanúja me-
rül fel. Alapos nyomozást rendel el, melynek folyamán — ha 
csak nem olyan akadályról van szó, amelynek ismeretéből becs-
telenség származik a felekre — a plébános ide vonatkozólag 
eskü alatt két alkalmas tanút hallgat ki s a szükséghez képest 
magukat a feleket is. A hirdetések azért megkezdendők és foly-
tatandók, de ha a kétely továbbra is fennáll, az ügy a házásság 
megkötése előtt az Ordinarius elé terjesztendő. Azon esetben, ha 
kideríttetik a biztos akadály, az ügy a nevek elhallgatásával az 
Ordinarius, illetőleg a S. Poenitentiaria elé terjesztendő, ameny-
nyiben titkos akadályról van szó. Ha a kiderített akadály nyil-
vános, az szabályszerűen elhárítandó. A hirdetések ezen utóbbi 
esetben nem kezdhetők meg, de ha már megkezdődtek volna, 
folytatandók. (1031. c.) X 
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A vagusok esketéséhez, a szükség esetét kivéve, mindig 
kikérendő az egyházmegyei hatóság engedélye. (1032. c.) 

A házasságkötést megelőző szent gyónásról és szent áldo-
zásról érvényes az eddigi rendelkezés. 

A kiskorúak szülőik tudta nélkül vagy észszerű ellenkezése 
mellett nem köthetnek házasságot. Ha ez a szükséges szülői bele-
egyezés nincs meg, a plébános köteles az esketés előtt az Ordi-
narius utasítását kikérni. (1034. c.) 

A házassági akadályok tiltok és bontók. Tiltó akadályok: 
1. az egyszerű fogadalom (votum simplex virginitatis, castitatis 
perfectae, non nubendi, suscipiendi ordines sacros et amplec-
tendi statum religiosum); 2. a törvényes rokonság, mely az 
örökbefogadásból származik1 és 3. a vegyes vallás. A vegyes 
vallás alól nyerendő felmentéshez két biztosíték kívántatik. 
A gyermekek vallásáról szóló megegyezés nálunk mint eddig, 
államjogilag is érvényes okmányban követelendő (reversalis). 
A másik biztosíték a nem katholikus félnek az Ígérete, hogy a 
katholikus felet hitében zavarni és károsítani nem fogja. Ezen 
megkívánandó biztosítékokon kívül fennáll még a katholikus fél 
azon lelkiismeretben kötelezettsége, hogy a másik megtérítésére 
fog törekedni. Ha a felek a szükséges biztosítékok nyújtása után 
a vegyes vallás akadálya alól felmentést nyernek, házasságköté-
süknél nálunk olyképen működik közre a plébános, mint eddig 
szokásban volt. Egyébként az ide vonatkozó többi előírások a 
régiek. 

A bontó akadályokat érintőleg új intézkedések a követ-
kezők : 

A'korhiány (aetas) akadálya ezentúl a férfiaknál a betöl-
tött 16., nőknél a betöltött 14. évig tart, mely korhatáron alul a 
házasság mindenképen érvénytelen. (1067. c.) 

Ha az impotentia akadálya kétes, a házasság nem akadá-
lyozandó. A sterilitás nem képez sem tiltó, sem bontó akadályt. 
(1068. c.) 

A cultus disparitas akadálya csak olyan házasulok között 
forog fenn, akik közül az egyik nincs megkeresztelve, a másik a 

1 Az u. n. cognalio legalist érintőleg a codex úgy intézkedik, hogy 
ezentúl csak ott s csak oly mértékben akadály, ahol és amilyen mértékben azt 
az illető ország államjoga is akadálynak tartja. Nálunk az 1894. évi XXXI. tc. 
18. §-a szerint az örökbefogadás tiltó akadály. Azért nálunk egyházjogilag is 
csak tiltó akadály. 

34* 
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kath. egyházban kereszteltetett meg vagy később tért a kath. 
egyházba. (1070. c.) 

A norablás (raptus) akadálya fennforog akkor is, ha a férfi 
a nőt azon a helyen, ahol az tartózkodik, vagy ahová szabad el-
határozásából ment, házasságkötés céljából erőszakkal visszatartja 
(violenta retentio mulieris). (1074. c.) 

Az oldalági vérrokonság (consanguinitas lin. coll.) ezentúl 
csak a harmadik fokig bezárólag akadály. Az egyeneságú vér-
rokonság minden fokon akadály. Kétes akadállyal egyenes ágon 
általában egyik fokon sem, oldalágon az első fokon sohasem 
szabad házasságot kötni. A vérrokonság csak akkor többszöröző-
dik mint akadály, ha több a közös törzs, nem pedig ha ugyanaz 
a törzs többször fordul elő. (1076. c.) 

Sógorság (affinitas) akadálya csakis az érvényes házasság-
ból származik (sive ratum tantum, sive ratum et consummatum). 
Eszerint a törvénytelen sógorság nem akadály többé ; úgyszintén 
nem létezik többé az ú. n. affinitas superveniens sem. A törvé-
nyes sógorság az egyenes ágon minden fokon, oldalágon csak 
a második fokig bezárólag akadály. A sógorság többszörös, ha 
többszörös a vérrokonság, vagy ha valaki elhalt hitvesének több 
vérrokonával lép egymásután házasságra. (1077. c.) 

Köztisztességi akadály (imp. publicae honestatis) csak ér-
vénytelen házasságból (sive consummatum, sive non) és nyilvá-
nos vagy közismert ágyasságból (concubinatus) származik. Fenn-
áll a férfi és a nőnek egyenesági nőrokonai, valamint a nő és a 
férfi egyenesági férfirokonai között a második fokig bezárólag. 
(1078. c.) 

Lelki rokonság (cognatio spirituális) akadálya csak a ke-
resztségből származik, még pedig csak a megkeresztelt és a 
keresztelő valamint a megkeresztelt és a keresztszülő kőzött. 
(1079. c.) 

A házassági akadályok alól való felmentések a szokott mó-
don kérendők. 

A halálveszedelem esetén, amikor az idő rövidsége miatt 
az Ordinariushoz nem lehet fordulni, a plébános, valamint az 
esketésre jogosított lelkész hiányában eskető más pap a lelki-
ismeret megnyugtatása és az esetleges gyermek törvényesítése 
céljából felmentést adhat a házasságkötési forma alól, továbbá 
az összes egyházjogi eredetű úgy tiltó, mint bontó akadályok 
alól, kivéve a papi rendet és az elhalt házasságból származó 
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egyeneságú sógorságot. Ugyanez a joga megvan a gyóntatónak 
is, de csak a belső forum számára gyóntatás alkalmával. Ha 
vegyes vallás vagy cultus disparitas alól adatik a felmentés, a 
szokott cautelák megkívántatnak és a lehetőség szerint biztosí-
tandók. 

A codexnek következő új felhatalmazása sok nehéz esetben 
lesz kisegítője az eskető lelkésznek. Ha ugyanis oly időben de-
rül ki valamely akadály, amikor már minden elő van készítve 
az esküvőre s- a házasságkötést előrelátható komoly természetű 
káros következmények nélkül elhalasztani nem lehet, az Ordi-
nariustól való felmentés kérésére pedig idő nincs, az előző pont-
ban felsorolt akadályok alól, ha azok titkosak, felmentést adhat 
a plébános vagy az esketésre jogosított lelkész hiányában eskető 
más pap, sőt a gyóntató is, de az utóbbi természetesen csak a 
belső forum számára. A titkos akadály alól sürgős esetben a 
plébános által megadott fölmentés, ha az a külső fórumra szólt 
és adatott, a házasultak anyakönyvében feljegyzendő s a felmen-
tés adásáról az Ordinariusnak azonnal jelentés teendő. (1045. és 
1046. c.) 

A házasságkötés. A házasság, mint eddig a helyi plébános 
vagy Ordinarius vagy ezek megbízottja és legalább két tanú 
előtt kötendő. Általános megbízás a házasságkötéseknél való 
közreműködésre csak a káplánnak adható. Más papnak csak ki-
fejezetten meghatározott házasságra esetről-esetre lehet delegá-
ciót adni. (1094. és 1096. c.) 

A plébánosnak a házasságkötésnél való megengedett közre-
működésre illetékességet ad a házasulandók igazi domiciliumán 
és a plébánia területén való egy hónapi tartózkodásán kívül a 
jegyesek quasi-domiciliuma is. 

A házasságkötésnek — nálunk a vegyes szertartású katho-
likus jegyeseknél is — rendszerint a menyasszony plébánosa 
előtt kell történnie. 

Ha halálveszedelem esetén a plébános, illetőleg az Ordi-
narius vagy megbízottjuk komoly nehézség nélkül jelen nem 
lehet, érvényesen és megengedetten köthető a házasság pap nél-
kül is, csupán két tanú előtt. Sőt ha a jogosított paphoz előre-
láthatólag egy hónapig nem juthatnak, halálos veszedelem esetén 
kívül is érvényes és megengedett a pap nélkül, csupán két tanú 
előtt kötött házasság. A házasságkötés érvényességéhez ugyan 
nem kívántatik, de ha lehetséges, mindkét esetben meghívandó 
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a két tanú mellé a fent említett eredetileg jogosított lelkész hiá-
nyában valamely más pap. Az ily körülmények között eskető pap 
is adhat felmentést a házassági akadályok alól, mint már fentebb 
jelezve volt. (1098. c.) 

1099. canon. § .1 . Az egyház által előírt házasságkötési 
forma betartására köteleztetnek: 

1. Mindazok, akik a katholikus egyházban kereszteltettek és 
oda eretnekségből vagy szakadárságból visszatértek — akkor is, 
ha a katholikus egyházat elhagyták — valahányszor egymásközt 
kötnek házasságot. 

2. Ugyanezek, akikről az 1. pontban van szó, ha akár meg-
keresztelt, akár meg nem keresztelt nem katholikusokkal kötnek 
házasságot, vegyes vallás és cultus disparitas akadálya alól nyert 
felmentés esetén is. 

3. A keleti szertartásúak, ha ezen forma betartására kötele-
zett latinokkal kötnek házasságot. 

§ . 2 . Az 1. §. 1. pontjában foglalt előírás teljes érvénye 
mellett sehol sem köteleztetnek a házasságkötés katholikus for-
májának betartására a nem katholikusok (akár megkereszteltek, 
akár nem), ha egymás közt kötnek házasságot; továbbá azok a 
nem katholikus szülőktől származók, akik bár a katholikus egy-
házban kereszteltettek, szakadárságban vagy minden vallás nél-
kül nevelkedtek, valahányszor nem katholikus féllel kötnek há-
zasságot. 

Természetes, hogy a vegyes vallású felek házassága nálunk 
azon a címen, hogy az egyház által előírt formát nem tartották 
be, ezentúl sem érvénytelen. 

A házasságkötés idejéről a szükséges rendelkezés körlevé-
lileg már közzététetett. 

A házasság a plébánia-templomban kötendő. Más temp-
lomban vagy kápolnában (sive publ. sive semipubl.) csak az 
Ordinarius vagy a plébános engedélyével. Magánházakban, to-
vábbá szemináriumi és szerzetesi templomokban és kápolnákban 
való házasságkötésre csak az Ordinarius adhat engedélyt fontos 
okok alapján. 

A meghatalmazott és a tolmács útján való házasságkötéshez 
a lehetőség szerint, az ú. n. lelkiismereti házasságkötéshez pedig 
mindig kikérendő az Ordinarius engedélye. 
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a n é m e t h á b o r ú é s a k a t h o l i c i z m u s . 
(La Guerre Allemande et le Catholicisme.) 

Még 1915. évben a francia katholikusok Luçon bíboros, 
rlieimsi érsek, Amette bíboros, párisi érsek tiszteletbeli elnöksége 
alatt egy katholikus bizottságot alkottak a francia háborús érdek 
terjesztésére a külföldön (Propagande Française à l'Étranger), 
amelyben számos püspök és katholikus vezérférfiú vett részt. 
Első munkája a fönti címmel mind a katholikus, mind a protes-
táns Németországot támadja, mint a háború okozóját és barbár 
hadakozót. A 43 tagból álló bizottság e munkáját Mgr. Alfred 
Baudrillart, a párisi katholikus Institut igazgatója szerkesztette és 
magában foglalja Amette biboros-érsek megnyitó levelét, a há-
ború keresztény törvényszerűségéről, a germán kulturáról, a 
francia katholikusok világszerepéről, a templomok és a papság 
ellen vívott harcokról, a francia hadsereg és a katonák mélysé-
ges vallásos érzelméről szóló fejezeteket, a pápai és püspöki 
háborús okmányokat, a német tudományosság és művészet kép-
viselőinek nyilatkozata ellen támadást és a németektől megölt egy-
házi és vallási férfiak listáját. 

Kemény, vádoló irat a német hadviselés ellen, mely külö-
nösen Belgiumban tűzzel-vassal irtott és üldözött minden ellen-
állást és nem kímélte sem a papságot, sem a világiakat. A francia 
könyv fényképfelvételekkel igazolja állításait és ezekkel doku-
mentumokat akar bemutatni a német barbárságról. Leírja a katho-
likus hadifoglyok szomorú sorsát, elmondja a germán harcmo-
dornak kíméletlen kegyetlenségét. Megismétlődik az azóta ezer-
szer fölhangzott vád, hogy Németország 40 évig készült erre az 
irtó háborúra. Maga Vilmos császár és egész Németország a 
belga semlegesség letörésével mint esküszegő fog állani a világ-
történelem Ítélőszéke előtt. A háború mái»'1'a vallásháborúk jelle-
gét ölti magára, midőn a német templomokat rombol le, papokat 
kivégez és bebörtönöz és apácákat meggyaláz. Ráfogják, hogy 
ezeken a helyeken és embereknél fegyvereket fölhalmozva talál-
tak és hajlékaik hadi fölszerelések raktára. 

A németség barbárságának rugói Kant és Nietzsche filozó-
fiája, mely az egész német lélekre s ennek gondolkodására rá-
teszi istentelen bélyegét. Német kultura nem az, hanem kulturát-
lanság és barbárság. Evangélikus eredetű Protestantismus, mely 
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otthon is a katholicismust magának el akarja hódítani. A Protes-
tantismus a latin faj fölött akar világhatalmat gyakorolni és a 
világot protestánssá tenni. Ehhez járul még a pogány hagyo-
mányok fölébredése, mely által Wotan a germán ősisten Thor 
segítségével széttöri a gót templomokat, megöli a katholikusokat 
és az egész nyugati kulturát. Német katholikus írókat citálnak 
(Görres), akik nyiltan hirdették, hogy Rheimsot, melynek kathed-
rálisában Chlodwigot királlyá koronázták, a földdel egyenlővé 
tegyék. Sivataggá akarják tenni a világot, hogy ebben úrrá 
tegyék a pogány-protestáns és barbár kulturát. Hogy ezt el is 
érhesse, a törökökkel szövetkezik és nem átalja, hogy e barbá-
rokkal leigázza a katholikusokat. Végül visszatekintve a francia 
katholikusok világtörténeti múltjára, kimondják, hogy a pápa-
ságnak és a katholicizmusnak egyedüli és igazi védelmezője 
Franciaország. 

Ezek a vádak amily szörnyűek, annyira felháborították a 
német katholikus közvéleményt, hogy «Der deutsche Krieg und 
der Katholicismus» című munkában válaszoltak az elvakult francia 
katholikusoknak. A német bíborosok, érsekek és püspökök mel-
lőzésével katholikus vezérférfiak, írók, képviselők, szerkesztők, 
tanárok, papok, orvosok és mérnökök bizottsággá tömörülve, 
körülbelül százhuszonötén fölháborodva és pontról pontra tüze-
tesen cáfolják a vádoló iratot. 

A védőirat magában foglalja a német katholikusok emlék-
iratát a francia ellenében, Hartmann kölni és Bettinger müncheni 
biboros-érsek kéziratát Vilmos császárhoz és ennek válaszát. 
A második részben A. J. Rosenberg paderborni tanár okmányok-
kal cáfoló iratát, mely a háború okairól és kitöréséről, a belga 
semlegesség megtöréséről, a hadviselésről, a német háború fogal-
mazásáról, a német kulturáról, a franciaországi katholikus egy-
házról alapos kritikát gyakorol. 

Elismeri, hogy a német katholicizmus jelentősége nemcsak 
vallásos, hanem egyúttal hazafias és nemzeties jellegű, ezzel a 
hazafiassággal és nemzetiességgel hozzátapadt a német lélek 
gyökérszálaihoz és a német jellemét nemcsak megnemesítette, 
hanem meg is acélozta. A vádak a háborút mint olyat illetik, 
sem a népet, sem a vallást nem érintik. C'est la guerre! mint a 
francia is mondja, a puska- és ágyúgolyónak akár német, akár 
entente részről jönne is, nincsen esze. Leterít katholikust, protes-
tánst, törököt és pogányt egyaránt. A háború és a harcmodor 
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nem válogatós egyik félnél sem. A francia vádolók nem ismerik 
a német néplelket, vagy ha ismerik, akkor szándékosan befeke-
títik, rágalmazzák. A német katholikusok a pápa Ítélőszéke elé 
fogják vinni e vádoló irat kemény és hazug szavait. O legjob-
ban ismerheti és legilletékesebb biró e kérdésekben. A francia 
hadifogolytáborokban a megsebesült vagy haldokló katonáknak 
minden vallásos ájtatosságot, az utolsó vallásos vigaszt megtagad-
ják, hivatkozva a francia állam vallásos semlegességére, ugyan-
azt teszik saját katonáikkal is, míg a német fogolytáborokban a 
francia katonák nemcsak mindezekben részesülnek, hanem még 
a templomokat is látogathatják, külön istentiszteleteket tartanak 
és bármely egyházhoz is tartoznának, lelki szükségletük kielé-
gíttetik, vallásos érzületük és hitéletük tiszteletben tartatik. 

A háború okozói a Rajnán túl vannak. Nyomozza át bárki 
is a háború kitörését megelőző diplomáciai táviratváltást, a né-
met fehér könyv lapjait, a belga diplomáciai okmánytár leveleit, 
a legkonokabb elfogultság mellett is meggyőződhetik arról, mint 
iparkodott Németország ezt a világfölfordulást elkerülni. Elég a 
pétervári diplomáciai aktáknak elolvasása. Németország 1870 óta 
mindenesetre fegyverkezett, tökéletesítette hadseregét és tengeré-
szetét, de erre kényszerítette világhelyzete, a revanche-őrjöngők 
örökös harci lármája. 

A belga semlegességgel nem Németország, hanem az en-
tente űzött csúf és fenyegető játékot. A belga semlegesség en-
tente részről régen megszűnt, mielőtt még a német katonák át-
lépték volna a belga határt. Az 1830-ban kimondott belga 
l'intégrité és l'inviolabilité inkább a franciáknak szólott, mint a 
németeknek vagy az angoloknak. Már akkor kimondották, hogy 
Belgium és Németalföld csak barrière a francia aspiratiók ellen. 
Poroszország és Anglia bármikor bevonulhat, mihelyt a franciák 
megtámadnák. Azóta Belgium maga mind francia, mind angol 
részről Németország ellen fordult, minek élénk bizonyítéka erő-
dítményeinek öve, mely kiválóan kelet felé irányult. Hadston 
1870-ben szerződésileg megszünteti Németországgal és Francia-
országgal együtt a belga neutralitást. 1906. évben Anglia és Bel-
gium a «conventions anglo-belges»-sel már Németország ellen 
dolgozik. Ezzel Angliának adta el magát. 1909. évben Anglia 
dolgozza ki Belgiumnak azokat a katonai kézikönyveket, melyek-
ben a kis belga hadsereget a németek ellen fölkészítik. 1914. 
júl. 27-én egész Belgium tudta, hogy Franciaország mobilizál, 
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francia tisztek járnak ki-be az országban, erődítéseiben, angolok 
parancsnokolnak hajóin és a gyarmatokban. Különben is nem 
első példája az angolok neutralitás-törésének, megtette a múlt-
ban a dánoknál Kopenhága bombáztatásával és a búrháborúban 
is. Németországot a francia-belga mobilisatio kényszerítette arra, 
hogy ne Elzász-Lotharingián vonuljon ellenségei ellen, hanem 
Antwerpenen és Brüsszelen keresztül. 

Háború alatt sem keresztfa, sem templom, sem papság nem 
állíthatja meg a feldühödött harci kedvet, ámde ez nem egy 
népnek elhatározása, hanem a stratégia vagy taktika sugallata. 
A franciák a templomokból és tornyaikból lövöldözték a néme-
teket, a németek ágyúi a lövegek megsemmisítésére tört. Namur 
egyházmegyében 26 ellenséges pap esett a németeknek áldo-
zatul, de ezek az ellenséggel tartottak és a guerillaharcosok ok-
tatói voltak. A lüttichi, a namuri, a genti, a brüggei, a mechelni 
és a tournayi egyházmegye püspökei egyhangúan kijelentették, 
hogy a németek részéről apácák meggyalázása elő nem fordult. 
Vessen magára a francia, aki 40 éven át szította a németgyülö-
letet iskolában, iskolakönyvekben és irkákon, lapokban és iro-
dalomban. 

A német utolsó sejtjéig vallásos nép. Nála nem tanítják, 
hogy a vallástól elválasztandó az erkölcs, mint az Franciaország-
ban törvényileg ki van mondva. Mélyen vallásos, mélyen erköl-
csös nép. Kant és Nietzsche egymás mellett meg nem érthető 
két jelenség. A kanti erkölcstan, melynek csúcspontja a köteles-
ségteljesítés a végtelenig, össze nem egyezhető a francia nyegle-
ségekből kialakult Nietzschével és tanaival, melyek nyomtalanul 
haladtak el a német gondolkodásban és inkább a Rajnán túl és 
kevésbbé kulturnépeknél talált visszhangra. A vádiratban Gaudeau 
szerint a német bölcsész Énjét Isten fölé helyezi s ezzel Német-
ország vallásos meggyőződése azonos a Comte-féle totemtörzsek 
vallásaival és hitéletével. Bármiképen óhajtanák ezt a fölfogást a 
«Propagande Française à l'Etranger» a világban szétszórni és 
megerősíteni, ezt sem a német katholicismus, sem a német 
protestantismus 90 milliós hívőiben soha és sehol meg nem le-
lik. Bölcsének eliévelyedése még nem egy egész népnek erkölcsi 
jelleme. 

A rheimsi kathedrális ágyuztatásának hírlapi propagálása, 
mint azt a katholikus Görresről francia részről állítják, légből 
kapott hazugság, róla látható, betűs nyomot semmiféle újságban 
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nem találunk. A német protestantismus és a lutheranismus oly 
nemzeti és vallásos egység, mely nemcsak a német, hanem a 
világkultúrát is előre vitte, ha nem is oly nagy mértékben, mint 
a katholicismus tette. A német nép az elsők között vedlett ki a 
pogányságból, ennek maradványait csak az eszement tudós és 
elfogult ellenség kutatja a modern német nép érzületében. 

Az ex cathedra szónokoló francia a világtörténelem folya-
mán igazi katholikus államok ellen nem egyszer kezet fogott a 
törökkel és a katholikus nyugatot végveszéllyel fenyegette, most 
már arabokkal, hindukkal, gurkhákkal, sikhsekkel, kirgizekkel, 
tatárokkal, cserkeszekkel, kalmukokkal, hukmenekkel, csunguzok-
lcal, japánokkal, indiánokkal és chinaiakkal meg más rokonérzésű 
népekkel tör a középeurópai keresztény kultura megdöntésére. 

Franciaország vádolóiratában ki akarja mutatni ország-világ 
előtt, hogy ő még mindig a katholicismus egyedüli védője. Miért 
nem védi meg a katholikus ireket? Az országában üldözött katho-
likusokat? Miért szítják francia alsó és magas papság a gyűlöl-
séget a német katholikusok és keresztények ellen? 

A védőirat dokumentumok bemutatásával túlszárnyalja a 
vádolókat, itt-ott hangja kemény és nem objektiv, de ember-
szeretettől átitatott gondolatai sok és nagy tanulságokat nyúj-
tanak. Az egész katholikus világ védelmezőjeként hangzanak el 
azok a magasztos elvek, melyek vezetik. 

Budapest. Morvay Oyó'ző. 
» 

t p d e l p r a d o n o r b e r t o . p. 

A világháború borzalmai közepette, amidőn oly sokat veszí-
tettünk anyagiakban és még többet erkölcsiekben, elköltözött 
tőlünk egy angyali lelkű, jellemes férfiú, igazi szerzetes, nagy 
tudós: P. del Prado Norbert domonkosrendi atya, a freiburgi 
(Schweiz) kath. egyetem világhírű tanára. Született szent Do-
monkos hazájában Spanyolországban, 1852. jún. 4. Fiatal korában 
a Domonkos-rendbe lépett s fogadalmat tett 1869. dec. 8. A sze-
líd és csendes természetű ifjúban csakhamar felcsillantak éles 
elméjének sugarai, miért is 1892-ben a XIII. Leo pápa szorgalma-
zása és támogatása folytán már előzőleg megnyílt freiburgi egye-
tem dogmatikus tanára lett, ahol egyedül és kizárólag szent Ta-
más tanainak élt. 
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Alig volt rendtársa, aki nála alaposabban és pontosabban 
ismerte volna szent Tamást. Sok kisebb művet írt, latin és spanyol 
nyelven. De évtizedes tanulmányának, szorgalmas munkájának 
legszebb gyümölcse két hatalmas műve : De gratia et liberó arbitrio 
három kötetes és De veritate fundamentali philosophiae Chri-
stianae c. egy kötetes művei, amelyekkel a thomismus terén hal-
hatatlan érdemeket szerzett magának. Az előbbiben mélyreható 
elmével és éles látással kifejti szent Tamás tanát a kegyelemről 
és a szabad akaratról. Igyekszik kimutatni, hogy ez a tan tel-
jes összhangban van szent Ágoston és az egyház tanával, hogy 
hiábavaló Molina minden erőfeszítése, hogy a congruismus bár-
mely formában is meg nem állhat, hogy minden középút a tho-
mismus és a molinismus között teljesen lehetetlen s hogy a prae-
motio physica nem P. Dom. Bannez találmánya, hanem szent 
Tamás alaptétele. Mindezt nyugodt higgadtsággal, alapos tudás-
sal, szent Tamás és szent Ágoston műveinek ismeretével írja 
meg. E hatalmas mű del Prado nevét aranybetűkkel vési be a 
Thomismus könyvébe. Hatása oly nagy volt, hogy még mindig 
késik egy hozzá hasonló értékű munka megjelenése az ellen-
tábor részéről. S méltán sokan nevét J. Capreolus, a «princeps 
Thomistarum» mellett emlegetik. 

De veritate fund. phil. Christ.-ae c. művében pedig az oly 
sokat vitatott «distinctio reális inter essentiam et existentiam» 
tételt fejti s kimutatja, hogy ez helyes Isten-fogalomból indul ki 
s az egész Summa Theol., ezen principiumon épül fel, e tétel 
tehát nem elcsépelt üres bölcseleti frázis, hanem a theologia 
egyik alaptétele nagyon sok gyakorlati értékkel. 

Már teljesen elkészült dogmatikus jegyzetei, illetve dog-
matikája csak ezután fog napvilágot látni. 

P. del Prado irodalmi működését a mély tudás, alapos 
bölcseleti készültség és páratlan igazságszeretet jellemzik. Elő-
adása higgadt, nyugodt s mindvégig erős vaslogikával halad. Éles 
kritikával mindent szétboncol s legmélyebb metafizikai érvekkel 
bizonyít. Kifejezésének egyszerűsége, szavainak súlya, gondola-
tainak mélysége, stylusának szabatossága egészen megkapók. 

Szent Tamás tanulmányozása volt életének főfoglalkozása, 
aki iránt mélységes tisztelettel, törhetetlen hűséggel és tántorít-
hatatlan bizalommal viseltetett. Tanulmányainak tárgyává a hit-
tudósok fejedelmének legjobban vitatott tételeit a praemotio 
physicat és a distinctio realis-t választotta, amelyeket oly éles 
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elmével és alapos metafizikai érvekkel védett meg, mint alig 
más hozzá hasonló. És ebben van legfőbb érdeme, amelyet 
nemcsak a jelenkori, hanem az összes thomisták közt is az elsők 
közé emeli. 

Mint tanárt a könnyed előadásmód, világos, érthető ma-
gyarázás, páratlan igazságszeretet, jóságos szív jellemzik, miáltal 
mindnyájunk önzetlen, osztatlan szeretetével találkozott. Igazi 
jámbor, szentéletű szerzetes volt. A többször felajánlott püspöki 
méltóságot szerényen elhárította, a spanyol király által Madridba 
való meghívás elől szelíden kitért. Egyszerű szerzetes, buzgó 
tanár akart maradni mindvégig s mint ilyen halt meg 1918. 
júl. 13. Áldott legyen emléke. 

Lippa. Dr. Faragó János. 

a z a q u i n ó i s z e n t - t a m á s - t á r s a s á g b ó l . 
Az 1918. május 22-ikén tartott ülés. 

Színhely és idő: a központi papnevelőintézet díszterme, 
este V26. 

Jelen voltak: dr. Székely István prelátus-kanonok elnök, 
dr. Kiss János egyetemi tanár alelnök, dr. Schütz Antal egyetemi 
tanár főtitkár, dr. Martin Aurél egyetemi m. tanár titkár, Velics 
László Jézustársasági muzeumcustos, dr. Kmoskó Mihály és 
dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, Kőszegi László főgimná-
ziumi tanár, Kern Aurél, Tabódy Jenőné, ifj. Gonda Béla és neje, 
dr. Mester János prefektus, Fehér Ilona, Kardos Nanny, Stöcker 
Sándor, Boér Géza, Bányász József, Perlaky Prasser Lajos és 
számos egyetemi hallgató. 

Az ülés megnyitása után Járosy Dezső zeneakadémiai tanár, 
pártoló tag felolvasást tart «A zenei szépről.» 

Vázolja a zenei szép kettős jegyét: a tartalmi és alaki 
szépségjegyeket. Egyenkint ismerteti a dallam, összhang és rit-
mus lényegét, történeti eredetét és egyházunkhoz való viszonyát. 
Majd áttér a zenei formára, mint a zenei szépnek nem lényeg-
beli, hanem járulékos elemére. A formai szép önálló szépség-
jogát az ujabb zenei fejlődés cimén kétségbe vonja. A szépség 
utolsó modern tényezője gyanánt körülményesen bírálja a hang-
szín járulékos jellegét s végül a tartalmi szépségjegyek feltétlen 
uralmában látja a zenei szép legbiztosabb tényezőjét. 
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A nagy' tetszéssel fogadott tartalmas és szép előadást igen 
élénk eszmecsere követte, melyben Velics László Jézustársasági 
atya, Kőszegi László tanár és a felolvasó vettek részt. 

Majd dr. Kiss János egyetemi tanár «Államhatalom és köz-
jóléti) cim alatt az állam és az államhatalomtól alkotott külön-
böző elméleteket: az állami mindenhatóságot, a jogállam elmé-
letét és a közjóléti államot ismerteti s kimutatja, hogy az utóbbi 
az egyedül helyes, csak ez egyez meg az állam természetével 
és létesülésével, e nélkül az állam nem felel meg rendeltetésé-
nek s a túlzó szabadelvűség, mely az államhatalom feladatát a 
jogalkotásra s jogbiztosításra szorítja, úgy az erkölcsöket, mint 
az anyagi boldogulást veszélyezteti. 

Ennek elhangzása után az elnök az ülést bezárta. 

Fizetések nyugtatása. -

1918-ra 20 koronát fizettek : Gróf Apponyi Alpertné, Bánfi József, Szent 
Benedek-r. főgimn. tanári könyvtára, Biró Miklós, dr. Bozsik Pál, Búzás Imre, 
Bodó Pál, gróf Csáky Károly, Csekó Gábor, dr. Csevenka Béla, dr. Czumbel 
Lajos, Dlhos István, Dűlik Pál, Magyar Egyház irod. Iskola Gyulafehérvár, Engel 
Ferenc, dr. Fenczik István, Sz. Ferencrendiek Budapest Margit-kőrút, Gyöngyös, 
Székelyudvarhely, Főegyházmegyei könyvtár Esztergom, Főgimnázium Gyula, 
Ungvár, Pálfy Sándor, Gebé Péter, Hankó György, Hladik Ágoston, Hodál 
György, Horváth Lajos, Hradek Károly, Hukk György, Káptalani könyvtár 
Veszprém, Keresztes József, dr. Klinda Teofil, Kovács Imre, dr. Kováts József, 
dr. Kőszeghy Mihály, dr. Lányi József, dr. Lepold Anlal, Majthán Károly, 
Magdics István, Marton Sándor, Máthé István, Márton Mátyás, Melles Emil, 
Miklós Imre, Miklósy István, dr. Monay Ferenc, Moser János, dr. Mössmer 
József, Nagy Béla, Nagy József, Nagy László, Nagy Sándor, Navracsics Ferenc, 
Papnevelőintézet Esztergom, Szatmár-Németi, dr. Pap József, Pazmaneum, 
Plébániahivatal Biharsályi, Csepel, Jászó, Kéménd, Nagyperkáta, Nyitraperjés, 
Oskii, Rudnok, Váradszentmárton, Szklenófürdő, Tenke, Velencze, dr. Pobozsny 
Róbert, Premontrei rendház Váradszentmárton, Radványi József, Reba Dániel, 
dr. Robitsek Ferenc, Sántha Pál, dr. Sárközy Lajos^^SClímeller Alajos, Szántó 
László, Szmiesko Gergely, Tahy Abris, Takáts György, Tanítóképzőintézet 
Szeged, Teffert Ferenc, dr. Tichy Gyula, Toldi Lajos, Táranu Auxentius, Uhri-
novics Sándor, Újlaki K. Dezső, Unghváry Antal, dr. Vas^ József, dr. Várkonyi 
Hildebrand, Vér Vilmos, Viniss Fülöp. 1918-ra 15 koronát: Hofmeiszter Kor-
nél. 1918-ra 12 koronát: Plébánia Üllő, Tóth Lajos. 1918-ra 10 koronát: Bálás 
Lajos, dr. Beliczky János, Diczenty Gyula, Domosvay Lajos, Fábián János, Sz. 
Ferencrendiek Bártfa, Eger, dr. Gutheil Jenő, Hartsár Péter, Heringh Lajos, 
dr. Horváth Sándor Bécs, Kath. Kör Nagyvárad, Kilián Frigyes u., Mentes Mi-
hály, Micskó István, Nogáll László, dr. Párvy Sándor, dr. Radnai Farkas, Scho-
laster István, Spett Gyula, Szúnyog X. Ferenc, Timár Kálmán, Traum Péter, 
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Vasvármegyei Kath. Kör, Wagner Márton. 1918-ra 5 koronát: Premontrei rend-
ház Kassa. 1918-ra 2 koronát kiegészítésül : Pakocs Károly. 

1917-re 12 koronát fizettek : Dlhos István, Dubik Pál, Egyetemi Kör, 
Erőss József, Sz. Ferencrendiek Budapest Margit-körút, dr. Outheil Jenő, Hor-
váth Lajos, Káptalani könyvtár Veszprém, Keresztes József, Pazmaneum, Reba 
Dániel, Täranu Auxentius, Uhrinovics Sándor, Wajdits Károly. 1917-re 6 ko-
ronát: Biró Miklós. 1917-re kiegészítésül: Micskó István 2 koronát, Zseltvay 
Fedor 4 koronát. 

1916-ra 12 koronát fizettek : Dubik Pál, Egyetemi Kör, Erőss József, 
Sz. Ferencrendiek Budapest Margit-körút, Jablonszky Endre, Täranu Auxentius, 
Uhrinovics Sándor. 

1915-re 12 koronát fizettek : Dubik Pál, Egyetemi Kör, Erőss József, 
dr. Fatér István, Iselstöger Lajos, Stiffel János, Tárcza János, Täranu Auxentius. 

1914-re 12 koronát fizettek : Egyetemi Kör, dr. Fatér István, Iselstöger 
Lajos, Tárcza János. 

Hittudományi Folyóiratra 1913-ra 10 koronát: Heckenberger Konrád, 
Mészáros József, Täranu Auxentius; 1910-13-ra40 koronát: Selmecbányái 
főgimnázium és ugyanannyit Uhrinovics Sándor. 

A nyugtatást szeptember 9-én zártam le. 
A folyóirat ára a-jelen év elejétől évi 20 korona, mint 

erről az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet 
küldtek, szíveskedjenek a pótlást megtenni; kívánatra újabb be-
fizetési lapot küldök. Akik a jelen évre vagy még előző évekre 
is hátralékban vannak, szíveskedjenek azt a jelen füzethez mel-
lékelt befizetési lapon haladéktalanul törleszteni, hogy a havon-
kint szertelen nagy összeget kitevő nyomdai számlákat fennakadás 
nélkül törleszthessem. A nyomdai árak, kivált a munkadíjak, az 
utóbbi hónapokban szinte hihetetlen méretekben növekedtek. 

H I R D E T É S I R O V A T . 
A Dugonics-Társaság jelentése és A Dugonics-Társaság Tö-

mörkényi-emlékünnepe. Szeged, 1918. 
Egri Népkönyvtár. 15. f. 80 f. 
Értesítők 1917/ 18-ról : Komáromi szent Benedek-r. kath. fő-

gimnázium, igazgató Mórocz Emilián. — Jászóvári premontreiek 
nagyváradi főgimnáziuma, igazgató dr. Kovács Lajos. — Miasz-
szonyunkról nev. iskolanővérek tanítónőképzője Szeged, igazgató 
Bonn M. Olivia. — Kegyesrendiek városi főgimnáziuma Szeged, 
igazgató Prelogg József. 
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Dr. Kiss János egyetemi tanárnál (Budapest, IX. 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a következők: 

Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű 
katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss János egyetemi 
tanár. 1918. 131/2 cm. magas, 81/2 cm. széles, 384 old. 4 képpel. 
Ára diszes kötésben 8 korona, erősebb kötésben 9 kor. Tíz és 
több példány rendelésnél 25°/o leszámítás. A küldés bérmentes. 
A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, mely az értelmiség-
nek is meg az egyszerűbb közönségnek is, valamint a mindkét 
nemű ifjúságnak is megfelel, erre a célra egyszerű, világos nyel-
vezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy amennyire egy 
mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, mindenkinek igényét 
kielégítse. I. szakasz. Mindennapi imák. II. Imák szentmisére, 
az egyik latin szöveggel és a minisztrálás módjával. III. Az egy-
házi év egyes időpontjaira. IV. a hét szentségre vonatkozó fel-
világosítások és imák. V. Különféle nyilvános és magánájtatos-
ságok. VI. 120 ének. VII. Az istentiszteletben előforduló idegen 
szók értelmezése. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biborosérsek Katholikus 
Ágazatos Hittana. (Dogmatika.) Magyarra fordítva és magyar mű-
szótárral ellátva kiadta dr. Kiss János. Magyar szövege és mű-
szótára az egész elméleti hittudomány magyar műszavait tartal-
mazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; a Szentírás, 
a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar fordításban 
adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és kimerítő, 
egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagyrészt költői 
és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy érdeklődéssel 
olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és teljes felvilágo-
sítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hat nagy kötet, 
igen finom papíron, bérmentes küldéssel, fűzve 45 korona, fél-
bőrbe kötve 60 korona. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Nagy 8-adrét alak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás képével. Vászonkötésben 6 K. 

Dr. Weisz János gráci egyetemi tanár 22 kötetes nagy és 
kitűnő Világtörténetének magyar kiadásából teljes példány már 
nem kapható. A 8., 9., 10., 11., 12. és 13. kötetek elfogytak, a 
többiből jelentős példányszám van. Egyes köteteket is lehet ren-
delni. Csak fűzve, kötetenkint 8 korona, bérmentes szállítással. 

Bármelyik mű rendelője kívánatra viteldíjmentes befizetési 
lapot kap. 



PAPOK KÖZLÖNYE" 
Szerkeszti : Dr. Czapik Gyula theolo-
giai tanár. Temesvár. Szeminárium. 

P Á Z M Á N Y P É T E R hitszónoklati mellékleteivel együtt évi 
17 korona 5 0 fillér. — Megjelenik 
minden h ó 1-én és 15-én. — A tudo-
mányos é s gyakorlati lelkipásztorko-
dás legelterjedtebb magyar folyóirata. 

E g y h á z i Z e n e K ö z l ö n y 
Az Országos Magyar Cecíl ia-Egyesület megbízásából 
szerkeszti JÁROSY DEZSŐ, az orsz. magy. kir. zene-
akadémia tanára. A zenei mel léklet társszerkesztője 
ifj. Büchner Antal, főszékesegyházi karnagy. — Meg-
jelenik júl. és aug. kivételével minden hónapban. 25-ik 
évfolyam. — Egy évre 10 kor., kétnyelvű melléklettel 
12 kor., háromnyelvűvel 14 korona. — Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Temesvár-Belváros, papnevelőintézet. 

8 3 Q S S 3 8 8 3 Í 

RIE.GILR OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gözúzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , X. , S z i g l i g e t i - u t c a 2 9 . sz. 
Cs- Kir. udvari szállító, a 

* MUINTEZET. * Ferenc József-rend lovagja. 
A páris i , bécsi, pécsi s tb . k iá l l í t á sokon ki tünte tve . 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



Most jelent meg 
a Szent-István-Társulat 

Kiadásában 

az O - é s Ú j s z ö v e t s é g i 

S Z E N T Í R Á S 
a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre, Káldi György for-
dítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozta Tárkányi B. József, az apostoli 

Szentszék jóváhagyásával 3-ik változatlan 
kiadás utolsó IV . be fe jező kötete . 

Ezen most már teljes Szentírás, mely 
négy könnyen kezelhető kötetben, fekete 
védőtokban, ízléses aranydiszes félvászon-
kötésben jön forgalomba, bo l t i ára 
34 korona . 

Tekintettel arra a páratlanul áldásos 
misszióra, melyet a Szentírás ez ujabb 
kiadásának a kath. magyarság legszéle-
sebb rétegeiben teljesítenie kell, a négy 
kötetet tokkal, — dacára a mai előállí-
tási költségek hallatlan drágaságának — 
34 korona helyett, a lehető legmérsékel-
tebb áron, — 25 koronáér t adjuk. 

Mindazoknak, kik ezen Szentirás megren-
delöit összegyűjtik, minden tíz példány után egy teljes példányt ingyen adunk. 

Ezen leszállított áron juthat mindenki a Szentíráshoz, ha rendelé-
sét mielőbb beküldi, mert a mai nap-nap után emelkedő kötési árak 
mellett csak egy bizonyos mennyiségű példányszám áll rendelkezésünkre 
és így az újabb kötésnél az ár lényegesen íog emelkedni. 

M e g r e n d e l h e t ő a Szent-lstván-Társulat könyvkereske-
d é s é b e n Budapest , IV., Kecskeméti -u. 2. és Szegeden, 
Kárász-u. lO.valamintazösszes könyvkereskedésekben . 
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A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—ő ives füzetek-
ben. Ára 1918 elejétől egész évre 2 0 korona. 

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



1. É R T E K E Z É S E K * 

« Ü R E S S É T E T T E Ö N M A G Á T » FIL. 2, 7. 

Egy sajátságos protestáns Krisztus-tan alapgondolatai.1 

SZ E N T Pálnak a filippiekhez írt levelében olvassuk: 
áauTOv èxévwaev (xoptprjv SouXou Xaßtbv,2 Ki üressé tette önmagát, 

szolgai alakot vévén föl. Ha nem is egyedüli, de mindenesetre 
a legklasszikusabb hely a szent könyvek azon helyei között, me-
lyekből egy sajátságos christologiának védelmezői le akarják ve-
zetni már előre kigondolt rendszerüket. S épen azért, mert ez a 
hely a legklasszikusabb, innen a rendszer neve is: A kenosis 
(kiüresedés) tana, védelmezői a kenotikusok. Hogy bizonyos 
kenosist nekünk is meg kell engednünk, az világos, hiszen maga 
szent Pál Istentől sugalmazva mondja, hogy Krisztus elrejtette 
saját isteni mivoltát, ixévwaev. A katholikus theologiának is kell 
ezt a helyet magyaráznia s ha magyarázza, egy bizonyos keno-
sisről beszélnie. Manapság azonban «kenosis»-szal mint «terminus 
technicus»-szal egy meghatározott rendszert jelöl meg a theo-
logia. Ennek a rendszernek főgondolata kétségkívül az, hogy a 
kenosis alanyává magát Krisztus istenségét teszi s következőleg 
a Fiú megtestesülésében két mozzanatot különböztet meg: 1. A 
Fiú, aki öröktől fogva van, a Szentháromság egyik személye, el-
hagyja isteni méltóságát, megváltoztatja lényét, depotenciálódik 

: A dolgozat folyamán többször idézem a következő munkákat : Frank, 
Geschichte u. Kritik der neueren Theologie. IV. Aufl. Leipzig, 1908. — 
Waldhäuser M., Die Kenose u. die moderne protestantische Christogie. 
Mainz, 1912. — Bensow O., Die Lehre von der Kenose. Leipzig, 1903. — 
Uhlmann I., Die Persönlichkeit Gottes und ihre modernen Gegner. Freiburg, 
1906. — Dorner, Entwicklungsgeschichte der Lehre von der Person Christi. 
2 Bände, 2 Aufl. Stuttgart-Berlin, 1851—53. — Heinrich-Gudberlet, Dogma-
tische Theologie. Mainz, 1896. — Locke, An essay on the human understan-
ding ; v. Hartmann, Philosophie des Unbewussten. 10. Aufl. Leipzig. — 
Suarez, Opera omnia. Edit. Venet. 1740—51. 

2 Phil. 2, 7. 
Religio, hi t tud. és bölcs, fo lyóira t 3 5 



522 DR. MESZLÉNYI ZOLTÁN I 

és öntudatlan, de mégis szellemi lénnyé változik át. 2. Ez az át-
változott Fiú ügyesül az emberi természettel ; az egyesülés ered-
ménye az Istenember, Krisztus egy személyben és két természet-
ben. Nem nehéz megérteni, miért karolta föl sok protestáns theo-
logus ezt a tant, jóllehet alapgondolatában feladja az Istenség 
változhatatlanságát, ami minden fejlettebb istenfogalomnak fő-
feltétele. A kenotikusok belátták, hogy a modern, szabad szel-
lemű protestánsok lehetnek nyelvészek, orientalisták, lehetnek 
történetkutatók, de nem keresztény theologusok. Christologiájuk 
az evangéliumok Istenemberéről nem akar már tudni, a Meg-
váltóban embert lát, aki csak bizonyos tekintetben multa fölül 
kortársait. Ha valaki kereszténynek akarja vallani magát, Krisz-
tusról így nem beszélhet, el kell fogadnia, hogy a Fiú, mint 
Isten, Krisztus születése előtt létezett s Krisztusban megtestesült. 
Ezt nem merik érinteni a kenotikusok sem s ragaszkodnak a 
Lógósnak Krisztus előtt való létezéséhez. Másrészt azonban ők 
is meghódolnak a modern protestáns theologusok felfogása előtt, 
mely igazi fejlődésnek akarja alávetni Krisztust is. Dicsérik még 
Schleiermachert is, akinek főérdeme szerintük abban állna, hogy 
erélyesen hangsúlyozta Krisztus emberiségének valódiságát s az 
emberi fejlődés szükségességét, melyet épen az igazi emberi ter-
mészet követel.1 Hogy ilyen fejlődés az orthodox állásponttal 
összeegyezhetetlen, azt látják a kenotikusok s azért depotenciál-
ják a Logost, meghagyva szellemiségét öntudatlanná teszik, hogy 
a végtelen tudás ne zavarja az isteni gyermek fejlődését, a mes-
siási, istenfiúi öntudat lassú felmerülését. 

1. A lutheránus christologia fejlődésének rövid vázlata. 

A protestánsok szerint a christologia a chalcedoni zsinattól 
egészen Lutherig semmi haladást nem tett, főleg azért, mert a 
theologusok az Isten és az ember között levő űrt túlságosan 
hangsúlyozták s így lehetetlenné tették a nehéz probléma meg-
oldását. Luthernek a protestánsok szerint épen abban van az 
érdeme, hogy ezt a nagy, föltétlen ellentétet feladta s hang-
súlyozta, hogy az emberi természet lényegéhez tartozik bizonyos 
fogékonyság, mely arra képesíti, hogy isteni tulajdonságokat ölt-

1 Bensow, 41. old. 
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sön fel, ha a Teremtő akarja. így lett Krisztus emberi természete 
isteni tulajdonságok részesévé, de megfordítva az emberi termé-
szet tulajdonságai is átszállottak az istenire. Röviden Luther 
tana a communicatio idiomatum reális, az alexandriaiak tana, 
melynek gondolatát még tovább viszi, amennyiben szerinte ez a 
communicatio kölcsönös, nemcsak az isteni természet közli tulaj-
donságait az emberivel, amint az alexandriai iskola tanította... 
Luther tanának főgondolatát az Oltáriszentséggel kapcsolatban 
fejti ki s ezért lesz krisztologiája egyoldalú, mintha csak az 
Oltáriszentség dogmájának egyszerű következménye lenne. Luther 
tagadja az átlényegülést, de mégis megengedi valami módon 
Krisztus jelenlétét. Ezt a jelenlétet az isteni tulajdonságok köz-
lése teszi lehetővé; a Logos felruházza az emberi természetet a 
mindenűttvalóság isteni tulajdonságával. Luther nézetét Krisztus 
személyének egységével igyekszik megokolni. Az istenség úgy 
egyesül Krisztus személyében az emberiséggel, hogy attól soha 
semmi módon el nem választható. Ha Isten a testek módjára töl-
tené meg a tért, ugyanazt kellene mondanunk Krisztus emberi-
ségéről is. Minthogy azonban Istennek a térben való jelenléte 
egészen sajátszerű, ezt a jelenlétet közli a Logos azzal az em-
beri természettel, mellyel elválaszthatatlan személyi egységet al-
kot.1 így lett a híres axióma: «Logos non extra carnem, caro 
non extra Logon» mintegy kisegítő axióma, mellyel Luther 
Krisztus mindenüttvalóságát magyarázta.2 Az Úrvacsora körül 
keletkezett vita miatt ugyan csak a felmagasztalt Krisztus emberi 
természetét kellett volna felruházni a mindenüttvalósággal, de 
Luther nem fosztja meg attól a földi Krisztust sem. Ez termé-
szetes is rendszerében. Hiszen ha a két természet egyesülésének 
eredménye a Logos mindenüttvalóságának az emberiségre való 
kiterjesztése, akkor ennek mindjárt Krisztus fogantatásakor meg 
kellett történni, mert a két természet egyesülése kezdettől fogva 
tökéletes volt. S azonkívül ha tényleg nem így lett volna, az em-
beri természet véges jelenlétével korlátozta volna a Logos vég-
telenségét (Logos non extra carnem), aminek a gondolata hom-
lokegyenest ellenkezik Luther egész felfogásával. 

Hogy azonban egy ilyen isteni immensitas-szal felruházott 
Krisztus nem az evangéliumi Krisztus, aki a tér és idő korlátai-

1 Dorner II. 607 sk. 
2 Dorner II. 552. 

35* 
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tói nem függetlenítette magát, azt látta Luther is és ezért jutta-
tott Krisztusnak két létezési módot, a természetest és a természet-
felettit. Az elsőt tükrözi vissza az evangelium, a második a tér-
től független. 

Luther halála után Brenz és a sváb iskola védelmezi s fej-
leszti a mester tanát. Brenz is felruházza Krisztus emberiségét 
az isteni dicsőséggel, a maiestasszal s ilyen módon mintegy 
isteníti az emberi természetet. Az ellenvetésre, hogy azok a tulaj-
donságok, melyeknek összessége az isteni maiestas, magát Isten 
lényegét teszik ki, következőleg azoknak az emberi természetre 
való átruházásával magát az isteni lényeget fogadja magába 
Krisztus emberisége: Brenz merészen felel, nem tagadja, hogy a 
szóbanforgó tulajdonságok Isten egyszerű lényegéhez tartoznak 
s kettős Istenségét különböztet meg Krisztusban. Az egyik az 
önmagától lett Logos, a másik az emberi természetnek juttatott 
isteni «lényeg», a lényeggel azonos tulajdonságok összessége, 
mely épen azáltal különbözik lényegesen a Lógóstól, hogy nem 
önmagától van, hanem Istentől nyeri eredetét. 

Brenz elsősorban a felmagasztalt Krisztust tartja szem előtt 
s szerinte ebből is kell kiindulni a helyes christologiának. Mindaz, 
ami Krisztus dicsőségével látszólag ellenkezik, csak kivétel, mind-
azok az időpontok, melyekben Krisztus a térnek és az időnek 
alávetve jelenik meg, csak az ezektől a tényezőktől függetlenítő 
maiestas szabad korlátozásai. Jézusnak egész élete a megaláz-
tatás állapotában ennek a maiestas-nak korlátozása, kenosisa. 
Brenz is beszél Krisztus önkorlátozásáról, de a Fii. 2, 7-ét ma-
gyarázva Lutherrel együtt a kenosis alanyává az isteni dicső-
séggel felruházott emberi természetet teszi s maga is ingado-
zik, mikor ennek a kenosisnak tulajdonképeni magyarázatába 
bocsátkozik. 

Brenz krisztologiája ellenzékre talált nemcsak a katho-
likusok, hanem maguk Luther követői között is. Chemnitz a 
szász theologusok szószólója nyilván attól tartva, hogy Brenz 
tana a két természet keveredéséhez fog vezetni, szembeszállott 
vele s inkább a reformáció előtt általánosan elfogadott krisz-
tologia elveire támaszkodott. Elvetette a communicatio idio-
matum-ot abban az értelemben, amint azt Luther és Brenz taní-
tották. Szerinte a Logos nem közölheti az emberi természettel 
saját isteni tulajdonságait, az alapelv «natura humana capax 
divinae» el nem fogadható. Az úrvacsora dogmájának magyará-
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zatában azonban Chemnitz is igazi lutheránus, Krisztus valósá-
gos jelenlétéből nem enged. Hogy ezt fenntarthassa, megengedi, 
hogy Isten időnkint mégis mintegy felemelheti az emberi ter-
mészetet, felruházhatja egy természetfölötti tulajdonsággal, mely 
Krisztus emberiségét arra képesíti, hogy mindenütt jelen legyen, 
ahol az úrvacsora megismétlődik. Ez a mindenüttvalóság, helye-
sebben multipraesentia azonban csak pillanatnyi. Az úrvacsora 
végeztével megszűnik Krisztus természetfölötti jelenléte is. 

A sváb és a szász iskola harca folytatódott a tübingeni és 
a giesseni theologusok között. A kérdést, ami körül a vita for-

g o t t , így állították fel : Jelen volt-e Krisztus emberiségével is 
mindenütt a megaláztatás állapotában is (in statu exinanitionis) ? 
kormányozta-e a világot, még a kereszten is és a három nap alatt, 
míg a sírban feküdt? Közös feltevésük volt mindegyiküknek, 
hogy az isteni fenség, dicsőség (maiestas) teljessége már a meg-
testesüléskor szállott Krisztus emberiségére. Hogy ezt a feltevést 
minden kritika nélkül elfogadták, annak magyarázata abban ke-
resendő, hogy ők is az úrvacsora dogmáját tartották szem előtt, 
mint a sváb és a szász theologusok s következőleg tekintetük 
elsősorban a felmagasztalt, nem pedig a földi Krisztusra esett. 
De a közös feltevés mellett mind a két iskolának megvoltak a 
saját érdekei, melyeket biztosítani akartak szisztémájukban. 
A giesseniek a valódi emberiséget, Krisztus fejlődését hang-
súlyozták, a tübingeniek előtt pedig Krisztus személyének azo-
nossága lebegeítt, mely nehezen látszik összeegyeztethetőnek a 
felmagasztaltatás és a megaláztatás állapotával. A giesseniek nem 
akartak tudni Luther, Brenz s a sváb iskola kettős emberiségé-
ről, szerintük a megaláztatás állapota kenosis útján magyará-
zandó. Míg Krisztus emberi természete felmagasztaltatása után 
az isteni fenség részesévé lesz, addig földi életében ettől meg 
volt fosztva. Megkapta ugyan fogantatásakor az összes tulaj-
donságokat, képességeket, melyek az isteni dicsőséget alkot-
ják, a Fiú azonban megtagadta ezektől a képességektől az aktua-
litást. 

Különösen a mindenüttvalóságtól akarják a giesseniek meg-
fosztani Krisztus emberiségét. Ezért azt is az aktiv isteni tulaj-
donságok közé sorozzák, lényegét nem abban keresik, hogy Isten 
mintegy betölti a mindenséget (nuda adessentia ad creaturas), 
hanem inkább abban, hogy Isten mindenütt cselekvőleg van 
jelen; jelenlétének lényege ténykedésében keresendő. S ha Krisz-
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tus emberisége meg is kapta a Lógóstól a képességet Isten 
módjára betölteni a mindenséget, a cselekvés, aktivitas hiánya 
amit a Fiú a földi élet idejére magának tartott fenn, meg-
akadályozza, hogy Krisztus valóban mindenütt jelen legyen. 
Hasonlóképen a földi Krisztus birtokában van az isteni minden-
tudásnak és mindenhatóságnak, de azért mégsem mindentudó, 
még sem mindenható, a Fiú megtagadta ezektől a képességek-
től az actualitást. Néha-néha azonban megajándékozta az emberi 
természetet ezzel a megvont actualitással s ilyenkor Krisztus be-
szélt, cselekedett, mint akinek tudása, hatalma nem erről a föld-
ről való. 

A tübingeniek a sváb theologusok nyomában haladtak 
előre. A maiestas birtoklása (xx^aic) náluk sem volt vitás kérdés. 
De míg a giesseniek megfosztják a földi Krisztust a maiestas 
használatától (xévwacç -rfjç xpirjaewç), addig a tübingeniek abban jelö-
lik meg a felmagasztalt és a földi Krisztus között való különb-
séget, hogy míg az előbbi nyiltan használja isteni képességeit, 
addig az utóbbi csak rejtett módon gyakorolta a Lógóstól átru-
házott világkormányzást s egyéb isteni képességeket 

Eltüntetni a felmagasztaltatás és a megaláztatás közt 
való különbséget, az egyiket összekötni a másikkal: ez volt a 
tübingeni iskola irányító gondolata.1 Elvetik a giesseniek meg-
különböztetését, a merev, tétlenségre kényszerített képességek 
nem kellenek nekik. Krisztus emberségére az isteni képességek, 
tulajdonságok a maguk valójukban szállanak át; amint Istenben 
nem lehetnek tétlenek, úgy az Istenségtől áthatott emberi ter-
mészet sem nélkülözheti az aktivitást. 

A giesseniek és tübingeniek vitái lassan elültek. A pietiz-
mus más irányba terelte az embereket, a szubjektivizmus aláásta 
a régi theologiát s a racionalizmus teljesen tönkretette. Mikor a 
protestáns theologusok látják a rombolást, amit a racionalizmus 
végbevitt, csodálatos módon, elemi erővel megindul a vissza-
hatás, a szellemi megújulás. 

Ennek a protestáns megújulásnak a harcosai voltak a keno-
tikusok. Jelszavuk volt: visszatérni a régi theologiához. Ma már 
megszokták a protestánsok a modern theologiát Schleiermacher-
től kezve számítani. A dolog nem egészen helyes. A kenosis 
nem fejlődhetett Schleiermacher theologiájából, melyben annak 

1 Dorner II. 791. 
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főfeltételéről, az örök Fiúnak megtestesüléséről szó sincs. Ha va-
lamiben hatott Schleiermacher a kenotikusokra, akkor talán 
egyedül csak abban, hogy erélyesen követelte Krisztus emberi 
fejlődését.1 A kenosis azonban inkább a régi lutheránus theolo-
giához fűződik. 

Azáltal azonban, hogy a kenosist a régi theologiához kap-
csoljuk, nem akarjuk azt az ortodox lutheránus tan fejlődése 
gyanánt feltüntetni. Thomasius úgy adja elő a dolgot, mintha 
rendszere a tübingeniek és a giesseniek tanának továbbfejlesz-
tése volna s a Logos depotenciálása a közös következmény, 
amelyre mindkét iskolának el kellett volna jutnia, ha feltételei-
hez hűen tovább következtet. A XVII. század theologusai szerinte 
nem képviseltek volna hamis álláspontot, csak hiányos volt tanuk, 
szükség volt annak kiegészítésére. Ezt a kiegészítést akarta meg-
adni Thomasius kenosisában... Mindez azonban nem felel meg 
a valóságnak s inkább Thomasius különös szeretetéből magya-
rázható, amivel a régi ortodox theologián csüggött. A tübin-
geniek és giesseniek alapfeltétele, melyet minden kétséget ki-
záró módon elfogadtak, homlokegyenest ellenkezik a kenosis fő-
gondolatával. Az előbbiek teljesen egyetértettek abban, hogy az 
isteni maiestas a megtestesüléskor az emberi természetnek is 
sajátjává lesz; Thomasius pedig még a Logost is megfosztja a 
maiestastól egészen a felmagasztaltatás pillanatáig. A Fiú abszolút 
változhatatlansága a régi protestáns theologiának olyan pontja 
volt, melyet még távolról sem akart veszélyeztetni egy protes-
táns theologus sem.2 S épen ebből érthető, miért hányják a ke-
notikusok a régiek szemére, hogy a Logos változhatatlanságát 
igen «elvontan», mereven fogták fel.3 

A kenosis tehát nem a régi ortodox theologia továbbfej-
lődése, mint inkább annak reformja volt és pedig olyan reformja, 
mely a régit kiforgatta alapjaiból. A régi tanból engedni kellett. 
Szorongatta a theologusokat a mindig újra felmerülő kérdés: 
Hogy engedhetők meg azok az isteni tulajdonságok, melyekről 
az evangelium sehol sem beszél, melyeknek hatását sehol sem 
láthatjuk. A theologusok szőrszálhasogatásaival ellentétben a földi 
Krisztus képe teljesen emberi. Nem tudományosabban járok el, 
ha tagadom ezeknek az isteni erőknek létezését? Amíg azonban 
a Luther-féle «Logos non extra carnem» kisértette a theologu-

1 Bensow 41. 2 Dorner 809. 3 Bensow 17, 20, 26 stb. 
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sokat, nem lehetett a kérdésre igennel válaszolni. A Luthertől 
felállított személyi egység az Istenséget az emberi természet 
határai közé szorította, helyesebben ennek korlátait kiterjesztette, 
hogy az isteni természetet befogadhassa. Míg ez a felfogás ural-
kodott, nem lehetett letagadni minden további nélkül az emberi 
természet isteni majestas-át. Különben tagadva az emberi termé-
szet végtelen tulajdonságait, ugyanazt kellett volna tenni a vég-
telen és változhatatlan Logos-szal is. 

De lassan meggyökerezett a theologusokban annak a tudata, 
hogy a végtelen Krisztus ésszerűtlen fogalom. S minthogy a 
másik lehetséges felfogás, a katholikus, a lutheránusok szemében 
lehetetlen, Krisztus személyi egységét megbontó felfogás, nem 
maradt más hátra, mint szakítani a régi, ortodox theologiával s 
kiforgatni a Logos-t valami módon végtelenségéből annál is 
inkább, mert a racionalizmus állandóan azokra a korlátokra utalt, 
amik között Krisztus földi élete lefolyt és elégtelennek nyilvá-
nította Krisztus személyi egységét Luther felfogása szerint. S nem 
hiányzott az ortodox kiindulópont sem ehhez a munkához. Luther 
és követői a «communicatio idiomatum realis»-t tanították s ezt 
Krisztus személyében kölcsönösnek mondották; valójában azon-
ban mindig csak az isteni tulajdonságokat juttatták az emberi 
természetnek, az istenieket azonban meghagyták változatlanok-
nak. Ez volt tévedésük kulcsa, - mondják a modern kenoti-
kusok — az emberi természet tulajdonságait, annak végességét 
kell átvinnünk a Logos-ra s meg lesz a valódi emberünk, a fej-
lődésre képes Krisztusunk.1 A genus auchematicum-nak a genus 
xa7i£iviűitxöv a szükséges kiegészítője. Thomasius és iskolája erre 
a genus xarcavamxov-ra hivatkozott s ezzel igyekezett megadni 
tanának az ortodox jelleget. 

2. A modern kenosis. 

A modern kenosis-tan, mint theologiai rendszer egészen új 
keletű ; szerzőjéül Gottfried Thomasiust (1802—75) jelölhetjük 

1 Ezt a gondolatot fejezi ki Dorner is nagy művének első kiadásában. 
A Logos isteni tulajdonságait nem használta a megaláztatás állapotában ; azok-
nak xpr;aîij-ét y.T»jai;-szé fokozta le, hogy emberi fejlődés útján felmagasztal-
tatásakor ismét visszanyerje a xPi7a-S"t a maga teljességében . . . Ez határozot-
tan a kenosis gondola ta . . . A második kiadásban azonban visszavonja Dorner 
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meg, aki valóban rendszert adott műveiben, nem mint előtte 
mások, akiknél itt-ott megtalálható a kenosis alapgondolata. Tho-
masius rendszerét, melyben Frank szerint a theologia eddigi fej-
lődése és az egyház megújhodása tetőpontját érte el, először a 
«Zeitschrift für Protestantismus und Kirche» c. folyóiratban is-
mertette. «Ein Beitrag zur kirchlichen Christologie» volt érte-
kezésének cime, mely 1845-ben jelent meg a nevezett folyóirat 
hasábjain. 

Az Ige megtestesülését nem lehet Thomasius szerint egy-
szerűen úgy magyarázni, hogy az Ige mintegy magához emelte 
az emberi természetet, az assumptio nem adja meg a titokzatos 
szavak értelmét: 6 Xôyoç aápE, syévexo, az Ige testté lett. Nemcsak 
az emberinek kellett Krisztusban istenivé lenni, hanem az isteni-
nek is emberivé. Következőleg azt kell mondanunk, hogy a meg-
testesüléskor az Ige, azáltal hogy a teremtmény létezési módját 
tette magáévá, a* saját magáét korlátozta, mert hiszen épen a 
korlátozottság, a végesség a teremtmény létezésének fő jellem-
vonása. Ez az önkorlátozás természetesen nem érinti magát a 
lényeget, különben Krisztus megszűnnék Isten lenni, hanem csak 
a 8ó^a-t, a megjelenést, azokat a tulajdonságokat, melyekben az 
isteni dicsőség kifelé megnyilvánul. A Fiú elhatározza magát, 
hogy isteni lényét csak az emberi természettel egyesülve birto-
kolja s az ember létezési módját elfogadva, magát a fejlődés 
törvényeinek alávesse. «Az Istenember megmarad Istennek, meg-
szűnik azonban Isten módjára (âv p,opcp̂  frsoö) létezni ; csak képes-
ségben és nem ténylegességben tartja meg az isteni Sóga-t. Ennek 
a kenosisnak, kiüresedésnek ki kell terjeszkedni szükségképen az 
isteni öntudatra is. Mert ha Krisztusnak mint Istennek nincs 
igazi emberi öntudata, ha nem érzi magát igazán embernek, 
akkor nem mondható hozzánk, testvéreihez teljesen hasonlónak; 
nélkülözné épen azt, ami őt velünk együttérző, résztvevő főpappá 
tenné. Az eddigieket tehát mintegy közelebbről meghatározva 
mondhatjuk, hogy a Fiú isteni öntudata emberivé lett, hogy mint 
isteni lényének és dicsőségének emberi öntudata fejlődjék. A Lo-
gos emberiségén kívül nem tartott fenn magának sem külön 
létezési, sem külön megismerési módot.»1 

ezt az álláspontját ; átlátta, hogy gondolata «éretlen és tarthatatlan volt.» Dor-
ner II. 812. 

1 Sein göttliches Bewustsein zum menschlichen geworden um als mensch-
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Hogy ilyen módon Krisztus személyében az emberi elem 
megfelelő módon jut kifejezésre, azon nem kételkedik Thomasius 
s határozottan visszautasítja az apollinarizmus vádját. De vájjon 
mondhatni-e ugyanezt az isteni elemről ? Megmarad-e a Fiú való-
ban Isten önkorlátozásának, kenosisának pillanata után ? Thoma-
sius igennel felel. A Logos kenosisa nem egyéb mint saját ma-
gának meghatározása. Azáltal, hogy a Fiú szabadon elhatározza 
magát, hogy bizonyos módon, bizonyos korlátok között létez-
zék, nem adja fel lényegét, mely megmarad maga az abszolút 
létezés. Lemond azokról a viszonyokról, melyekben mint a világ 
teremtője és ura jelenik meg, lemond arról, hogy Istenhez ha-
sonló legyen (xà etvat lax §£$), megtartja azonban isteni lényegét. 

A kenosis biztosítja Krisztus személyének egységét; egy-
séges lesz az Istenember belső élete, csak úgy mint külső tény-
kedése. Öntudata egy, mint bármely más emberé. Mint a gyer-
mek lassú fejlődés útján jön öntudatához, hasonlóan Krisztusban 
is lassú fejlődés eredménye az istenfiúi öntudat «Életének első 
éveiben ő is gyermeknek érzi magát. Lassan megismeri saját 
természetét s ehhez az ismerethez csatlakozik istenfiúságának, az 
Atyához való viszonyának, világmegváltói hivatásának öntudata, 
hasonlóan mint a természetes fejlődés folyamán öntudatunkkal 
együtt alakul ki Istennel való rokonságunk és földi küldetésünk 
tudata is.»1 Ugyanilyen szoros egység nyilvánul meg az Isten-
ember külső ténykedésében is. Az isteni tett emberi tett is és 
megfordítva; az isteni élet csak az emberiben jut ténykedéshez. 
«Krisztus mint ember gyakorolja az isteni dicsőséget ugyanolyan 
mértékben mint a Logos».2 

Ezeket az elveket könnyű alkalmazni a megaláztatás és a 
felmagasztaltatás állapotaira. Az utóbbiban állandósul, folytatódik 
a Logos önkorlátozása, mely a megtestesülés pillanatában ment 
végbe, melynek alanya tehát a Xôyoç âaapxoç. De a kenosis kiter-
jed a Xôyoç ëvaapxoç-ra is; az Istenember teljesen alárendeli em-
beri akaratát az Atyának, képességeit csak annyiban akarja hasz-
nálni, amennyiben az Atya megengedi, lemond még arról a Sójá-
ról is, amit föntartott magának földi életére. 

A kereszthalál után az Atya visszaadja a Fiúnak a Sö^a-t, 
A 
liches Bewusstsein seines göttlichen Wesens und seiner göttlichen Herrlichkeit 
sich zu entwickeln. 235. skk. 

1 243 1. » 246 1. 
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mitől megfosztotta önmagát a megtestesülés pillanatában. Az 
Atyának ez a tette egyszersmind a Fiú tette is, mely viszony-
lagos módon az önkorlátozásnak felel meg. A megtestesüléskor a 
Logos megfosztotta önmagát az isteni oó^a-tól, felmagasztaltatá-
sában visszaveszi magának ezt az isteni dicsőséget, hogy ettől 
kezdve mint ember is birtokolja. A mindenhatóság, a minden-
tudás, a mindenüttvalóság, ezek a visszanyert isteni tulajdon-
ságok megmaradnak a Logos tulajdonságai, de annyira áthatják, 
nemesítik az emberi természetet, hogy az istenséggel való szo-
ros egyesülés folytán Krisztus emberisége is mindentudó, min-
denható és mindenütt jelenlevő lesz. A felmagasztaltatás állapo-
tában is érvényes a föntebb említett elv: «Krisztus mint ember 
birtokolja és gyakorolja az isteni dicsőséget ugyanolyan mér-
tékben, mint a Logos». 

Ez Thomasius rendszerének vázlata. E uno disce omnes. 
Thomasius gondolatait ismétlik meg a későbbi kenotikusok, Hof-
mann, Hahn, Qess etc-ek, kiknek tüzetesebb ismertetését nem 
engedik meg ennek a dolgozatnak szűkre szabott keretei. 

3. A modern protestáns christologia két axiómája. 

I. Krisztus emberi fejlődésének axiómája. A modern pro-
testáns chrisztologiának egyik főtétele Krisztus emberi fejlődése. 
Krisztus egész élete, szenvedése, halála csak akkor lesz az em-

beri nem megváltása, ha Krisztus tényleg ember volt, mint azok, 
akiket megváltott. Ez kétségkívül a keresztény vallás megdönt-
hetetlen hittétele, feltéve hogy az egyedül helyes módon értel-
mezzük s nem túlozzuk a Megváltó emberiségét Istenségének 
rovására, amint a modern protestánsok teszik. Szerintük «Krisz-
tusnak be kellett magát állítani a bukott emberiség történelmébe. 
Történelem azonban nincs fejlődés nélkül. Isten Fiának is, ha 
emberré lesz, történeti életet (geschichtliches Menschenleben) 
kell élni, fejlődésre képes emberré kell lenni.»1 

Hogy Krisztus bizonyos értelemben tényleg alá volt vetve 
a fejlődés törvényének, tudjuk nagyon jól ; maga Lukács evan-
gélista mondja, hogy Jézus növekedett bölcsességben, korban és 
kedvességben Istennél és embereknél, 2, 52. Más kérdés azonban, 
vájjon ez a fejlődés olyan volt-e, mint más emberé? vájjon a 

1 Bensow, 263. 



5 3 2 DR. MESZLÉNYI ZOLTÁN I 

gyermek Jézus olyan öntudatlanul feküdt-e jászolában, mint más 
közönséges gyermek ? vájjon az isteni gyermek is a külső világ-
ból szerzett minden ismeretet, magát istenfiúi öntudatát i s? . . . 
Egy bizonyos, hogy az a sokat hangoztatott emberi fejlődés nem 
szükséges a megváltás művéhez. A Logos egyesülhetett volna 
egy kifejlődött emberi egyeddel, mely az egyesülés pillanatában 
elvesztette volna saját létezésmódját s e pillanattól kezdve meg-
fosztva saját személyiségétől, képtelenül az önmagában való léte-
zésre, részét tette volna egy új, az istenemberi ÙTïôoraacç-nak. 
S vegyük még hozzá, hogy az így elképzelt Istenember nem-
sokára — vagy ha tetszik — rögtön meghal s halálával ki akarja 
engesztelni a megsértett Istent. Ki meri állítani, hogy ez az ál-
dozat értéktelen volna Istennél? Ki meri mondani, hogy ez a 
halál nem volna elegendő az emberiség megváltására? Aki meg-
hal, valóságos ember s halála, mert Isten is, végtelenül érdem-
szerző, ki tudja engesztelni a megsértett végtelen Istent. 

Kétségkívül a Fiú megtestesülésének.tényleges módja sok-
kal jobban megfelel Isten bölcsességének, mint a mi föltételünk. 
Krisztusnak nemcsak meg kellett váltani az emberiséget, hanem 
példájával meg kellett azonkívül mutatnia, mint alakíthatja ki az 
ember magában az élet ideálját. Ez utóbbi csak úgy volt lehet-
séges, ha Krisztus mint kis gyermek jön a világra s megfutja 
egy emberi élet pályáját. Ha a megtestesülés oly módon történt 
volna, mint föntebb jeleztük, az emberiség nélkülözte volna 
Krisztus életének ethikai, nevelő hatását, mindamellett a meg-
váltás műve tökéletes maradt volna. 

S mert mindez így van, nem értjük, hogy lehet Krisztus 
emberi fejlődését főleg a megváltás miatt olyan feltétlenül szük-
ségesnek, alapvetőnek tekinteni. Egyedid Hebr. 2, 17. idézik örö-
kösen «mindenben testvéreihez hasonlónak kellett lernie». Elég 
azonban elolvasni az idézett fejezetet s bárki mindjárt észreveszi, 
hogy az apostolnak eszében sem volt Krisztust minden tekintet-
ben olyan emberré tenni, mint mi vagyunk. Szer\t Pál bizonyítja 
miért volt a kereszthalál a megváltás legmegfelelőbb módja, 
miért kellett Krisztusnak meghalni: 1. Mert a Fiú valódi em-
beri természettel egyesült, Krisztus testvérünkké lett ; 2. Mert 
illő volt, hogy halála által győzze le a halál fejedelmét, az ör-
dögöt. Ezért tehát mindenben testvéreihez hasonlónak kellett 
lennie, vonja le a következtetést az apostol. «Mindenben» nem 
akar egyebet mondani, minthogy Krisztus, ami a halandóságot 



«ÜRESSÉ TETTE ÖNMAGÁT» FIL. 2, 7 533 

illeti, teljesen hasonló volt embertársaihoz. Tényleg meg kellett 
halnia, igazi kínokat szenvedett el, egyszóval megtartotta az em-
beri természet szenvedőképességét. Vájjon Krisztus öntudata fo-
kozatosan fejlődött-e, vagy már a kisded Jézus látta istenfiúságát, 
ez olyan kérdés, amely kívül esik szent Pál gondolatán, amint 
azon kívül esik bármiféle emberi fejlődés hangsúlyozása. 

II. Személy és öntudat. A modern protestáns krisztologiá-
nak másik alapgondolata a személyiségnek az öntudattal való 
azonosítása. Ez a tétel annyira általános, sokaknak annyira csal-
hatatlannak látszik, hogy még egyes katholikus theologusok, 
Günther és iskolája a katholikus theologiában is érvényre akar-
ták juttatni, elvetették a személynek azt a fogalmát, amihez a 
kinyilatkoztatás segít bennünket s át akarták alakítani még a 
zsinati tételeket is, melyek egy személyről beszélnek, holott a 
kettős öntudat a kettős személyiségnek csalhatatlan jele.1 

A személynek ezt a modern psychologiai fogalmát először 
John Locke fejtette ki «An essay on the human understanding» 
cimű munkájában. A személy szerinte «gondolkozó eszes lény, 
melynek értelmi és megfontoló képessége van s önmagát mint 
ugyanazt a gondolkozó lényt ismeri meg különböző időben és 
különböző helyeken.»2 Hogy Locke szerint ez az önismeret, ön-
tudat lényeges része a személynek s mi több, annak egyedüli 
formális alkotó eleme, az világosan áll előttünk az angol böl-
cselő további fejtegetéseiben. Egyedül az jjntudat adja meg a 
személy a?onosságát, úgyannyira, hogy nincs még annak a lehe-
tősége sem kizárva, hogy két különböző állagnak változása ese-
tén ugyanaz a személy maradjon meg. Mivel valami lelki tény-
nek tudata nem maga a tény, hanem attól különböző, azt követő 
reflexió, nem látjuk tisztán, vájjon a lelki tény oly szorosan kap-
csolódik-e a cselekvő alanyhoz, hogy semmi módon sem legyen 
átvihető más szellemi lénynek öntudatába, mint az utóbbinak 
saját ténye.3 Míg ennek a lehetősége fennáll nem szabad tagad-

1 Heinrich VII. 553. 
2 (Person) is a thinking intelligent being, that has reason and reflec-

tion and can consider itself as itself, the same thinking thing, in different times 
and places. Locke II. k. 27 fej. 9. sz. 

3 But that which we call «the same consciousness» not being the same 
individual act, why one intellectual substance may not have represented to it 
as done by itself what it never did, and was perhaps done by some other 
agent ; why, I say, such a representation may not possibly be without reality 
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nunk, hogy különböző több állag ugyanaz a személy lehet. S meg-
fordítva, ha ugyanaz az állag az idő folyamán két különböző, 
egymástól független öntudattal birna, mint azt a lélekvándorlás 
hivei tanítják, nem maradna meg ugyanannak a személynek, 
hanem megsokszorozódnék az egymástól független öntudatok 
szerint, melyekben az idő folyamán megjelent.' Ezekből a pél-
dákból világos lesz Locke gondolata, az öntudat azonossága 
teszi ki a személyiség lényegét; a személy tudatos állag. 

Ne tekintsük most egyelőre ennek a fogalomnak kézen-
fekvő nehézségeit. Tegyük fel, hogy ez a meghatározás, ha nem 
is adja meg a személy lényegét, legalább is jó leíró meghatá-
rozás, melyhez a személy, az értelmes ember vizsgálata vezeti a 
pszichológust. Tegyük fel, hogy ez a meghatározás minden 
esetben beválik, minden lény, amit mi természetes ésszel sze-
mélynek ismerünk meg rendelkezik a Locketól megkívánt öntudat-
tal. Lehet-e most nekünk azonnal feltételeznünk, hogy a személynek 
ez a pszichológiai fogalma abszolút értékű, mely megállja helyét 
az isteni igazságok, titkok régióiban is? Lehet-e nekünk a priori 
kizárni ennek a fogalomnak reformálását, amire esetleg a kinyi-
latkoztatás kényszerítene? Kétségkívül nem. Meg lehetne érteni 
a hitetlen bölcselő álláspontját, de semmiesetre sem a theolo-
gusét. Lehet bizonyos határig menteni a modern pszichológu-
sokat, de föltétlenül el kell Ítélni Qünthert. A hitetlen bölcselő, 
aki előtt a kinyilatkoztatásnak tekintélye nincs, ha feltevésünk 
igaz, helyesen itél. Tekintetbe veszi egyrészt, hogy csak értel-
mes, öntudattal biró lények nevezhetők személyeknek, másrészt, 
hogy az öntudat az értelmiség legszembeszökőbb kifejezője s e 
két megfontolás után az öntudatot jelöli meg a személyiség lé-
nyegének. A theologusnak és a hivő bölcselőnek azonban el 
kell készülve lennie, hogy fogalmait, melyeket természetes ész-
szel talán csalhatatlanoknak tart, esetleg a természetfölötti kinyi-

of matter of fact, as well as several representations in dreams are, which yet, 
whilst dreaming, we take for true, will be difficult to conclude from the na-
ture of things. Locke, II. k. 27 fej. 13 p. 

1 So that this consciousness not reaching to any of the actions of 
either of those men, he is no more one self with either of them, than if the 
soul or immaterial spirit that now informs him had been created and began 
to exist when it began to inform his present body, though it were ever so 
true that the same spirit that informed Nestor's or Thersites's body were 
numerically the same that now informs his. Locke, II. k. 27 fej. 14 p. 
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latkoztatás tényei szerint kell alakítania. így kell a modern böl-
cselőnek a személy meghatározásában tekintettel lenni a kinyi-
latkoztatásra. A keresztény vallás a Szentháromság titkában egy 
végtelen öntudatot s mégis három személyt tanít, viszont az 
Istenemberben két szellemi, öntudatos lénynek egy személyben 
való egyesülését tárja elénk. A kinyilatkoztatás nélkül az ember 
soha sem alkotta volna meg az unió hypostatica fogalmát, soha 
sem tudott volna magának elképzelni egy tényleg létező értel-
mes természetet, mely nem lenne személy, hypostasis.1 A ter-
mészet világában az egyéni, individuális természet mindenütt 
mint tulajdon hypostasis jelenik meg. 

A protestánsok nem akarják feladni a személynek azt a fo-
galmát, amit a «természetes ész» világánál megalkottak maguk-
nak. Ok így haladnak előre. Az Istenember személye egy, nem 
kettős. Ha azonban öntudata kettős volna, személye nem lehet 
egységes. Ergo föltétlenül el kell tüntetnünk az egyik öntuda-
tot. S ehhez a célhoz legegyszerűbben eljutnak azok, akik ha 
szavakban nem is, de tényleg tagadják Krisztus istenségét. Ha 
Krisztus nem Isten, nem zavar az isteni öntudat. A kenotikusok, 
akik a maguk módja szerint fenn akarják tartani Krisztus isten-
ségét, öntudatától akarják megfosztani a megtestesült Logost 
hogy ne legyenek «kénytelenek» két személyt megéngedni 
Krisztusban. 

Az ilyen és hasonló eszmefuttatás azonban csak akkor birna 
bizonyító erővel, ha előbb valaki be tudná bizonyítani annak a 
lehetetlenségét, hogy egy értelmes lény egy másik, magasabb 
rendű lénynek mintegy birtokába menjen át, úgy hogy maga 
megszűnjék önálló személy lenni. Ha ez megtörténhetnék, az 
előbbi elvesztené azt az önállóságot, ami a személy fogalmának 
főjellemvonása. Bármint határozzam is meg a személyt, mindig 
meg kell tartanom alapul, amire meghatározásomat építem, azt 
az önállóságot, minden más lénytől függetlenül való létezést, 
melyet mindenki elsősorban kifejezni akar, amikor személyről 
beszél. Ha tehát én nem tudom annak a lehetetlenségét bebizo-
nyítani, hogy egy értelmes lény úgy menjen át egy másiknak 
birtokába, hogy saját független létezési módját elveszítse, akkor 
a személyek számát nem ítélhetem meg az öntudatok száma sze-

1 Nem tetszik nekünk Heinrich kifejezésmódja, aki túlságos szerénység-
gel jegyzi meg, hogy az ember kinyilatkoztatás nélkül «alig» (kaum) ismerte 
volna meg a hypostatikus egyesülés lehetőségét. Heinrich VII. 521. 
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rint. Ha két értelmes lény ily módon egyesülne, egy személyünk 
volna egy összetett öntudattal. Két lény, melyeknek mindegyike 
világosan látja, hogy csak együtt létezhetnek, csak együtt alkot-
nak egy független Ént. 

S annyira lehetetlen két öntudatnak ilyen egyesülése ? Locke 
nem tartja lehetetlennek, hogy értelmes állagok változása esetén 
az időrendben később következő a megelőzőnek tényeit is mint 
sajátjait fogja fel s ilyen módon a két állag az öntudat folyto-
nossága folytán egy személyt alkosson. Ha ez nem lehetetlen, 
még kevésbbé lehetetlen elképzelnem egy öntudatot, mely tudja 
magáról, hogy nem független Én, hanem csak összetevő eleme 
egy összetett Én-nek. Végtére is az öntudat ismeret, vagy meg-
ismerő képesség, mellyel lelki tényeinkre reflektálunk s ilyen 
módon magunkat, mint független alanyt ismerjük meg. S ha egy 
lény valójában nem létezik függetlenül, mi sem látszik^termé-
szetesebbnek, mint hogy lelki tényeiből mint létezésében mástól 
függőt ismerje meg önmagát s ilyen módon alakítsa öntudatát. 

Mindez amit eddig mondottunk nem függ attól, vájjon a 
személyiség lényege gyanánt megkívánt öntudat tényleg isme-
ret-e, vagy pedig csak képesség, habitualis öntudat. A legtöb-
ben ugyanis megelégszenek az utóbbival, mert látják a nehéz-
ségeket, amiket az elsőnek elfogadása okoz. Ilyen módon beszél 
a kenotikus Benson is kétféle öntudatról, helyesebben az öntu-
datnak két fokáról: 1. Az első önmagamról való tudatom, isme-
retem (Bewusstsein von sich selbst) ; 2. A másodiknak a «Be-
wusstsein aus und durch sich selbst» nevet adja.1 Az utóbbi 
elég ahhoz, hogy valaki személy legyen. így az embrió, jóllehet 
még nincs a tudatosság állapotában, mégis személy; megvan a 
személyiséghez szükséges öntudata. 

Bensow szerint a személyiség lényege a Bewusstsein aus 
und durch sich selbst. Ez pedig maga a személyiség. Egyiket a 
másikkal akarja magyarázni. Amennyire Bensowot megérteni tud-
tuk, ez a sajátságos öntudat nem lehet más, mint maga a sze-

1 Nimmt man den Ausdruck Selbstbewusstsein im strengen Sinne als 
Bewusstsein nicht nur von sich selbst, sondern auch durch sich selbst, d. h. 
sich selbst setzendes Bewusstsein oder Persönlichkeit, so kann unmöglich von 
einer Entäusserung der Persönlichkeit des Logos die Rede sein 266 old. 

Weil nämlich das Selbstbewusstsein Bewtfsstsein aus und durch sich 
selbst ist, oder sich selbst setzendes Bewusstsein, so kann dasselbe nicht von 
aussen in das Kind hineinkommen. 270 old. 
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mély lénye, amennyiben értelmes, saját tényeire reflektálni tudó 
lény. Miféle tudattal rendelkezhetik az embrió, aki Bensow sze-
rint is valódi személy? Megvan értelmes lénye, következőleg 
habitualis öntudata s mint ilyen függetlenül létezik, valódi sze-
mély. Ez az egész amit az embriónál a tudat misztikus nevével 
megjelölhetünk. 

Ha valaki azonban a személyiség lényegét alkotó öntudat 
alatt habitualis öntudatot ért, vagy ami még több, egész határo-
zatlan módon a lénynek érteimességét, értelmi oldalát, akkor 
nem lehet mindjárt axióma gyanánt felvennie: ahány öntudat, 
annyi személy. Hogy ez az axióma tényleg axióma legyen, ahhoz 
szükséges volna kizárni annak a lehetőségét, hogy egy értelmes 
lény egy másik magasabbrendű lénynek mintegy birtokába men-
jen át, megszűnjék függetlenül létezni. Hiszen ez a személy az 
én fogalma, az önállóság, a független létezés; ha egy értelmes 
lény megszűnnék függetlenül létezni, nem volna személynek ne-
vezhető. Különösen szükség volna az unió hypostatica lehetet-
lenségének bizonyítására, mikor az ellenfél (a kath. theologia) 
állítja ás bizonyítja, hogy egy ilyen egyesülés nem lehetetlen. 
Vannak sokan, akik nem tartják kizártnak, hogy két teremtmény 
egymással úgy egyesüljön, hogy természetüket megtartva új 
hypostasist alkossanak. Mi nem csatlakozunk ezekhez, csak mint 
tényt említjük meg ezt a nézetet, mely fényesen igazolja, meny-
nyire nem lehetetlen elképzelni a hypostatikus egyseget Isten 
és a teremtmény között, mennyire kellene ennek a lehetetlen-
ségét azoknak bizonyítani, akik két habitualis öntudatból, két 
értelmiségből azonnal két személyre akarnak következtetni. 

Ha a habitualis öntudat nem adja pontosan a személy lé-
nyegét, a szorosabb értelemben vett öntudat még kevésbbé. Az 
a felfogás, mely a személyiség lényegét a tudatosságba, az ac-
tualis öntudatba, vagy legalább abba is helyezi, megoldhatatlan 
nehézségekbe ütközik, melyek még megsokszorozódnak, ha ezt 
a nézetet Krisztus személyére alkalmazzuk.i 

Ha az aktuális öntudat a személyiség lényege, következe-
tesen azt kell mondanunk, hogy a csecsemő nem személy s ha-
sonlóképen a fejlett ember sem a különböző rendes és rendkívüli 
állapotokban, melyekben elveszti öntudatát (álom, ájulás, stb). 

1 Ez magának Lockenak is a felfogása, melynek nehézségeitől föntebb 
eltekintettünk. Ki akartuk ugyanis mutatni, hogy ha még helyes is volna ez a 
felfogás, nem szabad volna neki abszolút értéket tulajdonítani. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 36 
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Maga a személy csak akkor keletkeznék, mikor a már létező 
hypostasis megismerné önmagát. A szellem azonban nem ad-
hatja meg az önismerettel saját Én-jét, hanem felfogja, megis-
meri s ilyen módon tökéletesebben birtokolja saját lényét, mint 
a többi tudattalan lény. Igaz, a lénynek ez a tökéletesebb bir-
toklása az, a mi a szellemi lényt a dolgok fölé emeli, de ez az 
önismeret, mint minden ténykedés feltételezi a maga nemében 
tökéletes, független hypostasist, a személyt.1 

Ha ezt a felfogást Krisztus személyére alkalmazuk, főleg a 
feltámadás magyarázata okoz nehézséget. A személyiséghez szük-
séges öntudatot Krisztus nem veszthette el halálában, mert kü-
lönben — amint mondják — vége lett volna az «én» folytonos-
ságának, a feltámadt nem lett volna az, aki meghalt. Ezért 
mondja Bensow,2 hogy Krisztus tudatossága halálában bizonyos 
homályos érzéssé változott át hasonlóan mint az alvás állapotá-
b a n . 3 De hát akkor miben különbözött Krisztus halála az alvás-
tól? Miben áll Krisztus halála?. . . Ha Krisztusban megvolt a 
három nap alatt, míg el volt temetve, az «én»-nek homályos át-
érzése, hasonlóan mint mikor álomba merült,4 akkor igazán nem 
értjük Krisztus halálát, akkor ez a halál tényleg csak látszólagos 
halál volt. Bármiképen fogja is fel valaki a halált, abban meg 
kell velünk egyeznie, hogy a halál akkor áll be, mikor képes-
ségeink megszűnnek működni. Az «én»-nek az a homályos át-
érzése valamelyik megismerő tehetségünk ténye, legyen az akár 
érzéki, akár értelmi ismeret. Az ilyen halál csakugyan csak álom 
lesz, még hozzá nem is mély álom. Amíg az ember akár a külső 
világról, akár saját alanyáról a leghomályosabb ismerettel is bir, 
halottnak nem mondható. 

Esztergom. Meszlényi Zoltán. 
(Folyt, köv.) 

1 Uhlmann 11 1. és 74 skk. 
2 Bensow szerint, ahol öntudat (Selbstbewusstsein) van, ott nem hiányoz-

hatik a tudatosság sem. Lehet, hogy csak bizonyos homályos érzés érzéklet 
(dunkle Empfindung) marad belőle, de legalább ebben a tökéletlen formában 
mindig jelen van. 271 skk. 

3 Bensow 271. 
* In diesem Schlafe hat er weder Selbstbewusstsein, noch Bewusstsein 

verloren, sondern sein Bewusstsein ist nur vom klaren Wissen zur dunkleren 
Empfindung herabgedrückt worden, um bei Erwachen sich wieder zur vollen 
Klarheit zu erheben. Bensow 272. 
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A tévelyek ragadó árja az igazságot mindeddig még nem 
bírta magával sodorni. 

A XVIII. század felvilágosodott fiait a büszke racionalizmus 
nyerte meg magának. De uralma nem tartott sokáig. A teremt-
ményeknek egekig magasztalt királya az égi magasságból a föld 
sarába sülyedt.; Méltóságáról megfeledkezve, az ember a földi, 
érzéki gyönyörökbe temetkezett, mert azokban vélte megtalálni 
mennyországát. 

A gyakorlati anyagelvűség épülete is nemsokára össze-
dőléssel fenyegetett, midőn kapuit kezdte döngetni a kiváltságos 
tízezrek köréből kizárt tömeg s szintén részt kért tőle mindeddig 
megtagadott gyönyörökből. Hiába hivatkoztak az előbbiek a ter-
mészet megváltozhatatlan törvényére, mely szerint csak kevesen 
részesülhetnek az elsőszülöttek jogaiban, az elvekben ugyan rokon, 
de a gyakorlatban kibékíthetetlen ellentábor élet-halálharcra fegy-
verkezett. 

Mind a két irány, úgy a materializmus, mint testvére a szo-
cializmus időközben erős támogatásban részesültek a pozitiviz-
mus, vagyis azon «tudomány» részéről, amely dogmát csinált az 
anyagelvűségből. Természetes, hogy a pozitivizmus a materializ-
mus által a legszívesebb fogadtatásban részesült, hisz általa lét-
jogosultsága «tudományosan» is igazolva lett. 

De hát a csalódások ismét nem maradhattak el. A gyakori 
kiábrándulások azután az élet örömeitől már elkábított egyik-
másik lelket végre felrázták kábultságából és a tékozló fiút sze-
rencsésen visszahozták az atyai házba. Sokan azonban megvetik 

1 Különösen Dr. W. Schneider: «Der neuere Geisterglaube» c. munkája 
nyomán. 19133, Paderborn, F. Schöningh. V. ö. még Outberlet : «Der Kampf 
um die Seele».2 U. a. «Vernunft und Wunder», «Glaube u. Wissen» 5-ik füzete. 
Hettinger: «Apologetik.»3 Tanquerey : «Theol. morális». I.4 U. a. «Dogmatica 
specialis I.u- Kirchl. Handlexikon: «Spiritismus». Klug: «Der katholische Glau-
bensinhalt». 1915. 

36* 
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ezt az utat; ahelyett hogy egyedül Istenben keresnék boldog-
ságukat, minden reményüket a túlvilági lelkekbe helyezik. Sötét 
vagy félig homályos termekbe gyülekeznek, ahol közbenjáró 
személyek, az úgynevezett «médium»-ok által hozzájuk folya-
modnak, hogy tőlük ügyes-bajos dolgaikban tanácsot és segít-
séget kérjenek. És nem hiába; a «spirit»-ek, így nevezik az el-
hunytak nyilatkozó lelkét, meghallgatják segélykiáltásaikat és tel-
jesítik kéréseiket. Mert ime, a mennyei kinyilatkoztatást nagy 
áhítattal leső és szorongó szívvel váró spiritiszta gyülekezet körül 
egyszerre csak nagy kavarodás keletkezik: asztalok forognak, a 
legsúlyosabb tárgyak : a zongora, a szekrények, néha maga a 
médium is a levegőben lebegnek. Majd a legkülönbözőbb és 
legcsodálatosabb módon megérkeznek a túlvilági üzenetek, hírek 
és feleletek, sőt olykor a halottak személyesen is megjelennek, 
az összegyültekkel kedélyes társalgásba ereszkednek, kérdéseikre 
felelnek s tb . . . . 

íme, már itt a földön viszontláthatjuk hőnszeretett és annyi-
szor megsiratott elhunyt kedveseinket, velük közvetlenül érintkez-
hetünk, tőlük felvilágosítást nyerhetünk épen azon kérdésekre 
vonatkozólag, melyek leginkább foglalkoztatják elménket és nyug-
talanítják szivünket, mert kioktatnak a hit titkairól, a túlvilági 
életről s tb . . . . 

Minő örömök, mekkora vigasztalás forrására akadtunk a 
spiritizinusban, mennyi áldás háramlik majd ezen új tanokból az 
egész emberiségre. Végre tehát elértünk oda, ahol tudásszom-
junkat kiolthatjuk és visszanyerhetjük szegény háborgó szivünk-
nek nyugalmát. 

így ujjongnak azok, akik a spiritizmusban nemcsak az érde-
kesnél érdekesebb, csodásnál-csodásabb jelenségek halmazát látják, 
hanem egy új vallást véltek felfedezni; egy vallást, mely egye-
dül felel meg a modern ember igényeinek és amely, mivel a 
legkülönbözőbb világnézetű embereket bírja kielégíteni, egyedül 
lesz képes a világ vallásos megújítására. 

Természetes, hogy e nagyrabecsülésnek, mellyel a spiritiz-
must követői körülveszik, csak akkor van némi értelme és alapja, 
ha a tények, amelyekre a spiritisták hivatkoznak és amelyekre 
tanaikat felépítik, csakugyan olyanok, aminőknek mondják, vagyis 
ha a spiritisztikus jelenségek valóban elköltözött emberi lelkek-
től vannak. — Már pedig ez a feltevés több okból semmikép 
sem állhatja meg helyét. 
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A sötétkamrák sok csodás szüleménye közelebbi megvizs-
gálás után csalásnak bizonyult; többször meg beteges képzelő-
dések és csalódások adtak okot félreértésre. — Sok jelenség 
valódisága mellett felhozott bizonyítékok nem eléggé meggyő-
zőek. De még ha volnának is tények, melyek minden kétséget 
kizárnának, korántsem fognók pártját a spiritizmusnâk, mert ma-
gyarázatul nem spiritista módra az elhunytak lelkeihez folyamod-
nánk, hanem a pokol hatalmasságai felé irányulna figyelmünk. 
Mert először is, az elköltözött lélek nem hagyhatja el tetszése 
szerint a halál után neki kijelölt állapotot. A sátánnak sem olyan 
természetű a hatalma az elkárhozottak lelkei fölött, hogy azokat a 
spiritisztikus jelenségek produkálására felhasználhatná. Isten pedig, 
kinek egyedül van teljes hatalma az elhunytak lelkei fölött, ha eset-
leg megengedné, hogy valamelyikük küzdő testvéreinek megjelen-
jék, csakis szent céloktól, a lelkek üdvétől vezettethetné magát, amit 
azon nevetséges, tisztességtelen, erkölcstelen és keresztényellenes 
nyilatkozatok, illetve jelenségek, aminőket a spiritista gyűléseken 
hallhatunk és tapasztalhatunk, bajosan fognak előmozdítani. 

De erről legyen elég ennyi, épen csak hogy érinteni akar-
tuk ezen kérdést. Lássuk inkább az új vallás evangéliumát, hogy 
közvetlenebb és behatóbb ítéletet alkothassunk dogmáiról. 

A spiritista vallástan meghatározását nagyon megnehezíti 
az a körülmény, hogy a szellemek nyilatkozatai, amelyeken az 
egész tanrendszer alapul, nagyobbrészt nehezen érthetők és egy-
másnak sokszor ellentmondanak. Szilárd és egységes spiritista 
tanrendszer, valamennyi spiritista körtől egyenlőképen elfogadott 
hitvallás nem létezik. — A szellemek állítólagos kinyilatkozta-
tásainak felhasználásával mégis sikerült a spiritista vallástan vázát 
valamiképen összeállítani. 

A lényeknek három fajtája van: Isten, világ és az anyag, 
amelyek egyesek szerint egymástól lényegesen különböznek( 

mások felfogása ellenben e pontban teljesen panteisztikus. 
Isten teremtő szava sok és sokféle szellemet hozott létre. 

Legmagasabb fokon állnak az úgynevezett elsőszülöttek. Ezeknek 
egyrésze — közülük való az iskárioti Júdás is — fellázadt Isten 
ellen. Az Istenhez hűen maradottak közé tartozik a názáreti Jézus 
is, aki a világnak sok túlvilági titkot fedett fel. Nem szükséges 
tehát, hogy a nyilatkozó szellemek mindig elhunytak lelkei 
legyenek 

Hogy személyes tevékenység által nagyobb tökéletességre 
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tegyenek szert, a szellemeknek testet kell felvenniök, meg kell 
testesülniök. Az ehhez szükséges anyagot, úgyszintén lakóhelyét 
és foglalkozását mindegyik szellem értelmi és erkölcsi képessé-
geinek megfelelően választja ki. 

Egyes spiritisfák szerint több benépesített világ létezik. 
Ezeket az együvétartozás és együttérzés köteléke fűzi egymáshoz. 
A földi lakók általában a legalacsonyabb fejlődési fokon állanak, 
Mars lakói ellenben már magasabbrendü lények. 

Az ember organikus testből, állati lélekből és szellemből 
áll. Az állati lélek a kapocs a szellem és az anyag között. Az 
emberi lélek nem anyagtalan, nem a mi ezelőtti fogalmunknak 
megfelelő szellemi lény. 

A szellemet állandóan finom burok veszi körül: a «peri-
sprit». Perispritjük segítségével a szellemek mindenüvé behatol-
hatnak, még a szilárd testeket is képesek átjárni. A perisprit 
azáltal, hogy a körülötte lévő anyagi testekből részecskéket vonz 
magához, annyira megsűrűsödik, hogy bizonyos ideig nem-
csak láthatóvá, hanem megtapinthatóvá és megmérhetővé is válik. 

A halál csak a testet rombolja szét, ellenben a bebörtönö-
zött szellemet a perisprittel együtt megszabadítja rabságából. 
A halál a szellem megszabadítása és annak átköltözése eredeti 
hazájába, az úgynevezett túlvilágba. A szellemi élet az ember 
normális élete, amiért is nem lehet a szellemnek hőbb óhaja, 
mint az, hogy abba az életbe minél előbb visszatérhessen. 

A halál a szellemben semmiféle, sem erkölcsi, sem értelmi 
változást nem idéz elő. A mohamedán a másvilágon is csak 
mohamedán lesz, a zsidó megmarad zsidónak, a keresztény ke-
reszténynek stb 

A spiritek nyilatkozatai szerint a túlvilági élet egyszerű 
folytatása az érzéki földi életnek. 

A szellem, mely itt a földön nem érte el a tökéletességet, 
röviddel a halál után ismét megtestesül, hogy egy új lépéssel 
közelebb juthasson ahhoz. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg 
a spirit teljesen meg nem tisztul és így a legtökéletesebb bol-
dogságra méltóvá nem válik. Hülyék, őrültek mindannyian haj-
dani lángelmék, akik, mivel egykori tehetségükkel visszaéltek, 
ily módon bűnhődnek. Magasabbrendű szellemek ismételten fel-
keresik azt az égitestet, amelyen egykor laktak, hogy azon mint 
misszionáriusok működjenek és testvéreik továbbfejlődését esz-
közöljék. 
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A halál és az új megtestesülés közti állapotban a szellem az 
úgynevezett «szinpatikus szférákban» tartózkodik; itt új tapasz-
talatokat gyűjt és terveket kovácsol a jövő földi élet számára. 
Legtöbbje erkölcsi nívójának megfelelően többé-kevésbbé bol-
dognak érzi magát; némelyik azonban nagyon boldogtalan. 
Visszatekintő szeme előtt elvonul egy rosszul eltöltött élet bor-
zalmas képe; bűneinek nagyságát és sokaságát csak most látja 
igazán. Emiatt nagy, sokszor elviselhetetleneknek látszó kinok 
gyötrik, amit az emberek pokolnak neveznek. E kimondhatatlan 
szenvedések helyről-helyre űzik szegényt, míg végre átlátja, hogy 
egyedül Istentől remélhet segítséget. Szükségét kezdi érezni, hogy 
mulasztásait ismét jóvá tegye; és ime, bátorság és erő szállja meg, 
hogy javulásán dolgozzék és így a hőn óhajtott, de még el nem 
ért célt elérje. 

Isten tehát végtelen jóságánál fogva egy bűnöst sem sújt-
hat örökös büntetéssel. Pokol, ördögök nem léteznek. Magába-
szállás, bánat, bűnhődés és megjavulás még a legmegátalkodot-
tabb bűnösnek is megnyitják a mennyország kapuit. 

A hely meghatározásában, ahol új életét akarja majd eltöl-
teni, úgyszintén az anyag kiválasztásában, amelyet magára fog 
ölteni, a szellem nem teljesen szabad. Nemének meghatározása 
kizárólag tőle függ. 

A szellem az előbbi életben elért tökéletességet az új meg-
testesülés alkalmával nem veszíti el; viszont azonban tökéletlen-
ségeit is magával hozza. Ez utóbbiak alkotják az eredeti bűnt. 
A halál és az új megtestesülés közti állapotban nyert benyomá-
sok és tapasztalatok azonban az új életben teljesen kivesznek 
emlékezetéből. 

Az imént előadott újjászületési elméletet különösen a román 
népek spiritistái követik.-A germán és szláv spiritisták szerint 
a tökéletlen emberi szellem a túlvilágon bizonyos tisztu-
lási folyamatnak van alávetve, mely után magasabbrendű léte-
zésre válik méltóvá. És ez így ismétlődik a végtelenig. 1890-ben 
azonban e két irányzat között megegyezés jött létre, melynek 
értelmében a reinkarnációs elméletet kissé módosított formában 
mindnyájan elfogadták. 

A szellemek közt csak egyféle rokonság van: a sympathia, 
az együttérzés. Az együttérzés okozza, hogy annyira vonzódnak a 
velük rokongondolkodású és hasonló tehetségű emberekhez és 
hogy őket minduntalan befolyásolni törekszenek. 



5 4 4 DR. FELBER GYULA 

Magasabb szférák szellemei nagy előszeretettel élnek bizo-
nyos közvetítő személyekkel, az úgynevezett médiumokkal, hogy 
általuk az emberekkel érintkezzenek. Ez azonban korántsem zárja 
ki, hogy mondanivalójukat közvetlenül is, pl. Írással ne hozzák 
megtestesült testvéreik tudomására. 

A spiritek képesek holt anyagnak pillanatnyi életet kölcsö-
nözni, amennyiben azt bizonyos folyékony esszenciával átitatják 
és mozgásait perispritjük sugaraival irányítják. — Képesek továbbá 
egy szilárd testet a másikon keresztülvinni. E célból perisprit-
jükkel a testek atomjai közé hatolnak, úgy hogy a részecskék az 
ezen feszítés által keletkezett nyílásokon minden nehézség nélkül 
kölcsönösen áthatolhatnak. 

A jelenéseiknél magukkal hozott dolgok, virágok, gyümöl-
csök rendesen elhagyott' tárgyak, melyekkel már senkisem törődik. 
Minthogy azonban a természet titkait jól ismerik, bizonyos flui-
dumok megsűrítésével új anyagi tárgyakat létre is hozhatnának. 

Ha valamely szellem földi barátainak érzékelhető alakban 
akar megjelenni, az ehhez szükséges fluidumokat a médiumtól 
és az őt körülvevő szférától veszi kölcsön. Hasonló eredete 
van többnyire finom fehér szövetből készült ruházatuknak is. — 
Mivel a szellemek médiumaikkal szoros lelki egyességben vannak 
és ezenkívül még fluidumaikkal is élnek, külső megjelenésükben 
nagyon hasonlítanak hozzájuk. — Hogy a materializálás több-
nyire csak sötétben sikerül, annak oka a sűrített perisprit minő-
ségében keresendő, amennyiben t. i. ennek elektromágneses 
fénye a sötétségben könnyebben érzékelhető, mint fényes nappal. 

A spiritizmus a jövő vallása és a világ üdvössége. A szel-
lemek nyilatkozataikban többnyire a spiritizmus dicsőséges jövő-
jéről zengedeznek. Követői az egyedül lehetséges vallásnak tart-
ják, mely kísérleti úton a túlvilág titkait előttünk feltárja. 

A spiritista vallás ezen sarktételeinek felsorolása után 
immár alig szorul bizonyításra, hogy a spiritizmus a keresztény-
ségnek, különösen pedig a katholikus vallásnak ellensége. Igen 
jól tudják ezt maguk a spiritizmus főképviselői is. Míg azonban 
egyesek ez ellentétet nyíltan hirdetik, addig mások azon törik 
fejüket, hogy miként hozzák tanaikat a kereszténység dogmáival 
összhangba. Amazok Krisztus vallását meg akarják semmisíteni, 
ezek ki akarják javítani, hogy meghamisítsák. 

Az első irány propagandája kevésbbé veszélyes, hiszen nyíl-
tan bevallják, hogy többé nem keresztények. Nem úgy a másiké. 
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A spiritista agitátorok e másik fajtájától már jobban kell óva-
kodnunk. Ezek nem vetik el az egész keresztény tanrendszert; a 
kereszténység sok intézményéről elismeréssel nyilatkoznak, azokat 
magukévá teszik, hogy azok segítségével egy új kereszténységet 
alkossanak. Krisztus megmásított tanát minden dogmakényszertől 
meg akarják tisztítani és vissza akarnak térni az egyszerű őske-
reszténységhez, úgy amint azt a szinoptikus evangéliumokban 
(Máté, Márk és Lukács evangéliumában) találjuk. 

Eszerint a spiritizmus azt hiszi, hogy ő a kizárólagos bir-
tokosa azon kulcsnak, amely az emberiségnek megnyitja a ke-
resztény evangélium valódi értelmét. 

Mivel tehát a spiritizmus teljes komolysággal és isteni kül-
detésére való hivatkozással versenyez a katholicizmussal, vizsgál-
juk még meg röviden állítólagos keresztény jellegét. Döntő e 
vizsgálatnál természetesen az a kérdés, miként vélekedik a spiri-
tizmus Krisztus személyiségéről életéről és tanairól. 

A Szentháromság imádandó titkát még a teisták sem vall-
ják, mert ezáltal — úgymond — az isteni lény egysége és egye-
disége darabokra esnék szét. 

Krisztus nem lehetett ist^ii természetű, egylényegű az Atyá-
val, valóságos Isten és megváltó. Egyesek még megengedik, hogy 
benne az isteni lény kiáradását lássuk, őt valamennyi teremt-
mény fölé helyezik, a maga nemében páratlan szellemnek tart-
ják s hirdetik, hogy teste nem természetes úton, hanem bizo-
nyos elektromos folyamat útján keletkezett. A legtöbbnek azon-
ban Jézus csak közönséges médium ; nem Isten, hanem csak Isten 
küldötte, helyettese, különös kedveltje és leghűbb szolgája. Mint 
az Istenhez legközelebb álló szellemek elseje isteni tulajdonsá-
gokkal és kiváló médiumi képességekkel bírt, melyeket földi éle-
tének régebbi periódusaiban a «kegyelemmel» való buzgó és 
kitartó közreműködésével érdemelt ki magának. 

Míg a racionalisták, a materialisták csodákról és jövendő-
mondásokról hallani sem akarnak, mivel azok a természet köz-
ismert és általánosan elfogadott törvényeivel szerintük össze nem 
egyeztethetők, addig a spiritizmus épen ellenkezőleg azon fára-
dozik, hogy a bibliai csodáknak visszaszerezze régi dicsőségüket 
és fényüket. Csakhogy az ó- és újszövetség csodái, valamint a 
szentek életében előforduló csodálatos események a spiritizmus 
szerint nem egyebek spiritisztikus jelenségeknél, melyek — úgy-
mond — egyszersmind világosan bizonyítják, hogy a spiritizmus 
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a legrégibb azon igazságok közül, melyek az emberiség birtoká-
ban vannak. 

Természetes, hogy a spiritisták ajánlatát, midőn a csodák-
ban való hit újraébresztését a spiritisztikus produkciók segítségé-
vel igérik, a keresztény apologéták visszautasítják. Eltekintve 
ugyanis attól, hogy e jelenségek a modern világban époly, vagy 
talán még nagyobb ellentmondást szülnek, mint a kereszténység 
csodái, ez utóbbiaknak azáltal, hogy őket a spiritista csodákkal 
egy sorba helyezik, a legrosszabb szolgálatokat teszik, hisz így 
megszűnnek valódi csodáknak lenni. 

A spiritizmusnak nincs szüksége a megváltásra, mert nem 
hisz keresztény értelemben vett eredeti bűnben. A legtöbben 
tagadják bármely bűnnek még a lehetőségét is, mások csak sze-
mélyes bűnöket ismernek; az eredeti bűn is csak azon szemé-
lyes bűnöknek összege, melyeket az imént megtestesült emberi 
szellem előbbi életében követett el. 

Tagadják végre a kegyelem szükségességét is, hiszen az 
embernek szerintük nincs természetfölötti célja. 

A spiritizmus elvileg ellensége mindenféle egyháznak; 
szentségek, áldozat, papság szerinte fölösleges és haszontalan 
intézmények. 

Természeténél és törekvésénél fogva továbbá teljesen ke-
resztényellenes is. A Szentháromság és megtestesülés titkának, 
az eredeti bűnről, a megváltásról, a Szentlélek küldetéséről szóló 
dogmáknak a spiritista tanok közt nincs helyük. A keresztény 
embertannak és eschatologiának még csak nyoma is alig talál-
ható meg nála. Az Úr csodái pedig egyenragüak a spiritista 
gyülekezetek produkcióival. 

A spiritizmus végre tagadása nemcsak a keresztény, hanem 
általában minden kinyilatkoztatott vallásnak. A spiritistának nincs 
természetfölötti rendeltetése és ezért nincs szüksége isteni segéd-
eszközökre, istenemberi közvetítőre. A célja elérésére szükséges 
igazságok birtokába nem az Isten szavában való alázatos hit, 
hanem pusztán érzéki, kísérleti úton szerzett tapasztalatok által 
akar jutni. Büszkén vallja magát a szellemek lovagjának, de azért 
tele van materialista eszmékkel. Anyagiasak az emberi lélekről 
és az örök életről alkotott fogalmai, a túlvilági élet számára 
csak folytatása a földinek. Egyszóval, az egész rendszer nem 
egyéb finomított materializmusnál. 

A keresztény apologetikára tehát új feladat vár ; de feladata 
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\ \ 
nem nehéz. Krisztus egyháza szereti a világosságot; hisz «hegyen 
épült város», mely mindenünnen beengedi a fényt és világos-
ságot nyújt a belépőknek. A spiritizmus gyűlöli a világosságot 
s csak a mágikus félhomályban érzi jól magát 

Természetes, hogy nincsen szándékunkban a spiritisták 
imént felsorolt tanait egyenkint elemzés tárgyává tenni, de meg 
nem is szükséges, mert célunkat, hogy róluk megfelelő Ítéletet 
alkossunk, anélkül is elérhetjük. — Ezért csak a következő kérdést 
vetjük fel : minő viszonyban van az új rendszer az erkölcsös-
séggel ; vajon annak emelésére, fokozására szolgál, avagy ellen-
kezőleg csak romlására válik? Követői ugyanis nem győzik 
eléggé magasztalni kiváló erkölcsi értéket, amiért is gondviselés-
szerű missziót jósolnak neki és az emberiség üdvét egyedül tőle 
teszik függővé. 

Mindenekelőtt is a spiritisták dogmái között hiába keres-
sük azon üdvös igazságot, amely szerint a halál minden érdem-
szerzésnek véget vet, hogy vele elközeledett az éj, amidőn már 
senkisem munkálkodhatik, amikor «kiki cselekedeteinek meg-
felelően elnyeri jutalmát». Hisz reinkarnációs elméletük szerint 
az ember, aki itt a földön nem érte el a céljához szükséges 
tökéletességet, ismét elülről kezdheti pályafutását és ezt teheti 
mindaddig, míg mindenféle tökéletlenségtől meg nem tisztul. — 
Azután meg nincsenek örökkélartó pokoli büntetések sem; hal-
lani sem akarnak az «örök halál»-ról és az «örök tűz»-ről, a 
«tűzről, mely soha ki nem alszik», a «féregről, mely meg nem hal». 
Ezzel sokaktól elveszik az erkölciség egyik hatalmas indítóokát. 

Ha ezek után az új evangélium szerzőinek, a spiriteknek, 
valamint ezek eszközeinek, a médiumoknak erkölcsi karakterét 
vizsgáljuk, még világosabbá válik előttünk, hogy mit kell tarta-
nunk a spiritizmus isteni küldetéséről és sokat hangoztatott nagy 
jelentőségéről az emberiség regenerációjában. 

Maguk a spiritisták is szüntelenül figyelmeztetik a «séance»-ok 
résztvevőit, hogy óvakodjanak a spiritektől, ne higyjenek nekik 
egy könnyen és rostálják meg jól, amit tőlük hallanak. Mert 
sok — úgymond — a szemtelenül hazudozó spirit, melyek gyakran 
nagy és szent emberek szellemeinek mondják magukat, sőt állí-
tásaikat még esküvel is megerősítik, hogy annál nagyobb tekin-
télyt és hitelt szerezzenek maguknak. 

íme, ilyenek az új vallás apostolai! Miként vélekedjünk 
már most magáról az új rendszerről? - Ha ilyen könnyelmű és 
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hazudozó lények azoknak a nagyszerű kinyilatkoztatásoknak szerzői, 
akkor ezeknek erkölcsi értékéről szó sem lehet. És hova jutnánk, 
ha a világ üdve ezen hazudozó prófétáktól függne? Azért épen 
akkor füllentették a legnagyobbat, midőn gondviselésszerű és 
üdvhozó küldetésükkel kérkedtek, mert az igazmondó és szent 
Isten, kinek alkalmas eszközökben ugyancsak nincs hiánya, bizo-
nyára nem fogad oly közvetítőket, kiknek csalás és hazudozás a 
kenyerük. Tagadhatatlan tény, hogy a szellemek mindig első-
rendű eszközök voltak az isteni gondviselés kezében, de a tör-
ténelem nem mutat fel egyetlen egy esetet sem, midőn Isten 
magukat üzletszerűen idéztető és materializáltató szellemeket bízott 
volna meg különös küldetéssel. Ellenkezőleg rendkívüli időkben, 
midőn az emberiség különös lelki szükséget szenvedett, épen 
rendkívüli embereket szokott támasztani és azokat különös ke-
gyelmekkel elhalmozni, hogy így a gyengék által nyilatkoztassa 
ki nagy hatalmát. Valóságos istenkáromlás volna tehát azt állí-
tani, hogy Isten a hitetlenségbe és erkölcstelenségbe sülyedt 
világ megtérítésére oly hithirdetőket szeret küldeni, kik maguk 
is az erkölcsi élet nagyon alacsony fokán vannak. 

«De hisz jó szellemek is szoktak nyilatkozni», halljuk a 
spiritisták ellenvetését. — Föltéve, hogy csakugyan így van, mit 
változtat e körülmény a mondottakon, midőn biztos ismertető 
jelek hiányában sohasem állapíthatjuk meg a nyilatkozó szellem 
kilétét és azért a jó spiriteket nem különböztethetjük meg a 
rosszaktól. Mert nem kell-e a hallottak szerint épen a legelő-
kelőbb spiritekben, vagyis a leghíresebb és legtiszteletreméltóbb 
nevek hordozóiban a «hazugság atyjának» legravaszabb gyerme-
keit gyanítanunk? 

« A magasabbrendű szellemekre gondolataik magasztosságáról 
és fenkölt beszédmódjukról ismerhetünk rá», fogják erre ellen-
feleink válaszolni. — Helyes, de ki biztosít bennünket arról, hogy 
ezek a «magasztos» gondolatok nem agyafúrt csalóktól származnak; 
hátha szelíd bárány bőrébe bujt farkasokkal van dolgunk, amelyek 
csak tettetik magukat, hogy annál könnyebben becsaphassanak. 

• Különben is ne gondoljunk itt valami 'nagyszerű kinyilat-
koztatásokra, mert bár igaz, hogy e szellemek olykor épületes 
és kenetes intelmekkel is szolgálnak, mégis új gondolatokat, a 
lelkiélet fejlődését előmozdító új módszereket, valóban szivet 
emelő tanításokat nem nyújtanak. Ami jót mondanak, bármily 
közepesértékű hitbuzgalmi könyvben is megtalálhatjuk. 
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Azért, ha az imént kifejezett aggodalmainkra nem is volna 
okunk, csakis javunkra válnék, ha csekély szolgálataikat köszö-
nettel visszautasítanék, mert távol attól, hogy csak valamit is 
veszítenénk, ezáltal az előbbiek zaklatásaitól és kellemetlenkedé-
seitől is megszabadulnánk. 

E csaló és hazudozó csőcseléken kívül van a spiriteknek 
még egy másik fajtája, mely szintén nagy szerepet játszik a spi-
ritista gyülekezeteken és ugyancsak nem válik a spiritizmus 
díszére és dicsőségére. Maguk e szellemek cselekedetei és nyi-
latkozatai tanúskodnak arról, hogy nagyon piszkos és aljas faj-
zathoz tartoznak. Sokan közülük feltűnően hasonlítanak azon szel-
lemekhez, melyeket az Úr egy sertésnyájba kergetett. 

Forduljunk már most a spiritek eszközeihez, a médiumok-
hoz. — Spiritista felfogás szerint a médium úgy viszonylik a 
spirithez, mint a gép a gépészhez. Ha tehát valamely szellem 
nyilatkozni és materializálódni akar, bizonyára oly gépet fog 
választani, melyet legkönnyebben bir majd mozgásba hozni és 
amely a legnagyobb energiával fog dolgozni., A médiumok ki-
választásánál mindenekelőtt a fizikai minőség, nem az erkölcsi 
érték jön tekintetbe. Maguk a spiritisták is sokszor panaszkod-
nak a médiumok megbízhatatlansága és kapzsisága miatt; egyik-
másik mintha érzékenyebb volna az arany csengése, mint a szel-
lemvilágból jövő hangok iránt. Nem egyet értek köziilök csa-
láson; sőt teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy legtöbbjük közönsé-
ges csaló. Ezek mindenekfölött oly egyéneket igyekeznek hálójukba 
keríteni, akik fizetőképesek és szívesen költenek. De azért van ben-
nük annyi ravaszság, hogy nem árulják el főszándékukat; pénzről, 
tiszteletdíjról egy szót sem szólnak, még akkor sem, ha esetleg 
attól kellene tartaniok, ha látogatóik megfeledkeznek róluk. Az 
ily tettetett önzetlenséggel aztán nagy bizalmat keltenek személyük 
iránt, mire nagy szükségük van, mert ettől függ minden sikerük. 

Nem szorul nagy bizonyításra, hogy a különben megbíz-
ható és tisztességes médiumok is, midőn a szellemek rendelke-
zésére állnak, nincsenek Isten szolgálatában; hisz ezáltal szemmel 
láthatólag legkiválóbb lelki képességeik használatától fosztják 
meg magukat : elvesztik öntudatukat, szabadakaratukat és oly ma-
gasfokú lelki bénultságba esnek, hogy a spiritek korlátlan befo-
lyást gyakorolhatnak rájuk. Tehát állandóan nagy testi és még 
nagyobb lelki veszedelemnek teszik ki magukat. 

A fennemlített fogyatékosságokon kívül a médiumok még 
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egyéb gyanús tulajdonságokkal is rendelkeznek. A kutatók majd-
nem egyhangú tanúságtétele szerint többnyire rendkívül inger-
lékeny nők és férfiak. A «trance», vagyis a médiumnak valamely 
elhunyt szellemétől való megszállása nagyon hasonlít a hiszté-
rikus rohamhoz. A jó médiumok majdnem mindig hisztérikusak 
és különös tekintetük hasonlít az epileptikusokéhoz. Sok spiri-
tista azonkívül még arra a különös felfedezésre is jutott, hogy 
egyéb tulajdonságaik mellett gyakran nemileg is rendellenesek. 

A médium bizonyos idő múlva elveszti képességeit, testi 
ereje is meggyöngül, egészsége megrongálódik, szelleme meg-
zavarodik. Sokszor teljesen elvesztették eszük használatát és erő-
szakos módon vetettek véget életüknek. 

Beszélhetnénk még arról is, hogy hányszor bontották meg 
a családi békét, hány tisztességes embert fosztottak meg becsü-
letétől és jó hírnevétől és hogy milyen nagy azon szerencsétle-
nek száma, akiket őrültségbe kergettek, de azt hisszük, hogy az 
eddig elmondottakkal is elértük célunkat. 

íme, ilyen a spiritizmus a valóságban; ilyen az a vallás, 
amelytől állítólag az emberiség üdve függ és amelytől az egész 
föld színének meg kellene újulnia. — Igaz ugyan, hogy ezen 
új tanok általában megszégyenítik az anyag filozófusait és za-
varba ejtik a csodáktól irtózó rationalistákat, sőt egyik-másik 
materialistában már újraébresztették a lélek halhatatlanságában 
és a túlvilágban való hitet, mégis e csekély szolgálatai össze 
sem hasonlíthatók azon károkkal, melyeket a pozitív vallásnak 
mindeddig okozott és nyilván még okozni fog. Mert a szellemek 
imádóinak tábora napról-napra nő. Sötétkamrákba gyülekezve 
szent áhítattal lesik a médiumok minden görcsös mozdulatát és 
várják ajkukról a mennyei szót. — «Ne legyetek, mint a ló vagy 
öszvér, amelyeknek nincs értelmük», inti a zsoltáros a bűnös 
emberiséget; de az emberek nem hallgattak szavára és «olyanok 
lettek, mint a ló és öszvér, melyeknek nincsen értelmük».1 A fél-
tékeny Isten sujtç keze nehezedett rájuk: a szellemekben való 
hagyományos hitünket babonásnak mondták, kinevettek és meg-
vetettek érte és íme, rút babonának kerültek hálójába. «Mivel a 
te Urad Istened szavát nem akartad meghallgatni, hogy meg-
tartsad és megcselekedjed minden parancsát, íme rád szállt az 
átok, szolgaságba kerültél és idegenek járma alatt nyögsz.»2 

Esztergom. Dr. Felber Gyula. 
1 Zsolt 31. 2 Mózes V, 28. 



a k á n o n j o g i c o d e x l é t r e j ö t t e , j e l e n t ő -

s é g e é s j e l l e m z é s e . 

AZ ÚR 1917. esztendejének Pünkösdje jelentőséges eseményt 
J \ hozott az egész katholikus egyháznak. E napon, az apostolok 
Szentlélektől való megihletődésének ünnepén hirdette ki szent-
séges atyánk, XV. Benedek pápa az elkészült Codex iuris cano-
nici-t, s ez a «Providentissima Mater Ecclesia» kihirdető bulla ren-
delkezései szerint az idei, 1918. évi Pünkösd ünnepén a maga 
teljes egészében hatályba is lépett.1 

Aligha túlozunk, ha ez eseménynek úgy az egyház min-
dennapi jogéletére, mint a kánonjog tudományos művelésére való 
kihatását korszakosnak tartjuk. Ha a kihirdetés a béke idejében 
történik, kétségtelenül nagy és fényes ünnepségekkel egybekötöt-
ten ment volna végbe, a világháborúnak förgetege s tenger nyo-
morúsága közepette azonban szinte észrevétlen maradt ez a kima-
gasló esemény. A Szentszékkel való minden egyenes összekötte-
téstől elvágva, hosszú hónapok teltek el, míg az Acta Apöstolica 
Sedis-nek a kánonjogi codexet tartalmazó kötetéből néhány példány 
a semleges Svájcon keresztül hazánkba eljutott. S a magyar egy-
házjogászok még e téren is mostohább sorsban részesültek, mint 
német és osztrák kollegáik. Oda jóval hamarabb megérkeztek a 

1 Egyes rendelkezései azonban már 1017. augusztus 19-én hatályba léptek. 
(Ad Acta Apostolicae Sedis V. IX. 1917. nr. 9.475. s köv. 1.) így az episcopatus 
kérésére: 1. a húsvéti időnek kiterjesztésére vonatkozó felhatalmazás (859. can. 
2. §. t. i. a nagyböjt negyedik vasárnapjától szentháromságvasárnapjáig), 2. a 
tiltott időben a házasságkötés egyházi megáldásának megengedhetésére szóló 
felhatalmazás (t. i. advent első vasárnapjától sz. karácson ünnepéig — ezelőtt 
háromkirályok ünnepéig — és hamvazószerdától húsvétig, 1. 1108. can. 3. §.), 
3. a parancsolt ünnepek (festa sub praecepta) új rendje (1. 1247. can. 1. §.), 
a jejunium és abstinentia új rendje (1. 1250—1254 can.); valamint a Szentatya 
saját elhatározásából a cardinalisok különböző előjogaira vonatkozó rendelke-
zések (239. can. 1. §., 240. can., 600. can |3°, 1189. és 1401. can.) léptek a jel-
zett napon életbe. V. ö. Ulrich Stutz : Der Geist des Codex iuris canonici. 
Stuttgart, 1918. 3. 1. 
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hivatalos példányok s így a német és osztrák tudósok már vizs-
gálódásaik eredményeit publikálhatták, mikor a magyar kánonis-
ták még mindig csak a várakozás türelempróbájában gyakorol-
hatták magukat.1 Csak újabban érkeztek végre nagyobb számmal 
hazánkba a kizárólagos kiadási joggal felruházott vatikáni poly-
glotta-nyomda nyomásában megjelent codex-példányok, még 
pedig kétféle kiadásban. Az egyik Gasparri bíboros bevezető 
soraival, XV. Benedek pápa promulgáló bullájával és a hiteles 
magyarázat szabályait tartalmazó motu proprióval, továbbá füg-
gelékében nyolc pápai constitutióval bővíti a tulajdonképeni 
codex szövegét. Azonfelül az egyes kánonokhoz Oaspari bíbo-
rosnak az eddigi jogforrások megfelelő helyeit idéző jegyzetek 
vannak függesztve. A másik, tetemesen olcsóbb kiadásból Gas-
parri cardinalis jegyzetei hiányoznak. Mindkét kiadáshoz analy-
tico-alphabetikus mutató járul. 

Az egyház mindennapos használatából eltűnik tehát a ne-
hézkes kezelésű Corpus iuris canonici, s helyét a forurnon, az 
egyes egyházi hatóságok közigazgatásában elfoglalja a Codex. 
Persze ez nem annyit jelent, hogy most már teljesen sutba dob-
hatjuk az eddigi jogforrásokat, nem egy vitás esetben bizony 
ezután is konzultálnunk kell azokat, hanem csupán annyit, hogy 
ezentúl első sorban a Codex szövege az irányadó. Kétségtelen, 
hogy szóval ki nem fejezhető az a könnyebbség, amelyet a ká-
nonjogi Codex úgy a jogtanuló, mint az egyházi közigazgatás-
ban működő egyházi functionarius számára jelent. Nélkülözhetővé 
teszi a jogalkalmazás terén működőnek, de meg a tanulónak is az 
eddig szükséges nagy forrásapparátust, s ezzel az elsőnek tetemes 
időmegtakarítást hoz, az utóbbinak pedig a vigens ecclesiae 

1 Legnevesebb kánonjogászaink a sok viszontagság dacára is megtéttek 
minden emberileg lehetőt, hogy hazánk tudományos hírnevét a kánonjogi Codex 
méltatásával öregbítsék. így különösen kiemelendőnek tartom az eddigiek 
közül dr. K. Kováts Gyulának, a budapesti egyetem jogi karán az egyházjog 
tanárának a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadását, valamint 
dr. Hanuy Ferencnek ugyanazon egyetem theologiai karán a kánonjog pro-
fesszorának a Szent-István-Akademián felolvasott értekezését. 

Bármily helyes indokból eredt is a Szentszéknek az a rendelkezése, hogy 
csupán a vatikáni polyglotta nyomdának adott kiadói jogot, természetesen nem 
csekély mértékben hátráltatta a kánonjogi Codex szélesebb körökben való meg-
ismerését. Sajnálatos tehát, hogy a magyar püspöki karnak azt az indokolt fára-
dozását, miszerint a Szentszék a Codex szövegének egyházi ellenőrzés mellett 
való utánnyomatását engedje meg, nem koronázta siker. 
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disciplina könnyebb megtanulása nagyobb áttekintést nyújt, s 
biztos alapot is szolgáltat az esetleges későbbi tudományos bú-
várkodásra. 

A Codex keletkezése történetének leírásában nem csekély 
könnyebbségre van Gasparri biborosnak a Codex-hez írt előszava,i 
mely egyébként is jeles forrástörténeti dissertatióként tehet szá-
mot. Rövid dióhéjba foglaltan, szinte csevegő modorban végig-
vezet a kánonjog forrásainak csaknem két évezredes fejlődés-
menetén. Amellett semmi lényegeset el nem hagy. Röviden 
érinti a tizenkilenc évszázad alatt keletkezett kánonjogi forrás-
gyűjteményeket. Jóllehet nem szorosan ide tartozó, tudományos 
fontosságánál fogva ki kell emelnem azt, amit Gasparri bíboros 
a Pseudoizidori gyűjteményről mond.2 Szinte félhivatalos elisme-
rése a forráskritika helyes voltának, melyben különösen a két 

1 Praefatio Emi Card. Petri Gasparri, a kisoktáv alakú Codexkiadásban 
pag. XXV—LVI., melyet ezentúl rövidség okából így idézünk: Gasparri : Előszó. 

2 Gasparri : Előszó XXVI. 1. : «Inter chronologicas quas vocant collectiones, 
fere ultima tempore, usu tarnen, etsi privato, notissima, fuit sylloge, que medio 
IX. saeculo édita, supposito Isidori Mercatoris nomine evulgata est. Ignotus huius 
auctor, amplissimae collectioni apud Hispanos receptae multas addidit epistolas 
Romanis prioris aevi Pontificibus falso adscriptas. Attamen subditiciis hisce 
pseudo-isidorianis decretalibus disciplinam Ecclesiae penitus immutatam fuisse, 
prout contentedebant catholici nominis hortes, nemo est hodie, qui asserat». 
Ezt az utóbbi kijelentést is elfogadhatja mindenki, aki a kánonjog tudományá-
val behatóbban foglalkozik. Tényleg : a Pseudoizidori gyűjteményben levő ha • 
mis decretalisok nem forgatták fel az egyház jogrendjét. Persze ez sem azt 
nem jelenti, hogy a Pseudoizidori hamisítványnak ne lett volna ilyen tendentiája, 
sem pedig azt, hogy egyáltalán nem is változtatott rajta egy iotát sem. A többi 
változtatás között különösen az exceptio spolii intézményére, mely Gratian de-
cretumába való átvétele révén átment az egyházi jogélet vérkeringésébe, gon-
dolok itt. (Ld. c. 1—6. C. 3. qu. 1., mind a hat forrashely egytől-egyig a 
Pseudoizidori gyüjieményből való hamisított decretalis.) De ennek — bárha 
hamisított — történeti tekintélyre való alapozása rögtön érthető, ha azt szem-
ügyre vesszük, hogy úgy az exceptis spolii, mint az a Pseudoizidori tétel, 
hogy a püspöknek egyedüli birájául a pápát teszi meg (Id. c. 1., c. 5., c. 6., 
c. 9. C. 2. qu. 6.), az egyház alkotmányát fenyegető germán «Eigenkirche» 
áramlat elleni reactio, remedium keresés. Egyházpolitikai védőfegyver volt tehát, 
melyet épen a hiányzó történeti tekintéllyel akartak erőssé tenni s ezért állí-
tották az akkori egyházpolitikai postulatumokat régi történeti tekintélyek táv-
latába. V. ö. Stutz : Die Eigenkirche als Element des mittelalterlich-germani-
schen Kirchenrechts. Basel, 1894. kitűnő értekezésével és Scherer: Handbuch 
des Kirchenrechts. Bd. I. Graz, 1886. 226—228. l.-jain foglalt kimerítő fejte-
getéseivel. 

Religio, h i t t u d . és bölcs, fo lyó i r a t . 37 
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halhatatlan emlékű egyházjogász: P. Hinschius1 és Fr. Maassen2 

mesteri tolla a Pseudoizidori gyűjteményt részesítette. Ezzel, úgy 
hisszük, lezárult az a több évszázadon át hánytorgatott3 kérdés: 
hitelesek-e, vagy sem a Pseudoizidorinak elnevezett gyűjtemény 
decretalisai ? Igen találóan jegyzi meg a kitűnő U. Stutz berlini 
egyházjogi professor a kánonjogi codexről írt tanulmányában,4 

hogy Gasparri biboros idézett szavai a tudományos világot 
fölötte érdekelni fogják. 

E kis kitérés után, Gasparri biboros kalauzolása mellett, 
lássuk a kánonjogi codex történeti előzményeit. 

Már a vatikáni zsinat egybegyülése előtt a püspöki kar 
tagjainak sorából a világ minden tája felől fölhangzott a panasz, 
hogy a Corpus juris canonici egyes részeinek megalkotása óta 
nemcsak a tridenti zsinat szabályai, hanem a hatalmas tömeget 
kitevő pápai constitutiók, s a Szentszék congregatióinak határozatai 
is igen megváltoztatták a Corpus juris canoniciban foglalt jog-
szabályokat, s e változásoknak áttanulmányozása épen a forrá-

1 Decretales Pseudo-Izidorianae et Capitula Angilramni. Lipsiae, 1863. 
2 Pseudoizidor-Studien. Wien, 1885. 
3 Már a XV. században Cusa cardinalis (De concordantia catholica. L. 

III. c. 2. ed. Paris, 1512. fol. 52 et sequ.) kimutatta a gyűjtemény decretalisai-
nak hamis voltát s tulajdonképen az ő nyomdokait követték a magdeburgi 
centuriatorok az ő egyháztörténelmükben (Ecclesiastica hisioria per aliquot stu-
diosos viros Magdeburg. Basil. 1552, Centuria 2, pars 2. c. 7. col. 142—152., 
cent. 3. p. 2. c. 7. col. 177—185.), midőn a hamisítást részletesebben kimutat-
ták. De a gyűjtemény valódi voltának is akadtak makacs szószólói. így min-
denekelőtt Francisc. Torres S J. (Adversus Magdeburgenses Centuriatores pro 
canonibus Apostolorum et epistolis decret. Pontif. libri V. Florent. 1572. c. 
művében), majd mikor Torres érvelését a kálvinista Blondel David éles pole-
mikus iratában megcáfolta (Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes. Genevae, 
1628.), Bonav. Malvasia O. Fr. és D'Aguirre cardinalis Torres védelmére keltek. 
(V. ö. Wernz : lus Decretalium Edit. II. Romae, 1905, torn. I. pag. 325.) Sőt 
még a XIX. század második felében is akadt francia iró, aki a gyűjtemény 
hitelessége mellett tört lándzsát. (Dumont : Les fausses décrétales. Paris, 1866.) 
Igen alapos fejtegetésben mutatja ki a gyűjtemény decretalisainak hamis voltát 
Zeger. Bernh., Van Espen (Commentarius in jus novum canonicum, p. II. : De 
primis decretalium collectionibus. Dissert. I. : de collectionibus lsidori vulgo 
Mercatoris. Opera omnia ed. Venetiis 1781. torn. VII. pag. 192—206.), majd 
Pietr. et Girol. Ballerini. (S. Leonis Magni Rom. Pontif. Opera. Tom. III. : De 
antiquis tum editis tum ineditis collectionibus et collectoribus canonum ad 
Gratianum usque. P. III. c. 6—8. Venetiis 1757.) A részletes irodalmat 1. 
Scherer i. m. I. köt. 215—228. 1.) 

4 Der Geist des Codex iuris canonici. Stuttgart, 1918. 36. 1. j. 
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soknak óriási halmaza miatt nemcsak a jogtanulónak, de a jogot 
alkalmazónak is szinte lehetetlen feladat. Nagy könyvtári appa-
ratust igényel. Az újításokat tartalmazó egyházi törvények szinte 
elborítják a clerust. Ezért arra kérik az egybeülő vatikáni zsi-
natot: tűzze ki céljául a kánonjognak «novum corpus»-szá való 
feldolgozását, az érvényes kánonoknak egységes egészbe való 
foglalását, i Azonban mielőtt még a zsinat e kérelemmel érdem-
ben foglalkozhatott volna, a zsinat a közbejött, közismert római 
események miatt szétoszlott. IX. Piusnak pedig a vatikáni zsinat 
után ugyancsak nem volt s nem lehetett érkezése arra, hogy a 
vatikáni zsinat előkészítésekor fölhangzott codificatorius kérel-
meknek eleget tegyen. 

Utóda XIII. Leo, akit méltán illethet a reform-pápa jelző, 
ugyancsak óhajtottaa kánonjog érvényes szabályait egységes egészbe 
olvasztani. E törekvéseiben is hűséges támasza volt az ő nagy 
concfeptiójú államtitkára, Rampolla bíboros. E nagyratörő szán-
dékot azonban a biborosi collegium s más befolyásos vatikáni 
körök idegenkedése, sőt ellenállása meghiúsította.2 Lassacskán 
napirendre tértek a reformtörekvés fölött. Csak egyes tudós egy-
házjogászok3 hirdették továbbra is a kánonjogi reform szüksé-
gességét. Az intéző körök nem sokat törődtek vele. 

Annál meglepőbb volt, hogy alig került a galambszelid 
Guiseppe Sarto velencei biboros-patriárka, mint XIII. Leo u tóda 
X. Pius, a pápai trónra, máris a kánonjog codifikálását tűzte ki 
pápaságának egyik legfőbb céljául. Talán nem járunk messze a való-
ságtól, ha úgy véljük, hogy X. Pius pápát elhatározására a többi 
súlyosan nyomó ok mellett épen az 1903. évi conclavéban tör-
téntek is indították. Erre látszik utalni első nagyobbszabású 
reform-constitutiója, a «Vacante Sede Apostolica», mely 1904 
karácsonyán adatott ki.4 

Bármiként legyen is, tény az, hogy X. Pius pápaságának 
már első évében, 1904. évi március 19-én «Arduum sane munus» 

1 L. Gasparri előszavát XLI—XLV. 1. 
2 L. Egon Schneider : «Die römische Rota» c. értekezését a Görres Ge-

sellschaft jog és társadalomtudományi osztályának közleményei közt (Veröffentl. 
d. Sekt, für Rechts-u. Sozialwissenschaft) 22. Heft. 92.1.1. j. Paderborn, 1914. és 
Stutz i. m. 4. 1 -ját. 

* így különösen Ulrich Stutz az ő Kirchenrecht vázlata I. kiad.-ban, 
mely a Holtzendorff-Kohler : Encyclopädie der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 2. 
köt.-ben jelent meg (München-Berlin, 1904.) 375 1. 

4 Acta Pii X. Vol. III. Romae 1908. 239. s köv. 1. 
37* 
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kezdetű motu propriojával i valósággal meglepte az egész vilá-
got. Ebben az egész kánonjog kodifikálását programmjául tűzte 
ki. Miként ő maga mondja idézett motu propriojában, erre az 
elhatározásra nemcsak a pápai trónra lépése előtti tapasztalatok 
indították, hanem az a tagadhatatlan tény is, hogy a középkori 
nagy egyházi törvényhozók munkáját ellepte az idők moha s a 
halogatást nem tűrő egyházi jogitélet egyre újabb, módosító, a 
régi jogszabályt megerőtlenítő törvényhozási actusokat hozott 
létre, úgy hogy nehézzé vált annak felismerése, mi avult el a 
régibb codificatorius munkákból, s mi maradt érvényben.2 Hogy 
az egyre súlyosodó bajokon enyhítsenek, már az ő dicső elődei : 
IX. Pius és XIII. Leo pápák a kánonjog egjes részeinek újra 
való szabályozásával kivették a részüket a törvényhozói munká-
ból. Azonban nemcsak a vatikáni zsinaton hangzott fel az óhaj,, 
hanem számos egyházfő, közte nem egy biboros is, sürgette az 
az érvényben lévő kánonjog kodifikálását.3 Ezért ő meghallgatva 

1 Acta Pii X. Vol. I. Romae, 1905. 219. s köv. 1. 
2 «Equidem sive in Oecumenicis Conciliis, sive extra Concilia, nunquam 

intermisit ecclssiasticam disciplinam optimis legibus instruere pro variis tem-
porum conditionibus hominumque necessitatibus. At leges, vei sapientissiniae, 
si dispersae maneant, facile ignorantur ab iis qui eisdem obstringuntur, nec 
proinde uti par est, in usum deduci possunt. Hoc ut incommodum vitaretur, 
atque ita ecclesiasticae disciplinae melius consultum esset, variae sacrorum cano-
num Collectiones confectae sunt. Antiquiores praeteruntes, commemorandum 
heic ducimus Qratianum, qui celebri Decreto voluit sacros canones non modo 
in usum coliigere, sed inter se conciliare atque componere. Post ipsum Inno-
centais III., Honorius III., Oregorius IX., Bonifacius VIII., Clemens V. cum 
Joanne XXII., Decessores Nostri, Iustinianeum opus imitati quo iure romano, 
Collectiones authenticas Decretalium confecerunt ac promulgarunt, quibus post-
remis tribus cum Gratiani Decreto vei hodie corpus quod dicitur iuris cano-
nici praesertim coalescit. Quod quum Tridentina Synodus et novarum legum 
promulgatio impar reddiderint, Pontifices Romani Gregorius XIII., Xystus V., 
Clemens VIII., Benedictas XIV. animum adiecerunt sive adornandis novis cor-
poris iuris canonici editionibus, sive aliis sacrorum canouum Collectionibus 
parandis ; quibus novissimae Collectiones authenticae decretorum accesserunt 
sacrarum quarundam Congregationum romanorum Verum per haec si quid 
allatum est quo, pro temporum adiunctis, difficultates minuerentur, rei tamen 
haud satis prospicitur. Ipsa namque Collectionum congeries non levem diffi-
cultatem parit, saeculorum decursu leges prodiere quamplurimae, in multa con-
gestae volumina; non paucae, suis olim aptae temporibus, aut abrogatae sunt 
aut obsoleverunt ; denique nonnullae, ob immutata temporum adiuncta, aut 
difficiles ad exequendum evaserunt, aut communi animorum bono minus 
utiles». 

3 U. o. : «At illustres Ecclesiae praesules, iique non pauci etiam S. R. E. 
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a jogos óhajokat és tanácsokat, elhatározta ennek véghezvitelét. 
E célra bizottságot rendel, melynek feladata lészen az egész 
munka szabályozása és gondviselése. A bizottság elnökségét a 
Szentatya saját magának tartotta fenn, helyetteséül pedig a bi-
boros-collegium decanját jelölte ki. A bizottságot munkájában a 
kánonjog tudományában járatos consultorok hivatottak segíteni.1 

E bizottság tizenhat bíborosból állott.2 Csakhamar bebizonyult 
azonban, hogy az ily számos tagból álló bizottság nehézkesen 

^működik. A munka gyorsabb végzése céljából tehát szűkebb, ötös 
albizottság jött létre, melynek minden egyes tagja a kánonjog neves 
művelője. Névszerint Dotnenico Ferrata, Casimire Gennari, Ben-
jamino Cavicchioni, Gius. Calas. Vives y Tuto és Felice Cavagnis 
biborosok.3 Consultorokként pedig a nagyobb commissio X. Pius 
hozzájárulásával előbb tizenhét, majd később huszonöt kánonjog-

Cardinalibus, magnopere flagitarunt, ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque 
tempóra editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae 
abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuerit, ad nostrorum temporum 
conditionem propius aptatis; quod idem plures in Vaticano Concilio Antistites 
postularunt», v. ö. Gasparri előszavát XLVI. 1. 

1 « . . . motu proprio, certa scientia et matúra deliberatione decernimus et 
perficienda mandamus quae sequeuntur : I. Consilium, sive, ut aiunt, Commis-
sionem Pontificiam constituimus, quam penes erit totius negotii moderatio et 
cura, eaque constabit ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, a Pontifice nomina-
tim designandis. II. Huic Consilio ipse Pontifex prae erit et, Pontifice absente, 
Cardinalis decanus inter adstantes. III. Erunt praeterea iusto numero Consultores, 
quos Patres Cardinales e viris canonici iuris ac theologiae peritissimis eligent, 
Pontifice probaute. IV. Volumus autem universum Episcopatum, iuxta normas 
opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere. 
V. Ubi fuerit constituta ratio in huiusmodi studio sectam, Consultores mate-
riam parabunt suamque de ipsa sententiam in conventibus edent, praeside illo, 
cui Pontifex mandaverit Consilii Cardinalium esse ab actis. In eorum deinde 
studia et sententias PP. Cardinales matura deliberatione inquirent Omnia de-
nique ad Pontificem deferentur légitima approbatione munienda». 

2 A bizottság tagjainak névszerinti fölsorolását 1. Acta S. Sedis v. XXXVI. 
1903—4. 551. 1. és Gasparri Előszó XLVIII. 1., t. i.: Seraf. Vannutelli, Ant. 
Agliardi, Vincent. Vannutelli, Franc. Satolli, Marian Rampolla del Tindaro, 
Hieron. Gotti, Domen. Ferrata, Franc, a Paul. Cassetta, Franc. Desid. Mathieu, 
Casim. Gennari, Beniam. Cavicchioni, Andr. Steinhuber, Franc. Segna, Jos. 
Calas. Vives y Tuto, Fel. Cavagnis és Raph. Merry del Val. Kétségtelenül kiváló, 
a theologiában jártas férfiak. 

3 L. Gasparri Előszó XLVIII. 1., hol az'okra inkáb csak utalás van: «quo 
res celerius et expeditius procederet, deliberavit Pontifex aliud peculiare Con-
silium instituere...» 
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tudóst jelölt ki.i A római consultorokon kívül még külföldi munka-
társak, collaboratorok is voltak. Úgy a biboros-bizottság tagjai, 
mint a consultorok közül számosat a munka folyamata alatt el-
szólított a Halál, az utóbbiak pedig számban is szaporodtak újabb 
consultorok és collaboratorok kineveztetése következtében. így 
azután mindkettőn számos személyi változás történt.2 

Csupán az egész ccdificatorius munka lelke, irányítója és 
legserényebb munkása maradt mindvégig egy és ugyanaz: 
Pietro Gasparri caesareai címzetes érsek, majd 1907 óta cardi-
nalis, a jelenlegi pápai államtitkár ez a jelentős személyiség, kit 
U. Stutz tevékenységre nézve Pennaforte-i Raymund fölé helyez.3 

Gasparri pályafutásából bennünket e helyütt csupán az érdekel, 
ami a kodifikációs munkával összefügg. Már a biboros-commissio 
megalakításakor a bizottság titkárává, valamint a consultori tanács 
elnökévé nevezte ki őt X. Pius.4 1915 január 22-e óta pedig 
ugyané bizottság rendes tagjává és előadójává tette meg őt XV. 
Benedek pápa. 

A kodifikációval járó irodai munka a S. Congregatio extra-
ordinariis Ecclesiae negotiis praeposita feladata volt, a nyomdai 
munkát pedig a vatikáni nyomdára bizták.5 

Ezzel a codifikátiót előkészítő orgánumok létesültek s a munka 
technikai feladatainak végzéséről is gondoskodás történt. A munka 
tehát megindulhatott. 

1904. évi március 25-én Rampolla biboros pápai államtitkár 
körlevélben6 felszólította valamennyi érseket, hogy sufrraganeu-
sainak meghallgatása után, négy hónapon belül megjelentsék, 
mi az, amit az érvényben levő kánonjogban változtatásra, 
javításra szorulónak i t é l n e k J Azonkívül minden egyes állam 
püspöki kara egy, vagy két, a kánonjog tudományában s a theo-
logiában kiváló férfiút saját költségén a consultorok tanácsába 
küldeni, avagy egyet a római consultorok közül a különleges 

1 L. Acta S. Sedis v. XXXVI. 603. 1., hol az egyes consultorok név sze-
rint felsoroltatnak. 

2 L. Stutz i. m. 10. 1. 2. j, 
3 I. m. 11. 1. 
4 Acta S. Sedis. v. XXXYI. 551. 1. 
5 L. Qasparri Előszavát XLIX. 1. 
» L. Acta S. Sedis v. XXXVI. 603. s köv. 1. 
7 U. o. « . . . paucis référant, an et quaenam in vigenti iure canonico, 

sua eorumque sententia, immutatione vel emendatione aliqua prae ceteris i nd i -
geant.» V. ö. Qasparri Előszó XLVII. 1. 
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kívánságok kifejezésre juttatásával megbízni jogosult.' Előzetes 
tanácskozásuk eredményét pedig a rangban legidősebb, vagy 
antecedentiával biró érsek (nálunk tehát a hercegprímás) feladata 
a Szentszékhez fölterjeszteni. 

Az előkészítő m'inka tehát gyorsan megindult. A consultor-
collegium csakhamar két albizottságra oszlott s mihelyt valamely 
rész az egyik albizottságban elkészült, a javaslat még a másik 
albizottság minden egyes consultorának kezén is keresztülment 
Írásbeli észrevételezés céljából.2 A consultorok munkájának meg-
könnyítésére 1904. április 11-én külön szabályzat kelt, mely 
a consultorokat úgy a chorusi szolgálattól, mint a könyvtilalom 
alól fölmenti s a szükséges könyvek beszerzéséről gondoskodik.3 

Ugyané szabályzat részletes útmutatással szolgál a consul-
torok számára, mit és hogyan dolgozzanak fel. A codificatio 
tárgya csak az egyházi jog lehet, amelyet a Corpus iuris cano-
nici-n kívül a trienti zsinat határozataiból, a pápai constitutiók-
ból, a római Curia congregatióinak és bíróságainak határozmá-
nyaiból kell meríteni. Az egyes kánonok szövegezésériéi szem 
előtt tartandó, hogy az csupán a jogparancsot tartalmazza; a föl-

, használt forráshely értelme hűségesen visszaadandó, s az idé-
zendő. Ki kell emelni a változtatásokat, újításokat is. Ha vala-
mely kérdésben a kánonjogi doctrina ellentétes, vagy szétágazó vé-
leményeket tüntet föl, a consultornak határozott álláspontot kell 
elfoglalnia abban, mely nézetet teszi magáévá. A szöveg nyelve-
zeténél pedig a régi római törvények méltóságteljes latinsága 
lebegjen a consultor szeme előtt.4 Röviden: ezek a tervezet-szer-
kesztés szabályai. J 

1 L. Gasparri Előszó. XLVII—XLVIII. 1. 
2 L. Gasparri Elősz. XLIX. 1. : «Quo autem expeditius negotium confi-

ceretur, peculiares duo egremio ipsius Collegii eliciti constitutique sunt Coetus 
seu Commissiones quas vocant, quae tarn 'diligentem studiosamque in canones 
expendendos apteque redigendos contulerunt operám, ut expectationem omnem 
expleverint. Id tarnen nullo pacto obstitit, quominus, quotiescumque pars aliqua 
Codicis potissima ad finem preducebatur, eius exempla ad omnes aeque Con-
sultores mitterentur, ut si quis eorum aliquid animadversione dignum reperisset, 
id scripto significaret». 

3 L. Gasparri elősz. L. 1. 
4 L. Gasparri elősz. LI. I. : «Haec vero, lege, quam memoravimus, pro-

pria Consultoribus et Collaboratoribus generatim praescripta erant: «I. Ut 
Codex eas tantummodo leges complecteretur, quae disciplinam spectant. Nihil 
tarnen prohibebat, quominus in Codice principia quaedam attingi possent aut 
deberent, quae ad ius naturae vei ad ipsam Fidem referentur. II. Ut consultor 
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A biboros-bizottság akkori titkára, Qasparri érsek még 
1904. április 8-án a Szentséges Atya nevében és megbízásából 
az egyes katholikus egyetemek rectoraihoz is fordult s e kör-
iratában körvonalazza a codificálás céljait.1 Elmondja, hogy a 
Szentatya az újabb világi codexek mintájára az egész kánonjogot 
felölelő törvényhozási fnű elkészítését tervezi s egyúttal vala-
mennyi a Corpus iuris canonici hiteles gyűjteményeinek létre-
jötte után keletkezett jogforrást, amelyekből a tervezett kánonok 
meríttetnének, összegyűjtetni szándékozik.2 Tájékozásul közli az 
anyag felosztásának tervezetét. A tulajdonképeni codex elé a 
Szentháromságról, a kath. hitről, a constitutiókról, a szokásjog-
ról, a rescriptumokról szóló szabályok jönnének mintegy általános 
részként, mely után maga a joganyag a személyekről, a szent-
ségekről, a szent dolgokról és helyekről, a bűntettekről és bün-
tetésekről végül a peres eljárásról öt könyvbe foglaltan követ-
keznék.3 Felszólítja a pápa nevében az egyetemeket, jelentsék 

alusve operis ordinátor, Ecclesiae leges de disciplina, omissis obsoletis aut 
obrogatis, diligenter exquireret ex Corpore iuris, ex Tridentino Concilio, ex 
Actis Romanorum Pontificum et ex decretis Sacrarum Congregationum Çoma-
narum aut Tribunalium Ecclesiasticorum ; eas autem in canones redigeret, qui 
solam legum partem dispositivam continerent quique possent, si expedire vide-
retur, in paragraphos subdividi. III. Ut in canonibus redigendis Consultor, 
aliusve operis ordinátor, e documentis excerpta verba, quantum posset, fideliter 
referret, brevitati simul et prespicuitati studeret, alias eorundem documentorum 
partes rebus declarandis aptas adderet, paginis, volumine, editione accurate ad-
notatis. IV. Ut Consultor, aliusve operis ordinátor, in re gravi et ad usum 
pertinente, inter varias doctorum opiniones, certam proponeret ac definitam 
sententiam. V. Quod si Consultor, aliusve operis ordinátor opportunum duxis-
set aut necessarium in iure vigente immutare aliquid, canonem quidem redi-
geret, admonens agi de immutatione, cuius rationes breviter exhiberet. Idem 
praestaret, si quid novi putasset inducendum. VI. Idem latino sermone ute-
retur, eoque digno, quantum liceret, sacrarum maiestate legum, in iure romano 
tam expressa feliciter». 

» Acta S. Sedis. XXXVII. 1904. 130. s köv. 1. 
2 «Sanctitatis suae mens est, ut universum canonicum ius in canones seu 

articulos, ad formam recentiorum Codicum, apte distribuatur, eodemque tem-
pore, documenta post authenticas Corporis Iuris collectiones prodita, ex quibus 
praefati canones seu articuli desumpti sunt, simul colligantur.» 

3 «Ordo autem servandus hic plus minusve erit: praemissa parte gene-
rali complectente titulos De Summa Trinitate et fide catholica, De Constitutio-
nibus, De Consuetudine, De Reseriptis, quinque habebuntur libri : De personis, 
De saeramentis, De rebus et locis sacris, De delicitis et poenis, De iudiciis ; 
qui tamen ordo, pro laboris a Consultoribus perficiendi commoditate ab initio 
constitutus, poterit, si progressu studiorum opportunum videbitur immutari.» 
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be, mely részek megalkotásában akarnak kánonjogi professoraik 
munkája útján résztvenni.1 

Az anyag beosztása persze megváltozott, mihelyt a tulaj -
donképeni codificatorius munka megindult.2 A kész műből kitet-
szik, hogy mindenekelőtt elmaradt a Szentháromságról, valamint 
a kath. hitről szóló bevezetés s így az első könyvet az egyházi 
törvényhozásról, a szokásjogról, a rescriptumokról, privilégiumok-
ról s a dispensatiókról szóló, tehát méltán általánosnak mond-
ható rész teszi ki. A szentségekről szóló rész a szent helyekről 
s a szent dolgokról valókkal egy könyvben, mint liber tertius 
foglal helyet. Az öt könyvre való hagyományos felosztás azért 
megmaradt, mert az egész második könyv a személyekről szól, 
negyediknek a peres eljárás következik s utolsónak maradt a 
bűntettekről és büntetésekről szóló könyv. A munka folyamata 
alatt tehát ennyiben változott a beosztás rendje. Minderről bő-
vebben alább szólunk. 

Már a fent vázolt előkészítő tervezgetésekből is ki-kivillan, 
mily céltudatosan, helyes beosztással fogtak hozzá már az anyag 
összegyűjtéséhez is. Minden jelentősebb tényezőt számba vettek 
s a munkába észszerűen beállítottak. Az egész töviről-hegyire 
átgondolt jogalkotási eljárásra mutat. 

Kezdetben az egyes albizottságoké volt a munka oroszlán-
része. Innen persze semmi sem szivárgott ki, hiszen minden 
egyes consulter titoktartásra (secretum pontificium) volt köte-
lezve. A csodálatos dimenziójú munka oly csendben folyt, hogy 
még olyan komoly német protestáns egyházjogász is, mint a 

1 «Iamvero valde exoptat Summus Pontifex, ut amplissima, cui Domi-
tiatio Tua praeest, studiorum Universitas in hoc arduum gravissimumque opus 
concurrat. Hinc Tibi mandat, ut ab istius Universitatis antecessoribus, qui 
iuri canonico tradendo incumbunt, petas, ac deinde mihi quamprimum referas, 
quasnam iuris canonici partes in articulos seu canones redigere parati sint. 
Responso Tuo accepto, peculiaris Instructio transmittetur, qua opportunae 
normae, ab ipsis hac in re servandae, eisdem antecessoribus tradentur.» 

2 L. Gasparri elősz. L. 1. : «Cum sensim desiderata Episcoporum, Pon-
tificis voluntati ita obsequentium, ad Apostolicam Sedem perferrentur, eaque 
diligenter excussa, in Consultorum commodum, in unum cogerentur, discepta-
tum est, quaenam totius materiae divisio facienda esset, decretumque eam 
adhiberi divisionem, quae, generatim inspecta, dici merito potest tralaticia in 
iure canonico, hac tarnen lege, ut partitio eiusmodi ad tempus recepta habere-
tur, uti quedam operis adumbratio, liceretque eam, quemadmodum necessitas 
postulasset, tum emendari, cum, absoluta Codice, clarius appareret quo demum 
ordine res disponendae forent». 
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jelenlegi államminiszter, E. Friedberg, abba a végzetes hibába 
eshetett, hogy szinte gúnyos kicsinyléssel nézte a — szerinte — 
kárbaveszett iparkodást.1 Pedig épen ez a jelentőséges csend 
arra inthetett, hogy a codificatiót intézők nemcsak a feladat 
nagyságával vannak tisztában, de a sikert biztosító milieu-t is 
meg tudják a tervezők számára teremteni. A titoktartás kötele-
zettségének elrendelésével egyfelől kizárták boldog-boldogtalan-
nak a munkába való belekotnyeleskedését, másfelől a törvény-
alkotást előkészítőknek megteremtették azt az egyenletes szellemi 
atmqfphaerát, mely a stúdiumokból leszűrt önálló vélemény 
megérlelésének előfeltétele. 

Csak itt-ott lehetett hallani egyes szállongó híreket a munka 
előbbrehaladásáról, egyes részek elkészültéről. Több semmi, úgy 
hogy a legtöbb avatatlan abban a hiszemben volt, miszerint az 
egész tervezgetés abbamaradt. 

Qasparri bíboros előszavából tudjuk csak meg, hogy miként 
végezték el most már a tulajdonképeni törvényjavaslatkészítő 
munkát, mily alapos részletmunkával hozták létre a nagyszabású 
mű épületét a serény méhekként dolgozó consultorok és colla-
boratorok. 

Mihelyt a püspökök javaslatai Rómába érkeztek, kijelölték 
minden egyes tractatus számára a 2—4 előadót, még pedig úgy, 
hogy egy referens sem tudta, ki van az illető rész előadójául 
rajta kívül még kijelölve. A referenseknek javaslataikkal bizonyos 
előre meghatározott időpontig el kellett készülniök s azt írásba 
foglaltan a consultor-commissio elnökéhez benyujtaniok. Mindez 
szigorú titoktartás kötelezettségével járt.2 Már 1904. évi novem-
ber hó 13-án megkezdődhettek a két consulter albizottság ülései. 
A két albizottság hetenkint, az egyik csütörtökönként, a másik 
vasárnaponként összeült s az albizottság elnöke mindenekelőtt 

< 
1 Ein neues Gesetzbuch für die katholische Kirche c. értekezésében, 

mely a Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht XVIII. évf.-ban (1908.) megjelent. 
2 L. Gasparri elősz. LI. 1. : <'Nulla mora interposita, e Consultoribus, et 

Collaboratoribus delecti sunt qui singulas meditarentur et appararent Codicis 
partes Quodvis schemalis capu t . . . binis commissum est Consultoribus vel 
Collaboratoribus, aut, si quando rei gravitas postulasset, etiam ternis et quater-
nis, sie tarnen, ut alter nomen alterius vel aliorum, qui eadem de re scriberent, 
ignoraret. Hi quidem ad alterutrum Coetum seu Commissionem, cui scripta 
sua excutienda deferebantur, legitime pertinebant; omnibus autem, pontificio 
adstrictis secreto, dies condicebatur, quem ante diem tradere Emo Cardinali 
Gasparri votum suum tenebatur». 
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felolvastatta az előadók kinyomtatott javaslatait s utána meghall-
gatta az egyes consultorok észrevételeit. E discussiokról jegyző-
könyvet vezettek, melyben minden egyes észrevételt hűen repro-
dukáltak. E jegyzőkönyv alapján készült azután egy elnöki javaslat, 
melyet az albizottság minden egyes tagja nyomtatásban kézhez 
kapott avégből, hogy azt alaposan átvizsgálhassa. A legközelebbi 
héten ezt az elnöki javaslatot beszélték meg az albizottság ülé-
sén. Sokszor négy-ötszöri, sőt — miként Gasparri elmondja — 
tiz-tizenkétszeri disputa után jött csak egyhangú megállapodás 
létre.1 Ha nem tudtak megegyezni, a többség határozata szerint 
szövegezték a tervezetet, följegyezve persze a kisebbség véle-
ményét is. Az ily módon elkészült tervezet újra minden egyes 
consultor kezéhez került, hogy az meghatározott időn belül Írás-
beli véleményt adjon be az elnöklő Gasparinak,2 aki ennek 
alapján az észrevételek figyelembevételével újra átdolgozta a ter-
vezetet s ez a tervezet most már az ötös cardinalis-albizottság 
elé került, mely ismételt tanácskozás után szavazott a consultor-
collegium végleges tervezete fölött. 3 

1 L. Oasparri elősz. LUI. 1. : « peculiares Coetus opus aggressi sunt 
die 13 mensis novembris an 1904. Alter conveniebat feria auinta, alter die 
dominico uniuscuiusque hebdomadis,aliare aliiCoetui ad disceptandum commissa-
Praeses vero de singulis canonibus, in quolibet voto typis exscripto propo-
sais, Consultores, alium ex alio, sententiam rogabat, quam cum quisque libere 
aperuisset, qui ab actis erat diligentissime perscribebat. Nemo non videt, si 
eadem res/'nulla mutatione inducta, sequenti hebdomade ad singulos Coetus 
delata esset, futurum profecto fuisse, ut et disputatio in idem confuse recideret 
et inceptum minus progrederetur. Quare, ad cunctationem omnem devitandam, 
Praeses ipse ex variis canonum schematibus, ratione habita votorum et senten-
tiarum cuiusque Consultons, iisque additis aut deletis quae addenda delendave 
sibi viderentur, unum schema mature conficiebat, ut, cito typis exscriptum, 
posset statim a Consutoribus domi perpendi et insequenti hebdomade communiter 
disceptari. Et ita porro, donee Consultores de formula canonis componenda 
inter se consensissent. Quapropter nihil in novo Codice Iegitur, quod non 
quater vel quinquies, eo modo quo dicimus, disceptatum sit, immo etiam et 
decies et duodecies, si quid occurrisset difficultatibus implicitum. Quod si 
forte in aliquo canone defjniendo communis deerat consensus, ad sententiam 
maioris partis vel ad iuris constituti normam canon redigebatur, subiecta tamen 
sententia vel minoris partis vel a iure constituto aliéna». 

2 U. ott. LIV. 1. : «Schema ita a peculiari Coetu compositum, ad 
universos Collegii Consultores mittebatur, ut suam quisque sententiam scripto 
aperirent et hoc, intra certum quoddam temporis spatium, ad Emum Card. 
Oasparri perferendum curarent». 

3 Gasparri elősz. LIV. 1. : «Tandem de schemate deque subiectis totius 



5 6 4 DR. LUTTER JÁNOS 

Valóban, nem egy világi törvényhozás példát vehetne arról, 
mily scrupulosus lelkiismeretességgel jártak el a kánonjogi Codex ' 
tervezetének elkészítésénél. 

Egyes komoly egyházjogászok, mint Hilling1 és U. Stutz2  

oda konkludálnak, hogy már X. Pius pápa reformintézkedései is 
e codificáló bizottság műhelyében készültek. Ez igen valószínű, 
bár teljes bizonyossággal ma még nem állapítható meg. A leg-
illetékesebb személyiség, Qasparri bíboros efelől nem nyilatko-
zik a Codexhez írt előszavában. Valószínű volta mellett szól az 
a legnagyobb figyelemre méltó tény, hogy a kánonjogi Codex 
XR Pius pápa reform-constitutioival teljes összhangban van. 
A reformok tehát mintegy a régi jog talajából nőhettek ki. 
^ 1912-ben hallottuk először, hogy a Codex-tervezet egy 
része elkészült s azt a Szentszék megküldte az egyes püspökök-
nek írásbeli véleményadás végett, persze sub pontificio secreto. 
Csak egy-egy, a kánonjog tudományában járatos férfiút volt sza-
bad consultorként az egyes püspököknek magukhoz venniök a 
tervezet átvizsgálása céljából. A katholikus napilapokban azután 
még azt olvashattuk, hogy a Codex-tervezetet a püspöki kar 
conferentián megtárgyalta. Egyébként minden csendes volt és 
maradt. 

A munka azonban sohasem akadt meg. Gasparri cardinális 
csakhamar feldolgozta a püspöki kar beérkezett véleményeit s 
azután az ötös cardinalis-bizottság döntött a felül, hogy az egy-
házfők véleményei mennyiben módosítsák a tervezetet.3 

^ Eközben kiütött a világháború, majd rövidesen pápavál-
tozás következett be s e két súlyosan latba eső körülmény hatá-
saként az a vélemény kapott lábra, hogy ez legalább is igen 
megkéslelteti a Codex publicálását, sőt azt esetleg meg is hiu-

Consultorum Collegii animadversionibus, quas idem Card. Qasparri ante per. 
penderat, Emi Patres e peculiari Consilio, de quo supra diximus, bis saltern 
cognoscebant suumque postremo ferebant âuffragium.» 

1 L. Die Reformen des Papstes Pius X. auf dem Gebiete der kirchen-
rechtlichen Gesetzgebung, 3 kötet, Bonn 1909—1915. c. művét. 

2 I. m. 20 1. 
3 L. Gasparri elősz. LIV. 1. : «Quae quidem (t. i. animadversiones 

Episcoporum ac Praelatorum regularium Ordinum), postquam Emus Card. 
Gasparri rite eas expenderat inque unum collegerat, ad Eiïios Patres e pecu-
liari Consilio delatae sunt, qui viderent, nunquid, respectis quatenus liceret 
Episcoporum optatis, esset in canonibus immutandum.» 
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sítja. Erre látszott utalni az is, hogy XV. Benedek pápa, első 
államtitkárának, Domenico Ferrata bíborosnak váratlan halála 
után az egész codiíicatorius munka lelkét, Pietro Oasparri bíbo-
rost szólította az államtitkárságnak a háború következtében sok-
szorosan megsúlyosbbodott positiójába. A beavatottabbak azon-
ban épen az utóbbi körülményből következtették azt, hogy a 
codificatorius munka már túl van a nehezén s csupán a kihir-
detésre való időpont megválasztása van még hátra. Azt sem volt 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy XV. Benedék eminenter 
jurista pápa, ki az egyházi rendbe való lépése előtt jogi dok-
toratust szerzett. Oiacomo della Chiesa már nevének megválasz-
tásával is mintegy jelezte, hogy XIV. Benedeknek, a XVIII. szá-
zad nagy jogász-pápájának nyomdokaiba akar lépni. S erre a 
leghatalmasabb lépés a kánonjogi Codex kihirdetése kellett, hogy 
legyen. Valóban így is lett. 

Már az 1916. évi december 4-én megnyitott titkos consis-
toriumon közölte XV. Benedek pápa a sz. kollégiummal, hogy 
a Codex elkészült.1 Ez alkalommal Szentséges Atyánk hervad-
hatlan babért font b. emlékű elődjének, X. Piusr.ak feje köré. 
Allocutiojában azt mondja, hogy az egyházi jog történelme 
X. Pius nevét III. Ince, III. Honorius és IX. Gergely mellett 
fogja emlegetni.2 Köszönettel adózott a cardinalis-collegiumnak, 
a püspöki karnak, a világi és szerzetes papságnak s a laicusok-
nak, kik a Codex létrehozásának nagy munkájában részt vettek.3 

Külön kiemelte Gasparri bíboros nagy érdemeit, aki valamennyi 
résztvevőnél súlyosabb terhet vett magára kezdettől fogva s 
dacára annak, hogy időközben a pápai államtitkárság súlyos hiva-

1 L. Acta Apóst. Sedis VIII. 1916. 466. s köv. 1. 
2 Id. h. : «provisum erat divinitus, ut huius tarn insignis in Ecclesiam 

promeriti Pio X., sanctae memoriae Decessori Nostro, deberetur laus. Nostis, 
Venerabiles Fratres, qua is alacritate animi, vixdum inito Pontificatu, immen-
sum paene opus inceperit, et qua deinceps sedulitate et constantia, quoad 
gubernacula Ecclesiae tenuit, sit prosecutus. Quod si non ei licuit inceptum 
absolvere, is tarnen unus huius Codicis habendus est auctor, eiusque propterea 
noraen, ut Innocentii III., ut Honorii III., ut Gregorii IX. Pontificum in hi-
stória Juris Canonici clarissimorum, perpetuo posthac praedicabitur ; Nobis 
satis fuerit si, quod ille effecit, promulgare contigerit.» 

3 U. ott : «Iam grati animi significationem a Jesii Christi Vicario uni-
versi et singuli sibi habeant, quotquot e Sacro Cardinalium Collegio, ex Epis-
coporum ordine, ex utroque Clero, ex ipso laicorum numero aliquid operare 
in hanc rem, pro sua quisque sollertia et industria, contulerunt.» 
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talának vezetője lett, egész a célig hiven kitartott vállalt meg-
bízatásában.1 

A kihirdetés tehát nem késhetett sokáig. Tényleg XV. Be-
nedek pápa 1917. pünkösdjének ünnepén a «Providentissima 
Mater Ecclesia» kezdetű constitutioval az elkészült kánonjogi Co-
dexet ünnepélyesen kihirdette.2 

Maga a kihirdető constitutio is tanulmányozásra érdemes. 
Mesterkézre vall benne a codificationak évezredes jogtörténeti 
perspectivába való állítása. Szól mindenekelőtt arról, hogy az 
egyház mint tökéletes társaság kezdettől fogva élt a jogszabály-
alkotás jogával3 s ezzel a culturális előrehaladást szolgálta, a 
népek öntudatát és a lelkek szintjét emelte.4 Azonban, miként 
azt már b. elődje az «Arduum sane munus» motu proprioban 
kiemelte, a változott követelményeknek a kánonjog régi alakjá-
ban nem felelhetett meg. Az évszázadok folyamán ugyanis nem 
egy szabály elavult, vagy hatályon kívül helyeztetett, mások ér-

1 L. u. ott : «Praecipuas vero et laudes et grates libet hic agere dilecto 
Filio Nostro, Cardinali Petro Gasparri, qui quidem in confectione Codicis 
cum amplius oneris, quam ceteri, usque a principio sustinuit, turn egregiam 
suam non modo ingenii facultatem iurisque scientiam ostendit, sed etiam 
studii ac laboris perseverantiam, eamque ne postea quidem visus est inter-
mittere, quam, Negotiis Publicis praefectus, gravibus aliis coepit occupatio-
nibus distineri.» 

2 L. Codex iuris canonici, Romae 1918. LVII—LXII1. 1. 
3 I. h. : «Providentissima Mater Ecclesia ita a Conditore Christo consti-

tute ut omnibus instructa esset notis quae cuilibet perfectae societati con-
gruunt, inde a suis primordiis, cum, Dominico obsequens mandato, docere ac 
regere omnes gentes incepit, aggressa est iam tum sacri ordinis virorum 
christianaeque plebis disciplinam datis legibus moderari ac tueri.» 

* U. o. : «Procedente autem tempore, praesertim cum se in libertatem 
vindicavit et per maiora in dies incrementa latius ubique est propagata, ius 
ferendarum legum proprium ac nativum evolvere atque explicare nunquam 
destitit, multiplici ac varia decretorum copia per Romanos Pontifices et 
Oecumenicas Synodos, pro re ac tempore, promulgata. Hisce vero legibus 
praeceptisque tum cleri populique Christiani consuluit regimini sapienter, tum 
ipsam, ut história testatur, rei publicae utilitatem civilemque cultum mirifice 
provexit. Neque enim solum barbararum gentium leges curavit Ecclesia abro-
gandas ferosque earum mores ad humanitatem informandos, sed ipsum quo-
que Romanorum ius, insigne veteris sapientiae monumentum, quod ratio scripta 
est merito nuncupatum, divini luminis auxilio fréta, temperavit correctumque 
Christiane perfecit, usque adeo ut, instituto rectius ac passim expolito privato 
et publico genere vivendi, sive aetata media, sive recentiore materiam legibus 
condendis satis amplam paraverit.» 
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vényre juttatása pedig időszerűtlennek bizonyult.1 Ezért már 
elődje elhatározta, hogy az elavultat az érvényben levőtől elvá-
lasztja s az utóbbit egységes törvénykönyvbe foglaltatja. 

Ezután részletesen elmondja a pápa a codificatio történetét, 
majd hozzáteszi, hogy pápává való választása után az egész ter-
vezetet átvizsgálta, elfogadta s jóváhagyta.2 A Codexet tehát 
ezennel ünnepélyesen kihirdeti s meghagyja, hogy az az 1918. év 
pünkösdjétől kezdve az egész egyház törvénykönyvéül szol-
gáljon.3 

A nagy nyilvánosság e döntő lépésről csak 1917. szent 
Péter és szent Pál napjának vigiliáján értesült, mikor is a pápai 
államtitkár, Gasparri biboros az új Codex pompás kötésbe bur-
kolt példányát a Szentséges Atyának átadta s őt ez alkalomból 
ünnepélyesen üdvözölte. Ez üdvözlésre XV. Benedek pápa szin-
tén ünnepélyesen válaszolt. Ugyané napról keltezetten közli a 
Szentszék hivatalos lapja, melv egyúttal törvénytára is, az Acta 
Apostolicae Sedis, IX. kötetének II. részeként a kánonjogi Co-

t 
1 «Verum enimvero» folytatja XV. Benedek «quod ipse fel. rec. Decessor 

Noster Pius X, Motu proprio «Arduum sane» d. XVI. Kai. Apr. a. MCMIV 
edito, sapienter advertit, teinporum conditionibus hominumque necessitatibus, 
prout rerum natura fert, immutatis, ius canonicum iam suum finem haud 
expedite persequi omni ex parte visum est. Saeculorum enim decursu, leges 
quamplurimae prodierant, quarum nonnullae aut suprema Ecclesiae auctori-
tate abrogatae sunt aut ipsae obsoleverunt ; nonnullae vero aut pro conditione 
temporum difficiles ad exsequendum, 'aut communi omnium bono minus in 
praesenti utiles minusve opportunae evaserunt. Accedit etiam, quod leges 
canonicae ita numero creverant, tam disiunctae dispersaeque vagabantur, ut 
satis multae peritissimos ipsos, nedum vulgus, laterent.» 

2 «Tum demum, novum totius canonici iuris Codicem, iam pridem in 
ipso Concilio Vaticano a pluribus sacrorum Antistitibus expetitum, et abhinc 
duodecim solidos annos inchoatum, in omnes suas partes recognovimus, 
approbavimus, ratum habuimus.» 

3 «Itaque, invocato divinae gratiae auxilio, Beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum auctoritate confisi, motu proprio, certa scientia atque Apostolicae, 
qua aucti sumus, potestatis plenitudine, Constitutione hac nostra, quam volu-
mus perpetuo valituram, praesentem Codicem, sic ut digestus est, promul-
gamus, vim legis posthac habere pro universa Ecclesia decernimus, iubemus, 
vestraeque tradimus custodiae ac vigil.antiae servandum. 

Ut autem omnes, ad quos pertinet, probe perspecta habere possint huius 
Codicis praescripta antequam ad effectum adducantur, edicimus àc iubemus 
ut ea vim obiigandi habere non incipiant nisi a die Pentecostes anni proxime 
venturi, idest a die decima nona mensis Maii anni millesimi nongentesimi 
duodevigesimi.» 
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dexet a következő megjelöléssel: Codex iuris canonici Pii X. 
Pontificis Maximi iüssu digestus Benedicti Papae XV. auctori-
tate promulgatus. Tehát ez a hivatalos kiadás, melyet valamennyi 
egyházfőnek megküldtek s árusításba is bocsátottak. A Szent-
szék külön engedélye nélkül való utánnyomást pedig megtil-
tották. 

Ez a kánonjog codificatiójának részletes története. 
Nagyvárad. 

Dr. Lutter János» 
(Vége következik.) 



II. rRODAUMI É-RTESITŐ 

Hitelemzések az I. és II. elemi osztály részére. Irta Márton 
Mátyás. I. rész. Budapest, 1917. A Szent István-Társulat bizo-
mánya. Ára 6 kor. 

Ezt a 145 lapra terjedő és 27 előadást tartalmazó müvet 
igen szivesen fogadta a kritika: úgy Aubermann dr., mint Kis-
Erős dr., valamint az Alkotmány cenzora. A szerzőnek szent-
beszédeit ismerem és így érdeklődéssel és örömmel veszem 
Hitelemzéseit, hogy azokat ismertessem. Különben is mindig 
örömmel kell fogadni, ha a katechetika gyakorlatában levő pa-
pok — pláne mint Márton hosszas gyakorlat után — akár el-
méleti, akár gyakorlati művekkel gazdagítják elég szegényes 
katechetikai irodalmunkat. 

Osztozom az elismerésben, mellyel Mártonnak művét fogad-
ták. Először is nagy elismerésre méltó, hogy Márton Mátyás 
gondosan, előrelátással és állandóan dolgozik azon, amit elő-
adni akar: a kötelességtudásnak ritka és igazi példája. A törté-
neti fejlődés, belátás, a lélektani alapok mind erősebb hang-
súlyozása visszavittek bennünket az ősi nagy katechéták mód-
szeréhez, a történeti alaphoz: Márton Mátyás is ezért lelkesül 
és ezen épít. Nem ismerem a szerzőt személyesen, beszélni sem 
hallottam soha, de érzem munkájából, hogy nagyon szerencsés 
kommunikáló erejének kell lennie és ennek tulajdonítom, hogy 
az I. és II. osztály számára olyan bő anyagot merészkedett fel-
dolgozni. Tanítása reális eredményeit is ismernünk kellene, hogy 
egészen helyénvalónak Ítéljük ezt a tárgyilag olyan bő anyagot. 
A szerzőnek prédikációiban való szűkszavúsága és a gondolatok 
szaggatottsága itt is jelentkezik ugyan, de általában felengedni 
látszik a kicsinyekkel szemben. Ha hozzáveszem, hogy a kate-
chéta első tulajdonsága és erénye, a szeretet, úgy a tárgy és fog-
lalkozás, mint a gyermekek iránt minden sorában ott csillog, el 
kell ismernem, hogy Márton Mátyás tartalmas, alakilag ügyes 
szellemében kifogástalan munkát nyújtott katechéta társainak. 

Kívánom, hogy sokan és — mint magam, aki szintén 
huszonöt év óta tanítok és legújabb időben is oktattam a val-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 8 
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lásos élet igazságaira gyermekeket és megnőtteket — gonddal 
olvassák át és fel is használják Márton Mátyás hitelemzéseit. 

De ez utóbbi pontban aggodalmaskodom. Néhány kérdést, 
amelyekben figyelmeztetéseim is vannak, megenged a nagy-
érdemű szerző. Hány órára tervezi 16 előadásának: Jézus taní-
tása. — Hat főigazság — előadását, kifejtését, kérdezgetés útján 
való feldolgozását, betanultatását? Az I. és II. osztályban ? Hány 
órára 1., 2. és 15. előadását? S ha nem egy órára — mert ezt 
képtelenségnek tartom — miért vonta az egészet egybe; ha az-
tán szét kell boncolgatni az egészet, lesz-e óránkint tanítási egy-
sége, amelybe nemcsak a történeti és tanítmányi egység és ke-
rekdedség tartozik bele, hanem történet, tan, alkalmazás, litur-
gikus értekezés, egyháztörténeti vonatkozás, tanulság, olykor 
ének. Nem nehezíti meg annak a csipetnyi istentannak előadá-
sát és felfogását, amit — pláne az első órákon — átadhat a gyer-
mekeknek, az 1. előadásbeli kiterjedt bibliai történet? Ugyanezt 
kérdezem a 2. előadás történetéről is. A 21. t. IX. 71. p. «kis 
elsőosztályosa» csakugyan már most riasztandó káromkodástól, 
lopástól ? 

Nem ismételném annyiszor ezt a kifejezést : Isten «a leg-
erősebb lélek». Izaiás tudta, miért írta le, mi is értjük, még in-
kább érezzük, hogy csak nála van erő, de a gyermek mit sem 
ért e kifejezés alatt. Egyáltalában nagyon összetömi Márton az 
olyan fogalmakat, melyeket még külön magyarázni kell. Milyen 
sikerült a hat főigazságnak konkretizáló verses összefoglalása a 
86. lapon, ép oly sok az épen nem értékes klapancia több elő-
adásnak végén. Berzsenyinek Fohászkodásából azt a strófát hasz-
talan adjuk át az I. és II. osztályú gyermekeknek. Nem hallgat-
hatom el, hogy a Miatyánknak rögtöni versbeszedése ellene van 
a Miatyánk mindennél fenségesebb egyszerűségének és a szöveg 
szentségének. Szóval aggodalmaim vannak az igen tömött, csak 
nehezen emészthető tanítási egységek miatt. Isten velünk! 

Budapest. Dr. Wolkenberg Alajos. 

Réty Imre : Leríni Vincentius Commonitoriuma. A budapesti 
kir. magy. tud. egyetemen a hittudományi doktori fokozat el-
nyerése végett. Kézirat gyanánt. Temesvár, 1917. 8°. 93 1. 

Lerini sz. Vince, valószínűleg a Marseilles közelében fekvő 
Lerin sziget kis kolostorának áldozópapja, Kr. u. 434-ben két 
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Commonitoriumot írt Peregrinus álnév alatt. A Commonitorium 
célja — lerini szent Vincének a műhöz írt előszava szerint — a 
szent atyák kiválóbb mondásainak feljegyzése és összefoglalása 
emlékezőtehetségének erősítésére és kisegítésére; tulajdonképeni 
tárgya azonban Vince ismert kánonának (regula fidei) az iga-
zolása történeti események, hittani alaptételek fejtegetése által. 
A mű tehát tételének módszertani feldolgozásától nyerte cimét 
s különösen a dogmatikusok között örvend nagy tekintélynek 
az egyházi hagyomány mibenlétének és elvének az V. század 
első feléből származó szabatos és pontos körvonalozása miatt. 

Réty tanulmányát két főrészre osztja, az elsőben lerini 
szent Vince Commonitoriumának irodalomtörténeti jellemzését 
adja (5—54. 1.), a másodikban a mű dogmatikai jelentőségét 
méltatja. (54—93. 1.) 

I. Az első főrészben foglalkozik lerini szent Vince életével 
(5—10 1.) Qennadiusnak (Liber de scriptoribus ecclesiasticis) 
tudósítása és magának a Commonitoriumnak néhány helye alap-
ján, de az irás idejének meglehetősen pontos meghatározásán 
kívül sem a szerző kilétéről, sem tartózkodási- és a mű szer-
zése helyéről ujabb és biztosabb adatokat nem tud. Kelleténél 
bővebben (10—19. 1.) tárgyalja Poirel: De utroque Commoni-
torio Lirinensi c. avató értekezésének lehetetlen vállalkozását, 
melyben Didiot egyenes utasítására s meggyőződése ellenére 
Lerini Vince és Marius Mercator azonosságát akarja kimutatni, 
jóllehet az előbbi semipelagián volt, az utóbbi pedig sz. Ágoston 
hive. A továbbiakban (19—24. 1.) a mű tartalmát adja: Szeretne 
olyan határozott és általános szabályt nyújtani, mely megőrizne 
a tévedésektől. Két uton erősíthetjük hitünket: 1. a Szentírás 
tekintélyével és 2. a kath. egyház hagyományával. Mivel a Szent-
írás értelmét, annak mélysége miatt, az eretnekek kicsavarják, 
szükséges, hogy az egyház hagyománya állapítsa meg a Szent-
írás helyes értelmét. Majd meghatározza, mi a szenthagyomány: 
«Magnopere curandum est, ut id teneamus, quod ubique, quod 
semper, quod ab omnibus creditum est». A szenthagyományt 
számunkra megőrizték az egyház közösségében megmaradt atyák, 
kiknek tévmentes tanítása az egyetemes zsinatok határozataiban 
és hitvallásaiban feltalálható, miként ez «körülbelül három évvel 
ezelőtt történt — írja lerini szent Vince — Efezusban Nesto-
riussal szemben». Lerini szent Vince ezen zsinattal a Commoni-
torium elveszett II. részében foglalkozott bővebben, melyből t. i. 

38* 
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csak a befejezés maradt fenn : a II. rész tartalmának részletes 
ismertetése. A «depositum custodi» magyarázatánál bő kitérést 
tesz, hogy feleletet adjon ezen kérdésre: Nullusne in ecclesia 
Christi profectus habebitur religionis? Felelete: van, de ita, ut 
vere profectus sit ille fidei, non permutatio. Crescat igitur 
oportet et multum vehementerque proficiat tam singulorum 
quam omnium... intelligentia, scientia, sapientia, sed in suo dum-
taxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque 
sententia. — Az első főrész negyedik fejezetében Réty megálla-
pítja a mű elmének jogosságát, kiadását illetőleg pedig azt, hogy 
a szerző önmaga adta ki művét. Bebizonyítja Koch műve alap-
ján, hogy «Pro Augustino Responsiones ad capitula obiectionum 
Vincentiarum» szerzője szintén lerini szent Vince, mely ellen 
szent Ágostonnak egyik tüzeslelkű laikus követője: aquitaniai 
szent Tiro Prosper írt. Koch alapján megállapítja, hogy minden 
valószínűség amellett szól, miszerint lerini szent Vince, ha nem 
is maga írta, de lényegében befolyásolta a «Capitula obiectionum 
Oallorum calumnantium»-ot. (24—33. 1.) — Értekezésének első 
főrészében összegezi még az elveszett második Commonitoriumról 
napvilágot látott véleményeket (33—38. 1.), tárgyalja a Commo-
nitorium szerkezetét és stílusát, elemzi a benne előforduló idé-
zeteket. (38—40. 1.) — Érdekes A Commonitorium és a semi-
pelagianismus fejezete (41—50. 1.), melyben a Commonitorium 
megírásának hátterét festi a szerző. — A Commonitorium az 
irodalomban című fejezet zárja be Réty értekezésének első fő-
részét. (50—54. 1.) 

II. A második főrészben lerini szent Vince Commonito-
riumának dogmatikai méltatását adja. A hit forrásai: a Szent-
írás és a hagyomány. Mind a kettő Isten tanítási ténykedéséből 
áll, melyet prófétái, szent Fia és ennek apostolai által végzett 
velünk szemben. Csakhogy az első megjelenési módjánál is isteni 
közreműködést találunk: az ihletést, illetve sugallást, míg az 
utóbbinál ez hiányzik. Mindkét forrás önálló. Ha az első ere-
detére nézve tekintélyesebb is, a második bővebb tartalmával, 
világosabb voltával a tényleges használatban értékesebb. Sőt az 
első az utóbbi hozzájárulásával válik számunkra használhatóvá 
és bizonyossá. Szent Vince tehát nem első és kizárólagos helyre 
teszi a Szentírást, mint hitforrást, amint a protestánsok értelmezik 
felfogását. Hisz a Commonitorium egyik jelentősége ép abban 
áll, hogy a hagyományt nagyon erősen hangsúlyozza. Egész 
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műve ennek a gondolatnak áll szolgálatában: a hagyományt 
kell követnünk ! Nála a hagyomány önálló hitforrás, de a Szent-
írás mellett és nem ellene! Nagyobb dogmatikák egész részeket 
a Commonitorium megfelelő helyeinek alapján tárgyalnak a 
hagyományról szóló részben. (54—58. 1., — A kinyilatkoztatás 
hivatott őre és autentikus magyarázója: a tanító egyház. A csa-
latkozhatatlan tanító egyház ezen kötelességet szervezetének több 
tényezője által gyakorolhatja: a) Ilyen a pápa, ki mint szent 
Péter utódja, örökli hivatalához kötött csalatkozhatatlan tekin-
télyét is. ß) Ilyen a püspökök gyülekezete akár egyetemes zsina-
ton, akár kiki a maga egyházmegyéjében, amennyiben az egyház 
fejével közösségben vannak s a y ) szentatyák megegyezése ugyan-
csak akkor, ha a közösség feltétele megvan, mert a tanuló egy-
ház hite a tanító egyház tanításának a visszfénye oly kérdések-
ben, melyekre nézve nem áll előttünk az egyház döntése. A con-
sensus kimutatására elégséges az erkölcsi többség. (58—67.1.) — 
Leríni szent Vince kánona alatt azon szabályt értjük, melyet a 
katholikus tan felismerésére művében felállított s amelyet, mint 
a szenthagyomány meghatározását idéztem : «.. . magnopere curan-
dum est . . . hoc est enim vere proprieque catholicum». A XIX. 
századig általában nagyrabecsülték ezt a szabályt, különösen az 
újítókkal való harcokban a katholikusok gyakran hivatkoztak reá. 
Ám a mult században már nem vették olyan nagyon figyelembe, 
amit részben a szabálynak protestáns részről történt kihaszná-
lása, részben pedig katholikus szerzőktől eredő bírálatok okoz-
tak. A protestánsok utaltak arra, hogy ez a szabály a hagyo-
mányt nagyon szűk körre szorítja, melyen a katholikus egyház 
is túltette magát a XIX. század új dogmáival. Katholikus felfogás 
szerint: állító értelemben helyes lerini szent Vince szabálya, ha 
magában tekintjük, ám tagadó és kizárólagos értelemben nem. 
Vagyis igaz az, hogy amely tant minden időben, mindenütt 
mindenki hitt, legalább is a többi tanba foglalva (implicite), az a 
tan katholikus; ám nem tartható, hogy csak az ilyen jegyekkel 
ékeskedő tan katholikus és amelyen ezeket nem találjuk meg, 
tévedés. (67—76. 1.) — Lerini szent Vincének a dogmafejlődés-
ről való felfogását már ismerjük: különbséget tevén fejlődés 
(profectus) és megváltozás (perinutatio) között, kijelenti, hogy 
igenis van fejlődés, de ennek, mint az életnél, itt is belsőnek 
kell lennie; kívülről történő hozzáadás vagy elvétel végzetes 
lehet. Szerinte is tehát lehetséges, sőt szükséges, hogy dogma-



574 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

fejlődés legyen, de csak bizonyos feltételek mellett: ha a fejlő-
dés «in suo genere» marad s «in eodem dogmate, eodem sensu, 
eademque sententia» történik. (76—80. 1.) 

E fölötte kedves művecskét a szokottnál bővebben ismertettem, 
de nem ok nélkül. Ily irányú művek iránt ugyanis hazánkban 
még nem igen érdeklődnek, még az arra hivatottak sem; így 
legalább alkalmuk lesz ezúton megismerkedni fiatal szerzőnk 
sok utánanézést és fáradságos kritikai munkát igénylő művével. 

Ami a mű kritikai méltatását illeti, csak egynéhány meg-
jegyzésem van. A felhasznált művek idézése lelkiismeretes 
munkára vall, itt-ott azonban túlságos rövidítései miatt kevésbbé 
helyes. így pl. azonnal a 6. oldalon lent : . . . 6 Alább idézendő 
mű 85.1. — 7 I. m. LUI. 1.?! A hetes számú jegyzet csak akkor 
állná meg a helyét — egész világosan — ha a hatos számú 
jegyzet is ugyanazon szerző műve lett volna. Ezzel természetesen 
nem állítom azt, hogy ez idézési mód teljesen helytelen volna. 
Művében igen sok a fel nem dolgozott latin idézet s egy- és 
ugyanazon idézetnek többszöri ismétlése, amikor az egyszerű 
utalás is elegendő lett volna. A gyakori és hosszabb idegen 
nyelvű idézetek gátolják a mű nyugodt olvasását és élvezetét. 

Kassa. Dr. Fekete Oéza József. 

Floumoy, William James filozófiája. Kiadja a Magyar Evan-
géliumi Keresztyén Diákszövetség kiadóvállalata. 1917. Ára: 
4-50 kor. 

E könyv minden tekintetben érdekes. Érdekes, mert minden 
során átrezdül az írónak barátjához Jameshez való őszinte sze-
retete, nagy tisztelete és megértő lelke. Érdekes azért is, mert 
Flournoy e műve voltakép a svájci Ker. Deákszövetség egyik gyű-
lésén elhangzott előadása, amellyel a nagy gondolkodó szellemét, 
eszményeit, az eszményekben való rendületlen hitet óhajtotta az 
egyetemi ifjak lelkébe átültetni. A Magyar Evang. Ker. Diák-
szövetség is a hitápolása, a jellem fejlesztése, az élet nagy fel-
adataihoz való őszinte ragaszkodás céljából ültette át magyar 
nyelvre e művet. 

Tagadhatatlan, hogy Will. James bölcselete megihleti az 
észt, megacélozza a jellemet és józan, derült világnézlettel tölt 
el. Nem mondom, hogy ő a keresztény bölcselő eszménye, de 
a keresztény bölcselő is rokonszenvezhet vele. Mint Kant, úgy 
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ő is, megszűkítette az észt és kitágította a hitnek, a természet-
felettinek birodalmát. James antiintellektualista. Kétségbevonja, 
hogy fogalmainkkal a valóság mélységeibe eljuthatunk. Szerinte 
az észnek nem is az a célja. Az ész affelett dönt, mi hasznos 
és ami hasznos, az igaz. A .mindenség egyébként is sokkal gaz-
dagabb, mint az ész képességei. 

Ha az ész a külső világot sem képes megragadni, annál 
kevésbbé a hit körét. A vallásos tapasztalotakat megéljük és nem 
megértjük. A vallásos tapasztalatok a természetfelettinek bizony-
ságai. Ezek és nem az ész bizonyítékai útján jut Isten léte és 
élete öntudatunkba. Istent megéljük és ez a megélés a legna-
gyobb fokú bizonyosság. 

A deduktiv ész tagadja a szabadakaratot, de benső öntuda-
tunk nyilván tanítja. Oly embert, mint James, az úgynevezett 
tudományos determinista monizmus, hidegen hagyott. Akiben 
annyi a szívjóság,, a jellemerő, a független gondolkodás, mint 
Jamesben, azt tudja, hogy ő a tettek, az elhatározások eleven 
szökőkútja és nem erők egyszerű eredője. 

Flournoy e művével tehát a hitet és a nemes érzelmeket 
igyekezett hallgatóiban felébreszteni. És valóban kedvesek is 
azok a szavai, amelyeket James szellemében, barátjának mintegy 
életreébresztett ajkaival intéz hallgatóihoz és őket hithűségre, ki-
tartásra buzdítja. 

Budapest. Dr. Trikál József. 

I. Mausbach, Kath. Moraltheologie. Die spezielle Moral: 
Der irdische Pflichtkreis. Münster, 1918. 220 1. 

Újabb és újabb erkölcstudományi tankönyvek megjelené-
sének csak úgy van értelme, ha az újabb termelés egyszersmind 
tartalmi haladást is jelent. Haladást több dolog hozhat a morá-
lisba; így p. o. ha a morálisba vágó fontos egyházi rendel-
kezések merülnek fel; továbbá, ha azok az életviszonyok, 
melyekre az erkölcsi szabályok alkalmaztatnak, elváltozásokat 
mutatnak; végre, ha az új szerző eredeti felfogásával új gondo-
latokat vet fel, vagy elméletével az eddigi eredményeket pon-
tosabban formulázza. 

Mausbach jelen munkájában mindez érvényesül, azért ez a 
kiadvány az eddigi erkölcstudományi irodalomhoz képest való-
ban haladás. 
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Szerző már az új egyházjogi codexet is feldolgozza. A tár-
sadalmi részben figyelemmel kisérte az élet alakulását és ehhez 
mérten pontosabban, a valóságnak megfelelőbben tárgyalja az 
egyes problémákat. (V. ö. a szocializmusról vagy a feminizmus-
ról szóló részeket). Általában pedig lépten-nyomon találkozunk 
a régi igazságoknak újabb, szerencsésebb kifejezésével, főleg a 
megokolásokban van sok érdekes új gondolat. (P. o. az önvé-
delem, a lopás, a hazugság, a négy erkölcsi erény, a VI. paran-
csolat stb.) 

Az apróbetükben szóvá teszi a modern téves elméleteket és 
ügyes kritikát gyakorol felettük. A szerződésekről szóló tanba 
nem vesz fel annyi jogot, mint rendesen szokás; inkább az er-
kölcsi elemekre van figyelemmel. 

Ő maga mondja, hogy nem olvasókönyvet akart írni, hanem 
tankönyvet. Azért csak annyit mond, amennyit a tanulóknak meg 
kell tanulniok. Nem bánja, hogy ezáltal előadása száraz és túl-
ságosan tömör lesz; a színezést és a kifejtést a tanárokra bizza. 
Szerény véleményünk szerint jó lett volna legalább valamivel 
kevesebbet takarékoskodni a szóval. Kezdők sokszor fognak gon-
dolni e könyv olvasásánál a Horatius-féle «brevis esse volo 
obscuros fio»-ra. Azonkívül tanácsos lett volna e könyvet latinul 
kiadni. Ugyanis Noldinnak kiváló könyve s ez minden ily könyv-
nek sorsa, máris az öregedés stádiumába lépett. Legújabb ki-
adása, bár megtehette volna, nem dolgozta fel a jogi Codexet, 
sőt az utolsóelőtti kiadásnak összes sajtóhibáival jelent meg. 
Világos, hogy itt megakadt a haladás; Noldin nem tart, magas 
kora mellett már nem is tarthat lépést a rohanó idővel. Szük-
ség lesz tehát mással pótolni s erre véleményünk szerint Maus-
bach könyve volna legalkalmasabb, ha, mint mondtuk, kissé bő-
vebben és latin nyelven jelenuék meg. 

Vesz-e majd a kitűnő szerző erre fáradságot, nem tudjuk. 
Egyelőre folytatnia kell ezen művének kiadását, mert az egész-
ből tankönyv alakjában csak ez az ismertetett rész jelent meg. 
A többi kettő, t. i. az általános rész és a dekalogos első három 
parancsolatát tárgyaló kötet csak kézirat alakjában látott nap-
világot. Ezek is meg fognak jelenni és hogy ez mielőbb meg-
történjék, Mausbachnak összes tisztelői hőn óhajtják. 

Budapest. 
Dr. Jehlicska Ferenc. 
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Folyóiratok szemléje. 

1. — A Biblische Zeitschrift 1916. (XIV.) évfolyamának 4-dik 
száma a háborús viszonyok miatt csak 1918. tavaszán került 
nyilvánosságra. Cikkei közül ószövetségi tárgyúak a következők: 

F R . H E R K L O T Z : Kleinigkeiten zur georgischen und arme-
nischen Bibelübersetzung. (289—292. 1.) A szerző Euringernek a 
Biblische Zeitschrift XIV. évfolyama 97—116. lapjain megjelent 
dolgozatához (Bemerkungen zur georgischen Übersetzung des 
Hohenliedes) fűzi megjegyzéseit. Véleménye az, hogy az örmény 
bibliafordítás is különböző szövegek keveredését mutatja, és 
Énekek Éneke 2, 7-nek örmény alakja a görög szövegnek kettős 
lefordításából eredt. 

A. E B E R H A R T E R : Die im AT üblichen Ausdrücke für die 
Sündenvergebung und ihre Entsprechungen in der Septuaginta 
und Vulgata. (293—300. 1.) A szerző száznál több hely idézésé-
vel kimutatja, hogy az ószövetségi zsidó felfogás, — a babylo-
nihoz hasonlóan, — a bűn megbocsátása alatt nem csupán annak 
be nem tudását, hanem valóságos eltörlését értette. 

V. Z A P L E T A L : Der Turmbau von Babel On 11,1—9. (301— 
304. 1.) a bibliai őstörténetnek ezt az egyik legérdekesebb és 
legnehezebb részét versmérték szerint 2 + 2 (néhol 3+3) szóból 
álló kettős verstagokra osztja, és ezen az úton bizonyítja az el-
beszélés egységét, melyet Gunkel, Böhmer, Haller, Meinhold, 
Erbt, Cheyne, Skinner és Proksch kétségbe vontak. 

A . A L L G E I E R : PS 15(16), 5: Tu es qui restitues hereditatem 
meam mihi. (305—316. 1.). A cikk irója előadja a héber szövegben 
olvasható: -pttin szó értelmezésére irányuló kísérleteket, meg-
vizsgálja a régi fordításokat, közli a szöveg különböző megvál-
toztatásait és a biblia egyes helyeiből (Józs. 18, 8. 10; Mich. 2, 
5.) arra következtet, hogy ipáin hibás irás ipbüjn helyett. 

A folyóirat többi cikkei újszövetségi tárgyúak. 

III. V E 6 Y E 3 E K 
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Az 1917: és 1918. évekről még egy szám sem jelent meg 
a «Biblische Zeitschrift»-ből. 

2. — A Zeitschrift für die altteslamentliche Wissenschaft 
XXXVII. évfolyama együttesen szól az 1917/1918. évekre. Az 
1918. januárjában megjelent 1—2. számban dr. O. Eissfeldt nyil-
vánosságra bocsátotta a galiciai harctéren elesett P . L O H M A N N -

nak értekezését: «Die selbständigen lyrischen Abschnitte in Jes. 
24—27.» (1—58. oldal). Az értekezés Izaiás könyvének említett 
apokalyptikus fejezeteit nem tartja egységes résznek, hanem azt 
hiszi, hogy egy apokalyptikus irat idővel több, különböző korok-
ból és különböző szerzőktől származó, különböző tartalmú da-
lokkal bővült ki. Eszerint 25, 1—5 ; 25, 9—12. és 26, 4—5a (5b—6.) 
vallásos diadalénekek; 24, 7—12. profán diadalének (gúnydal); 
27, 10. 11. egy diadalének töredéke; 26, lb—3. bevonulási ének, 
melyet Jeruzsálem falainak felavatása alkalmával énekeltek, — 
27, 2b—5. allegorikus költemény, 26, 7—11. a jámborról és isten-
telenről szóló zsoltár, 26, 12—16. 19. pedig bánatzsoltár. — M. 
L Ö H R : «Jesaias-Studien III.» (59—76. 1.) folytatja az előző év-
folyamban megkezdett cikksorozatát és Iz. 1, 4—9; 14, 29—32; 
17, 12—14; 18, 1—6; 22, 1—14; 29,9. 10; 29, 13. 14; 30, 1—7; 
30, 8—17; 31, 1—3; 31, 4. 5; 30, 27—33+31, 8. 9. fejtegetése 
után a 28—31. fejezetek szerkezetéről beszél, melyeket Izaiás 
könyvének legbecsesebb részei közé sorol. — K . B U D D E : «Das 
Rätsel von Micha 1.» (77—108. 1.) Mikeás 1. fejezetét szöveg-
kritikai szempontból vizsgálja meg, megállapítja versmértékét, 
majd tartalma alapján a próféta első beszédének tartja, mely a 
722. évet megelőző korból való, midőn Szamaria még fennállt. 
Kár, hogy Budde a bibliai szöveggel bár szellemesen, de nagyon 
szabadon bánik. — A. J I R K U : «Zur magischen Bedeutung der 
Kleidung in Israel» (109—125. 1.) cím alatt érdekes előadásban 
mutatja ki az ószövetségi biblia számos helye alapján, hogy a 
zsidó népies felfogás az emberi test egyes részeinek és a ruhá-
zatnak különös bűvös erőt tulajdonított. — D. V Ö L T E R : «Die 
Herkunft Jahwes» (126—133. 1.) azt hiszi, hogy Jahve, napisten 
és eredetileg nem más, mint az egyptomi Har-Sopd, Punt ország 
és a sivatag istene. Ervelése azonban egyáltalán nem meggyőző, 
mert csak néhány kifejezés külső hasonlóságán alapul. — E. 
H E R T L E I N : «Die Wolken des ,Menschensohns' (Dan. 7, 13.)» 
(134—136. 1.) azt állítja, hogy Dánielnek idézett helyéhez Izaiás 
60, 8. szolgáltatta a mintát. — A 137—144. oldalakon olvasható 
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irodalmi jegyzék («Bibliographie») számos, az 1915—1917. évek-
ben megjelent biblikus munka cimét sorolja föl. — Ujabb szám 
a folyó évi augusztus hó végéig még nem jelent meg. C'est la 
guerre !... 

3 . — D R . K M O S K Ó M I H Á L Y : Egy ujabb sumir kozmogónia. 
(Religio, 1918. évi márciusi füzete, 174—192. 1.) 

4. Legyen szabad biblikus szakszemlénkben megemlítenünk e 
sorok írójának két felolvasását: A bibliai Jeruzsálem az ásatá-
sok megvilágításában, melyeknek kivonatai a Szent István Aka-
démia Értesítőjében (1917. II. sz. 116—125; IV. sz. 194—207. 1.) 
jelentek meg. Az első felolvasás a bibliai Jeruzsálem történetét 
tárgyalja a Titus-féle ostromig (Kr. u. 70.), a második pedig 
Jeruzsálem helyrajzi viszonyait és a XIX. és XX. században ott 
végzett ásatások történetét adja elő. Részletesebben szól Warren, 
Maudsley, Schick, Guthe, Bliss, Dickie, Parker és Weill kuta-
tásairól. Végül pedig az ószövetségi Sion-hegy fekvését iparko-
dik megállapítani; a felolvasó szerint az ószövetségi Sion-hegy 
Jeruzsálem keleti dombjának déli része volt. — Az első felol-
vasás teljes szövege azóta önálló munka gyanánt is megjelent a 
Szent István Akadémia hittudomány-bölcseleti osztályának fel-
olvasásai között, mint az 1. kötet 2. száma a következő címmel : 
A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. I. rész. A bib-
liai Jeruzsálem története. Budapest, 1918. 47 lap. Ára 3 korona. 
A második rész sajtó alatt van. 

Itt említjük meg DR. K M O S K Ó M I H Á L Y érdekes cikkét: 
A cionizmus és a palesztinai zsidó gyarmatok, ugyancsak a Szent 
István Akadémia Értesítőjében (1917. IV. sz. 185—193. 1.), bár 
tárgya csak távolról és közvétve érinti az ószövetségi szentirás-
tudományt. A tudós szerző előadja a cionista mozgalom törté-
netét Herzl Tivadartól (18y6.) napjainkig, ismerteti a palesztinai 
zsidógyarmatok helyzetét, végül beállítja a cionizmus kérdését a 
világháború látószögébe. 

* * * 

Az önállóan megjelent munkák ismertetése következő szem-
lénknek fogja tárgyát képezni. Jelenleg csak egy legújabban 
megjelent könyvet említünk meg: P. D R . A N D R E A S EVARISTUS 

M AD ER: Altchristliche Basiliken und Lokaltraditionen in Südjudäa. 
(Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. VIII. Band. 
5/6. Heft.) Paderborn, 1918. 14 márka. (244 lap, 7 tábla és 12 a 
szövegbe illesztett kép.) 
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Mader könyve csak tágabb értelemben érinti az ószövet-
ségi szentirástudományt ; szorosan véve a keresztény régiségtan 
területén mozog. Szerzője hosszú éveken keresztül folytatott 
fáradságos kutatásaival Palesztinának Betlehemtől délre eső részein 
ötvenhárom régi keresztény szentély romjait találta meg, me-
lyeknek legnagyobb része egy-egy ó- vagy újszövetségi bibliai 
személyhez vagy helyhez fűződő hagyomány emlékét volt hivatva 
megőrizni. Mader gondosan ismerteti az őskeresztények és közép-
kori irók adatait és idézeteit a szóban forgó helyekről, ismerteti 
az azokhoz fűződő hagyományokat az azokkal kapcsolatos viták-
kal együtt, majd a meglevő romokat, illetve a netalán ezek 
helyén álló mohamedán szentélyeket írja le, többnyire a saját 
pontos mérései alapján. A kisebb jelentőségű szentélyekkel rövi-
den végez; de terjedelmesen szól az cEn ed-dirweijél (Fülöp 
apostol kútja) épült bazilikáról (9—34.1 ), Nagy Konstantin bazi-
likájáról Ábrahám tölgyénél (Râmet el-Chalil, 47—103. 1.), és a 
hebroni pátriárka-sírok fölött Ábrahám tiszteletére épült temp-
lomról, illetve az ennek helyén álló mecsetről (120—144. 1.). 
Részletesen tárgyalja a keresztelő szent János születési helyére 
vonatkozó hagyományt is (185—207. 1.) és a sok eltérő és ön-
kényes vélemény közül (Machaerus, Sebaste, Bethlehem, Jeru-
zsálem, Hebron, Jatta vagy Jutta, Jehudie, Bêt-Zakarja, Bêt-Safar, 
EEn-Kârim) azt a nézetet mondja a legvalószínűbbnek, mely sze-
rint a legnagyobb prófétának Jatta a szülővárosa. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

Fizetések nyugtatása . 

1914—17-re 48 koronát fizetett: Bihari Ferenc. 1916-ra 12 koronát fize-
tett: dr. Kozma Kálmán. 6 koronát fizetett: Szentkirályi István. 1917-re 12 ko-
ronát fizettek : dr. Klinda Teofil és dr. Kozma Kálmán. 

1918-ra 20 koronát fizettek : Ballon Lajos, Begovcsevics Róbert, Geiger 
Alajos, Geiger Antal, Gürsching János, Horváth Elemér, Kecskés Pál, dr. Kozma 
Kálmán, dr. Madarász István, Magyar János, Marszina András, Mihályffy 
Gyula, Nagy Dezső, Plébániai hivatal Noszlop, Vértesalja, Russel Károly, 
dr. Szilvek Lajos, Kir. kath. tanítóképző Szeged, dr. Zsigovits Béla. 14 koronát 
fizetett: Farkas András. 10 koronát fizettek: dr. Bodor József, Evetovics János, 
Funczik Emil, Hanzlik János, Károly Alajos, dr. Nécsey Ede, Röszler Ferenc, 
Schwerer Jakab, Szeifricz István. 8 koronát kiegészítésül : dr. báró Barkóczy 
Sándor. 4 koronát kiegészítésül : Bohinszky Tivadar. 2 koronát kiegészítésül : 
Szén József. 
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1919-re 22 koronát fizetett : dr. báró Barkóczy Sándor. 20 koronát : Tóth 
Péter bagi, Zágor Pál, 8 koronát: dr. Klinda Teofil. 

A Hittudományi Folyóiratra 70 koronát fizetett : Ágoston Ignác. 

A nyugtatást október 14-én zártam le. 
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint 

erről az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet 
küldtek, szíveskedjenek a pótlást megtenni ; kívánatra újabb be-
fizetési lapot küldök. Akik a jelen évre vagy még előző évekre 
is hátralékban vannak, szíveskedjenek azt haladéktalanul törlesz-
teni, hogy a havonkint szertelen nagy összeget kitevő nyomdai 
számlákat fennakadás nélkül törleszthessem. A nyomdai árak, 
kivált a munkadíjak, az utóbbi hónapokban szinte hihetetlen 
méretekben növekedtek. 

HIRDETÉSI ROVAT. 

Heyermans Hermann. Rajzok. Ford. Csitáry Béláné. 2 K 40 f. 
A Szent-István-Társulat kiadása. 

Dr. Horváth Sándor, a sz. Domonkos-rend osztrák-magyar 
tartományának főnöke: Kampf um den hl. Thomas. 

Ugyanaz. Állameszme és a népek önrendelkezési joga. 1918. 
3 K 20 f. 

Hungara Esperantisto. Redaktoro Petro Turzó. Eldonejo kaj 
redakcio Szeged, Szentháromság-utca 30. 1-a jaro, 1-a numero, 
julio. Por jaro 8 kronoj. 

Dr. Juhász Kálmán. A verseci esperesség betöltése 1743-ban. 
Dr. Király János egyetemi tanár. A királykoronázás eredete, 

egyházi kifejlődése és ordóbeli kialakulása. A Sz.-lstván-Akadé-
miában tartott felolvasás. 1918. 2 K 40 f. 

Dr. Melchior v. Kiss. Lagerfeuer. Ungarische Kriegsgedichte. 
Kitűnő költőnk, dr. Kiss Menyhért «Tábortűz» cím alatt kiadott 
verseinek fordítása. Wien, 1917. 

Körösi Albin. Cervantes élete és művei. A Sz.-István-Akadé-
miában tartott felolvasás. 3 K 20 f. 

Mátrai Fer. Béla. Rajzok, elbeszélések. 1918. 
Rudinai Molnár István. A kisgazda többtermelése. 1917. A Sz.-

István-Társulat kiadása. 3 K. 
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Országos magyar orgonaépítési szabályzat. Kidolgozta az 
Országos magyar orgonológiai társaság, 1918. 4 K. 

Dr. Pataky Arnold. A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvi-
lágításában. I. rész: A bibliai Jeruzsálem története. A Sz.-István-
Akadémiában tartott felolvasás. 1918. 3 K. 

Rózsafüzér Királynéja. Szerkeszti: Badalik Bertalan M. sz. 
Domonkos-rendű áldozópap. Budapest, VII., Bálint-utca 3/b. sz. 
Havi folyóirat, képekkel. 34. évfolyam. Egész évre 4 kor. 

Dr. Sipos István. Az új egyházi törvénykönyv főbb vonásai 
és újításai. 1918. A szerzőnél (pécsi theologiai tanár) 6, másként 
8 korona. 

T. Pesch S. J. Christliche Lebensphilosophie. 16-ik kiadás. 
Kötve 9 K 20 f. 

Pokorny Margit. A föld. A Sz.-István-Társulat kiad. 2 kor. 
Dr. Suták József. A görbék abszolút elmélete. A Sz.-István-

Akadémiában tartott felolvasás. 1918. 2 kor. 
Teljes Szentírás. Tárkányi-féle fordítás, 3. kiadás. 4 kötet. 

Kötve 25 kor. 
Dr. Timon Ákos. Magyar alkotmány- és jogtörténet. Különös 

tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. Ötödik, bővített 
kiadás. 1917. Nagy 8-r. 824 oldal. 30 kor. 

Nóvák János. Jézus Szive rózsái. Versek. Az Apostol-nyomda 
kiadása. 1918. 

A Katholikus Hitterjesztés Lapjai. Képes havi közlöny. Szer-
keszti és kiadja: dr. Géczy József theologiai tanár Nagyváradon. 
37-ik évfolyam. Ára egész évre 6 korona. 1909 elejétől 16 kor. 

Dr. Juhász Kálmán. A licentiátusok jogai és kötelességei. 
Külön lenyomat a Religio-ból. 1918. 

Dr. Nogáll János. Kernpis Tamás négy könyve Krisztus köve-
téséről. 1918. Kötve 4 kor. 

Dugonits András halálának századik évfordulóján. A Dugo-
nits-Társaság emlékünnepe Szegeden. 1918. február 24-én. 

Dr. Kühár Flóris O. S. P. A celldömölki bucsujáróhely rövid 
ismertetése. 1918. 2 korona. 

Dr. Untereiner József. Isten és Krisztus a ma ítélőszéke előtt. 
1918. 5 korona. 

Dr. Mihályfi Ákos. A nyilvános Istentisztelet. Egyetemi elő-
adások a lelkipásztorkodástan köréből. II. bővített és az új egy-
házi törvénykönyv szerint javított kiadás. 1918. 24 korona. 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
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folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 

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

Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű 
katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss János egyetemi 
tanár. 1918. 131/2 cm. magas, 81/2 cm. széles, 384 old. 4 képpel. 
Ára diszes kötésben 8 korona, erősebb kötésben 9 kor. Tíz és 
több példány rendelésnél 25°/o leszámítás. A küldés bérmentes. 
A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, mely az értelmiség-
nek is meg az egyszerűbb közönségnek is, valamint a mindkét 
nemű ifjúságnak is megfelel, erre a célra egyszerű, világos nyel-
vezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy amennyire egy 
mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, mindenkinek igényét 
kielégítse. I. szakasz. Mindennapi imák. II. Imák szentmisére, 
az egyik latin szöveggel és a minisztrálás módjával. III. Az egy-
házi év egyes időpontjaira. IV. a hét szentségre vonatkozó fel-
világosítások és imák. V. Különféle nyilvános és magánájtatos-
ságok. VI. 120 ének. VII. Az istentiszteletben előforduló idegen 
szók értelmezése. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biborosérsek Katholikus 
Ágazatos Hittana. (Dogmatika.) Magyarra fordítva és magyar mű-
szótárral ellátva kiadta dr. Kiss János. Magyar szövege és mű-
szótára az egész elméleti hittudomány magyar műszavait tartal-
mazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; a Szentírás, 
a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar fordításban 
adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és kimerítő, 
egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagyrészt költői 
és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy érdeklődéssel 
olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és teljes felvilágo-
sítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hat nagy kötet, 
igen finom papiron, bérmentes küldéssel, fűzve 45 korona, fél-
bőrbe kötve 60 korona. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Nagy 8-adré.t alak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás képével. Vászonkötésben 
6 korona. 
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Dr. Weisz János gráci egyetemi tanár 22 kötetes nagy és 
kitűnő Világtörténetének magyar kiadásából teljes példány már 
nem kapható. A 8., 9., 10., 11., 12. és 13. kötetek elfogytak, a 
többiből jelentős példányszám van. Egyes köteteket is lehet ren-
delni. Csak fűzve, kötetenkint 8 korona, bérmentes szállítással. 

Bármelyik mű rendelője kívánatra viteldíjmentes befizetési 
lapot kap. 

A Cél. Társadalmi, közgazdasági, szépirodalmi és sport havi 
folyóirat. Budapest, Üllői-út 14. 8. évf. Főszerkesztő : Kállay Ubul. 
Felelős szerkesztő: Farkas Zoltán. Egész évre 12 kor. 

Mária-Kongregáció. Hitbuzgalmi képes havi folyóirat. Buda-
pest, Horánszky-utca 20. 11. évf. Egész évre 4 kor. 

Örökimádás. .Havi folyóirat. Budapest, Üllői-út 77. Egész 
évre 4 kor. 

Igaz Szó. A keresztény szocialisták hivatalos politikai lapja. 
Budapest, Szentkirályi-utca 28. 15 évf. Főszerkesztő: dr. Baránszky 
Gyula. Felelős szerkesztő: Kocsán Károly. Egész évre 8 kor. 

Közművelődés. Politikai, társadalmi és szépirodalmi katho-
likus hetilap. Gyulafehérvár. 41. évf. Szerkeszti: Rass Károly. 
Egész évre 8 kor. 

Ifjúságunk. Munkás-ifjúsági képes lap. Megjelenik kéthe-
tenkint. I. évf. Budapest, Ferenciek-tere 7. Szerkeszti: Friihwirth 
Mátyás. Egész évre 4 kor. 40 f. 

Szent Gellért. Ifjúsági pasztorációs havi folyóirat. Győr, 20. 
évf. Szerkeszti: dr. Strommer Viktorin. Egy évre 8 kor. 

Bűnügyi Szemle. Budapest, 6. évf. Szerkeszti: dr. Angyal 
Pál, egyetemi tanár. Melléklete: Büntetőjog tára. 70. kötet. Szer-
keszti: dr. Degré Miklós, kir. ítélőtáblai tanácselnök. Mind a kettő 
egy évre 28 kor. 

Tiszántúl. Politikai napilap Nagyváradon. Főszerkesztő: 
dr. Krüger Aladár, szerkesztő: dr. Papp Károly. 24. évf. Egész 
évre 40 kor. 

Sárospataki Református Lapok. A tiszáninneni ref. egyház-
kerület és a sárospataki főiskola közlönye. Hetilap. 14. évfolyam. 
Főszerkesztő : Radácsi György. Felelős szerkesztő : dr. Rácz Lajos. 
Egész évre 12 kor. . 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Hetilap. 64. évf. Budapest. 
Szerkesztik: Bilkei Pap István és dr. Kováts István. Egész évre 
24 korona. 



PAPOK KÖZLÖNYE 
Szerkesz t i : Dr. Czapik Gyula theo lo -
g ia i tanár. T e m e s v á r . Szeminár ium. 

P Á Z M Á N Y P É T E R hitszónoklati me l l ék l e t e ive l együt t évi 
17 korona 5 0 f i l lér . — Megje len ik 
m i n d e n hó 1-én é s 15-én. — A tudo-
m á n y o s és gyakor lat i le lkipásztorko-
d á s lege l terjedtebb magyar fo lyó ira ta . 

E g y h á z i Z e n e k ö z l ö n y 
Az O r s z á g o s Magyar Cec i l ia -Egyesüle t m e g b í z á s á b ó l 
szerkeszt i JÁROSY D E Z S Ő , az orsz. magy. kir. z e n e -
a k a d é m i a tanára. A z e n e i mel léklet társszerkesztője 
ifj. B ü c h n e r Antal, f ő székesegyház i karnagy, — Meg-
j e l e n i k jú l . é s aug. k ivéte léve l m i n d e n hónapban. 25-ik 
év fo lyam. — Egy é v r e 10 kor., k é t n y e l v ű mel léklette l 
12 kor., h á r o m n y e l v ű v e l 14 korona. — Szerkesz tőség 
é s kiadóhivatal Temesvár-Be lváros , papneve lő in téze t . 

ORGONAÉPÍTÉSI 
* MŰINTÉZET. * 

RIBGER. O T T Ó 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre berendezet t gépekkel cs. és k i r . udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , X., S z i g l i g e t i - u t c a 2 9 . sz . 
Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A p á r i s i , bécsi, pécsi s tb . k iá l l í t á sokon k i tün te tve . 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszert! (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyeíőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. 

tt tt 8 : 8 : * * ' « f B t t t J 



Most jelent meg 
a Szent-István-Társulat 

Kiadásában 
* 

az O— és Ú j s z ö v e t s é g i 

S Z E N T Í R Á S 
a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre, Káldi György for-
dítása nyomán, jegyzetekkel átdolgozta Tarkányi B. József, az apostoli 

Szentszék jóváhagyásával 3-ik változatlan 
kiadás u t o l s ó IV. b e f e j e z ő köte te . 

Ezen most már teljes Szentírás, mely 
négy könnyen kezelhető kötetben, fekete 
védőtokban, ízléses aranydiszes félvászon-
kötésben jön forgalomba, b o l t i á ra 
45 k o r o n a . 

Tekintettel arra a páratlanul áldásos 
misszióra, melyet a Szentírás ez ujabb 
kiadásának a kath. magyarság legszéle-
sebb rétegeiben teljesítenie kell, a négy 
kötetet tokkal, — dacára a mai előállí-
tási költségek hallatlan drágaságának — 
45 korona helyett, a lehető legmérsékel-
tebb áron, — 34 k o r o n á é r t adjuk. 

Mindazoknak, kik ezen Szentirás megren-
delőit összegyűjtik, minden tíz példány uten egy teljes példányt ingyen adunk. 

Ezen leszállított áron juthat mindenki a Szentíráshoz, ha rendelé-
sét mielőbb beküldi, mert a mai nap-nap után emelkedő kötési árak 
mellett csak egy bizonyos mennyiségű példányszám áll rendelkezésünkre 
és így az újabb kötésnél az ár lényegesen tog emelkedni. 

M e g r e n d e l h e t ő a Szent- István-Társulat k ö n y v k e r e s k e -
d é s é b e n Budapest , IV . , Kecskemét i -u . 2. és Szegeden , 
Kárász -u . lO .va lamintazösszes k ö n y v k e r e s k e d é s e k b e n . 
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SZERKESZT! ÉS K I A ^ A 

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

T a r t a l o m : 
Üressé tette önmagát. Dr. 
Meszlényi Zol tán. — A Ká-
nonjogi codex létrejötte, je-
lentősége és jellemzése. Dr . 

Lutter János . — Kristálylé-
lek. Dr. XriKál József. — Iro-
dalmi értesítő. — Vegyesen. 

B U D A P E S T 
/ 

A STEPHANEUM R* Tí NYOMÁSA. 

1918. 



TARTALOM. 

I. Értekezések. 
Oldal 

Üressé tette önmagát. Dr. Meszlényi Zoltán ... _ _. 585 
A kánonjogi codex létrejötte, jelentősége és jellemzése. Dr. Lutter János 598 
Kristálylélek. Dr. Trikál József . . . „ 607 

II. Irodalmi értesítő. 

Dr. Pataky Arnold : A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. 
Dr. Tóth Kálmán ... _ _ _ _ _ ... ... ... . . . 623 

Isten és Krisztus a ma Ítélőszéke előtt. Ilkics István O. S. Bas.... _ 624 
Járosy Dezső: A hagyományos gregorián korális zeneesztétikai méltatása. 

D. D. _ _ ... ... ... ... ... .„ ... 625 
Járosy Dezső: Az egyházzenei tanfolyamok módszertana. D. D 625 
Dr.Juhász Kálmán: A verSeczi esperesség beosztása 1743-ban.Sörös Pongrácz 626 
Dr. Constantin Qutberlet : Experimentelle Psychologie mit besonderer Be-

rücksichtigung der Pädagogik. Dr. Schütz Antal 627 

III. Vegyesek. 
/ 

Kiegészítés az ószövetségi szakszemléhez. Dr. Pataky Arnold 
Dogmatikus szakszemle. Dr. Faragó János... _ ... _ ... 
A világháború keresztény lelkiismerete. Morvay Győző 
Világ és túlvilág értékelése. Husvéth József _ 
Fizetések nyugtatása... _ 
Hirdetési rovat ._ ... 

. . 631 
632 
638 

... ... 641 
.. _ 648 

648 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetek-
ben. Ára 1918 elejétől egész évre 2 0 korona. 

Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Buda-
pest, IX., Mátyás-utca 18. 
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4. Isten változhatatlansága és a kenosis. 

AM O D E R N ' kenotikusok szerint a katholikus theologia nem 
tudta tovább vinni a christologiai problémát, mert isten-

fogalma nagyon merev volt. Ez alól a vád alól nem mentik fel 
a kenotikusok magát Luthert és követőit sem. Thomasius fel-
lépése épen azért korszakalkotó, mert szakított a merev isten-
fogalommal... Szomorú igazság, hogy a protestáns theologia 
dacára óriási irodalmának nem fejlődik, mert örökösen az alap-
igazságok körül folyik a vita. Amit az egyik felépít, lerontja a 
másik. Ki hitte volna, hogy a XIX. században fel fog tűnni egy 
«ortodox» theologus, aki elfogadja a személyes Isten létezését, 
de kiforgatja változhatatlanságából ? Szétválaszt egymástól két 
olyan fogalmat, melyeknek összetartozása oly nyilvánvaló igaz-
ság, hogy szinte fölöslegesnek látszik arról beszélni. Hogyan 
tud valaki Isten változhatóságáról beszélni, ha elfogadja annak 
végtelenségét ? A végtelenség kizár Isten lényegéből minden 
képességét, s a változás feltételezi a képességet. Ahol minden 
valóság, tény, actualitas, hogy talál helyet magának valami új 
tény, új tökéletesség? S Isten nemcsak nem nyerhet semmi való-
ságot, de nem is veszthet semmit végtelen tökéletességéből. Isten 
önmagától való szükségszerű lény, akinek lényege maga a létezés, 
maga a tökéletesség. S ez a lényeg nem korlátolt tökéletesség, ha-
nem maga a létezés teljessége, végtelen actualitas. Röviden : Isten a 
szükségszerű Végtelenség. Mihelyt azonban Istent olyan valóság-
nak fogom fel, mely bármi módon, minden külső ok kizárásá-
val saját belső impulzusára (ab intrinseco) lényének legkisebb 
részét is elvesztheti, már akkor megtagadtam Isten lényegét, fel-
adtam a föntebbi meghatározást, hogy t. i. Isten a szükségszerű 
Végtelenség. 

De talán valaki ellenveti: Én megengedem, hogy Isten 
Religio, h i t tud . és bölcs, folyóirat . 3 9 

I 
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szükségszerű lény, s bizonyos értelemben végtelen, de épen 
mert végtelen erő, vehet fel különböző állapotokat; egy meg-
határozott időben végtelen ismeret, máskor megfosztja magát 
ettől az isteni ismerettől, s mint tiszta isteni állag, mint öntudat-
lan szellemi lény jelenik meg . . . Az ellenvetés más alakban a 
panteizmus eszmemenete. A panteisták is felvesznek egy szük-
ségszerű lényt, de ez különböző állapotokban jelenik meg, fej-
lődik és visszafejlődik; a lény maga szükségszerű, megjelenései, 
állapotai esetlegesek. 

A kenotikusok — hiszen keresztények — még a személyes 
Istent is megengedik, s erről tanítják, hogy isteni lényegét meg-
őrizve, majd mint igazi, végtelen ismerettel rendelkező Logos, 
majd mint öntudatlan szellemi lény jelenhet meg. De épen 
ebből vaskövetkezetességgel folyik, hogy ezek a megjelenési 
módok, egyrészt a végtelen ismeret és hatalom, másrészt ezek-
nek az isteni képességeknek depotenciálódása esetleges állapo-
tok, nem tartoznak szorosan az isteni lényeghez. S ha ezek az 
állapotok esetlegesek, nem lehet szükségszerű az isteni lényeg 
sem; az esetleges formákban megjelenő szükségszerű lény lehe-
tetlen fogalom. Valóban joggal kérdezhetem a kenotikustól : 
miért jelent meg a szükséges isteni lény öröktől fogva mint 
végtelen értelem és hatalom, s nem mint depotenciált Logos? 
Magában a szükségszerű isteni lényegben nem kereshetem ennek 
a ténynek elégséges alapját, mert különben a végtelen ismeret 
és hatalom nem lenne esetleges megjelenési forma. Az okot 
tehát ezen a lényen kívül kell keresnem, fel kell vennem egy 
más lényt, mely meghatározná az isteni lényeget, hogy inkább 
mint végtelen Isten, mint depotenciált Logos létezzék. Ilyen 
módon azonban Isten megszűnik önmagától való lénynek lenni, 
esetleges lesz nemcsak megnyilvánulásaiban, hanem létezésében 
i s . . . S nem ugyanilyen módon mutatjuk ki a panteizmus lehe-
tetlenségét is? Mikor az anyag szükségszerűségét tagadjuk, rá-
mutatunk az ellentétes esetleges állapotokra, melyekben az anyag 
megjelenik. Feltéve, hogy az anyag mozgással kezdett el létezni, 
joggal kérdezhetem, miért nem nyugalom állapotában. Ennek 
elégséges alapját a szükségesnek feltételezett anyagban nem 
tudom megjelölni, mert különben maga a mozgás is szükség-
szerűvé válna. Külső okot kell keresnem, de mihelyt ehhez folya-
modom, feladom tételemet, hogy az anyag önmagától való, szük-
ségszerű lény. 
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Bármiként is magyarázzák a kenotikusok a Logos depoten-
ciálódását, bármiként is rajzolják meg az isteni lényeg képét, 
minket mindig kisérteni fog az imént kifejtett gondolat, hogy 
t. i. a kenotikusok ugyanazokkal a nehézségekkel találják magu-
kat szemben, melyek megássák a sírját minden panteisztikus pró-
bálkozásnak. 

Különben maguk a kenotikusok is érzik, hogy Isten vál-
tozhatatlansága legalább is «roppant nehéz» probléma, s azért, 
ha rendszerük megalapozása céljából ki akarják mutatni Isten 
változhatóságát, akkor inkább a morális változhatatlanság ellen 
küzdenek, jóllehet sokszor nincsenek tudatában annak, hogy a 
morális változhatóságból észszerűen vonhatom le a fizikait! is. 

A kenotikusok szerint az isteni akarat nem meghatározott 
öröktől fogva; Isten talán egészen más dolgokat akart valami-
kor létrehozni, mint amiket tényleg az időben létrehozott... 
Eltekintve attól, hogy az akarat megváltoztatása nem volna össze-
egyeztethető az isteni actualitas változhatatlanságával, ennek a 
felfogásnak lehetetlensége világos. Isten maga a végtelen isme-
ret, gondolat, aki előtt nincsen semmi titok, semmi ismeretlen. 
S ha öröktől fogva ismer mindent, nem tudja öröktől fogva 
változhatatlanul meghatározni akaratát? Ha nincs új ismeret, 
nincs új akarás. S hogy Istenről bizonyos szeszélyeskedést fel-
tételezni nem lehet, hogy a legtökéletesebb lény minden ok 
nélkül, tisztán szeszélyből változtassa akaratát, annak lehetetlen-
sége sokkal világosabb, mintsemhogy azt bizonyítanunk kellene. 

S lássuk, mint bizonyítanak a kenotikusok : 2 

1. Tagadhatatlan tény, hogy Isten meghallgatja könyörgé-
sünket. Amint mondják, a hivő imádsága révén részt vesz a min-
denség kormányzásában. Hogy volna ez összeegyeztethető a vál-
tozhatatlan isteni akarattal?.. . Igen könnyen összeegyeztethető, 
s csodáljuk, hogy ezt a könnyű összeegyeztetési módot egyesek 

1 (Argumentum concludit) ex huiusmodi variatione decreti aut termina-
tionis liberae non inferri immediate physicam muiationem in divina voluntate, 
inferri tamen quandam (ut ita dicam) animi inconstantiam et imprudentem 
modum se gerendi in suis decretis : quae imperfectiones non minus repugnant 
Deo, quam physica muta t io . . . Ex hac imperfectione immediate inferri potest 
voluntatem sic mutabilem esse finitam, non rectam per essentiam et inde tan-
dem mediate concludi potest, nunquam accidere illam mntationem quasi mo-
ráléra, sine mutatione physica. Suarez, Dispt. metaph. ; Disp. 30, s. 9. p. 73. 

2 A következőkben Bensow bizonyítékaira terjeszkedünk ki 1246 skk. 

39* 
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nem látják. Mire való az isteni ismeret ? Ha Isten öröktől fogva 
tudja, mikor és miért fogunk imádkozni, nem teheti öröktől 
fogva a világegyetem kormányzását a mi könyörgésünktől füg-
gővé? Tudja, mit fogunk óhajtani, s ezt akarja Ö is öröktől 
fogva, mintegy megegyezteti akaratát a mi akaratunkkal. S ez 
nem fatalizmus, mint Bensow mondja, mert a fatalista szerint a 
világ rendje szabad akaratunktól függetlenül van meghatározva, 
a föntebbiek szerint pedig épen akaratunk irányítja bizonyos 
szempontból a világrendet. 

2. Ha valaki Istent változhatatlannak fogja fel, végtére is 
azt kell mondania, hogy a bűnbeesés is a világrendhez tartozik. 
Különben Isten változtatta volna akaratát, mikor az emberiség 
megváltását elhatározta. Az ilyen felfogás azonban praedestinatio, 
még pedig a supralapsarismus alakjában... Kétségkívül a bűn-
beesés valami módon az isteni értelemtől öröktől fogva átgon-
dolt világrendhez tartozik, de nem olyan értelemben, mint abból 
Bensow ellenünk fegyvert kovácsol. A bűnbeesés más módon 
tartozik a világ rendjéhez, mint maga a teremtés. Az utóbbi 
tisztán Isten szabad akaratától függött, az előbbi az ember sza-
bad akaratának ténye. Minthogy azonban ez a tény, a bűnbe-
esés feltétele annak a világrendnek, amit Isten öröktől fogva 
megállapított, valami módon a bűnbeesés is a világrend-
hez .tartozik. Ez azonban nem praedestinatio a supralapsarismus 
alakjában, mert az istentől megállapított rendhez csak a bűn 
ismerete szükséges, nem pedig a bűnnek az emberre való rá-
kényszerítése, amint praedestinatio tanítja. Az ember szabadon 
vétkezik, Isten öröktől fogva megismeri az ember elkövetendő 
vétkét, s ennek megfelelően öröktől fogva, nem az időben el-
határozza az emberiség megváltását. Az isteni akarat öröktől 
fogva ugyanaz, az időben nem változik. 

3. A világ teremtése sem egyeztethető össze az isteni változ-
hatatlansággal. Mondhatja valaki, hogy Isten öröktől fogva el-
határozta a mindenség teremtését; ez a nehézséget meg nem 
oldja. Bármiként legyen is, a teremtés után Istennek a világhoz 
való viszonya változik, s ezzel már adva van bizonyos változás 
Isten állapotában. (Zustand.)1 

Ennek az ellenvetésnek csak akkor volna valami ereje, ha 

1 Itt már nem az isteni akarat változtatásáról, nem Isten morális változ-
hatóságáról van szó. 
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Bensow előzőleg be tudná bizonyítani az isteni állag változha-
tóságának lehetőségét. Ez a viszony nem tartozik Isten lényegé-
hez, különben örök volna, maga után vonná a teremtés szüksé-
gességét. Ha pedig Isten lényege nem zárja magában ezt a 
viszonyt, kell, hogy az isteni állag valami módon változzék, mi-
kor ez az új viszony keletkezik; hiszen minden relativ feltételez 
valami abszolútot, mely elégséges alapja a keletkező viszonynak. 
Hogy ha azonban nem tudom bizonyítani Isten abszolút válto-
zásának lehetőségét, nem tudom megjelölni az elégséges alapot 
egy új keletkező viszony számára, melynek alanya Isten, termi-
nusa pedig a teremtett világ volna. 

De hiszen nem kell nekem bizonyítani Isten abszolút vál-
tozásának «lehetőségét» — mondhatná valaki. «Világos, hogy a 
teremtés után fennforog az említett viszony. S mivel megvan a 
viszony, adva lesz a szükséges abszolút változás is az isteni 
állagban . . . De nagyon is nem világos, hogy fennforog a kér-
déses viszony. Istennek a teremtett világhoz való viszonya nem 
szükségképen reális, nagyon könnyen és igen helyesen fogha-
tom én azt fel, mint az értelem műveletét. Az értelem könnyen 
átlátja, hogy a világnak Istenhez való viszonya valódi, reális, s 
ezt mintegy megkettőzi, a viszonyt reciprokká teszi, Isten is ha-
sonló viszonyba állítja a világgal. De mindez az értelem műve-
lete és semmiképen sem veszélyezteti Isten változhatatlanságát.1 

Én, akinek hathatós bizonyítékaim vannak, amikkel Isten fizikai 
változhatatlanságát bizonyítom, így fogom fel Istennek a világ-
hoz való viszonyát, s ha valaki ezt a viszonyt valódinak akarná 
magyar zni, annak elsősorban ki kellene mutatni bizonyítékaim-
nak helytelenségét, be kellene bizonyítani, hogy Isten magát 
fizikai változásnak vetheti alá.2 

5. Az öntudatlan Logos fogalma. 

Sajátságos tény, hogy a kenotikusok nem sokat tárgyalják 
magát az öntudatlan Lógósnak fogalmát, nem sokat törődnek a 
nehézségekkel, amiket ez a fogalom még akkor is okoz, ha köz-
vetlenül nem az isteni lényeg változhatatlanságát tartjuk szem 

1 S. Th. S. th. 1. p, q. 13. a. 7. 
2 Ugyanezt kell felelnünk Bensownak ; mikor a megtestesüléskor kelet-

kező új viszonyból (a Fiúnak az emberi természethez való viszonyából) akar 
magának fegyvert kovácsolni. Bensow 248. 1. 

\ 1 
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előtt. A depotenciált Logos megmarad szellemi lény, melyre 
következőleg semmi módon sem alkalmazhatók az anyagi világ 
tulajdonságai, s mégis megtartva az isteni természetet a maga 
teljességében elveszti öntudatát; a végtelen isteni gondolat el-
tűnik, helyét elfoglalja a tabula rasa, mely semmiben sem külön-
bözik az embrió érintetlen értelmi képességétől. 

De épen a Lógósnak ez az Öntudatlansága az, amitől vissza-
riad nemcsak értelmünk, de talán képzeletünk is. Ha a kenoti-
kusok megbolygatták volna az örök isteni gondolat végtelen 
actualitasát, ha ezt az actualitast felbontották volna az időben 
egymás után folyó tényekre, ha az isteni gondolatot véges gon-
dolatokkal helyettesítették volna, akkor még talán valahogy igye-
keznénk palástolni tévedésüket, vagy legalább is tekintettel vol-
nánk arra, hogy az isteni aktualitás, az örök isteni gondolat az 
emberi szellem legfönségesebb, de egyúttal legnehezebb fogalma 
is, melynek tisztaságát minduntalan meg akarja zavarni az az 
egymásutánság, végesség, szaggatottság, melyek a teremtett világ 
tényeinek jellemzői. A kenotikusok azonban nem állnak meg 
ennél az ismert tévedésnél, egyszerűen eltüntetik az isteni gon-
dolatot, s megalkotják hires fogalmukat, a gondolkozni képtelen 
szellemi lény képzeletet kínzó fogalmát. 

Ezek után — helyesen jegyzi meg Waldhäuser — a keno-
tikusoknak, hacsak a modernek példájára Krisztus istenségét tel-
jesen fel nem akarják adni, nem marad egyéb hátra, minthogy 
a pantheizmus gondolatainak segítségével .keressék az istenséget 
a depotenciált Lógósban, i S valóban a modern monizmus Isten-
sége, v. Hartmann «öntudatlan»-a (Unbewusste) valami hasonló 
lény, mint a kenotikusok öntudatlan Logos-a. 

Hartmann, hogy Istent megfossza személyiségétől, általá-
nosítja azt az ismert tényt, hogy minden véges lény csak akkor 
jön öntudatához, ha megismer valami kivüle létezőt, ha valami 
módon felfogja a «nem-én»-t, mely elvezeti az «én»-hez. Ezt 
általánosítja Hartmann, s nem fogad el egy végtelen lényt, mely-
nek öntudata nem más lény megismerésében, hanem saját actua-
litasában nyerné eredetét. Az Istenség, a Lényeg szerinte is 
abszolút független, s mert az öntudat föltétlenül a tudatos lényen 
kívül eső dolgoktól függ, azok nélkül lehetetlen, azért tartja 
Hartmann «isteni Szellemét» öntudatlannak.2 

1 Waldhäuser 86. 
2 Nicht die Sinnlichkeit, wie wir Menschen sie aus unserer Erfahrung 
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Ha Hartmann öntudatlannak, s mégis szellemnek nevezi 
egyedüli Lényét, Állagát, hatalmasan téved, de legalább palás-
tolni igyekszik tévedését. Spinoza rendszerét kissé megjavítja a 
kiterjedés attributuma helyébe az akaratot helyezi,1 s ezen lényeg-
telen javítás után ö is tagadja az anyag és szellem között való 
különbséget, s az öntudatot az anyaggal kapcsolja össze, mint ennek 
valami tulajdonságát fogja fel.2 Ilyen módon azután a Lénytől, a 
Szellemtől, melynek az anyag is csak megjelenési alakja, elvitatja 
a tudatosságot. Az ő Lénye tehát, az abszolút Szellem, ha szel-
lemnek akarja nevezni, helyesebben mondva szellemfölötti lény, 
melynek az öntudat épen úgy csak megnyilvánulása, mint az 
anyagi kiterjedés, maga azonban öntudatlan. Ha azonban az anyag 
csak az állag megjelenési módja, mely nem lényeges része az 
egyedül Létezőnek, akkor ugyanezt kell mondanunk a tudatról 
is, mely Hartmann szerint tulajdonképen az anyag őstulajdon-
sága. (Ureigenschaft.)3 

A kenotikusok a pantheizmussal ellentétben nem keverik 
össze az anyag és a szellem fogalmát, mint ahogy egy keresz-
tény theologus sem foszthatja meg eredeti tartalmuktól ezeket a 
fogalmakat. S épen azért a kenotikusoknál még megbocsáthatat-
lanabb a tudatlan szellem fogalma, mint a monistáknál. A keno-

kennen, ist die Bedingung des Bewusstseins, wohl aber die Rezeptivität, die 
psychische Reaktion auf eine von aussen kommende Aktion, welche als etwas 
selbst Ungewolltes in den eigenen Willenszustand des Geistes eingreift. Eine 
solche Rezeptivität in Gott annehmen, heisst statuieren, dass es für Gott ein 
Draussen gebe, dass es Aktionen gebe, welche als nicht von ihm gewollte 
seinen Willenszustand affizieren, wass alles ganz unzulässig ist sowohl vor dem 
wissenschaftlichen wie vor dem religiösen Forum. Hartmann, Religion des 
Geistes 149 1. Lásd Uhlmann 71 1. 

1 Philosophie des Unbewussten II. 458. 
2 Wenn wir oben die Empfindung als allgemeine ursprüngliche Eigen-

schaft der constituierenden Elemente der Materie in Anspruch nahmen, so war 
doch damit natürlich nicht die actuelle Empfindung gemeint, welche erst 
durch den äussern Reiz hervorgerufen wird, sondern das latente Vermögen, 
auf einen solchen Eingriff durch äussern Reiz mit der Empfindung zu ant-
worten. Diese metaphysische Wurzel des Atoms, welche zugleich seine Kraft, 
äusserlich nach bestimmten Gesetzen zu wirken, und seine Fähigkeit, auf eine 
Aenderung seiner äusseren Bewegungszustände mit Empfindung zu reagieren, 
umfasst und welche natürlich jenseits alles Bewusstseins liegt, kann man als 
das Unbewusste des Atoms bezeichnen, welches die primitivsten Urformen von 
Wille und Vorstellung in seinem Schoosse trägt. U. o. III. 117. 

3 U. o. III. 110. 
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tikusok tisztán látják az anyag és a szellem között való különb-
séget. Az egyik cselekvőképessége a mozgásra, fizikai hatásokra 
szorítkozik, a másik jellemző ténykedése a megismerés, a rá-
elmélés. S mivel ezekben a jellemző ténykedésekben maga a . 
cselekvő alany lényege nyilvánul meg, mivel ezek a ténykedé-
sek a lényegnek mintegy expansiói, kitörései, nem tudjuk elkép-
zelni sehogysem a depotenciált Logost, akinek meg kellene 
maradni szellemi lénynek s mégis el kellene veszteni öntudatát. 
A mély értelmű scholasztikus elv «modus operandi uniuscuiusque 
rei sequitur modum essendi ipsius»1 a megismerés rendjében 
megfordítva is alkalmazható, még pedig abszolút módon. A tény-
kedésből ítéljük meg a lényeget, annak milyenségét; ahol nem 
találjuk meg a jellemző ténykedést, tagadjuk a ténykedésnek 
megfelelő lényeget. S hogy ez az eljárás nem sérti a dolgok 
reális rendjét, hogy a föntebb említett elv megfordított alakját 
helyesen alkalmazzuk ebben az ontologikus rendben, azt vilá-
gossá teszi a föntebb papírra vetett gondolat, melyben a tény-
kedést mint a lényeg expansioját fogtuk fel, melyben utaltunk 
a lényeg és a jellemző cselekvés mód között való föltétlen össze-
függésre. 

A kenotikusok kizárják a depotenciált Lógóstól a szellemi 
lényeg jellemző ténykedését, az anyagtól független megismerést. 
Nem joggal tugadhatom én akkor ennek a Lógósnak szellemi-
ségét? Egy lényeg, mely képtelen az anyagtól független meg-
ismerésre, lehet valami vegetativ vagy szenzitív életet élő lény, 
de semmi esetre sem szellem. A depotenciált Logos lehet ilyen 
valami alsóbbrendű lény, s — ha tetszik — lehet emberi lélek, 
mely az érzéki ténykedések után, azok útján ébred fel az ön-
tudatlanság állapotából, de semmi esetre sem mondható, hogy 
a Logos megőrizte volna önkorlátozása után is szellemi lénye-
gét. A Fiú a megtestesülés előtt mindentudó, lényege maga vég-
telen gondolat volt, mely mindentől függetlenül ismerte meg 
önmagát, s magában minden létezőt és létezhetőt. A megteste-
sülés után képtelen bármiféle megismerési tényre, egész cselekvő-
képessége legfeljebb csak alsóbbrendű ténykedésekben merül ki, 
amiről ugyan a kenotikusok nem igen szeretnek beszélni. Ez a 
Logos nem őrizte meg szellemi lényegét. Ha megőrizte volna, 
nem lenne képtelen a szellemi tényeget jellemző ténykedésre. 

1 S. Th. S. th. 1 p. q. 89. a. 1. in corp. 
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Ha öntudatlan, mint az embrió, lehet emberi lélek, s ha ez nem 
tetszik, lehet alsóbbrendű lény, de nem tökéletes, ténykedésében 
az anyagtól teljesen független szellem. 

S még ha lehetséges is volna egy ilyen megismerni, saját 
tényeire reflektálni nem tudó «szellem», akkor sem tudnók el-
képzelni magát a szóbanforgő átváltozást, hogy t. i. egy tényleg 
gondolkodó szellem megfossza magát minden gondolatától. Ez 
a tény a képzelet szüleménye, mely valósággá nem válhat. 
A szellem elhatározza magát — magyarázzák a kenotikusok — 
többet nem gondolkozni, s nem gondol még erre az elhatáro-
zására sem, nem reflektál saját magára sem.. . Mindez csak kép-
zelődés. A tiszta szellem természetszerűleg tudatára fog ébredni 
annak, hogy semmit sem akar gondolni. Azt a tényt, mellyel 
magában fölteszi, hogy nem fog önmagára reflektálni, szükség-
szerűen követi a tudatosság. Ha minden más ismeret vissza is 
kerül a tudatlanság régióiba, az a határozott intuitio, melyben 
a szellem látja, hogy ebben a pillanatban semmit sem akar 
megismerni, meg fog maradni az öntudat perifériáján belül. 
A tudat tartalma a minimumra szorul össze, de el nem tűnik. 

6. Az isteni tulajdonságok átváltozása. 

Hogy az isteni tulajdonságokban a megtestesülés után 
valami változás állott be, az következetesen folyik magából a 
modern kenosis fogalmából, s ebben nem kételkedik egy keno-
tikus sem. Ha azonban pontosabban kell körvonalozni ennek a 
változásnak módját, mibenlétét, akkor sokszorozódnak a véle-
mények, kiki maga módjára akarja megoldani a megoldhatatlan 
problémát. Az összes próbálkozásokat talán három csoportba 
oszthatjuk, melyeknek mindegyike egy főgondolatot képvisel : 
1. a Xôyoç àaapxoç a megtestesülés előtt megfosztja magát relativ 
isteni tulajdonságaitól. (Thomasius.) 2. Ugyanaz a Xôjoç àaapxoç 
lemondott nemcsak a relativ, hanem összes isteni tulajdonságai-
ról. (Qess.) 3. A Fiú megtartotta összes isteni tulajdonságait, de 
nem eredeti alakjukban. (Martensen, Bensow.) 

1. Thomasius szerint az isteni tulajdonságok «az abszolút 
személyiség meghatározásai, még pedig önmagához való viszo-
nyában.»! Ezek az immanens tulajdonságok az abszolút értelmi-

1 Thomasius I. 48. 
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ség, abszolút hatalom, abszolút boldogság. Ezeken kívül vannak 
Istenben más tulajdonságok, melyekhez a teremtés ténye juttatta 
a Teremtőt, melyekben kifelé nyilvánulnak meg az immanensek. 
Ezek Isten relativ tulajdonságai: a mindentudás, mindenhatóság, 
mindenüttvalóság. A kenosis nem érinti az immanens isteni tulaj-
donságokat, azoknak változása magát az isteni lényeg változását 
jelentené. A depotenciált Logos csak relativ tulajdonságait vesz-
tette el, s ezek nem tartoznak az isteni lényeghez. Amint a 
teremtés előtt mindentudás, mindenüttvalóság nélkül tökéletes 
Isten volt, úgy a depotenciált Lógósnak isteni lényege is érin-
tetlenül maradt, mikor megfosztotta magát relativ tulajdonsá-
gaitól. 

Ez a hires megkülönböztetés azonban korántsem állja meg 
a helyét. Thomasius és a kenotikusok végtére is mindig oda 
lyukadnak ki, hogy az isteni ismeretnek és jelenlétnek azt a mó-
dosulását, melyet a világ teremtése von maga után, úgy fogják 
fel, mintha az isteni ismeret növekedett volna, az isteni minde-
nüttvalóság mint teljesen új tulajdonság sorakozott volna a többi 
közé. . . A dolog azonban egészen másképen van. 

Isten mint abszolút értelem teremtés nélkül is megismerte 
volna a teremtett mindenséget legalább is mint egy lehetséges 
világot, melyet végtelen hatalma létrehozhatott volna. Hogy 
most ez az ismeret nem egy lehetséges, hanem a létező világ-
nak ismerete, az nem az isteni gondolat bővülésének jele, mint 
inkább az isteni akarat tényének, mellyel Isten elhatározta a 
világ teremtését. Az isteni gondolat tartalma nem változott, Isten 
ismerte a világot öröktől fogva mint lehetségest és az időben 
létezőt... Hasonlóképen Isten mindenhatósága nem növekszik 
azáltal, hogy a világ mintegy szemléltetően elénk állítja ezt a 
mindenhatóságot. 

Leginkább Istennek a térben való jelenléte nevezhető va-
lami újnak, ami a teremtés előtt nem volt isteni tulajdonság. 
Igaz, az isteni lényeg szükségképen expansiv, szükségképen tölt 
be minden teret jelenlétével (s így tulajdonképen már a terem-
tés előtt lényegéhez tartozik a térben való jelenlét legalább 
hypothetice), de mivel a teremtés előtt nem volt tér, hiányzott 
az a tényleges praesentia repletiva, amivel a Teremtő áthat min-
dent, amit alkotott. Engedjük tehát meg, hogy bár az isteni 
actualitasban ez a tényleges térben való jelenlét semmi válto-
zást nem hoz létre, itt tényleg bizonyos szempontból valami új, 
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a teremtés előtt nem létező isteni tulajdonsággal van dolgunk. 
Ez az engedményünk sem segíti célhoz Thomasiust. 

Még hogy ha a föntebb említett tulajdonságok mindegyike 
is a mindenüttvalőság módjára tényleg valami új, külső módo-
sulást jelentene az isteni lényeg számára, még akkor sem lehet 
ebből a tényből a Thomasius-féle megkülönböztetésnek és az 
általa magyarázott kenosisnak helyességét magyarázni. Thoma-
sius nem bizonyította be, hogy ezek a külső módosulások olya-
nok, melyektől Isten minden pillanatban megfoszthatja magát, 
anélkül, hogy a világot megsemmisítené. Abból, hogy Isten a 
teremtés előtt nem volt mindentudó, mindenható, mindenüttvaló 
(tegyük fel, hogy ez helyes kifejezésmód) nem következik, hogy 
a teremtés után is lemondhat tetszés szerint ezekről a tulajdon-
ságokról. Könnyen lehet — s a dolog tényleg így van — hogy 
ezek a tulajdonságok, feltéve a teremtett világ létezését, épen 
úgy Isten lényegéhez tartoznak, épen. úgy abból folynak, mint 
az immanensek, az abszolút értelmiség, az abszolút hatalom stb. 
Míg valaki ezeknek a tulajdonságoknak szétválaszthatóságát külön 
be nem bizonyítja — s ennek bizonyítása szerintünk lehetetlen — 
addig immanens és relatív tulajdonságok segítségével nem ma-
gyarázhatja a Logos kenosisát. Míg valaki ezt be nem bizonyí-

- totta, mindig érvényes marad Bensow egyszerű gondolata : 
A relatív tulajdonságokat lehetetlen eltávolítani, anélkül, hogy 
magát a relációt is el ne távolítanók.1 Nem foszthatja meg ma-
gát a Logos ezektől a tulajdonságoktól, anélkül, hogy a világot 
megsemmisítené. 

2. Gess gondolatával ezen a helyen nem foglalkozunk. Elég-
volt az, amit föntebb Isten fizikai változhatatlanságáról mondot-
tunk. Ha az isteni lényeget megfosztjuk az immanens tulajdon-
ságoktól is, mi marad még a lényegből?... Különben Gess föl 
is adja a keresztény tant ; szerinte a Logos emberi lélekké válik, 
s a megtestesülés egészen megzavarja a Szentháromság lényegét. 

3. Látszólag legelfogadhatóbb volna az a^ felfogás, mely 
megtartja a Logos összes tulajdonságait, de változott alakban. 
Ehhez csatlakozik Bensow is. Helyesen jegyzi meg, hogy a lénye-
get szükségszerűen meghatározó tulajdonság nem választható el 
magától a lényegtől. Ezeknek a tulajdonságoknak azonban van-
nak esetleges modifikációi, melyek egyáltalán nincsenek a lényeg-

1 Bensow 276. 1. 

/ 
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gel szükségszerű összefüggésben. Eddig még semmi különös. Ha 
azonban a modifikációk konkrét megjelölésére kerül a sor, Ben-
sow sem tud többet adni, mint általában a kenotikusok. 

Szükségszerű tulajdonságok az abszolút értelem, a külső 
tényezőktől való függetlenség céljának elérésében, s a tértől való 
függetlenség. A mindentudás, a mindenhatóság és a mindenütt-
valóság — abban az értelemben, melyben ezeket a szavakat ren-
desen használjuk — nem mások, mint a föntebb jelzett lényeges 
isteni tulajdonságoknak esetleges ténykedési formái. (Betätiguns-
form.)1 így az abszolút értelemnek nem egyedüli működési for-
mája a mindenség végtelen, intuitiv és szimultán ismerete. A vég-
telen, az örök magára veheti az idő korlátait, s ennek megfele-
lőleg alakíthatja megismerési módját. így történt ez tényleg a 
Fiú megtestesülésekor. A megtestesült Logos megismerése disz-
kurziv, melyben nem együtt, hanem egymás után jelennek meg 
a dolgok képei . . . Mindez szépen hangzik, de többet nem mond, 
mint az előző próbálkozások. Végtére Bensownak is oda kell 
kijukadnia, hogy a Logos öntudatlanná iesz, akinek a Szűzanya 
méhében nincs sem intuitiv, sem diszkurziv ismerete. így azután 
már nemcsak az abszolút értelem működési formájától fosztja 
meg a Logost, hanem magától az abszolút értelemtől. Mert az, 
hogy a Logos csak a megismerő képességet tartotta meg magá-
nak, minden ismeret nélkül, semmit sem magyaráz. Ennél a 
pontnál ismét szembetaláljuk magunkat mindazokkal a nehézsé-
gekkel, melyeket már föntebb az «öntudatlan szellem» fogalmá-
ban megtaláltunk. 

Legérdekesebb, amit Bensow Istenre vonatkozólag a térről 
és időről mond. . . Isten független a tértől és az időtől. De, 
hogyha Isten nem vehetné fel a tér és az idő korlátait, nem 
volna teljesen független ezektől a tényezőktől. Tehát a kenosis, 
melyben a végtelen isteni lényeg bizonyos tér és bizonyos idő 
korlátai közé szorítja magát, lehetséges, s ez a lehetőség Isten 
lényegéhez tartozik... Remek szofizma : Isten e tértől független ; 
tehát alárendelheti magát a térnek. 

Istennek a tértől és az időtől való függetlensége azt jelenti, 
hogy Isten végtelenségével mindkettőt átöleli. Igaz, hogy Isten 
mindenüttvaló, igaz, hogy Isten bizonyos szempontból «imma-
nens» módon a világban van, hogy a kinyilatkoztató Isten 

Bensow 277.1. 

r 
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mintegy benyúl, belép az emberiség történetébe, i Mindez azon-
ban mást nem bizonyít, minthogy Isten a tér és idő ura, az idő 
végessége mintegy paralell módon halad az örökkévalósággal, 
anélkül, hogy azt kimerítené. Isten belenyúlhat mindig az embe-
riség történelmébe, éreztetheti hatalmát a tér bármely pontjában ; 
ilyen értelemben független a tértől, ez hozzátartozik lényegéhez. 
Ez a függetlenség azonban nem vonja maga után annak a lehe-
tőségét, — vagy mi több, szükségességét — hogy az isteni 
lényeg magára ölthesse a tér és idő korlátait, az isteni életet 
felcserélje az emberivel, mely egy pillanatra sem tudja magát 
függetleníteni ezektől a tényezőktől. 

Épen ellenkezőleg ez a felfogás nem egyeztethető össze 
Isten lényegével. Istennek, a végtelen tökéletességnek lényegéhez 
tartozik, hogy mindenütt jelen legyen, betöltse a tért jelenlétével. 
S mint Istenben minden, úgy ez a jelenlét is, az isteni lényegnek ez 
az expansiója is tény, actualitas. Ha én magamnak úgy képzelem 
el az isteni lényeget, hogy jelenlétét a tér bizonyos pontjaira rög-
zítse, már beviszem ebbe a lényegbe a képességet, azt a fogalmat, 
melytől idegenkedik minden fejlettebb istenfogalom. így csak ké-
pesség alakjában maradna meg az isteni lényeg expansiója, nem 
mondhatnám többé, hogy ez a lényeg minden tökéletesség tel-
jessége, fel kellene adnom a végtelen, szükségszerű actualitas Is-
tenben realizált fogalmát. S ha ezt feladtam, feladtam Isten lényegét. 

Ami az jdőt illeti, ennek fogalma annyira össze van nőve a 
változás, a végesség fogalmával, hogy egyiket a másiktól elválasz-
tani nem lehet. Ha Isten valóban az időben él, nem lehet változ-
hatatlan, nem lehet végtelen. Legalább is így van a dolog, ha meg-
tartjuk az időnek és az örökkévalóságnak régi, tisztán körvonalozott 
fogalmát. Ha azonban valaki megváltoztatja ezeknek a szavaknak 
értelmét, s nem magyarázza meg előre, mit ért idő és örökkévalóság 
alatt, akkor persze hajtogatja, hogy Isten «belép az időbe», magára 
ölti az idő korlátait. Ilyen és hasonló kifejezések maradnak, 
melyeknek értelme sokkal homályosabb, mintsem hogy velük 
tudományos munkákban bármit is meg lehetne alapozni. 

Esztergom. Dr. Meszlényi Zoltán. 

1 Bensow 250. és 279. I. Vom christlichen Standpunkt aus haben wir 
schliesslich hervorzuheben, dass der Gott der Offenbarung muss in die Ge-
schichte eingehen können. Ja, der ewige Gott geht in aller seiner Offenbarung 
in die Zeit ein, sich nach der vorhanden seienden Empfänglichkeit der Men-
schen akkomodierend. 250, 1. 
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s é g e é s j e l l e m z é s e . 

BIZONNYAL számosan lesznek, akik e törvénykönyv alapos át-
tanulmányozása után nem egy kifogást tesznek majd a mű 

beosztása, a törvényelőkészítés módja, számos üdvös reform-
kivánalom figyelmen kívül hagyása, a Codex egyházpolitikai 
irányzata, stb. miatt s a biráló megjegyzések között kétségtele-
nül nem egy helytálló is lesz, azonban mindez a Codex kor-
szakos jelentőségét el nem homályosíthatja. 

Külső formára bizonnyal ünnepélyesebb s az egyház alkot-
mányos életéhez jobban alkalmazkodó lett volna, ha a Codex 
tervezetét egyetemes zsinaton vitatják meg s döntik el, mi legyen 
a Codex tartalma. Valószínűleg több reformterv vált volna va-
lóra az ily módon alkotott codexben s ez nem-esekély előnyére 
vált volna az egyház örökké megújuló közéletének. E tagadha-
tatlan nagy előnnyel szemben állottak volna igen nehezen el-
hárítható hátrányok. A mű veszített volna átgondolt egységéből 
s a szavazások útján kialakuló döntés a különböző sok-sok vé-
lemény kinyilvánítása, előadása miatt igen sokáig húzódott volna 
a kánonok legtöbbjénél. Esztendőkig tartott volna, amíg a codex 
végleges szövege megszületik. Amai időkpedig—teljesen eltekintve 
a közben kitört világháborútól — nem valami alkalmasak eszten-
dőkig tartó egyetemes zsinat tartására. Hiszen minden főpásztor-
nak éberen kell őrködnie a gondjaira bízott nyáj körül ólálkodó 
destructiv, élvezethajhászó materialista tendentiák propagandájá-
nak távoltartásán, ártalmatlanná tételén, hogy mindannyian a Jó 
Pásztor méltó követői legyenek. A világnézetek titáni küzdel-
mében való résztvétel pedig az egyházfők minden idejét és ere-
jét otthon köti le s így az egyetemes zsinat vagy eredmény-
telen lett volna, vagy az egyház nem csekély kárával járt volna. 

Persze, aki mindenre kiható reformot várt a kánonjog codi-
ficatiójától, csalódottan teszi le a Codexet kezéből, azonban az 
ily követelményekkel fellépőt figyelmeztetjük, hogy a reformá-



A KÁNONJOGI CODEX LÉTREJÖTTE 599 

lás első pillanattól fogva csak másodlagos cél volt s ezt csak 
helyeselhetjük, mert a reformoknak gyújtópontba való állítása 
nemcsak csigalassúvá tette volna e nagy mű létrejöttét, de egye-
nesen felforgatott volna minden lucidus ordo-t. Igazi reform 
csakis az addig élő jogrend talajából nőhet ki, így lesz az nem 
abstract elmeszülemény, hanem az élet kívánalmait valóra váltó 
jogalkotás. A reformmunkát a Codex nemcsak hogy nem akasz-
totta meg, hanem ellenkezőleg, az egységes egészbe foglalással 
megkönnyítette a tájékozódást a tekintetben, mit kellene még 
megváltoztatni az érvényes jogban. Nyugodtak lehetünk a felől, 
hogy a Codex beható vizsgálata nyomán úgy a kánonjog tudós 
művelői, mint az egyházi administratioban ténykedők részéről 
megtörténik majd az útmutatás és óhajkifejezés a további cél-
szerű, józan reformok megvalósítása irányában. 

Szerény nézetünk szerint üdvös eredményt hozott volna az, 
ha a feldolgozandó joganyagot nem korlátozták volna a Corpus 
iuris canoniciben, a Tridenti zsinat decretumaiban, a pápai 
constitutiokban, valamint a római congregatiok és bíróságok 
határozmányaiban felhalmozott anyagra, hanem egybegyűjtötték 
volna az egyház csaknem kétévezredes teljes jogfejlődésének 
produktumait, megismerési forrásait. A munka persze így még 
sokkal nehezebb és hosszadalmasabb lett volna, hiszen nemcsak 
a törvényhozási, hanem a szokásjogi szabályok criási tömkele-
gére is kellett volna figyelmezni, de megérte volna a fárad-
ságot. Sokkal mélyebben szánthattak volna ily jogtörténelmi 
methodussal, elsődleges célul tűzhették volna ki annak a fölku-
tatását, mi az a mi isteni jogi eredetű az egyház alkotmányá-
ban és közigazgatásában. Ezzel szilárd keretek közé kerülhetett 
volna aztán mindaz, amit az egyház évezredes jogfejlődése ho-
zott létre. Ily módon világosan szétkülönböztethették volna a föl-
tétlenül érvényesülendőt a módosíthatótól, mely utóbbinál az 
lehetett volna a próbakő, beleilleszkedik-e az illető intézmény, 
szabály az egyház mai életébe, avagy annak fenntartása már 
erőltetett, célszerűtlen lenne, vagy -az pláne már elavult. Erős a 
hitünk, hogy nem egy komoly egyházjogi reformterv, melytől a 
Szentszék több tekintélyes hatósága épen azért idegenkedik, 
mert nem láthatja tisztán, nem-e hoz magával idegen, robbantó 
elemet az egyház csodálatraméltó jogépületébe, megértő mél-
tánylásra talált volna. 

A törvénykönyv-előkészítés, a gyökerekig ható módosítá-
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nak mellőzése nemcsak érthetővé, hanem indokolttá is teszi azt 
az óvatos conervatisvismust, mellyel az egyházat számosan gúnyol-
ják. Bölcsebb a meglassított haladás, mint a hebehurgya reform-
m d esetleg járó felfordulás. 

A kánonjogi Codex megalkotásával új távlat nyilt meg a 
kánonjog tanításában, mindennapi használatában, sőt tudományos 
művelésében is. A jogot alkalmazónak a legtöbb esetben biztos 
iránytűje lesz a Codex, a tanításban is kétségtelenül nemcsak 
figyelembe kell majd venni a Codexet, hanem az folyton nagyobb 
és nagyobb terjedelemben lesz a tanítás anyaga. Talán a legjob-
ban azt sajnálhatják a kánonjog tanárai, hogy búcsút kell venniök 
a régi jog forrásaiban kéznél levő casuisticától, amely nemcsak az 
előadás élénkítésére volt igen jó eszköz, de a jogot tanuló jog-
érzékét is fejlesztette s mindig szeme előtt volt, hogy a jogsza-
bály a társadalmi együttlét rendezésére szolgál. 

A kánonjog tudománya pedig újabb virágzásnak indul. Mi-
ként az eddigi jelek mutatják, eleinte a kommentárok, valamint 
a Codex létesítette újításokat tárgyaló művek, a kánonjog tudo-
mányának e könnyebb két műfaja, lesznek előtérben.! Később 
persze már inkább az fogja érdekelni a kánonjog tudósait, mit 
és hogy vett át a Codex a kánonjog eddigi forrásaiból. Ebben 
nem kis segítségükre lesz a Gasparri cardinalis jegyzeteivel el-
látott codex-kiadás, melyet a Codex első apparatusaként üdvö-
zölhetünk. 

Systematikus kézikönyvek sem fognak hiányozni, melyek 
az eddigi bevett felosztás keretein belül helyezik majd el a Codex 
vonatkozó jogszabályait.2 Sőt, úgy látszik, a mongraphia-iro-

1 Hazánkban egyes, a Codex jogának tekintetbevételével készült érte-
kezésektől eltekintve, felemlítendőnek tartjuk dr. Sipos Istvánnak tanulmányát : 
Az új egyházi törvénykönyv főbb vonásai és újításai. Pécs, 1918. A külföldiek 
közül különösen Anton Scharnagl-nak müve : Das neue kirchliche Oesetzbuch 
(München, 1918.), valamint Arnold Pöschl-nek: Kurzgefasstes Lehrbuch d. 
kath. Kirchenrechtes, (Graz u. Leipzig, 1918.) c. munkája érdemel különös 
figyelmet. 

Külön kategóriába tartozik a kitűnő berlini egyházjogi professzornak, 
Ulrich Stutrnak: Der Geist des Codex iuris canonici (Stuttgart, 1918.) c. 
müve, melybe több, a Codexet vizsgálgató értekezését foglalta a tudós szerző. 
Műve méltán sorakozik eddigi egyházjogi munkáihoz. 

A Codex újításait foglalja egybe Joh. Haring : Zusammenstellung der 
wichtigsten durch den neuen Codex iuris canonici herbeigeführten Änderungen 
(Graz, 1918.) c. dolgozata. 

2 Kiemelendő ezek közül Martin Leitnernek : Handbuch des kath. kir-
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dalom is újabb lendületet kap a Codex hatálybalépte követ-
keztében.1 

Korántsem gondoljuk azonban, hogy a kánonjog tudo-
mányos művelésében a jogtörténeti irány, mely oly remek gyü-
mölcsöket termett különösen Németországban, a Codex hatása 
alatt elcsenevészednék, sőt inkább azt reméljük, hogy a Codex 
újabb ösztönzést jelent majd a további jogtörténeti búvárkodásra. 

Vessünk most rövid pillantást a kánonjogi Codexbe, ismer-
kedjünk meg beosztásával. Már a tartalommutatóból meggyő-
ződhetünk a felől, hogy a Codex teljesen felöleli a kath. egy-
ház jogát s a feldolgozott joganyag systematikusan van elren-
dezve. Mintául az újabb világi törvénykönyvek szolgáltak. Ezzel 
az járt együtt, hogy az egyház szakított a régibb corpusok, a 
Corpus iuris canonici s a Corpus iuris civilis módszerével, mely 
casuisticus volt, az egyes fölmerült vitás jogeset autoritativ el-
döntésében rejlő jogelvet, szabályt illesztette előzményestől együtt 
a megfelelő helyre. A mai Codex elvontan fogalmazott káno-
nokból áll, melyek a szükséghez mérten paragraphusokra is osz-
lanak. A kánonok címekbe (tituli) foglalvák, melyek, mikor szük-
séges, még fejezetekre (capita) s emezek ismét cikkelyekre (arti-
culi) bomlanak. A titulusok öt könyvbe foglalyák, melyek ré-
szekre (partes) s ezek ismét sectiokra oszlanak. Az egész anyag 
technikai beosztása tehát világos, könnyen áttekinthető és ke-
zelhető. 

Miként a fentiekből kitetszik, a joganyagnak a Gregoriana 
Collectio óta hagyományossá vált, öt könyvre való, felosztását 
ezúttal is megtartották. Azonban csupán külsőleg, formailag, 
mert a tartalom elrendezése megváltozott. A Gregoriana Col-
lectio tartalmi beosztását az ismeretes emlékvers így jelzi: judex 
(a potestas jurisdictionis-on alapuló egyházkormányzat), judicium 
(peres eljárás), clerus (a potestas ordinis és az egyházi vagyon-
jog szabályozása), connubia (házassági jog), crimen (büntetőjog). 
Ezt a felosztást a kánonjogi Codex elhagyja. Helyette a kánon-

chenrechts. Auf Grund des neuen Kodex. Regensburg u. Rom, 1918., mely 
folytatólagos füzetekben jelenik meg. Eddig az első füzet jelent meg. 

1 A monographiák eddig különösen a Codex házassági jogával és bün-
tető jogával foglalkoznak előszeretettel. így Tim. Schäfer: Das Eherecht d. 
Codex iur. Canonici (Münster, 1918.), E. Göller: Das Eherecht im neuen 
Kirchl. Gesetzbuch (Freiburg i. Br. 1918 ), valamint Aug. Arndt S. J . : Die 
Zensuren latae sententiae (Innsbruck, 1918.) c. dolgozata az ismertebbek. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 40 
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jogi instutitiokönyv-írók elsőjének, Paolo Lancelottinak1 rend-
szerét fogadja el, mely lényegében nem más, mint a római öt 
remekjogász egyikének, Qaiusnak, az ő instutitioiban követett 
felosztása, némi módosítással. E felosztást a következő; hárem 
szó-vési a jogot tanuló emlékezetébe^ personae, res, actiones. 
Vagyis: személyjog, dologi jog és perjog. E hármas felosztáshoz 
negyedik könyvként Lancelotti a büntetőjog materiáját csatolja. 
E négy könyv elé a Codexben első könyvül egy általános részt 
tettek, melyben néhány bevezető s a régibb jogból átvezető ká-
non után az egyházi törvényekről, a szokásjogról, az időszámí-
tásról, a rescriptumokról, privilégiumokról, végül a dispensatiok-
ról szóló szabályok foglaltatnak. Mindjárt az első kánon meg-
állapítja a Codex hatályának területi kiterjedését, miszerint az 
csak a latin egyházra szól, kivéve azokat a kánonokat, melyek 
már természetüknél fogva az egész katholikus egyházra kiterjed-
nek, valamint azokat, melyek kifejezetten megmondják a keleti 
kath. egyházrészre is való kiterjedésüket. Az általános részt tar-
talmazó első könyv 86 kánonból áll. 

A második könyv, mely 639 kánont tartalmaz, az egyházi 
személyjogot foglalja magában, feldolgozván benne mindazt, a 
mi a potestas ordinis és iurisdictionis-ra vonatkozik, külön rész-
ben pedig a szerzetesek jogrendjének alapelvei szabályoztatnak. 

A 826 kánonból álló harmadik könyv az egyházi dologi 
jogszabályokat kodifikálja. Itt találjuk meg mindenekelőtt a szent-
ségekre vonatkozó jogi materiát s e beosztással megszűnt a há-
zassági jognak hagyományosan külön könyvben való tárgyalása. 
Azután a második részben a szent helyekről és időkről szól. Itt 
találjuk meg a böjtre vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek a 
régebbi disciplinával szemben számos enyhítést jelentenek. 
A könyv harmadik része az Oltáriszentség őrzésére és tisztele-
tére, valamint a szentek, szent reliquiák és képek tiszteletére, 
továbbá a körmenetek-, búcsújárások-, szent edényekre vonat-
kozó jogszabályokat tartalmazza. Ugyané részben szól a Codex 
a fogadalom és eskü szabályairól is. A könyv negyedik része 
pedig a potestas magisterii gyakorlását szabályozza. A bene-
ficiumra vonatkozó jogszabályok az ötödik részben vannak, a 
hatodik és utolsó részben pedig az egyházi vagyonjog többi 
szabályát találhatjuk meg. 

Institutiones iuris canonici. Perusiae, 1563. 
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A negyedik könyvben az egyházi peres eljárás szabályait 
látjuk. Ugyanide sorozták (III. rész) a közigazgatási úton való 
áthelyezés, elmozdítás és hivatalvesztés szabályait is. Itt futólag 
megjegyezzük, hogy a Codexnek a parochiák megkülönbözteté-
sére vonatkozó kánonai (can. 2147., 2157.) nem teljesen födik a 
magyar egyházjogi praxist s így azon változtatnak. Későbbi ta-
nulmányaink során még részletesebben kitérünk e pontra. A könyv 
második része tüzetesen tárgyalja a boldoggá avatási eljárás sza-
bályait. E könyv 643 kánonból áll. 

Az ötödik könyv az ő 220 kánonában az egyházi büntető-
jogot kodifikálja. 

Minden egyes könyvről külön-külön tanulmányban szólunk 
majd tüzetesen. 

Kétségtelen, hogy a beosztás nem egy tekintetben előnyös. 
Különösen könnyű az áttekinthetősége. De hátrányai is vannak, 
így a potestas jurisdictionis gyakorlására vonatkozó jogszabályok 
nincsenek oly jól elkülönítve a jo t e s t a s ordinis szabályaitól, mint 
a hagyományos régi felosztásban, hol külön-külön könyvbe vol-
tak csoportosítva; az egyházi officium szabályai a beneficium 
szabályaitól különszakítva tárgyaltatnak, stb. Azonban nem léte-
zik oly beosztás, mely valamennyi szempontból egyaránt töké-
letes lehetne. 

Miként az elmondottakból kitetszik, a kánonjogi Codex 
alapos, jól átgondolt, céltudatosan keresztülvitt és jól megérlelt 
törvényalkotási munka eredménye. Egységes vezérelvek szerint 
készült s ez igen nagy előnyére válik. Egyenetlenségek, homá-
lyos meghatározások alig találhatók benne. Latin nyelvezete 
cikornyátói mentes, világos, szabatos, hűvösen józan, könnyen 
érthető. Megalkotásának vezérelveiről, részleges reformjairól s 
egyházpolitikai irányáról külön értekezésben fogunk szólani. 

Végül két igen fontos kérdéssel kell foglalkoznunk. 
Az első az, hogy milyen állást foglal el a Codex az eddigi 

joggal szemben, antiquálja-e s így az a maga egészében elve-
szítette-e tételes jogi jelentőségét vagy sem ? E kérdésre maga a 
Codex megfelel a 6. kánonban, mely szerint az az eddig vigens 
disciplinât nagyobbára fönntartja, jóllehet alkalmas változtatá-
sokat is behoz. Nyomatékosan kifejezésre juttatja tehát, hogy a 
codificatio főcélja az érvényes jog egybefoglalása volt, nem 
pedig a reform. Ez csupán annyiban történt meg, amennyiben 
szükségesnek bizonyult. Az eddigi jogot ius vetus-nak, régi jog-

40* 
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nak hívja s vele szemben kimondja, hogy mindazok az egyházi 
törvények, melyek a Codex-szel ellenkeznek, hatályukat vesztik, 
ha csak particularis voltuk mellett kifejezetten fent nem tartat-
tak. A régi jogot sértetlenül átvevő kánonok értelme a régi jog 
tekintélye és bevett értelmezése szerint ítélendő meg. A régi 
joggal csak részben egyező kánonok, amennyiben a régi joggal 
egyeznek, annyiban a régi jog szerint értékelendők, kétség 
esetén pedig a régi joghoz kell alkalmazkodni. A büntetések 
közül csak azok maradnak érvényben, amelyeket a Codex fel-
sorol. Végül azok az eddig érvényes jogi szabályok, melyek sem 
kifejezetten, sem implicite nem vétettek fel a Codexbe, elvesz-
tették hatályukat, ha csak nem a kipróbált liturgicus könyvekbe 
foglalvák, avagy isteni vagy természetjogi jellegűek.1 

Tehát a Codex kétségtelenül caesura az általa létesített jus 
novum s az eladdig érvényes jog, most már jus vetus között. 
Nem jelenti azonban azt, hogy az eddigi jog a Codex megal-
kotása és hatályba lépése következtében csupán tudományos, 
jogtörténeti jelentőségűvé vált volna. Bizony nem egy részlet-
kérdésben ezután is vissza kell majd nyúlnunk a «jus vetus» 
forrásaihoz. Az új jogra zökkenő nélkül való átmenet is bizto-
sított tehát. 

A másik fontos kérdés a Codex hiteles értelmezésének kér-
dése. A Szentatya erről 1917. szeptember 15-én kelt «Cum Juris 
Canonici Codicem» kezdetű motu proprioban rendelkezett oly-
képen, hogy a hiteles értelmezésre és novellák készítésére bibo-

1 2.1.6. can. : «Codex vigentem, hue usque disciplinent plerumque retinet, 
licet opportunas immutationes afferat. Itaque : 1 .o Leges quaelibet, sive univer-
sales sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur, nisi 
de particularibus legibus aliud expresse caveatur ; 2.0 Canoiies, qui ius vetus 
ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud 
probatos auctores interpretationibus, sunt aestimandi ; 3.0 Canones qui ex 
parte tantum cum veteri iure congrmmt, qua congruunt, ex iure antiquo 
aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi ; 
4.0 In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, 
a veteri iure non est recedendum ; '5.0 Quod ad poenas attinet, quarum in 
Codice nulla fit nientio, spirituales sint vel temporales, medicinales vei, ut 
vocant, vindicativae, latae vel ferendae sententiae, eae tanquam abrogatae 
habeantur ; 6.0 Si qua ex ceteris disciplinaribus legibus, quae usque adhuc 
viguerunt, nec explicite nec implicite in Codice contineatur, ea vim omnem 
amisisse dicenda est, nisi in probatis liturgicis libris reperiatur, aut lex sit 
iuris divini sive positivi sive naturalis». 



A KÁNONJOGI C O D E X LÉTREJÖTTE 605 

rosokból és consultorokból álló bizottságot rendelt. E bizottság 
feladata 'mindenekelőtt a hiteles magyarázat, mégis azzal a kor-
látozással, hogy fontosabb kérdéseknél az illetékes római con-
gregatio véleménye előzetesen kikérendő.* Ha pedig a római 
congregatiok valamelyike az egyház egyetemes érdekéből újabb 
általános dekretum hozatalának szükségét látja s a Szentatya a 
javaslatot megerősíti, azt az illető congregatio a magyarázó com-
missiohoz köteles küldeni, hogy az a javaslatot egy vagy több 
kánonba foglalja. Ha az így létesült kánon a Codex hézagát tölti 
be, megjelölendő, hogy hova toldandó be s ilyenkor az a köz-
vetlen előző kánon számát kapja «bis», «ter» stb. megjelöléssel, 
ha pedig a Codex valamely kánonát módosítja, azt a kánont kell 
megjelölni, amelynek helyébe lép. Az ilyen változtatások a Szent-
szék hivatalos közlönyében, az Acta Apostolicae Sedis-ben 
közzéteendők.2 A bizottságot azonban csak hivatalból lehet 

1 L. a «Cum Juris Canonici Codicem» motu propriot (Acta Apost. Sedis. 
v. IX. 1917. 483. s köv. 1. és Cod. iur. can. LXV—LXVII. 1.), melyben 
XV. Benedek pápa a következőket mondja : «Ecclesiae bonum ipsiusque natura 
rei profecto postulant ut, quantum fieri potest, caveamus, ne autincertispriva-
torum hominum de germano canonum sensu opinionibus et coniecturis, aut 
•crebra novarum legum varietate, tanti operis stabilitas in discrimen aliquando 
vocetur». Ezért elrendeli, hogy : «I. Exemplum decessorum Nostrorum secuti, 
qui decretorum Concilii Tridentini interpretationem proprio Patrum Cardi-
nalium coetui commiserunt, Consilium seu Commissionem, uti vocant, consti-
tuimus, cui uni ius erit Codicis canones authentice interpretandi, audita tamen, 
in rebus maioris momenti, Sacra ea Congregatione cuius propria res sit, quae 
Consilio disceptanda proponitur. Idem vero Consilium constare volumus ex 
aliquot S. R. E. Cardinalibus, quorum unus coetui praesit, Auctoritate Nostra 
et successorum Nostrorum deligendis; his accedent tum vir probatus, qui 
sacri Consilii erit ab Actis, tum aliquot Consultores ex utroque clero iuris 
canonici periti, eadem Auctoritate designandi ; sed Consilio ius erit Consul-
tores quoque Sacrarum Congregationum, pro sua quemque re, sententiam 
rogandi». Az A. Ap. S. ugyanekkor (1. v. IX. 558. 1.) a bizottság tagjainak 
kinevezését is közli. Elnöke Gasparri cardinalis, tagjai pedig ugyanazok, akik 
a Codexelőkészítő ötös bizottság tagjai voltak s a consultorok is ugyanazok 
maradtak. Ez is jele az egyes intézkedések átgondolt voltának, mert kétség-
telenül azok az értelmezésre leghivatottabbak, akik a megalkotásban tevé-
kenyen részt vettek. 

2 «III. Si qnando, decursu temporum, Ecclesiae universale bonum 
postulabit, ut novum generale decretum ab aliqua Sacra Congregatione con-
datur, ea ipsa decretum conficiat, quod si a Codicis praescriptis dissentiat, 
Summum Pontificem de eiusmodi discrepantia moneat. Decretum autem, a 
Pontifice adprobatum, eadem Sacra Congregatio ad Consilium deferat, cuius 
•erit, ad decreti sententiam canonem vel canones redigere. Si decretum a 
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igénybe venni, fölvilágosítást az csupán az egyházfőknek ád, 
magánosok csupán ordinariusuk útján fordulhatnak az inter-
pretáló bizottsághoz.* ^ 

Ily módon az egyház jogélete követelte változtatások esz-
közlésének módja felől is bölcs előrelátással és körültekintő 
gonddal gondoskodott a Szentséges Atya, ezzel is megmutatván, 
hogy a Codex-szel egyáltalán nem akarja az egyház lüktető jog-
életét megmerevíteni. Ez pedig csak örömmel töltheti el az egész 
katholikus világot és megnyugodhatnak azok az aggodalmasko-
dók, kik úgy vélték, hogy a hosszú tartamú világháborúval, 
annak sok eddigi elvet és intézményt átformáló erejével a Szent-
szék nem vetett számot, midőn az elkészült Codex kihirdetését 
nem halasztotta el a háború utánra. Attól tartottak, hogy a már 
érvénybe lépett Codex súlyos akadálya lesz az Egyház számára 
a háború után elkerülhetetlenül fellépő óriási problémák, refor-
mok megvalósíthatásának. Valamennyien megnyugodhatnak. Szent-
séges Atyánk idézett motu propriojával reámutatott, hogy a ká-
nonjogi Codexet az egyház életének szolgálatára, nem pedig 
zsarnokául rendelte. 

A katholikus egyház méltó büszkeséggel tekinthet Codexére, 
az nemcsak egyenrangúnak bizonyul a világi codexekkel, de azo-
kat úgy a munka előkészítésében, mint átgondolt, higgadt vég-
hezvitelében felül is múlja.2 

Nagyvárad. Dr. Lutter János. 

praescripto Codicis discrepet, Consilium indicet cuinam Codicis legi nova lex 
sufficienda sit, si in decreto res vertetur de qua Codex sileat, Consilium 
constituât quo loco novus canon vel novi canones sint in Codicem inserendi, 
numero canonis, qui proxime antecedit, bis, ter, etc, repetitio, ne canon sede 
sua moevatur ullus, aut numerorum series quoquo pacto perturbetur. Quae 
omnia, statim post Sacrae Congregationis decretum, in Acta Apostolicae Sedis 
referantur». 

1 Acta Ap. Sedis. v. X. 1918. 77. 1. 
2 Értekezésem megjelenése után, magánúton szerezhettem csak értesülést 

a felől, mily kiváló szerepe volt a Codex megalkotásában dr. Serédi Jusztinián 
magyarországi consultornak, nemcsak a kánonok megszövegezésében, de sys-
tematikus egészbe való foglalásában is. Munkásságával szerzett érdemeit maga 
a Szentséges Atya is azzal méltányolta, hogy a kánonjogi Codex átnyujtását 
megörökítő gobelinen az átnyújtó küldöttség tagjai közé dr. Serédi Jusztinián 
képmását is fölvétette. Azt, hogy e felől értekezésemben nem szóltam, kizáró-
lag Serédi Jusztinián tudóshoz illő szerénysége okozta. E vétlen hiányt köte-
lességemnek tartottam helyrepótolni. 



k r i s t á l y l é l e k . 
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I. 

IZGALMAS és gondteli napjainkban szinte észrevétlen maradt 
Haeckel legújabb műve, Krystallseelen. Pedig bizonnyal ez az 

ő utolsó irása, hiszen azóta már az élettől és barátaitól is el-
búcsúzott a szívgyöngeségben szenvedő, halódó biologus. Köz-
ismert dolog, hogy nagynevű és korunk legkiválóbb elméi, akik 
ezúttal az ő kartársai is, bölcseleti és világnézeti műveit, «a 
Világrejtélyeket» és az «Élet csodáit» a legkeményebb bírálatok-
ban részesítették. Houston Stewart Chamberlain pl. Haeckel 
világnézetét vizenyősnek, esztelennek és bűnösen könnyelműnek 
nyilvánította. Paulsen1 őt lélektani botlásai miatt a német szel-
lem szégyenének mondotta. Chwolson2 felületes fizikai tudását 
bélyegezte meg. Loofs theologiai baklövéseit leplezte le. Reinke3 

pedig mint biologus sújtotta le Haekelt és nemcsak értelmét, 
hanem jellemét is kifogásolta. Ezek után kíváncsiak voltunk, 
visszavon-e Haeckel valamit tanaiból utolsó 152 oldalas müvé-
ben? Bizony semmit. Sőt — bár elég későn — kiegészíti néze-
teit a kristályok, főleg az eleven kristályok tanulmányozásából 
le.szűrt tanúságokkal; magáévá teszi Ottó Lehmannak és Walter 
Hirtnek nézeteit és nyíltan kimondja: ime minden él; minden 
érez és akar; tehát mindenütt megleled a lelket, a testi és a 
lelki életet egyaránt. A mindenségben csak egy állag van, amely 
Isten és természet egyszerre. Anyag és szellem az egy állagnak 
két tulajdona; test és lélek elválaszthatatlanok egymástól. Mára 
parány csupa érzés és csupa törekvés; tehát csupa élet és lélek. 
Az Élet csodáiban az állag tulajdonságait háromságba foglalja és 
ezek: anyag, erő és szellem. A kristályok természetrajza ezt a 
nézetét még inkább megcsontosították, egyelvűségét még hatá-
rozattabbá tették. 

1 Philiosophia Militans 1908. 
2 Hegel, Haeckel, Kossuth und das zwölfte Gebot. Zwei Fragen 1908. 
3 Naturwissenschaftliche Vorträge 1908. 53. o. 
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Kristálylelkek c. művét két nézőpontból vizsgálhatjuk. Az 
első: élnek-e tényleg a kristályok? A másik: élnek-e lelki életet 
a kristályok? Ha az első kérdésre tagadólag válaszolunk, akkor 
a másik kérdés is elesik. Jelenleg csak az első kérdéssel foglal-
kozom, bár a másik kérdéssel kapcsolatos lélektani elemzés éle-
sen rávilágítana arra a problémára is, hogy nem minden élet 
egyúttal lelki élet. A lelki élet, különösen a szellemi élet nem-
csak az életnek legmagasabb foka, hanem egészen sajátos termé-
szetű és külön elvből fakadó csodálatos élet, amelyhez sem a 
kristálynak, de még a növénynek és az állatnak sincs semmi köze. 

Főgondolataim a következők: Mi a kristály? Mi a folyé-
kony kristály? Mik a kettő keletkezésének tudományos okai? 
Milyen természeti hasonlóságok és különbözőségek vannak a 
kristályok és az élők között? Ezen természettudományos elmél-
kedések után bölcselő lélekkel igyekszem úgy a kristályok, mint 
a szerves lények életnyilvánulásait megfejteni és kinyomozni, 
ugyanazon erők és törvények dolgoznak-e valóban a szervetlen 
és a szerves világban? 

II. 
1. Mi a kristály? Kristály alatt általában olyan sík lapok-

tól határolt és meghatározott kémiai összetételű testet értünk, 
amelynek külső alakja a benső tömegszerkezetnek, illetőleg a 
kémiai összetételnek törvényszerű eredménye. Minden test, tehát 
minden kristály, bizonyos kémiai összetétellel bir. Amilyenek a 
kémiai elemek, olyanok a kristályok. A kristályos alakból ép úgy 
következtethetünk a kémiai összetételre, amint az elemek kémiai 
természetéből előre megmondhatjuk, mikép fognak kikristályo-
sodni. 

A kristályok keletkezését ismerjük. Tegyük fel, hogy a 
kristályosodás folyamatát telített óldatban kellene meglesnünk. 
Tegyük fel, hogy sót vagy timsót óhajtunk jegeces alakban 
létrehozni. A sókat tehát feloldjuk. Majd az oldatot melegítés 
által sűrítjük. Azután pedig lassan lehűtjük. A jegecesedés első 
pillanata lesz a legérdekesebb. A pici kristály a folyadékban 
hirtelen születik meg. A parányok kémiai vonzás folytán tömecsbe 
szöknek. Ez a kristálymag. Kezdetnek ép elég. Ez a váza és 
alapja a kifejlődő kristálynak. A kristályok növekedése már úgy 
történik, hogy a lapokra új anyag rakódik. A kristálylap ön-
magával párhuzamosan mintegy kifelé halad. Ha az új anyag 
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rárakodása nem minden irányban, azaz nem minden lapon egyenlő, 
akkor csak eltorzult kristályok keletkeznek. 

A kristályok növekedése tehát rárakodás, tapadás, külső 
hozzáadás útján történik. A kristály nem belülről dolgozza ki 
magát. Nem belső elvnek kifejlődése. Az új anyag nem jut a 
kristály testébe és onnan a külső lapokba. A kristály az új 
anyagot nem teszi előbb önmagához hasonlóvá és testének alkat-
részévé. Kő.a kövön építi fel a házat. Parányok parányokon 
adják a kristályt. A kristály növekedése nem életjelenség, hanem 
fizikai tapadás. 

2. Mi a folyékony kristály? Lehmann már 1877-ben azt 
tapasztalta, hogy a 146—450 C° hőmérséklet mellett megolvasz-
tott jodezüstnek kristályos a szerkezete, illetőleg az oldat a 
kristálykák tarka halmaza. Ezeket nevezte ő folyékony kristályok-
nak. Reinitzer botanikus 1888-ban a benzoilkoleszterin zavaros 
oldatában is felfedezte a kristályokat. A legszebb folyékony 
kristályokat mégis Vorländer állította elő.i 

Bizonyos anyagok tehát magas hőfokra hevítve zavaros, 
kettősfénytörésű (anizotrop) folyadékká válnak. Az oldat azonban 
még magasabb hőfok mellett kitisztul és egyszerű fénytörésűvé 
(izotrop) válik. A kétféle olvadási pont között jelentkező zavaros 
folyadék hol piramis, hol prizmaalakú kristályok sűrű halmaza. 
Ezek a szilárd kristályoktól annyiban különböznek, hogy éleik 
görbültek s így a piramis alakja inkább ellipszoid; a prizmáé 
pedig inkább hengerded. Ennek valószínűleg az a magyarázata, 
hogy minden kristályka két erő hatása- alatt áll. A tömecsek 
kölcsönös vonzása a tömecseket szilárd alakba igyekszik össze-
húzni, de viszont a hő a tömecsek parányait felette gyors moz-
gásban tartja és azok között levő vonzást úgy iparkodik meg-
lazítani; amint a gázok parányai között. A vonzással szemben 
jelentkező ellenállásnak eredménye nagyfokú felületi feszültség, 
amely az éleket gömbölyűvé teszi. 

A kristályos folyadék létezése ellen sok az ellenvetés. 
Riecke szerint nem jogosult a kristályos folyadék elnevezése sem 
és helyette ajánlja a kettősen törő folyadék elnevezését. Tam-
mann szerint pedig a kristályos folyadék nem egyéb, mint két 
különböző módozatú, egymással nem elegyedő folyadék emulziója. 

Mi a kristályos folyadék jelentősége? Maga Lehmann eze-

1 Kristallinische Flüßigkeiten und flüßige Kristalle. Leipzig, 1905. 
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ket a kristályokat «eleven» kristályoknak nevezi, vagyis a kris-
tályoknak életjelenségeket tulajdonít. Azt hiszi, hogy ezek az 
eleven, folyékony kristályok képezik a hidat, az összekötő lánc-
szemet a szilárd, élettelen kristályok és a lágy és élő plazma 
között. Az élet születésénél tehát nem a sejt az első lépés. A sejt 
is a fejlődés eredménye. A sejt keletkezését előkészíti ez a saját-
ságos, se nem szilárd, se nem cseppfolyós anyag, amelyet ép 
úgy nemzenek a szerves, mint a szervetlen anyagok. Az élő sejt 
evvel a kristályos anyaggal van megtöltve. A sejt megelevene-
dett kristály. 

íme a kristály jelentősége korunk természettudományában. 
Igaz-e ez? 

Az anyag tényleg a híd az élet megjelenéséhez, a lélekhez, 
a szellemhez is. Az anyag kapuján léptek a valóságba az élet, a 
lélek, a szellem. De akkor kell talán rokonságnak lennie a 
szerves és a szervetlen között? 

Maradjunk mindjárt a kristálynál, hisz a kristály az anyag-
nak előkelő kiadása és az anyag tulajdonságait fényesebben 
ragyogtatja, mint az alaktalan anyag. A kristályok között is tekint-
sük először a szilárd, azután pedig az eleven kristályok «élet-
nyilvánulásait». 

A szilárd kristályok életjelenségei : a) a szabályszerű külső 
forma. A kristály alakokat ölt, amelyek felett uralkodik a szám. 
A forma a kristály lényege. De a forma az életnek még nem 
lényeges eleme. Lehet valami alaktalan és élő pl. köröm és 
alakkal teljes és holt, pl. a test a halál után. A külső forma 
maga a természet egy-egy tárgyát még nem teszi élővé. Akik 
az élet lényeges tulajdonságait elősorolják, azok az alakra nem 
helyeznek túlságos súlyt, mert a szervetlen világ kristályai is 
alakokkal teljesek. 

b) A szilárd kristályok, mint az élők, növekednek. Az egyes 
jegecek szép kifejlett alakokba igyekeznek szökni. Bizonyos 
nagyságot törekesznek elérni. Tudjuk azonban, hogy a kristályok 
kiépülése külső és nem belső törvények szerint történik. 
A hasonló természetű anyagi részecskék egyszerűen rátapadnak 
a lapokra, amint a karlsbadi források vizébe mártott virágra is 
rátapadnak a sóalkatrészek és átveszik a virágcsokor alakját. 
A kristályok növekedése tehát fizikai és nem élettani törvények 
szerint történik. De talán az élő kristályok máskép is növeked-
nek? Erről is lesz mindjárt szó. 
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c) A kristályoknak is, mint az élőknek van visszaszerző 
képességük. A megsérült kristály is kinövi sérüléseit, mint a 
gyík az elvesztett farkát. Ám ez a visszaszerző képesség is külső-
leges. A karlsbadi megkövecsült csokorból is letörhetünk egy 
részt és az űj alkotó részek újból kipótolják a sebet. 

d) Ebből következik, hogy amint az élők a folytonos vál-
tozás mellett is megtartják testük alapformáját, ép úgy a kristá-
lyok is. A kristályok dinamikai egyensúlyállapota hasonló az élők 
azon jelenségéhez, hogy minden táplálkozás, gyarapodás, illető-
leg fogás dacára is külső alakjukat megtartják. De ez az össze-
hasonlítás sem bizonyítja, hogy a kristályok élnek. Mert ha két 
dolog egy pontban hasonlít is egymáshoz, minden másban telje-
sen különbözők lehetnek. A szökőkút, a vízesés, a láng is foly-
tonos dinamikai egyensúlyállapotfean vannak és nem különböz-
nek-e a kristálytól? A kristály pedig az élőtől? Amazok jelen-
ségeit fizikai törvények magyarázzák, az élőkéit ellenben csak az 
élettaniak. Ezt a gondolatot is élesebben megvilágítják az «élő» 
kristályok tüneményei. Walter Hirt1 után Haekel a következőkre 
hivja fel figyelmünket. 

a) A folyékony kristályok is növekednek (crescentia). Ez 
a növekedés nemcsak külső tapadás, hanem belső elnyelés (intus-
susceptio) útján is történik. Tapadás alkalmával az új elemek a 
régiek alakjához simulnak. Elnyeléskor azonban — mondta 
Lehmann is — az új tömecsek a régiek közé ékelődnek, azokat 
szétfeszítik és így illeszkednek be. Az állítólag belülről való 
gyarapodás, vagy mint Haekel nevezi Innenaufnahme. 

Kétségbevonom, hogy ez a gyarapodás belső, az élők 
növekedéséhez hasonló folyamat. Mindjárt látni fogjuk, miért. 

b) A folyékony kristályok állítólag táplálkoznak is. Ez a 
jelenség talán jobban megvilágítja az élő kristályok belső, szer-
ves működését. Miben áll ez a táplálkozás? Két érdekes példá-
val szolgálnak. Tegyünk valamely folyékony tápláló oldatba ugyan-
azon kristályos anyagnak egy szilárdabb és egy lazább szerkezetű 
alakját. Bizonyos idő múlva látjuk, hogy a szilárdabb kristály 
a lazábbat felemészti. Az erősebb felfalja a gyengébbet és annak 
vesztére gyarapodik. Sőt az is megtörténhetik, hogy két külön-
böző nagyságú, de ugyanazon szilárdságú kristályosodó anyag 
közül a nagyobbik felfalja a kisebbiket. 

1 Das Leben der anorganischen Welt, München, 1914. 
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Mindenesetre érdekes esetek, de ezek sem életjelenségek. 
A fizikai vonzás tüneményei jelentkeznek itt és nem a táplálko-
zás jelenségei. 

c) Erre ismét felhozhatják, hogy a folyékony kristályoknál 
ép úgy van anyagcsere, mint a szerves lényeknél. Haeckel, ille-
tőleg Hirt állítják, hogy az élő kristályok anyagcseréje szintén 
assimilatio és dissimatio útján történik. Sőt Hirt szerint a folyé-
kony kristályok lélekzenek is. Gázalakú anyagokat lehelnek 
ki és be. 

Ha ez igaz, akkor a két előbbi esetet is az élet kezdetleges 
megnyilvánulásai közé kell soroznunk. Be kell vallanunk, hogy 
az élő kristályok tényleg táplálkoznak, növekednek, még pedig 
anyagcsere útján. 

Mi az assimilatio? Az assimilatio valamely idegen, élettelen 
anyagnak élő protoplazmává való feldolgozása, átalakítása. Vagy 
valamely idegen anyagnak az élő testévé való átalakulása. A zöld 
növénysejtek, mindegyik a maga természete szerint, szervetlen 
alkatrészeket vesznek fel és azokat saját testükké változtatják. Az 
állatok és sok növény is a táplálékokat, legyenek azok tojás-
fehér, cukor, zsír stb., már szerves alakban veszik fel, amelyek-
nek azonban a növényi és állati sejtek protoplazmájává kell át-
hasonulniok. 

A folyékony kristályok táplálékjukat nem dolgozzák fel; 
azokat testükhöz nem teszik hasonlóvá. Nem is vesznek fel ide-
gen anyagrészeket, tehát nem is assimilálhatják, nem is tehetik 
önmagukhoz hasonlóvá azokat. Az élet jelenségei között pedig 
szinte a legcsodálatosabb, miként változtatja át a növény az 
ásványi alkatrészeket növénnyé, vagy miként változtatja át az 
állat a növényi testet vérré, izommá, csonttá. A szervetlen akkor 
lesz szervessé, amidőn a növény testébe felszívódik ; a szerves 
pedig akkor válik érzővé, mikor az állat szervezetébe illeszkedik 
be. A növény, mondjuk saját életét kölcsönzi az ásványnak. Az 
állat pedig a növénynek. És végül az ember szellemet hordozó 
teste elfinomítja a növénynek és az állatnak testét, mikor azokat 
önmagába felveszi. 

De semmiféle áthasonulás nincs kiválasztás (dissimilatio) 
nélkül. A szerves világ legelemibb része a sejt is úgy gyarap-
szik, táplálkozik, hogy kémiai alkotó részeinek elhasznált anyagát 
kiküszöböli és a táplálék útján új alkotó részeket assimilál, 
valami ehhez hasonló tüneményt az élő kristályoknál is felfedez-
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nek. Az élő kristályok is jegecesedés alkalmával ép úgy ki-
küszöbölik (excretio) a folyadékba dobott idegen anyagokat, 
mint a sejtek az idegenné vált alkatrészeket. Tehát a kristályok 
kiselejeztező működése ép oly élettevékenység, mint a sejté. Mi 
tagadjuk ezt az összehasonlítást. Az élő kristályok kiküszöbölik 
az idegen anyagokat, mert teljesen képtelenek azokat áthasoní-
tani, magukba illeszteni. A sejtek ellenben azért vetik ki azokat, 
mert fölöslegesek, kihasználtak és helyükre mindig idegen anya-
gokat vesznek fel, amelyek azonban hozzájuk hasonulnak, mikor 
életet nyernek az élőtől. 

A folyékony kristályok gyarapodása, táplálkozása, anyag-
cseréje vegytani folyamatok, nem életműködések. Ezekhez hason-
lókat a fizikusok mindig tapasztalnak. A nagyobb higanycseppek 
magukba olvasztják a kisebbeket. A gőzkamrákban a kisebb 
vízcseppek elpárolognak, a párák azonban újból lecsapódnak és 
a nagyobb cseppek térfogatát gyarapítják. Az élő kristályok 
létért való küzdelme is csak látszat. Az élők világában a létért 
való küzdelem főleg a fajok harca egymás ellen. A kristályok 
világában ellenben a só nem bántja a timsót, csak egyszerű 
kristályok olvadnak össze, csak egynemű kristályok veszítik el 
egyéni életüket. 

De más életjelenségeket is tulajdonítanak a folyékony 
kristályoknak. 

d) A folyékony kristályok — mondják — sejtfalat is ki-
választanak. A folyékony kristályokat sokszor keményebb hártya 
vonja be, amely megfelel a sejtfalnak, míg a belső anyag lazább 
marad. Ám ez a sejtfal csak látszat Hiszen sok folyékony test 
kap hártyát, anélkül, hogy azt a sejtfalhoz hasonlítanék. A tejen( 

lekváron, festéken stb. minduntalan képződnek hártyák, de ezek 
vegytani és fizikai, nem pedig élettani jelenségek. 

e) Más kristályoknál ellenben a sejtmaghoz hasonló képződé-
seket figyeltek meg, amelyek esetleg össze is olvadtak és akkor 
nagyobb sejtmagot alkottak. Haeckel bizonyos alsóbbrangú pro-
tisták sejtmagjához hasonlította ezeket. Ez is tévedés. Ha a sejtmag 
és a kristálymag egy élettel birnak, akkor egyféle működést is fejte-
nek ki. Ám a sejtmag életjelenségei (szaporodása, gyarapodása) nyil-
vánvalók; a «kristálymag» ellenben úgy létezésében, mint műkö-
déseiben vitás. Mert igaz, hogy a folyékony kristályoknál is beszél-
nek osztódásról, szaporodásról, amely hasonló az egysejtű élők 
oszlás útján való szaporodásához. Csak az a baj, hogy a hason-



648 
DR. TRIKÁL JÓZSEF 

lóság sohasem válik azonossággá. A túlhizott, eleven kristályok 
tényleg két darabra Szakadnak, amelyeknek ugyanaz a formájuk 
és a szerkezetük, de ez a szétesés, mint a vízcsöppnek is a szét-
esése, mechanikai törvények eredménye. Mivel a túlnagy kris-
tály részecskéi között kicsiny az összetartó, a vonzóerő, azért a 
taszítóerő érvényesül s a kristály derékbaszakad. Az élőknél a 
szétesés belső élettani folyamatok eredménye. A seitszervezet 
osztódása bonyolult folyamat, mert maga a látszólag egyszerű és 
egyforma sejt is igen finom, testi szemeink, sőt a mikroszkóp 
számára is észrevehetetlen szervezettel bír. Osztódás alkalmával 
ez a szervezet ketté szakad és úgy az anyasejt, mint a benne 
lévő sejtszervecskék is szétesnek, amely után sebeiket gyorsan ki-
forrni és behegeszteni törekesznek. 

f ) A folyékony kristályok párosodásáról is beszélnek, de ez 
az úgynevezett párosodás sem életjelenség. Előfordul ugyanis, 
hogy két szilárdabb, egytengelyű és orsóalakú kristályegyed 
összeforr és a kettőből kétszer akkora, ugyanazon alakú kristály 
származik. Ugyanez az eset áll elő akkor is, ha vízcsöppből egy 
harmadik ered. Nos és ez az utóbbi valóban élettani pároso-
dás-e? Az első is pusztán fizikai jelenség, a jegecesedés fizikai 
jelensége. 

Ismerjük azt az esetet is, mikor két különböző kémiai 
összetételű, de hasonló alakkal biró kristály forr össze. De ez 
sem párosodás. Az így létrejövő bastardalak nem valami teljesen 
új kristályegyed, sőt a két szülő kristályt nagyon is könnyen ki-
vehetjük a párosodás után is. Ha pedig szineik különbözők, 
akkor a bastardkristály is kétszinű lesz. A kristályok magas 
fizikai nyomás alatt forrnak össze, illetőleg párosodnak. Ily erő-
szakos egybeolvadások a természetben mindenütt előfordulnak. 

g) Végül Haeckel a folyékony kristályok csodás életjelen-
ségei gyanánt tünteti fel bizonyos rendkívül fürge mozgásokat 
is, amelyeket azok a hőmérséklet fokozása mellett a tápláló 
oldatban mutatnak. A gömbalakú cseppek gyorsan forognak 
tengelyük körül. A kigyóformájúak féregmódra tekerődznek. 
Ikergömböcskék hirtelen szétválnak, majd ismét összeolvadnak. 
A pálcikaalakúak előre- és hátrauszkálnak. i Alakváltozás, pároso-
dás, összeházasodás kisérik e mozgásokat. Haeckel szemében 
ingerlékeny, érzés és akarati tevékenység világos nyomai állnak 

1 Hudyma Emil : Az élet problémája, 1912. 31—34. 
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itt előttünk. És ezekből Haeckel azt a következteti, hogy az élő 
kristályok állagát ép oly öntudatlan érzések irányítják, mint a 
legalsó élő szervezetek, a protisták plazmáját. 

A természettudóst ezek a mozgási tünemények nem téveszt-
hetik meg. Hiszen azok oka a fokozódó hő, amely úgy a tápláló 
folyadék, mint a folyékony kristályok tömecseiben nagy forra-
dalmat idéz elő. Mennyi mindenféle jelenséget látunk, ha vala-
mely olvadó anyagot hevíteni kezdünk. Mennyi vonzó- és taszító-
erő működik ott és mily szeszélyes eredőket létesít. A folyékony 
kristályok mozgási tüneményét is egyszerű fizikai törvényre, a 
folyadék felszinfeszültségének törvényére vezethetjük vissza, 
amelyet pedig a hő idéz elő. Semmivel sem csodálatosabbak 
ezek a jelenségek azon tüneménynél, amelyet gyerekkoromban 
magam is szerettem. Valami sörétalakú anyagot árultak akkor 
papirhüvelyben. Ha a hüvely végét meggyújtottuk, sustorogva, 
tekerődzve kigyó futott ki belőle. Ezt fáraókigyónak nevezték. 
Amilyen különbség van az eleven kigyó és a fáraókigyó között, 
ép olyan a különbség az élő sejt és az élő kristály között. 

Nem is lehet ez máskép. Az élő több, mint az élettelen; a 
növény több, mint az ásvány. Az élettelen, az ásvány tehát 
nem lehet az élet elégséges oka. Amilyen a működés, olyan a 
lény. A szervetlen világ működése vonzás és taszítás; kémiai 
kapcsolódás és felbomlás, szóval csupa külső elrendezkedés és 
alakváltozás. Az élet ellenben belülről kiinduló, gazdag képes-
ségekkel felruházott, anyagtalan, cél felé haladó valóság. Az élet 
tehát nem lehet az anyag jelenségeinek eredője, vagy kitevője, 
nem lehet az anyagi tünemények kísérője, az élet legalább is 
olyan független és önmagában álló valóság, mint az anyag. Sőt 
többnek kell lennie, mint az anyag, mert értékesebb az anyag-
nál. Az anyagnak kell lennie az élet szolgálatában és nem meg-
fordítva. Az élet, mint láthatatlan, súlytalan valóság az anyagban 
ölt külső kifejezést. 

Régi elv: materia appétit formas. Az anyag alaköltés után 
vágyódik. Talán ép a kristályok az élet útjainak első lépése. Talán 
a kristályokban lép az élet először az anyagi világ körébe. 
Minden kezdet nehéz. A kristályok, bár felfogták az élet első 
lehelletét és alakot, törvényt nyertek tőle, megmaradtak mégis 
anyagnak, de előkészítették az anyagot magasabb lehetőségekre 
is, kifinomították arra, hogy az élők testében tovább szerveződ-
jék, illetőleg szervessé legyen. Ilyen szempontból mondja Berg-
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son1 is: «az élet olyan folyam, amely magról-magra halad egy-
egy kifejlődött szervezet segélyével». Az élet törvénye, hogy 
szervezzen és a szervezetek útján egyre magasabbra hágjon. De 
ez a törekvés, az élet ez a folytonos önmaga fölé való kereke-
dése túllépi az anyagnak és a fizika-kémiai törvényeknek képes-
ségeit és új törvényszerűségek létezését tanúsítják. Ha tehát most 
a természettudomány talaját elhagyjuk és bölcseleti szempontból 
vizsgáljuk a folyékony kristályok, vagy általában a kristályok és 
az anyag természetrajzát és kérdezzük : 1. élhet-e a kristály, akkor 
voltakép arra a nagy problémára válaszolunk: visszavezethetjük-e 
az élet általános törvényeit az anyag fizikai és kémiai törvé-
nyeire? És 2. : az életjelenségek gépiessége és meghatározottsága 
(metanizmusa és determinizmusa) ugyanaz-e a fizikai és a kémiai 
jelenségek determinizmusával. 

III. 

Descartes óta a tudósok eszménye, hogy minden tudo-
mányt, az életét ép úgy mint az anyagét, mechanikára vezesse-
nek vissza. Persze ez az eszmény az életet illetőleg csak eszmény 
maradt. A modern éllettan megalapítója, Glisson, az ingerlékeny-
séget sehogy sem tudta mechanikai úton megmagyarázni. Brou-
sain, Claude Bemard is ugyanazon fáradoztak, de hiába. Beaunis 
és Gley mégis felállították a következő elveket: 1. az élőlény-
ben sincs önkénytesség, spontaneitás. 2. minden ellenhatás ezek-
nél is egyenlő a hatással. Minden élő közös eleme a proto-
plazma, amely bizonyos fizikai, vegytani, vagy mechanikai inger 
hatása alatt pontosan előrelátható munkát fejt ki. Ami pedig áll 
az elemre, áll az összetételre is. Az élő, mint egész sincs kivéve 
a hatás és ellenhatás egyenlőségének törvénye alól. Amennyi 
tehát az élőlényeknél a táplálék, ugyanannyi a keletkező hő 
mennyisége, illetőleg a kifejtett munka. S ha látszólag több erőt 
fejtenek ki, mint a mennyi táplálékot befogadnak, ennek az az 
oka, hogy az élők feszültségi erőkkel is rendelkeznek, amelyek 
a külső inger hatása alatt felszabadulnak. Az élők ugyanis erőt 
felraktározó gépek. Ép ezért az élőknél sem lehet önkénytesség; 
ezeknél is minden előre látható; okaiban mathematikailag pon-
tosan kiszabott. 

1 L'évolution Creatice 1911. 29. o. 
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Az ingerlékenység sem az élők titokzatos tulajdonsága. Az 
ingerlékenység oka a protoplazma elemeinek természetében és az 
elemek különböző csoportosításában rejlik. Amilyen a csoporto-
sítás, olyan az ingerlékenység. A csoportosítástól függ a szerve-
zetek fejlődése is. 

Ezen elvek alapján akarták az éllettant a fizika oldalhajtá-
sává tenni. De Claude Bemard i észrevette a nehézségeket és 
azokat őszintén bevallotta. A mechanikus világnézet alapgondo-
lata, hogy minden megvan mindenben és a jelenségek örökké 
ugyanazon módon ismétlődnek meg. Tehát nincsenek teremtő 
kezdetek, nincsenek kiszámíthatatlan csírázások a természetben 
sem. A csillagászat, mint a feltétlen mechanizmuson nyugvó 
tudomány, évezredekre képes előre nézni és visszatekinteni. Leve-
zetései és következtetései számtanilag biztosak. Ha minden tudo-
mányt mechanizmusra lehetne visszavezetni, akkor minden tudo-
mány mindent előre látna, vagyis deduktívvé válnék és egy 
adott főtételből az áltételek alágördülő láncszemein az élet és a 
természet titkait is ki lehetne bogozni. Claude Bemard belátta, 
hogy ez lehetetlen ábránd. Semmiféle gépies számítással össze 
nem egyezik ép a természettudomány két nagy elve: a fejlődés 
és az átöröklés. Minél jobban ragaszkodunk pedig a fejlődéshez, 
annál tarthatatlanabb a mechanizmus. Azért írja Claude Bemard : 
«Nyilvánvaló, hogy a tojásnak az az evolutiv (fejlődésképes) tulaj-
donsága, amely emlősállatot vagy madarat, vagy halat hoz létre, 
se nem fizikai, se nem kémiai valami». Vagyis az élet több, 
mint anyagi elemek összetétele; több mint az alkotó részek 
csoportosítása és reactiója, az élet egészen különleges elv. De 
mi ? Ezt Claude Bemard sem mondja meg, illetőleg, amit mond, 
az csak jelképes beszéd. De ki mondjiatná meg a földön, mi az 
élet. O szerinte az élet irányító eszme, idée, qui seule crée et 
dirige. Eszme, amely egyedül teremt és irányít. Claude Bemard 
felsorolja az élők jellegzetes vonásait: az organizációt, a szapo-
rodást, a fejlődést, a táplálkozást, az öregedést, a betegséget és 
a halált és azt találja, hogy mind e jelenségek megmagyarázha-
tatlanok, ha az életet nem tartjuk specialis, különálló elvnek. 
Marey is azt írja: «Ami engem illet, én nem ismerem az élet-
jelenségeket. Csak az élet megnyilvánulásainak két fajtáját szö-

1 Claude Bemard: La science experimentale 210. o. és Leçons sur les 
phénomènes de la vie. I. 51. 

Religio, h i t tud . és bölcs, folyóirat . 4 1 
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gezhetem le: azokat, amelyek érthetők számunkra és ezek mind 
fizikai vagy kémiai jellegűek és azokat, amelyek érthetetlenek.» 
A végeredményben Marey megegyezik Claude Bernarddal és ez 
az; hogy az élők világában a mechanizmus fogyatékos, hiányos, 
illetőleg megszakad. A tudomány mai állása mellett az élő 
lény számos jelensége fizikai és kémiai erőkre nem vezethető 
vissza. 

Ha pedig kutatnók, mi az életjelenségek (szerveződés, sza-
porodás, fejlődés stb.) közös lelke; mi az a megmagyarázhatat-
lan valami, amely minden életjelenséget jellemez és minden 
mechanizmusnak gáncsot vet, azt hiszem ezt a célszerűségben 
találnók meg. Ez a célszerűség a legelemibb életjelenségekben 
is megnyilvánul. Hiába mondja a mechanikus gondolkodó, hogy 
a protoplazmában nincs semmiféle önkénytesség, illetőleg nincs 
semmiféle célszerűség, tehát itt a visszahatás egyenlő a hatással. 
A protoplazma visszahatása sem akármilyen. Ennek is van teremtő 
képessége, amely nemcsak a visszaható protoplazma egyed fenn-
maradását biztosítja, hanem a kialakuló egyén fejlődésének és 
szaporodásának is kedvez. A protoplazma is élethordozó, de nem 
valamely határozatlan, minőségnélküli, általános életnek a hordo-
zója, hanem egy bizonyos életéé, amelyben benszunnyad az 
egyéniség, mint a protoplazma végső célja. Ugyanezt kell mon-
danunk a legalsóbbrendű élő lényekről is, hisz ezeket a körül-
mények is folyton új eshetőségek elé állítják. Wundt írja a pro-
tozoákról, cölentratákról "és a legalsóbbrendű állatokról, hogy 
ezek is «oly életnyilvánulásokat mutatnak, amelyek képzet- és 
akaratfolyamatokra engednek következtetni. Látszólag szándéko-
san ragadják meg táplálékaikat, elfutnak üldözőik elől s több 
efféle». Ez a minden izében egyforma és majdnem folyékony 
testű amőba is, ha magocskát talál, addig nyújtogatja nyúlványait, 
amíg azt egészen körülveszi és testébe sülyeszti. 

Az élet összes működése tehát, mind célszerű működések 
és ezen működések törvényei túllépik az anyagvilág fizikai és 
kémiai törvényeinek gépiességét. Az életben sohasem ismétlődik 
meg ugyanaz a pillanat. Minden pillanat más pillanat. Más a 
tartalma, más a követelése. Az élet csupa sokféleség, kiszámít-
hatatlan eshetőség. És ehhez kell az élőnek alkalmazkodnia. 
Folyton új körülmények között kell helytallania, szakadatlanul 
más és mas viszonyok közé illeszkednie. A mozdulatlan, merev, 
egyhangú gépiesség kerekei felmondják a szolgálatot, ha új 
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helyzetek elé állítjuk. Az élet ellenben célszerűség és célszerűen 
hozzásimul az új feltételekhez. 

Nevezzük már most az életet irányító eszmének, vagy élet-
elvnek, vagy dominansnak, vagy életlendületnek, az mindegy. 
E szavak és szimbolumok arra valók, hogy az élet sajátos jelen-
ségeit egy közös nevező alá helyezzük és a fizikai törvényektől 
elkülönítsük. Arra valók, hogy a szerves világban kiemeljük azt, 
ami éltet. A nyugvással szemben a mozgást; a gépiességgel 
szemben a szabadságot; az állandóval szemben a változatost; a 
sokféleséggel szemben az összefoglalót. 

Az élet a nagy szervező, mert a sejtek életét egy közös és 
egységes célba tereli, a testet szervezetekkel felfegyverzi. 

Az élet a nagy alkalmazkodó, mert belehelyezkedik az élet 
feltételeibe. Magára ölti a külső körülmények természetét, elő-
nyeit és nehézségeit. 

Az élet teremti meg magának a létfenntartás eszközeit, benső 
készségeket termel ki magából, megrögzíti és örökségül tovább 
adja azokat. 

Az élet a fejlődés és haladás; lépésre-lépésre emelkedik. 
Maga készíti el lépcsőit felfelé; egyre jobban kifejleszti, bővíti, 
gazdagítja és fokról-fokra teremti tovább önmagát. 

Az élet előre nem látható célok felé igyekszik. 
A feltétlen szükségszerűség az élők világában mind jobban 

enged merevségéből és mennél tökéletesebb lények körébe emel-
kedünk, annál több helye van a szabadságnak, a lehetőségeknek. 
Az élettani determinizmus tehát lényegesen különbözik a fizikai 
determinizmustól.1 

IV. 

De máskép is rájöhetünk arra, hogy az élet más elv, mint 
az anyag s az élet útjai mások, mint az anyag útjai. Eddig az 
élők sajátságait vizsgáltuk. Mily eredményhez jutunk, ha az 
anyag törvényeit mérlegeljük. Mit tanít a fizika az anyagról? 
A fizika rendületlenül vallja, hogy az anyag mennyisége állandó. 
A természetben anyag nem pusztul el. Az anyag örökké meg-
marad. Másrészt a világfolyamatokba elmélyedő fizikus kényte-
len azt is bevallani, hogy az anyagvilág, bár mennyiségileg min-

1 Emi! Boutroux : A természettörvény fogalma. 71. o. 
41* 
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dig ugyanaz, minőségileg egyre jobban lefokozódik, aláhanyatlik. 
Az anyag magára hagyva nem marad tökéletessége fokán, hant m 
siilyed. E két tapasztalaton nyugszik az anyag megmaradásának 
és az anyag elértéktelenedésének törvénye. 

Honnan van már most, hogy a világ az anyag restsége, 
tehetetlensége dacára össze nem omlik, sőt halad és fejlődik? 
Nyilvánvaló, hogy a haladás, a fejlődés, a magasabb fokra való 
törekvés az anyag benső természetéből nem folyik. Mindez az 
anyagra csak rákényszerített állapot, mely ellen tehetetlenségének 
egész súlyával küzd és ha győz, összeomlik, egyensúlyállapotba 
jut és ez a halál. Amíg az anyag a fejlődés útján halad, az élet 
hatalmában van. Mihelyt azonban az élet kimerül, az anyag tör-
vényei kerekednek felül. Az élet csak azért nem vész el ; a hala-
dás azért nem szakad meg, mert az élő élőt nemz és céljait iva-
dékaival valósítja meg. De ha egyszer az élő megszűnnék élőt 
nemzeni, az élettel minden fejlődés a semmiségbe zuhanna. Az 
anyag semmit sem őriz meg az életből. Előbb-utóbb az életet 
minden szépségét és nagyságát eltemeti. Az anyag restsége oly 
elemi erő, hogy nemcsak az élő ellen küzd, hanem saját formáit 
is megsemmisíteni törekszik és visszavágyik abba az ősi álla-
potba, ahonnan hajdan kilendülni kényszerült. Az anyag ugyanis, 
amint azt ma látjuk, szintén a fejlődésnek eredménye. Az anyag 
nem volt mindig olyan, amilyennek ma látjuk. Igen, igen nagy 
része láthatatlan gázokból állott, amelyek egyesülve láthatókká 
váltak. A látható anyag a láthatatlanság mélységeiből bukkant 
elő. Pl. a hydrogén és az oxygén láthatatlanok, de a víz mái-
látható. Az anyagnak tehát soká kellett fejlődnie, amíg a kristá-
lyok megszülettek. De az anyag ezen fejlődés ellen is küzd és 
ismét — mondjuk így — anyagtalanná válni törekszik, amint 
ezt Gustav le Bon bebizonyította. Az anyag az ősi nyugalom 
után vágyik, aminek elértéktelenedés az eredménye. 

Mondhatjuk-e már most, hogy a fejlődés az anyag termé-
szetéből fakad. Még a fizikai gépiesség sincs az anyag ínyére, 
annál kevésbbé a fejlődés. Amaz is csak rákényszerített állapot. 
Hiszen a gépiesség a legszigorúbb célszerűség. De az anyag 
természetéből folyik-e a célszerűség? Az anyagnak nincsenek 
önmagánál, saját nyugalmánál magasabb céljai. Az anyag gépies-
sége is ép oly kívülről fakadó és rákényszerített működés, mint 
minden ember alkotta gép működése. De a világban működő 
gépiesség nemcsak célszerűség, hanem észszerűség is, tehát ez 
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az észszerüség is az anyagba ojtott erő, amely az anyagot mind-
addig bűvös hatalma alatt tartja és működésre kényszeríti, amíg 
erősebb az anyagnál. 

Az az erő, amely az anyag felett áll, az élet. Az életnek 
szüksége van az anyagra, hogy testet öltsön és a tér és idő 
kereteiben megjelenjék. De az anyag csak akkor alkalmas az 
élet céljait megvalósítani, ha előbb az élet hordozójává válik. 
Más szóval előbb szerveződnie és alakot kell öltenie, azután át 
kell vennie a gépies működések észszerű ^törvényeit, azután az 
élet lehellete alatt szervesé kell valnia és a szerves élet minden 
fokát egész az emberi szervezetig be kell futnia. Ezen az úton 
nemcsak elfinomul, hanem át is lelkesül. A gépiességből a sza-
badság felé halad, mert az emberben a test, az anyag törvényei 
a szellem, a jog, az erkölcs törvényei alá képesek magukat 
alávetni. 

Ezen bölcseleti magaslatról nézve az anyagvilág is élettel, 
alakokkal teljes valóság. Az élet átment rajta, mikor restségéből 
kiemelte; mikor az anyag bár gépies, de célszerű törvényeket 
nyert (sicut sagitta a sagittante) az élettől, az észtől. Mert az 
anyagvilág minden izében, az atomtól fel a csillagvilág bámula-
tos mechanizmusáig, mindenütt ugyanazon törvények, összhang-
zatok, tervek valósulnak meg. Az atom az universum végtelen 
kis mása. Az atomban is az universum élete lüktet, universum 
észszerűsége remekel. Az anyag minden porcikájában ésszel van 
tele. Semmi sincs az anyagban, ami előbb nem volt meg az ész-
ben. Az anyag kapta az észszerűség minden csillámát és amint 
kapta, ép úgy el is veszíti azt, ha lehet. 

Van-e tehát az anyagnak lelke? Van-e a kristályoknak 
lelke? Oly értelemben van, amilyen értelemben a gépben van 
lélek; a gép is testet öltött szellem. De a gépnek nincs önma-
gából fakadó lelke;, tehát az atomnak, a kristálynak sincsen. Más 
szóval az anyagvilág minden porcikájának van alakja, formája, 
entelechiája, amely, mint az anyagba ojtott erő, szüli az anyag 
jelenségeit. Ezek az egyes anyagi jelenségek és működések azon-
ban nincsenek egymástól elkülönítve; mind együttvéve alkotják 
a mindenség életét. A nagy mindenség működésének tervrajza 
ép úgy nem fakad az anyagból, mint az atom, vagy a kristályok 
élete sem ered magából az anyagból. 

Haeckel, a nagy monista, látja az anyag csodálatos, ész-
szerű, látszólag lelkes műveit; annyira látja, hogy ezeket a mű-
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veket mind lelkecskéknek (atomlélek, sejtlélçk, kristálylélek stb.) 
tulajdonítja. Csak ott téved, amikor a lelkességet az anyagból 
származtatja. Nyilvánvaló ellenmondásba jut önmagával, amikor 
hol az anyag működéséit a léleknek; hol pedig a lélek műkö-
déseit fizika kémiai erőknek tulajdonítja. Ha Haeckel jól ismerné 
a bölcselet történetét, hamar rájönne arra, hogy az ő tanítása 
voltakép a régi platoi-aristoteleszi entelecheia felújítása, a hylo-
morfizmus újabb kiadása. Ezt rábizonyította Paulsen, mikor a 
Világrejtélyek cimű művét kiadta. És rrtég nyilvánvalóbb ez a 
Kristálylelkek c. munkájában. 

A Hackel-féle egyelvűség ép azért csak látszat, csak erő-
szakos és nyakatekert magyarázatok eredménye. A sejtlélek, a 
kristálylélek misztikus fogalmaiból kikacag az alapélmény, hogy 
a világ több mint anyag. A világ anyag és alak, test és lélek 
együttes műve. És míg a szervetlen anyagvilág a léleknek, ész-
nek, az életnek csak nyomait mutatja; az élőkben az anyag is 
életté válik és részt vesz az élet fejlődésében. 

Budapest. Dr. Trikál József. 



Pataky Arnold : A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilá-
gításában. /. rész. A bibliai Jeruzsálem története. Budapest, Szent-
István-Társulat, 1918. 45°. Ára 3 korona. 

A legnehezebb tudományos feladatok közé tartozik topo-
gráfiái történelmet irni Jeruzsálemről, amely fölött oly sok év-
ezred küzdelmei viharzottak el és amelyről szintén azt lehetne 
mondani, hogy a gyakori ostromok és pusztítások következtében 
alig maradt benne kő kövön. 

Pataky professzort széleskörű biblikus, archaeologikus és 
nyelvészeti ismeretei mégis rásegítették arra, hogy lehető pon-
tossággal megrajzolja a Szent-István-Akadémia 1917. jan. 12-én 
tartott felolvasásában a szentváros fejlődését a legősibb kortól 
egészen a Titus-féle ostromig. 

A zsidó történelem keretébe állítva szinte a szemünk előtt 
épülnek fel három nagy időközben (Dávid, Ezechias, Heródes 
Agrippa alatt) a legjeletékenyebb falak, melyek a szentváros 
vázát adják az illető korszakban. A tornyok számát és helyét is 
megállapítja szerzőnk. Az ő vezetése alatt belépve a különféle 
cifránál-cifrább nevű, de meghatározott fekvésű kapukon, felfedez-
zük és fixálhatjuk a nevezetesebb középületek (templom, királyi 
vár, paloták, a Millo stb.), királyi kert s vízvezeték helyét. Még 
a szentírásban említett kis tavak és források fekvésére is 
fényt derít szerzőnk részint a városban, részint a falakon 
kívül végzett körsétánkon. Mindössze tán a Bell. Jud. V. 11, 
4-ben említett Struthion-tó fixálásánál provokálja ellenkezésün-
ket, midőn azt írja: «Talán ez a János 5, 2-ben említett Bethesda 
tava, 9j èni -r̂  npoßocux^ %oXu[ißYjO'pa, a Vulgata szerint Probatica 
Piscina.» Jeruzsálemi informatióink szerint egész biztossággal 
megállapították ezen tó helyét, mely erat «quinque porticus 
habens» (Isai. V. 11.) egy a közelmúltban a Struthiontó közelé-
ben felásott, de attól külohböző tó és csarnokos épület romjaiban. 

Szerzőnk határozott állást foglal az újabb biblikus-archaeo-
logikus irodalomban annyit szereplő Sion-Ophel-vitában is és 
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pedig Ophel javára, amennyiben megállapítja, hogy Dávidnak a 
Szentírásban említett Sion-vára nem a mai Sión hegynek neve-
zett nyugati dombon feküdt, hanem a templomhegy (Moriah) 
déli folytatását képező Ophel-dombon. A Pentateuchus eredetének 
kérdésében is (15. oldalon) a magyar irodalomban szokatlan 
határozottsággal a Wellhauseni forrás-kritikai irány hívének vallja 
magát, midőn az egységes áldozati helyről szóló törvények ke-
letkezését a Deutoronomium kihirdetésével (621.), Joziás király 
reformjával és Jeremiás próféta fáradozásával hozza össze-
köttetésbe. 

Akik a biblia olvasásakor szeretnek minden eseményt a 
helyi keretbe beállítani, hogy az esemény szemléletesebbé váljék 
és a holt betű jobban megelevenedjék, azok nagyon jó hasznát 
vehetik Pataky tudományos alapossággal és átlátszóan világos 
nyelvezettel megírt művecskéjének. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

Isten és Krisztus a ma ítélőszéke előtt. Irta dr. Unterreiner 
József áldozópap, a hit- és bölcselettudomány doktora. Csanád-
egyházmegyei könyvnyomda, Temesvár-Belváros. Ára 5 K. Kis 
8° 93 1. 

A fent idézett cimű mű nem régen jelent meg könyv-
piacunkon, a szerző kiadásában. Kit nem érdekelne Isten és 
Krisztus kérdése ? A haladás mámorától megittasult modern em-
ber pörbe fogja és odahurcolja őket a racionalisztikus jelennek 
Ítélőszéke elé. Súlyos szavak hangzanak el felettük. A szerző 
alapos felkészültséggel áll eléjük s tolla alatt hatalmas apoló-
giává nőnek érvei. Rövid, de világos áttekintéssel elénk tárja a 
modern tanokat Istenről és Krisztusról s mint a józan bölcselet 
hitvallója mély megértéssel bírálja és cáfolja azokat. A modern 
világnézet egy darab története van megírva e lapokon. 

A szerző komoly és hasznos munkát végzett s könyvecs-
kéjével korszerű, tanulságos s egyben komoly és élvezetes olvas-
mányt nyújtott papoknak és világiaknak egyaránt. 

A mű előszavában csodálkozva olvastuk, hogy művének 
kiadására a szerzőt a többek közt az is ösztönözte, mert felelni 
kívánt azoknak, akik tudományos készültségében kételkedve 
alattomos áskálódással őt az érvényesülés útjától elzárni töreked-
tek. Nézetünk szerint az ilyen személyeskedő célzatú nyilatkoza-
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tok egy tudományos műben kerülendők. Tartson ki a szerző 
továbbra is ezen az úton s a megérdemelt elismerés bizonyára 
majd nem marad el. 

A könyvecske külső alakja, kiállítása és nyomtatása csinos. 
Ára, tekintetbe véve a háborús drágaságot, megfelelő. 

Arad. Ilkics István O. S. Bas. 

Járosy Dezső. A hagyományos gregorián korális zeneesz-
tétikai méltatása. II. kiadás. 8° 71 old. Ára 2 K. 

Szorgalmas zeneesztetánknak remekbe készült művecskéje 
ez. X. Pius motu proprioja mellett lelkes buzgólkodás. Lándzsa-
törés az egyház hivatalos zenéje: a hagyományos gregorián 
korális mellett. Először bebizonyítja, hogy a szöveg tökéletesebb 
bármi más zene szövegénél; aztán boncolóra veszi a zenei részt 
a modern zeneesztetika hármas nézőpontja : a naturalisztikus, for-
malisztikus és idealisztikus elmélet alapján s bebizonyítja, hogy 
ez a zene nemcsak történeti érdekesség cimén tarthat igényt 
érdeklődésünkre, hanem abszolúte a világ zeneirodalmának ,zenei 
remekei mellett egy csöppet sem szorul háttérbe. Mindezt egy 
zenetörténész komoly tudásával, egy esztéta finomságával és lel -
kes íróember színes tollával oly meggyőzően állítja,szemünk elé, 
hogy csak sajnálattal tesszük le könyvét: «kár hogy már vége 
van». Témáját teljesen kimerítette, mégis sajnáljuk, hogy nincs 
folytatása művének, melyben utasításokat adna, hogy ezt a pom-
pás elméleti részt miképen kellene megvalósítani, hogyan lehetne 
a templomi kórusokat rábirni a gregorián korális intenzivebb 
művelésére s a közönséget, hogy ezeket élvezze. Szerettünk volna 
egy kis fejtegetést, mi az oka, hogy a gregorián korális minden 
nagyszerűsége mellett miért oly népszerűtlen úgy az exekutiv 
egyházi zenészek, mint a hallgatóság előtt. Reméljük, hogy erre 
is mielőbb kapunk tőle egy hasonló magas színvonalú művet. 

D. D. 

Járosy Dezső. Az egyházzenei tanfolyamok módszertana. 
8° 33 old. Ára 1 K. 

Címe után elvont, elméleti tartalomra gondolunk, pedig 
nem az, hanem inkább beszámolás az első és második egyház-
zenei tanfolyamról. Ezek létesülése szerzőnek eléggé nem dicsér-
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hető érdeme. Látva azt a szomorú állapotot, melyben a magyar 
egyházi zene sínylődik, aminek oka a hivatásos zenészek, külö-
nösen a kántorok elégtelen zenei és különösen egyházzenei mű-
veltsége — mondom látva ezt, addig is amig egy magyar egy-
házzenei iskola létesül, évente 10 napos egyházzenei kurzust ren-
dez az érdeklődők számára. Persze ez nagyon kevés. Olyanok 
számára, akik semmit sem tudnak — pedig sajnos ilyenek is 
vannak — egyáltalában számításba sem jöhet, de hiszen az ilye-
nek úgy sem érdeklődnek tanulás iránt. Azok számára azonban, 
akik valamit tudnak, ha nem is sok, de mindenesetre valami s 
a tanfolyamon nyert alapon magánszorgalomból tovább építhet-
nek. A tantárgyak bölcs beosztása ez volt: A gregorián korális 
elmélete és gyakorlata, napi 2 óra, összesen 20 óra. II. Zene-
elmélet és összhangzástan főtekintettel a népénekre, napi 2 óra, 
összesen 22 óra. III. A liturgikus orgonajáték elmélete és gya-
korlata, napi 1 óra, összesen 10 óra. IV. Az egyházi zene litur-
gikája, főtekintettel annak reformjára; napi 1 óra, összesen 10 óra. 
A tanfolyam praktikus eredménye volt egy missa cantata, melyet 
a résztvevő tagok adtak elő. Mindezekről részletesen, érdekesen 
referál Járosy könyve, melyet melegen ajánlunk az érdeklődők 
figyelmébe. D. D. 

Juhász Kálmán : A verseci esperesség beosztása 1743-ban. 
Kny. a Délmagyarország tört. és rég. múzeumtárs. közlönye 
1916. évfolyamából. 

Juhász ebben az értekezésében Stanislavich Miklós csanádi 
püspöknek az egyházmegye belső szervezésére irányuló törek-
vésének egyik nevezetes részét, az esperesi kerületek szervezését 
s ezen munkásságából a verseci esperesség betöltését teszi tüze-
tes tanulmány tárgyává. A verseci esperesség betöltése a vele 
kapcsolatosan fölmerült jogi ügyek miatt szoros kapcsolatban 
van a püspöki hatóságnak a temesi bánsági kormányzattal szem-
ben való érvényesülésével s épen emiatt a látszólag szűk teret 
•érintő kérdés az egész egyházmegyére nagy fontosságú lesz. Az 
1743 február havában megindult küzdelem december 25-én a 
püspök akaratának megfelelő véghez jutott. 

A gazdag levéltári alapon megtrt tanulságos cikkhe? csak 
két megjegyzést akarok tenni. Ha már egyszer a szerző jónak 
látta, hogy záradékul Stanislavichnak azt a sikerét is említse, 
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hogy a makói uradalmat a püspökségnek megszerezte, akkor 
annak első adományozásakor nem azt kellett volna említeni, hogy 
a püspök csak haszonélvezetre kapta, hiszen később ő maga s 
utódai sem kapták másként, hanem hogy az első adomány 
Stanislavich személyének szólt «ohne weiterer Extension auf 
dessen Successores». A másik megjegyzésem, hogy konkretizál, 
reinkorporál, iuriszdikció, tendencia, parochiákat adminisztráló, 
kreálás, orgánum, mandatárius, prezentál, lelkipásztoráció, vitális, 
epizódikus stb. épenséggel nem oly kifejezések, amelyek nélkül 
magyar könyvben el ne lehetnénk. 

Pannonhalma. Sörös Pongrác. 

Dr. Constantin Gutberiet, Experimentelle Psychologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Pädagogik. Paderborn, 1915. 
367 lap. 7 Mk. 

Néhány éve egy protestáns vallású jeles német kísérleti 
pszichológus kifejezte előttem csodálkozását és elismerését, hogy 
a (német) katholikus papság a protestánssal ellentétben milyen 
érdeklődést és tájékozottságot mutat a tapasztalati pszichológia 
terén és nevezetesen a «Pharus» c. ismert katholikus folyóiratra 
utalt mint ennek a ténynek írott okmányára. 

Nos, ennek a — mélyebb okaiban is rendkívül tanulságos — 
jelenségnek bizonyítéka Gutberlet jelen könyve is. Nemcsak 
azért, mert itt egy katholikus pap, sőt szaktheologus vonul föl 
imponáló olvasottsággal egy beláthatatlan, sokfelé szántott és 
darabolt, sok helyütt kietlen területen — ezen nem is csodálkozik, 
aki tudja, hogy Outberlet immár öt évtizede mindig meghall-
gatni kész tanulékony figyelemmel és állandóan tollal a kezében 
kiséri a modern tudományos mozgalmakat; hanem azért is, mert 
épen a katholikus pap mint nevelő, bölcselő és theologus forog 
abban a veszedelemben, hogy azt az újat, amiről gondolja, hogy 
hitével összefér, a kiéhezettnek mohóságával, minden szellemi 
konzervatizmus nélkül veszi át. A mai tapasztalati pszichológia 
eredményeiről, kilátásairól, gyakorlati és nevezetesen pedagógiai 
alkalmazhatóságáról való avatott, minden jogos szempontot mér-
legelő tájékoztatás tehát, amilyent Gutberlet ígér, mindenképen 
szívesen látott vendég a katholikus bölcselő tudományos ott-
honában. 

Reváltja-e - Gutberlet könyve, amit igér ? A kiváló szerző 
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iránt táplált mélységes tiszteletem és hálám teljes épségben tar-
tásával azt kell mondanom, hogy nem. 

Mindenekelőtt néhány szót ennek a könyvnek a techniká-
járól: 

1. Gutberlet művei ellen többször fölmerült az a nem in-
dokolatlan panasz, hogy megírásuknál túlságos szerep jutott — 
az ollónak. Természetesen nem tiszteségtelen értelemben. Nem, 
ő mindig lelkiismeretesen idéz és misem annyira idegen a minta-
szerű szerénységű tudóstól, mint idegen tollakkal akarni ékes-
kedni. Hanem, szokása egy-egy szerzőt 3—8—10 lapon keresztül 
betű szerint idézni és közben csak olykor-olykor beiktatni egy-
néhány soros redaktori betoldást vagy kritikai megjegyzést. Ez a 
módszer mindenesetre könnyebb, gyorsabb és nagyobb arányú 
termelést tesz lehetővé, mint idegen gondolatmunka asszimiláló 
feldolgozása, logikai gyökereinek föltárása és szerves méltatása. 
De tájékoztatásra alig alkalmas, mert nem áttekinthető és vilá-
gossággyujtó logikai szempontok szerint, hanem önkényes iro-
dalmi elhelyezkedés alapján csoportosítja a tartalmat; aki nem 
szakember, azt Gutberlet könyvében elnyomja a sok, nern érték 
szerint minősített szerzőből vett, sokszor alig eltérő tartalmú 
végeláthatatlan idézet. 

2. Gutberlet az előszóban becsületesen jelzi, hogy német 
szerzőkre támaszkodik. Igaza van abban, hogy a német szerzők 
többnyire földolgozzák a külföldi írókat is. Azonban a szak-
ember előtt egy pillanatig sem lehet kétség az iránt, hogy a 
tapasztalati pszichológia mai állásáról és kilátásairól lehetetlen 
hű képet adni a francia és amerikai szerzők közvetlen, első kéz-
ből való méltatása nélkül. 

Hozzájárul, hogy a német szakirodalomból is csak a folyó-
iratokra van tekintettel ; az úttörő monográfiák és fényes össze-
foglaló munkák legföljebb itt-ott folyóiratokban megjelent is-
mertetések tükrében jutnak szóhoz. Ennek persze megvan a ma-
gyarázata: Gutberlet évtizedek óta lelkiismeretes kivonatokat 
közöl a Phil. Jahrbuchban azokból a pszichológiai folyóiratok-
ból, amelyek cserepéldányokként kezébe kerülnek. Hogy azon-
ban ilyenformán nem rendszeres, hanem csak ötletszerű egész 
támadhat, kézzelfogható. 

De hát ezek hiányok. S mert omne quod est, in" quantum 
est, bonum est, kérdezzük, mi értéke van annak, amit nyújt? 

Nagyban és egészben helyt állnak alaptételei : A tapaszta-



IRODALMI ÉRTESÍTŐ 629 

lati pszichológia nem minden a lélek-megismerés terén. A mai 
pszichológia módszerei sok ponton hiányosak, nem eléggé át-
dolgozotta'í. Eredményei akárhányszor lappáliák, akárhányszor 
bizonytalanok. Azért nem lehet azt követelni, hogy a pedagógia 
mindenestől adja át magát e még ki nem forrott tudomány veze-
tésének. Ezeknek a tüneteknek határozott kimondása és sok 
bizonyító adalékkal való megtámogatása Gutberlet művének 
érdeme. 

Nem lehet azonban dicsérni azt a módszert, melyet tételei-
nek igazolásánál követ. 

A fönt jelzett földolgozatlansággal függ össze, hogy egyet-
len fölvetett kérdés sincs szervesen, sőt érdemlegesen megtár-
gyalva. Az ember soha sem látja, hogy született meg egy-egy 
kérdés, kik voltak a (sokratesi értelemben vett) bábái, hol van-
nak a fordulói, kik voltak sorsának intézői. Gutberlet úgy jár el, 
hogy egy nagyon tág cím alatt (pl. figyelem) fölvonultat egy sereg 
folyóiratcikk-kivonatot, illetve idézetet, amelyek megállapításokat 
tartalmaznak, azután olyanokat, amelyek negatív instanciákat je-
lentenek be ; a döntést többnyire az olvasóra bizza. Ez a mecha-
nikai eljárás egyenlő rangban sorakoztat egymás mellé egészen 
különböző értékű embereket, szembesít akárhányszor olyanokat, 
akik az alapokban egyetértenek, azonban az ilyen ifjú tudomány-
nál óhatatlanul mélyebbreható kritikát kissé nyersebben, néha 
személyeskedve űzik, amit Gutberlet fölösleges deliciával köny-
vel el (237. lap). Gutberlet egy síkban mozgó, szürke egyforma-
ságba folyó képe a mai tapasztalati pszichológia jelen helyzetét 
és jövőjét meglehetősen sivárnak tünteti fel — legalább a nem 
szakemberben ezt a hatást kelti. És hát van is a dologban va-
lami, ha a modern pszichológiát azonosítják a pszichofizikával. 
Ez azonban anachronizmus. Persze Gutberlet szemében még 
mindig Wundt a modern pszichológia megföljebbezhetetlen fő-
mestere (pl. 127., 211., 230. lap). Pedig a helyzetet jellemzi az, 
amit Wundtnak egy neves tanítványa mondott nekem: «In 
Wundts Laboratorium dürfen schon seit Jahren gewisse Resul-
tate einfach nicht herauskommen bei den Versuchen». A Wund-
ton túlhaladó, Galton, Ebbinghaus, Binet és a würzburgi iskola 
programmján és eredményein tájékozódó pszichológia minden-
esetre nagyobb optimizmusra hangolja azt, aki akar dolgozni. 

Lehet már most föltenni a kérdést: Kiknek írta Gutberlet 
ezt a munkát? Kezdőknek és kompendiumos tudású olvasóknak 



6 3 0 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

nem; ahhoz nem elég világos, rendszeres, hú és különösen 
sok előismeretet kíván. Szakembereknek? Azok azt mondják, 
hogy aki nem dolgozott egy kísérleti tudomány módszereivel, 
nem illetékes értékük és eredményeik megállapítására. Mondjuk, 
hogy ezt nem lehet minden fönntartás nélkül aláírni; kereken 
tagadni sem lehet, és Qutberlet is szükségesnek tartotta az elő-
szóban igazolni illetékességét (gondolom, nem teljes sikerrel). 

De akármint van ez a dolog, igaza van Ebbinghausnak : 
«Man wird so weit kommen, als es ingeniösen Köpfen gelingt 
die Mittel und Wege dazu zu finden. Aber die Richtung der 
Aufmerksamkeit auf die Sachen, und nicht auf die Grenzen ist 
es, was dazu verhilft». (Qrundzüge der Psych. I3 95.) így cse-
lekedett Fröbes S. J., akinek fényes módszerrel és szuverén 
anyagkezeléssel megírt Pszichológiáját német egyetemek pro-
testáns és indifferens tanárai ajánlják hallgatóiknak, mint a leg-
jobb modern pszichológiai kézikönyvet, így Geyser (jelenleg 
freiburgi egyetemi tanár), aki a Psz.-ában ellenfeleitől is elis-
mert alapossággal dolgozta föl a modern pszichológiai anyagot 
a keresztény bölcselet metafizikájával. Qutberlet is az ő tiszte-
letreméltó tudományszeretetével és hihetetlen munkabírásával 
nagyobb szolgálatot tett volna a katholikus tudománynak, ha 
ehhez a programmhoz szegődik. 

Budapest. 
Schutz Antal. 



k i e g é s z í t é s a z ó s z ö v e t s é g i s z a k s z e m l é h e z . 

A Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft-nak leg-
újabban (1916. szepterében) megjelent 3. számában három érte-
kezés van. 

Ed. König, Poesie und Prosa in der althebräischen Litera-
tur abgegrenzt. I. (145—187. 1.) A szerző dolgozatának most 
megjelent első részében azt a kérdést kezdi fejtegetni, hogy me-
lyek az ószövetség költői részei? Elismeri, hogy számos régi 
költeménytöredék került az ószövetség történeti könyveibe. Költői 
daraboknak minősíti a Zsoltárok és Példabeszédek könyvét, Jób 
könyvének magános és páros beszédeit, Jeremiás Siralmait •'és az 
Énekek Énekét. A Prédikátor könyvét egészen prózában szer-
kesztett iratnak tartja, ' A prófétai könyvekről König úgy ítél, 
hogy ezekben itt-ott vannak ugyan gondolatpárhuzamok és 
szimmetrikus sorok, de ezektől eltekintve, a próféták szavai 
beszédek, nem pedig költemények. Ezt az állítását Izaiás, Jere-
miás, Ámosz és Ezekiel könyveinek számos helyéből bizonyítja. 

H. Windisch, Zur Rahabgeschichte (188—198. 1.) két érde-
kes párhuzamot hoz fel a római és görög történelemből a Józsue 
könyve 2. és 6. fejezeteiben említett Rahab jerichói parázna nő 
(2, 1 ; 6, 25.) történetéhez. Livius (Lib. XXVI, 33, 8.) és Valerius 
Maximus (Factor, et dictor. memorabil. 1. V. 2, 1.) elmondják, 
hogy midőn a második pún háború idejében Capua föllázadt a 
római uralom ellen, Cluvia Facula parázna nő a fogságba esett 
római katonáknak nagy szolgálatokat tett, miért is jutalmul a 
római senatustól szabadságot és javakat nyert. (V. ö. Rahab ven-
déglátását, a zsidó kémek megmentését és Jericho elfoglalása 
után Rahab és családja megkimélését.) — Kyzikosi Neanthes el-
beszélését a Muikxá-ban naukratisi Athenaios (a Kr. u. III. szá-

1 Véleményünk szerint ez az irat nem egységes munka, melyben prózai 
és költői részletek váltakoznak. 
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zadban) őrizte meg a AstTtvoaocpíara'. 13. könyvében. Eszerint a 
Hellespontos mellett fekvő Abydos városa egy parázna nőnek 
köszönhette megszabadulását az ellenséges uralomtól. Egy dőzsö-
lés alkalmával az említett nő kiszökött a városból és tudtára 
adta honfitársai seregének, hogy a város ellenséges megszálló 
serege ittas. Az erre bekövetkezett hirtelen támadás felszabadí-
totta a várost, mire a hálás nép 'AçpoSrarj üópvrj-nak templomot 
épített. — A három elbeszélésben (Rahab, Cluvia Facula és az 
abydosi nő esete) előforduló különbségek csak azt mutatják, 
hogy mind a három egymástól független, valóban megtörtént 
eseményt ad elő. 

Az utolsó cikk vitázó jellegű, H. Orapow berlini egyptolo-
gus „Zu dem Aufsatz von Prof. Beth «El und Neter»" (199—208,) 
című cikkében a maga teljes egészében elveti Bethnek érteke-
zését «El und Neter», mely a Zeitschrift für die alttest. Wissen-
schaft 1916. évfolyamában (129—186.) jelent meg és amelyről 
egyik szakszemlénkben is megemlékeztünk (az 1917. évf. februári 
számában, 145. 1.). 

d o g m a t i k u s s z a k s z e m l e . 

A már évek óta duló háború nyomasztólag hatott az em-
beri társadalom minden rétegére, s megbénította a nagy lendü-
letnek indult művelődés minden ágát. Jóllehet a háborús iroda-
lom, amely akár politikai, akár technikai stb. célokat szolgált, 
fellendült, mégis általában az anyagiakban való hiány s ezzel 
kapcsolàtban a folyton fokozódó mindennemű drágulás nagyon 
érezteti hatását a hittudományi irodalomban is. Ilynemű tudo-
mányos folyóiratok, főleg külföldiek egy része megszűnt, vagy 
pedig nagyon redukálódott. A kevés megjelent műve pedig sokat 
küzdött a mostoha viszonyokkal. Mindazonáltal dacára a sok 
nehézségnek örömmel üdvözölhetünk, néhány a háború utóbbi 
idejében megjelent szakmunkát. 

I. Szakkönyvek. 
1. Synopsis Theol.-ae Dogmaticae specialis: Dr. A. Sanda, 

in semin. Litomericensi Tlieol. profess. V. I. — Friburgi Brisgo 
viae. 1916. B. Herder. (XXIV, 384 o.J 9 kor. Az Ausztriában 
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szokásos egy évre — hetenkint több órában, vagy két évre — 
heti kevesebb órában előadandó hittudomány hallgatók számára, 
inkább positiv, mint kizárólag bölcseleti módon, bár ezt nem 
nélkülöző alapon megírt mű áll előttünk, amely a háború mos-
toha viszonyai folytán csak most látott napvilágot. Könnyű, vilá-
gos stylusban van megírva. 

A szerző szándéka a vitatott kérdésekben semleges maradni, 
s inkább a két irányt igyekszik kibékíteni, de valójában Molina 
tanai felé hajlik. Erősen kifogásolható az isteni erényekről szóló 
rész, amely az erkölcstan jog körébe tartozik. — Könnyebb át-
tekintés céljából az egyes fejezetek, szakaszok, pontozott szá-
mok által van tagozva. A fontosabb szentírás helyek kivannak 
fejtve, a szentatyák időrendben vannak citálva. A I. k.-ben a 
dogma fogalma és története után szól Istenről, a teremtésről, a 
kegyelemről és az isteni erényekről. A II. k.-ben az eredeti bűn-
ről s a megváltásról fog szólni. Mint kézikönyv eléggé hasz-
nálható. 

2. Dr. Bernhard: Lehrbuch der Dogmatik. 3. vermehrte u. 
verbesserte Aufl. I. és II. Band. Freiburg im Br. Herder. 1.1917. 
gro 8° (XII., 452 o.) — 1760 kor. II. k. 1918. (IX., 551.), — 
23 kor. Paderborni tanár közkedveltségnek örvendő dogmatikája 
már harmadik kiadást látott rövid időn belül, s annyira meg-
növekedett, hogy két vaskos kötetet foglal magában. A szerző 
a szigorú egyházi felfogást ügyesen köti össze a helyes tudo-
mányos felfogással. Világos, érthető alakban ír, érvei súlyosak 
bizonyítása alapos. Úgy a pozitív, mint az elméleti résznek kijut 
a maga része. A fontos a kevésbbé fontostól nyomás által van 
megkülönböztetve. Az irodalom meglehetősen pontos, mély tu-
dással van alkalmazva. Az ellentámadásokat ügyesen védi ki. 
A 3. kiadás, úgy tartalmilag, mint benső értéket tekintve, sok 
haladást mutat. Mellőzte ugyan a szerző a szónoki frázisokat, de 
sehol sincs híja az alapvető gondolatoknak, találó mondai oknak, 
megfelelő szak kifejezéseknek. Mint dogmatikusnak, úgy a szer-
zőnek is célja szent Tamást követni, de a vitatott kérdésekben 
mégis cserben hagyja vagy semleges marad. Az I. k.-ban tisz-
tázza a dogma fogalmát, majd leadja annak fejlődését. Azután 
szól Istenről, a teremtésről s a megváltásról. A II. k-ben tár-
gyalja a kegyelmet, az egyházat, a szentségeket, s az eschatalo-
giát. Mint kézikönyv egy kissé bő, de minden dogm. haszonnal 
forgathatja. 

Religio , h i t lud . é j bölcs, f o l y ó i n t . 4 2 
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3. Dr. Fr. Diekatnp : Katholische Dogmatik nach den Grund-
sätzen d. hl. Thomas I. k. 2. átdolg. kiadás. Münster in W. 
1917. Verlag Aschendorf — 8°. (X., 308.) 4 60 Mk. M. Glesz-
ner (1874) óta nem jelent meg német nyelven kizárólag tho-
mistikus irányú dogmatika. Már pedig az utóbbi évtizedek pápai 
iratai buzdítólag hatnak. (XIII. Leo: Aeterni Patris — 1879 
aug. 4., X. Pius: Doctoris Angelici 1914 jun. 29., XV. Benedek 
a bolognai kollégium számára (914 dec. 3.), szent Tamás 24 
tételét «veluti tutae normae directivae» — 916 márc. 7 elő-
írt s végezetül 916 okt. 29. Theissling L. domonkos rendfőnök-
höz intézett szavai Atqui huic Ordini Iaudi dandum est non 
tam quod Angelicum Doctorem aluerit, quam quod nunquam 
postea, ne latum quidem unguem, ab ejus disciplinis discesse-
rit.) Tekintettel tehát arra, hogy századokon át a pápák egész 
sorozata nemzetiségre való tekintet nélkül egy szívvel, lélekkel 
ajánlták szent Tamást, lehetetlen, hogy az Egyház legmagasabb 
tanítói állásfoglalása minden különösebb isteni gondviselés nél-
kül legyen. Szívből üdvözöljük tehát e munkát és őszinte öröm-
mel várjuk a másik kötet megjelenését is. A szerző szorosan a 
Summa után indul, ez képezi fővezér fonalát a beosztásban és 
tárgyalásban, utolsó és legfontosabb érveit a bölcseleti bizonyí-
tásban, döntésben. Könyve elején, 70 oldalon rövid áttekintést 
nyújt a dogm. forrásairól, s azután áttér a tulajdonképeni feladat 
tárgyalására. Az egyes tételeket kibővíti a kor viszonyai foly-
tán felmerült újabbkori felfogásokkal, bölcseleti rendszerek-
kel. Karakterisztikus jellemvonása a hűséges kitartás szent Tamás 
elvei mellett a legszélsőbb határig. Elvet minden kísérletet a 
két iskola közt, a scientia media föltétlen lehetetlen. Roppant 
kár, hogy német nyelven jelent meg, s így mint tankönyv alkal-
mazásban nagyon korlátozva van. De mint thomist. irányú dogm. 
az első manualék közt foglal helyett. 

4. De uno et trino. Tract, dogm. Dr. Joan. Dudek in reg. 
univers. Budap. dogm. prof. Opus posthumum editum ab eppo 
Nitriensi Budapest. 1918. — 6 kor. (417.). Boldog emlékű Dudek 
egy teljes, főképen a központi egyetemi hallgatók számára szük-
séges dogmatikát szándékozott írni, de csak első kötete jelent 
meg. Mint fehér holló látott napvilágot a magyar szerzőtől szár-
mazó dogmatika, amelyhez hasonló a letűnt század második fele 
egyáltalában nem alkotott. Dudek könnyű folyó stylusban ír, szo-
ros, logikus sorrendben halad előre, biztosan állítja fel tételeit, 
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világosan, érthetően fejti ki, s hathatósan, meggyőzően bizonyítja 
be. A szövegben gyakran előforduló magyar citátumok zavaró-
lag hatnak, s arra engednek következtetni, hogy a dogmatika 
főképen magyar ajkúak számára készült. A munka Istenről és 
a Szentháromságról szól. Ezt megelőzi rövid általános bevezetés 
és-a magyar dogma fejlődés története, amellyel bepillantást en-
ged a szerző a magyar termékeny ész e téren alkotott művészi 
alkotásaiba. Figyelemre méltó a két könyv végén előforduló 
függelék: 1. t. i. Malth. 28. 19., amelyben a Szentháromság nevé-
ben történő keresztséget fejtegeti dogma történeti alakban; 2. s 
Máté 3., 13— 17., amely a Szentháromság személyéről szól. 

Dudek munkája úttörő a magyar dogm. irodalomban, s 
nagy hézagot pótol. 

II. Kisebb dogmatikus munkák. 

5. Dr. J. Klug: Der Kath. Glaubensinhalt. Verlag v. F. 
SchÖningh. Paderborn. Alk. 6~50, geb. 8'50 — X. 520. A szerző 
könnyű, világos stylusban, érthető alakban a művelt nagy kö-
zönség számára egy, a ker. hitigazságok, dogmák kifejtését 
és védelmét elénktáró müvet nyújt, amely nagy szolgálatokat 
tesz kiváltképen napjainkban, midőn a modern szellemi térhódí-
tás annyira pusztít épen az intelligentia körében. 

6. P. Lippert S. J. : Gott, és u. a.-to'l: Der dreipersönliche 
Gott. Kis alak. 1917. Freiburg im Br. Herder. A szerző szép, 
mondhatnók gyönyörű stylusban, át-átszőve szebbnél-szebb gon-
dolatokkal magasabb regiókba vezeti az olvasót. Tudományos 
alakban való fejtegetést mellőzve — jóllehet ezt feltételezi — 
felemelő eszmecsoportosítással beszél a természetes úton meg-
ismerhető Istenről és a hit világító fénye mellett felkutatható 
háromszemélyű Mindenhatóról. A gyakorlati, mindennapi élet 
különböző viszonyaival küzdő, művelt ember előtt feltárja az 
istenség nagy titkait. Mint tudományos olvasmány melegen 
ajánlható. 

7. H. Lesét re: Der Kath. Glaube. Nach der. 14. Aufl. aus 
d. Französ. übersetzt v. E. Schäfer. Rottenburg a. N. W. Bader. 
914. (467 p.) A cím után ítélve nem más, mint a kath. hit 
rövid foglalata, rövid dogm. Az előadás tetszetős, apologetikai 
lendülettel. A főbb hitigazságokat meglehetős alapossággal, jól-
lehet röviden legtöbbször egyházi döntésekkel, szentírási helyek-

42* 
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kel és észbeli érvekkel bizonyítva. A fordítás elég jól sikerölt, 
csak a színezet tükrözteti vissza a francia eredetit. A vitatott kér-
désekben Molina elveit követi. Kisebb, a szövegben előforduló 
hibáktól eltekintve, nagy szolgálatot tesz a kevésbbé művelt, 
inkább népies világiak körében. 

8. Oarrigou-Lagrange R. O. P.: Dieu son existence et sa 
nature. Paris. 1914. — 10 Fr. A szerző teljesen tudományos ala-
pon, metafizikai érveléssel letárgyalja több száz oldalon Isten 
létét, majd ugyan ilyen módon Isten személyét. Az első rész 
már előzőleg megjelent a Diet, apolog. de La Foi Cath. «Dieu» 
c. alatt. Ehhez kapcsolva a szerző az isteni természetről szóló érte-
kezését. Erős kritikával, súlyos, meggyőző érveléssel boncolja 
szét a modern bölcseleti felfogásokat, s bizonyítja be a helyes, 
ker. felfogást. — E mű e téren elsőrangú s nagyon ajánlható. 

III. Fgyes kérdésekről szóló szakművek. 

9. Dr. Ed. Hugón O. P.: La Sainte Eucharistie. Paris.' 
P. Tequi. 1916. (372.) — 3 50 frc. Hugón a jelenkor, francia 
dogmatikusok egyik leghíresebb tudósa. Már számtalan munkát 
írt. Leghíresebb műve a Cursus Philae Thomisticae (6 kötet. 
Paris. Lethielleux 24 frc). Aristoteles — szt. Tamás művei alap-
ján készült, szép nyelvezettel, bő, főképen francia nyelvű iroda-
lommal. A jelenkor egyik legjobb bölcseleti kézikönyvének mond-
hatjuk teljes joggal. X. Pius buzdító és elismerő levelet intézett 
hozzá. Úgy az Euch, mint más művében is (Le mystère de la 
très sainte Trinité ; Le mystère de l'Incarnation stb.) tudományos 
módon, szakszerű tárgyalással ismerteti a kitűzött tant. Nyelve-
zete világos, előadásmódja könnyű. Ilynemű munkái nemcsak 
tudományos értékkel birnak a dogma terén, hanem erősen táp-
láló lelkiolvasmánynak is használhatók. 

10. Prof. Dr. Fr. Gillmann: Die Notwendigkeit der Inten-
tion auf Seiten des Spenders und des Empfängers der Sakra-
mente nach d. Anschauung d Frühscholastik. Erweit. Sonder-
abdruck a. d. Z. «der Katholik». (1916.) 74. p. — Dogmatörténeti 
művel van dolgunk. Az író kb. 40 szerzőnél kutatja, vájjon szük-
séges-e, a szentségek érvényességéhez egyrészt a kiszolgáltató, 
másrészt a felvevő szándéka a szentséget fölvenni. Általában véve 
az a nézet alakult ki már a korai scholastikában is, hogy mind-
két részről szükséges a szándék a szentséget fölvenni, bár e szán-
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dék nincs oly határozott formában kifejezve, mint a Tridentinum-
ban. A dogma-történet egy újabb értékes adattal gyarapodott. 

11. Dr. Joh. Nicoluzzi S. S. S.: Die Notwendigkeit d. hl. 
Eucharistie, Bozen, Lindau... Verlag Emmanuel 1917. (205.) 5 kor. 
B. emlékű X. Pius szellemétől áthatva készült a munka, amely-
nek szerzője ama következtetésre jut, hogy a legmlt. Oltáriszent-
ség vétele föltétlenül szükséges (necessitate medii) az örök üd-
vösségre, ebben követi Chrysostomus, S. Ágoston, S. Tamás 
tanait. Ennek végső oka pedig abban rejlik, hogy a keresztség-
ben megalapozott legbensőbb egyesülés az Úrral az Euch.-ban 
megy végbe, épen ezért oly annyira szükséges, s már az ifjú-
ságnak nagyon ajánlható. Az Eucharistia, a salmaticenses véle-
ményével szemben, amely szerint az Euch, a többi kegyelmeket 
közvetíti, mint célt, Dom. Soto véleménye mellett dönt, akinek 
tana szerint az Euch, minden kegyelem létrehozó oka. Tárgy-
mutató hiányzik. A dogmutikusok jó hasznát veszik. 

12. Dr. Bern. Dörholt: Der Predigerorden und seine Theo-
logie. fubilumschrläft. Verl. v. Ferd. Schöningh in Paderborn. 
(1911. 8° — IV. 159.). Az 1916 dec. 22. 700 éves fennállását ün-
neplő Domonkos-rend jubileumára készült és már előzőleg meg-
jelent a Divus Thomas 916. 3. évf. 4. füzetben. Az első részben 
a szerző a jubiláló illustris rend theol. fejlődését mutatja be, a 
másodikban pedig Summa Theol. bámulatra méltó szerkezetét 
tárja elénk. Az első részben nyilvánvalóvá lész, miként lett a 
domonkos rend theol. apró magjából, egy hatalmas terebélyes 
fa főképen Nagy Albert és aquinói szent Tamás művésziesen 
alkotó keze alatt, hogyan szállt síkra ellenségeivel, a scotismus-
sal és molinismussal, s ragadta el tőlük a győzelmi pálmát. 
Dörholt műve ismét sok vitára adott alkalmat. De factumként 
szögezhetjük le a következőket. Míg az elleniskolák alig, addig 
szent Tamás és iskolája kb. 30 pápa részéről oly magasztaló 
dicséretben és dicsőítő elismerésben részesült, s oly csillogó 
fényben ragyog a «Doctor Communis Ecclesiae» mint soha senki 
más hozzá hasonló; és ha az Egyház nem is döntött még né-
hány annyira vitatott tételben, mégis annyi föltétlenül biztos, 
hogy az Egyháznak szent Tamás tanaira, theologiájára — amely 
a hithez áll legközelebb — és bölcseletére vonatkozó kitüntető 
elismerése, nem lehet téves és nincs minden különös isteni gond-
viselés nélkül. 

13. Pesch Chr. S. J. Das Sühneleiden unseres göttlichen 
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Erlösers. 8° (VIII—178.) Herder Freiburg—Wien, 1916. 4-50 kor 
(L. Religio 1917 febr. 123 és dec. 741.) 

14. Dr. Szabó Vendel: Az egyház tévedhetetlenségének tárgy-
köre. Dogmabölcseleti tanulmányok. Győr, 1916. Egyházm. Sajtó. 
173. — 3 kr. (L. Religio 1917. jun. 450.) 

15. Dr. Tötössy Miklós: Kath. Hittan. Felső keresk. isk. 
számára. Budapest. Szent-István-T. 1916. — 48 — 1 kor. (Religio 
1917. jun. 449.) 

16. Dr. Aubermann Miklós: Kath. Hittan. Fels, keresk. isk. 
számára. 1917. Budapest. Szent-István-Társ. II. kiad. 63. — 1-50 kor. 

17. Miskolczy Jenő: A Szentháromság nyomai az ószövet-
ségben. Hittudományi értekezés. Vácz, 1917. 

18. Alois Bukovszky S. J. Die russisch-orthodoxe Lehre von 
der Erbsünde.\\xw\sbx\XQ.V, 1916. 

Lippa. Dr. Faragó János. 

a v i l á g h á b o r ú s k e r e s z t é n y l e l k i i s m e r e t . 
(L'Allemagne et les Alliés devant la Conscience chrétienne.) 

A világháború befejezése sok olyan, még ma is elrejtve 
működő áramlatot fog fölszinre vetni, mely ezt az állami föl-
fordulást előmozdította, amire a kezdetkor senki sem gondolt. 
Világnézetek egymás ellen és egymás közt annyira meghason-
lottak, hogy azoknak hatása mélyen érzésvilágunkba begyöke-
rezett, és békés kiegyenlítésükre évtizedek munkájára lesz szük-
ség. A politikai kiegyenlítődésen felül, államszervezeti változá-
sokon túl évezredes világfelfogások megbékéltetésére is sor fog 
kerülni. Ilyen világnézeti harcok a francia és német katholiku-
sok elmérgesedett vitája, amelybe nemcsak politikai gondolko-
dás és érzület van keverve, hanem magát a katholicizmus gyö-
kerét is megtámadó eszmék és érzések. Háborgásának elsimítá-
sára is törekedni kell. 

A háború a francia és német katholicizmust különbözteti 
meg és mindkét oldalról meredélyek, hasadékok tátongnak, me-
lyek jobbára elválasztják egymástól őket és universalis jellegét 
veszélyeztetik. Kifejezését nyerte azokban a vitairatokban, melyek 
francia részről a «La Guerre allemande et le Catholicisme» és 
a német választ követő «L'Allemagne et les Alliés devant la 
Conscience chrétienne», német részről a «Der deutsche Krieg 
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und der Katholicismus», a rákövetkező «Deutsche Kultur, Katho-
licismus und Weltkrieg» és Dr. Schrörs Henriknek, a'bonni 
egyetemen a katholikus theologia tanárának «Das christliche 
Gewissen im Weltkriege» című vitairata (P. Freiburg im Breisgau 
1916. Herdersche Verlagshandlung.) Schrörs tanár e védelmi és 
vitairatoknak lelki mozgatója, aki nemcsak Németországban, ha-
nem Angliában, Spanyol- és Olaszországban is tevékenyen hozzá-
járult ahhoz, hogy a német katholicizmus mind a világ, mind a 
pápa ítélőszéke előtt tisztán és épen kerüljön ki ebből az eszme-
zavaros háborúból. Utóbbi iratában egyedül küzd meg a «Co-
mité catholique de Propagande française à l'Étranger» tekinté-
lyes egyházfejedelmeivel és egyháztudósaival. Egyedül fogja fel 
a gyűlölet és harag csapásait, melyek ez irodalmi csatározásban 
nemcsak a német szellemet, hanem az egész német népet sújt-
ják. Nincs az a bűn, a tartuffeségtől az alattomos gyilkosságig, 
mellyel a francia vádirat meg ne szennyezné a német4rodalmi 
és katonai harcmodort. Schrörs az egyházi egységet látja ben-
nük megtámadottnak. Az egyház helyzete Németországban és 
Franciaországban mintegy a szakadás szélére van sodorva. Vele 
szemben kifejti, mily türelmetlenséggel dolgozott az orosz val-
lásos politika a szláv népek egyéb vallásával és a keleti keresz-
ténységgel szemben. Kitárja a pangermanismus vádjának hiúsá-
gát és kicsinyességét, a román szabadkőművesség közreműködését 
a háború kitörésekor és szerepét a balkánkérdésben. Majdnem 
minden egyes mondatát cáfolja a francia támadásnak és kimutatja 
a francia klérus tudatlanságát a német katholikus közélet nyil-
vánulataiban. Érdekesen világítja meg, hogy ez irodalmi csatazaj 
közben mint működik tovább az angol politika hatalmas hagyo-
mányainak megvalósításában még akkor is, midőn imperialis-
musa alá tartozó államokban a katholicizmust elnyomja és tör-
vénybe iktatja, hogy bennük csakis angol katholikus intézmé-
nyeket tűr meg, amivel a német katholikus misszionáriusok üdvös 
munkásságának gáncsot vet. így lehetetlenné teszi a bombayi 
német katholikus egyetemnek fönnállását, a keletázsiai területe-
ken és az Afrikában működő misszióknak terjedését. 

A franciák a becsület ellen használt fraseologiát teljesen 
kimerítik. «Hazugság», «hazudozó vakmerőség», «alattomosság», 
«farizeuskodás», «alakoskodás», «becstelenség», «tébolyodás», 
«durvaság», «a gőg részegsége», «lelki bélpoklosság» stb., oly 
enyhe kifejezések, melyeket soronkint alkalmaznak, sőt egy kü-
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lön német és külön római katholicizmust állítanak fc Nincsen 
az a vád, mellyel nem illetnék. Még a harmincéves háború bű-
neit is felújítják, hogyha a németeken egyet ütni akarnak. Egye-
nesen hirdetik, hogy ez a háború alapjában véve «vallásháború». 
Szemébe vágja a németnek, hogy Elzász-Lotharingiát dekatho-
lizálta, protestánssá tette, iskolapolitikájában sektarius elemeket 
honosít meg, a lutheránus és katholikus katonák a háború után 
egymás ellen fognak küzdeni és Németországban «rombadőlt 
templomokat» és «legyilkolt papokat» találunk majd, mint Bel-
giumban és Franciaországban. A katholicizmust, mihelyt a «Kai-
ser» megszólal, egyetemesen üldözik. Ezekkel szemben áll a 
francia katholicizmus érintetlensége, mely még ma is a «Gesta 
Dei per Francos» jelszó alatt működik. 

A némettel hasonló szellemben működik az osztrák katho-
licizmus is, mely azonban meg van győződve a németnek káros 
hatásáról, de nem tudja magát alóla emancipálni. 

Irodalmilag a franciák elvadultságát iparkodik Schrörs ki-
mutatni, midőn a német védő iratnak értelmét kiforgatják, meg-
csonkítják és így pellengérre állítják. így bánnak el a német 
császár összes nyilatkozataival. 

Az egész irodalmi hadjáratnak lényege francia részről : 
«Nous sommes le sel de la terre. . . Dieu nous a appelés à civi-
liser le monde». 

Váljon a béke ezeket, mélyen az emberi szívbe oltott gyü-
lölségeket meg fogja-e szüntetni és a két ellenség e téren is 
leteszi e a fegyvereket, azt alig lehet remélni ily elkeseredett 
és áldatlan kitörések után. A német katholikusok mindenesetre 
számítanak a szentszék döntésére, melynek hivatása lesz az egye-
netlenségek és hazugságok megszüntetése, ámde ily mérgezett 
nyilaktól ütött sebektől hosszú ideig tovább fog sajogni mind 
a két fél felebaráti érzése:. 

Budapest. Morvqy Győző'. 
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v i l á g é s t ú l v i l á g é r t é k e l é s e . 

Az emberi élet egy bizonyos időre ide van kötve a föld-
höz. Ahány érzékszervünk van, ugyanannyi kötelékünk, mert 
ezek mind e világhoz vonzanak. A szem és a fény nagyon 
összetartozik. A fül és a hang egész egymáshoz illő, az orr és 
illat, a felület és tapintás, föld és a járás, az íz és nyelv kölcsö-
nösen egymásba fogódzkodik. Napsugár és a föld egymást nél-
külözni nem tudó pajtások, a földnek kell a napból világosság, 
melegség, hogy áz élet meginduljon, minden tárgyában a kör-
nyezetünknek nagyfokú felhalmozódásban van, az ember maga 
is tele van mindkettővel, hiszen a napsejtek, melyekről a ter-
mészettudomány tanít, ennek tárházai. Na és a nap el tud lenni 
föld nélkül ? Talán el, talán nem, amint felfogjuk, tudjuk ugyanis, 
hogy a nap óriási hőt lövel ki magából, természetes kerületé-
nek minden irányába. A kilövelt hőnek felvevő közegek kelle-
nek, különben a kisugárzás a lehető legnagyobb fokra emelked-
nék és a határtalan térbe futna bele, mely gyorsan szétszállítaná 
a nap hevét, így azonban a körülötte levő égi testek, közöttük a 
földünk is nagyon jó szabályozó; természeténél fogva minden 
égi test csak bizonyos kaloriájú hőt tud lekötni, a többit vissza-
löveli, így a kisugárzás szabályozója, azért történik meg, hogy a 
nap új égi testeket fog maga mellé, hogy egyensúlyát és kisu-
gárzása mértékét szabályozza. Ami érzékszerveink is erősen 
tapadnak a világhoz, mert belőle élnek. A halál a kapcsolat meg-
szűnése, érzékszerveink akár gyengeség folytán, akár beteg-
ség miatt nem tudnak alkalmazkodni a környezethez s így be-
áll a halál. A világ nem kép és nem képlet, hanem valóság. Tőlem 
függetlenül létezik, a fényt teszem fel nem az én szemem teremti, 
hanem ettől függetlenül van és ha behunyom, akkor is van a 
fény, csak számomra nincs. Ebből általánosítva a tételt, követ-
kezik, hogy a világ számomra csak addig van, míg az én érzék-
szerveim be nem hunyódnak, meg nem halnak. A világ ilyen 
nagy hatást gyakorol az emberi szervezetre. Óriási alakításnak 
veti alá. Amit mi növekedésnek mondunk, az nem egyéb, mint 
ezen alakítási folyamat. Ez az alakítás nem csak puszta növeke-
dés, hanem sokszor hozzáadás, vagy elvevés, így mondom egyéni 
módosulás. Annak az embernek a füle, aki folyton zuhatag mel-
lett dolgozik, a kis hangú benyomások iránt érzéketlen lesz és 
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szerkezeti elváltozás áll be benne, aki a bánya mélyén dolgozik, 
szemszerkezete átalakulást mutat, aki nehéz kalapácsot emelget, 
himző-tűt nem igen foghat a kezébe. Egyik-másik tagrészünk el-
satnyul, mert a világ alakítása alól ki van véve. Balkezünk sok-
szor gyengébb, mert kevesebbet használjuk. A fejlődési differen-
cia nem lényegbeli tulajdonság, mert minden fény, hang, bár-
mekkora fokozati különbség legyen is közöttük, hogy felvétessék, 
hasonló felvevő szervvel kell rendelkeznie. Alap tónusait illető-
leg minden szervezet egyforma, mert ugyanazon hatások érik 
általában. Azt akarom ezzel kimutatni, hogy az emberi szervezet 
földi létében hozzá van nőve a világhoz. Érzelmi és gondolati 
világa ugyancsak innen táplálkozik, innen szedi össze a színeket, 
melyeket kever, habar, hogy magát minél jobban gyönyörköd-
tesse, innen szedi ki az alakot, melyet rárak saját alkotásaira, hogy 
érzelmi hangulatát magában növelje, innen az igazságosságot, 
mikor az egyesek visszaszorításában jogtalanságot érez, innen 
szakít ki földet s nevel magába hazaszeretetet. A theologiát ki-
véve tudománya is e világról való: a matematika e világ egy-
ségeit számolja össze, a természetrajz ennek virágait, illatait szedi 
szét, a földrajz ennek folyóit, hegyeit tárgyalja, a csillagászat égi 
testeit ennek kutatja. Már pedig minden gondolat valamiképen 
beleszorul egyik vagy másik tudományágba. Az ember szerveze-
tét nézve nem egyéb, mint e világ, teste ugyanazon anyagok 
halmaza, azért Írhatott Flammarion a híres csillagász levegőbe 
öltözött lélekről akkor, mikor az emberi testről tárgyalt. így szól 
ugyanis: «Miből áll az emberi test? A felnőtt ember többnyire 
70 kilogrammot nyom. E súlyból közel 52 kg. a víz, a vérben 
és a húsban. A test alkotó materiáját vizsgálva, fehérjét, fibrint, 
caseint és galetint találunk benne, tehát szerves anyagokat, ame-
lyek viszont oxygeniumból, nitrogeniumból, hydrogeniumból és 
szénsavból állanak». Testileg tehát e világból kikapott tömegek 
vagyunk, amint a Szentírás is megtanít bennünket az ő egy-
szerűségével: «Földből alkotta Isten az első ember testét», ép 
azért fogódzkodunk oly erősen bele e világba. Innen van az, 
hogy sokkal jobban érezzük magunkat abban a környezetben, 
amelyikben megszoktunk, mert szervezetünk annak hatásaihoz 
alakult, azért érezzük az új dolgoknak szokatlanságát, mert 
szervezetünk új hatásokkal találkozik, melyeket előbb szoknia 
kell. Amint a feldobott kő nem tud megállni a levegőben, 
az nem helye, mert kisebb tömegű, mint a föld, ennek vonzása 
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körében a földön van helye, úgy az emberi szervezet is szerke-
zeti összetételénél fogva a föld felé gravitál, mert itt találja meg 
létfeltételeit. 

Az ember testét illetőleg 'egészen megfér a világban, egy 
cseppet se nő ki belőle. Ez fizikája a világnak, amely csak ele-
met s anyagot lát, amit úgy a világban mint az emberben egyen-
lően megtalál. De ha anyag is a világ, egy csodálatos szépség, 
a szin úgy van rá festve, ahogy sehol meg nem találom, az ég 
bíborszínét nincs ecset, mely lefesthetné, alak mely annyira mó-
dosult volna, mint a természet képein és ebbe a nagy szín, alak, 
illat, fény halmazba van belevetve az ember szervezetileg nem 
jobban, mint más szin, alak, fény stb. A nagy természet rokona 
testünknek, melybe ha szétszakadna ép úgy nem tudnánk meg-
különböztetni, mint a szappanbuborék levegőjét a légkörétől, 
melyben szétpukkan. Ezt a nagy megegyezést érezzük is, azért 
olvad bele az ember testileg a környezetbe. Ezért keressük a 
világosságot, a meleget, a szint, az illatot, az ízt. Szervezetileg 
e nagy mindenség összefolyik, közösen táplálják és egészítik ki 
egymást és az egymásba való folyással, ráhatással fejlődnek, kop-
nak a szervezetek. Új formák kerülnek elő, nem mintha új hoz-
záteremtés állt volna be, hanem a régi szervezetek új formát 
kaptak. 

Lehetetlen is elképzelni, hogy a világban más összetételű 
szervezetek léteznek, hogy az ember külön világot képezzen 
szervezetével. A környezet már eleve megakadályozna minden 
ilyen képződést, aztán a növekedéshez szükséges anyagot sem 
kapná, teljesen kész formában kellene beállnia, ami a fejlődés 
nagy törvényének ellenmondana. Az Isten az embert, minthogy 
földlakó, teljesen a földhöz is mérte, nem csinált vele kivételt, ha 
mindjárt lelke folytán ennek koronájává tette is. A világ vég-
elemzésben mint tényt fogva fel a teremtés aktusa. Kifejezése a 
végtelennek. Egy szó, amely elröppent az Isten ajkáról, párosulva 
az akarattal, hogy e szó formát kapjon. Nem tökéletes úgy, hogy 
nálánál tökéletesebb nem lehet. Végtelen tökéletes nem lehet 
önmagában, mert azt Isten végtelen tökéletessége kizárja, hanem 
tökéletes úgy, hogy céljának a legjobban megfelel és abból a 
célból, melyet Isten neki kitűzött, semmit sem ejt el, hanem be-
tölti s így befejezett. Ki magyarázza meg e csodálatos anyag-
halmazt, e tüneményes alakváltozatokat, az erőknek nekifeszülé-
sét, a természet körforgását? Ugyan ki? Ki hozta s miért hozta 
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az anyagrészecskéket az erő ilyen változatos formába? Minek 
e sok levélalak, minek a különböző virágillat ? E varázs egy pil-
lanatt alatt eltűnik, ha a száraz fizikához fordulunk, amely így 
beszél: «Minden anyag, lássék bár előttünk akármilyen kemény-
nek és szívósnak, egymást nem érintő molekulákból van ösz-
szetéve. A molekulák egyenkint szabad szemnek nem láthatók 
és még kisebb, egymást szintén nem érintő parányokból állanak». 
Ki hozta össze e molekulákat ilyen költői formába ? Itt egy nagy 
erő és cél nyul bele a világ sorába, mely minden miértre fele-
letet ad. E célt nem lehet a világból valónak nevezni, sem a fát 
sem az embert nem teremtette Isten önmagukért, amint az em-
ber sem alkot semmit az illető alkotásért, hanem közvetlenül 
magáért, közvetve Istenért, az Isten nagy ténykedésének is egye-
düli oka az Isten maga volt. A látható formában való teremtés 
nem tartozik Isten lényegéhez, de az örök tevőlegességet az Isten 
nem nélkülözheti, Isten dicsősége elérte volna célját a gondolati 
világteremtéssel, hogy látható formában is életre hivott, ez örök 
elhatározásából eredő kegyelem. A világ megvan, de föl nem 
értjük, benne járunk, ezt nézzük, Ízleljük, tapintjuk s még sem 
értjük, ebből kivehetem azt, hogy nem a megértésért van, hanem 
valami magasabb rendeltetésért, az embernek segítéséért. A leg-
nagyobb gondolata az Istennek a jelen teremtésben az eszes 
ember, melyet kilökött, hogy a maga akaratából felkeresse, amely 
keresésben aztán segíti, segíti épen a nagy természet utján is, 
melyen ha szét néz az ember, az Isten nyomait felfedezheti. 
A természet fizikája mindig száraz lesz és megértést nem adó, 
de az Isten nagy szándékának keresztülvitelében mindig érdekes. 
A világ teleologiája a legszebb tantárgya a gondolkodó agynak. 
Mit ér nekem, ha a megolvashatatlan csillagtesteket szét is tud-
nám szedni alkotórészükre, de szemléletük utján el nem jutnék 
e tétel kimaradásához: «Véletlenség nincs és a mindenség rop-
pant mechanismusa abszolút törvényeknek van alája vetve». Ha 
az ember a világ szemléletétől ide eljut, akkor lelke kitárul és 
nagy revelációkkal néz egy másik élet kezdése felé. A világ meg-
kapja előtte a maga értékét, de el nem vesz benne úgy, hogy 
önmaga magasabb rendeltetését belőle is ki ne olvasná! Hisz 
maga a világ önmagában keveset jelent, egy csomó ásványtöme-
get, fát, állatot és embert, ez utóbbiak számára keserves mun-
kát, izzadást és így magamagát meg nem magyarázza. Nincs ér-
telme létének: azért, «hogy legyen» — nem megoldás, maga-



VEGYESEK 645 

sabb rendeltetést kell neki találnom. Minden alacsonyabb rendű 
a magasabb szolgálatában bírja rendeltetését, ezen felfogás kere-
tében mindennek jutna cél, csak az ember állna rendeltetés, cél 
nélkül, mert felette való a világban már nincs, de cél nélkül 
lény nem lehet s így elérkezem annak megállapításához, hogy 
az ember rendeltetését illetőleg a világból kinőtt. 

Az ember túl ér a világon. Gondolatával és érzelmeivel 
átszánt az időn és teren s oda jut, ahol mindez nincs, 
Istenhez. E helyzet az emberi lét igazi módozata. Helyzetnek 
mondom, mert hiszen jelen formájában is abban van, melyet el-
neveztek világnak; élete másik módját másvilágnak nevezték. 
Az embert önmagának helyes felfogása arra készteti, hogy tes-
tével álljon bele a világba, lelkével pedig összeköttetést keres-
sen azzal a másikkal, mely felé igazi lénye vonja. Most gondo-
lataink nagyon homályosak e másvilágról, hiszen érzéklésünkön 
kívül esik, annyit tudunk, amennyit a kinyilatkoztatás elénk ad. 
Nehéz is a szoros kapcsolatot vele fentartani, csak erős lelkiség 
képes e tényt élvezni, pedig valamennyien keressük, mikor bol-
dogságot sóhajtunk, mikor ingadozóknak látszunk, helyünket 
keresőknek, akkor voltaképen e tudat került előtérbe, hogy nincs 
itt maradandó lakásunk. Az egész emberi való pozitívum felé 
vágyakozik, melyet itt fel nem talál, mindent pusztulni tűnni lát, 
keres valami után, melybe belefogódzkodhatik, de bármihez kap, 
mindről meggyőződik, hogy az is mulandó és e keresésben oda 
áll elébe egy eszme az Isten eszméje mely e világon kívül van 
ugyan, de lelkével belefogódzkodhatik. S itt Krisztus által még 
biztatást is kap, hogy Hozzá térni és Benne bizni kötelesség is. 
E pusztuló világ befejezetlensége meggyőz bennünket, hogy ez 
nem minden. Az emberi öntudat egészet akar életben is, egész 
élet pedig az örökélet. A befejezetlenségből jogosan következ-
tetünk egy helyzetre, melyben minden hiány pótoltatik; mind 
aki befejezetlen épületet lát, körülötte az építéshez szükséges 
anyaggal és eszközökkel, helyesen teszi fel, hogy a hiányt pó-
tolják s az épületet egésszé teszik. Aki az emberre néz, látva őt 
vágyaival, óhajaival, gondolataival, melyek legtöbbször ki nem 
elégülnek, meg nem valósulnak, az okvetlenül feltételez egy 
helyet, állapotot, amelyeken minden tört egésszé lesz. A lélek 
azon összekötésben, melyben a világgal van, meg nem nyugszik, 
azért horgonyát beleveti az Isten eszméjébe. Drummond mondja: 
«Ha a tudomány tökéletes összeköttetést keres, azt feleljük, hogy 
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nincs más tökéletes összeköttetés az emberre nézve, csak az Isten 
ismerete, minden más összeköttetés homlokán viseli a halandó-
ság bélyegét. De az Isten ismerete egészen más. Istent ismerni 
annyi, mint Istennel, az örökkévalósággal összekötve lenni! Más 
világnak hívják bizonyára nemcsak azért, mivel nem ez, hanem 
másik, de hasonló összetételű, hanem a «más» szó az élet min-
den visszonyára vonatkozik. Létünk azon formája más lesz. Más 
lesz vágyaink kielégítési módja is, más lesz gondolatunk tárgya 
is, még akkor is, ha most is Isten, mert új"világításban kerül 
elénk, most azt fogjuk fel Istenből ami ehhez az élethez kell — 
jóság, segítés, vezetés, gondviselés, jutalmazás, büntetés stb. a 
földi fogalmakat Istenre ruházzuk, de ha egyszer innen kikerülünk, 
egész más érintkezésünk lesz vele, akkor mindezek a felfogások 
visszahullanak a földre és égi színt nyernek. Megismerési mó-
dunk sem lesz ennyire körülményes és fárasztó, hanem átfogóbb 
jelleget nyer. Folytonos tevékenységben lesz, anélkül, hogy el-
fáradna, Isten végtelen világa újabb s újabb eltelésekkel szórja 
tele. E más világ pozitív alapokon nyugoszik nemcsak annyi-
ban^ mivel kinyilatkoztatások védik valóságát, hanem úgy is, 
hogy lelkem kisir e világból, valamiképen ugy van, mint a mag, 
mely felfeslik, a gyökerek lefelé futnak, de van benne egy csira-
részlet, mely felfelé hajtja az egyik gyökérrészietet, mely aztán 
a levegő és a nap élénk hatása folytán törzzsé alakul, így ben-
nünk is a test ide köt a természethez, a lélek alantas kiindulásai 
is sokszor ide tapadnak, de van bennünk egy erőrészlet, mely 
felfelé hajt, mely napsugarat, világosságot és levegőt keres t. i. 
az Istent. Milyen lehet ez? Szeretetben való egyesülés. Teljesen 
betölt, ürt nem enged, azért tökéletes boldogságot teremt. A lé-
lek képességei átkerülnek hiány nélkül, a gondolkozás és érzék-
lés folytonos erőkifejtésben lesz, melyeknek tárgya az Isten. Itt is 
lesz íz, szín, illat, de másféle, tökéletes élvezetet adó. A halál 
az élet ajtaja, mert olyan vidékre nyit, ahol a földi lét minden 
tökéletlensége lefoszlik s minden tökéletessége végtelenbe megy. 
Ehez az élethez az ember a jelen alakjában tartozik, a másik 
világhoz egy más alakot kell felvenni, a halál ez alakvétel. Ha 
az Isten gondolatának ez az egy formája, mely látható módon 
körülöttünk van, annyira leköt, hogy a haláltól futunk, hogyan 
fog gyönyörködtetni az a végtelen gondolat, világ, remekmű az 
alakításoknak végtelen száma és tökélye, melyek Istenben, mint 
folyton ténykedő lényben megvalósulnak. Világok végtelen sora 
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tűnik itt fel egyszerre, melyek csodálatától eltelünk és szemlé-
letében boldogságunkat találjuk. Ez az ember igazi világa, itt 
nem tud olyan nagyot gondolni, melyet megvalósítva ne látna, 
nem tud olyat érezni, melyet Istenből ki ne elégíthetne. Lelke-
met neki ereszthetem, nem fog soha kinos érthetetlenséggel 
találkozni, mindent megért annyira, amennyi egészen kielégíti. Az 
azrlsten, aki ebből a világból kegyelmével és hozzánkférközé-
sével átnyúl, sok örömet tud adni, de ez az öröm az igazi öröm 
kikezdése, csak arra jó voltaképen, hogy az ember el ne feled-
kezzék arról a világról, melyből átszivárgó örömcseppek is bol-
dogítanak. Már azért is kell az átváltozás, mert a mostani ember 

p testestül élvezni azokat nem tudná. Isten lelkisége lelki módosu-
lást, átfejlődést követel. 

A kegyelem indításait a világ behatásai sokszor elnyom-
ták bennünk. Láthatok embereket, kikben a túlvilág gondolattá 
és érzéssé nem nőtt, nem azért, mert ezek az örök életre való ren-
deltetés kiváltságát nem birják magukban, bírják, hanem elnyom-
ják és a világ végességéből a végtelenig, tökéletlenségéből a leg-
főbb tökéletességig, jóságából a legnagyobb jóságig el nem jut-
nak. Leszerelnek a világban, amiért is az örök életet illető kér-
déseket önmagukban megsemmisítve, megakadályozzák a túlvi-
lági istenösszeköttetést is. A túlvilágba bele kell fejlődni, az ott 
élvezni tudó lelket innen kell átvinni ; a halállal e fejlődés meg-
áll és aki bűn állapotában megy át, a mennyei életből kizáratik. 
Mint a lepke, melyet elfog a zápor s megázik, hiába nyitja ki 
szárnyait a repülésre, súlya lefelé hozza s a földön vergődik, 
ezek is érzik az Istenben mozgó élet mély értelmét, de vergőd-
nek s feljutni rá nem tudnak, mert a bűn súlya visszatartja. 
Tűz és féreg emészti őket s elhagyni állapotukat nem tudják, 
mert a fejlődés zsilipjei le vannak eresztve. Látják befejezetlen-
ségüket, de maguk erejéből nem tudnak semmit se hozzáadni, 
Isten pedig már leszámolt velük s így az örök kínok örökéletét 
élik. E két világ összetartozandóságát megérthetjük; nemcsak a 
világ maga, hanem a benne folyó emberi élet is összefügg és 
egymással kiegészül. Isten nélküli életnek, Isten nélküli folyta-
tása várható a logika következtetése folytán is, az Istennel kap-
csolt élet ott is kapcsolódik. A virágmag, melyet elvetettünk, a 
földben is kapcsolódik a levegővel és napsugárral, de ha egy-
szer felbúvik a föld fölé, akkor élvezi az igazi összefűzést; ha 
azonban mélyre vetjük, ahová a napsugár és levegő alig-alig 
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jár, tönkremegy s az igazi életig eljutni nem tud. Lelkünk 
napsugara és levegője már a földi életben is Isten bírásának 
kezdete; ha elérkezik az időnk, hozzá jutunk a teljes biráshoz; 
aki azonban itt elzárja magát ezektől, az sohasem pompázik 
Isten világában. A világ és túlvilág összetartozandóságának meg-
értése megbecsülteti velünk a jelen világot s vágyat kelt ben-
nünk a túlvilág után. Husvéth József. 

Fizetések nyugtatása. 

1918-ra 80 koronát fizetett : Központi papnevelőintézet Budapest. 20 ko-
ronát: Chira Kornél, ifj. Homicskó János Huszár István, Inczinger Oyörgy, 
Jézustársasági kollégium Kalocsa, Plébánia Ráczkeresztúr, Szelényi István. 
10 koronát: Apátsági székház Tihany, Keller Vilmos, dr. Kereszty Viktor, 
Kirschbaum Lajos, Krssák József, Micskó István, Szabó István. 8 koronát: Ti-
hanyi Károly. 5 koronát: Prémontrei kanonokok rendháza Kassa. 

A nyugtatást november 14-én zártam le. 
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 20 korona, mint 

erről az előző füzetekben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet 
küldtek, szíveskedjenek a pótlást megtenni ; kívánatra újabb be-
fizetési lapot küldök. Akik a jelen évre vagy még előző évekre 
is hátralékban vannak, szíveskedjenek azt haladéktalanul törlesz-
teni, hogy a havonkint szertelen nagy összeget kitevő nyomdai 
számlákat fennakadás nélkül törleszthessem. A nyomdai árak, 
kivált à munkadíjak, az utóbbi hónapokban szinte hihetetlen 
méretekben növekedtek. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
A Ploskál-Tempis Rudolf. Peres eljárást elhárító eszközök az 

egyházi jogban. Különös figyelemmel az új Codex Juris Cano-
nici-ra. 1918. 

Dr. Szemethy Géza plébános Báránd. Esztétikai szempontok 
azegyházi zene törvénykönyvében. 1918.4 korona. A Religio szer-
kesztőjénél is kapható. 

Szendröi József. Krisztus világa. Háborús hullámok. Költe-
mények. 1918. 2 korona. 



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

Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű 
katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss János egyetemi 
tanár. 1918. 131/2 cm. magas, 81/2 cm. széles, 384 old. 4 képpel. 
Ára diszes kötésben 8 korona, erősebb kötésben 9 kor. Tíz és 
több példány rendelésnél 25°/o leszámítás. A küldés bérmentes. 
A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, mely az értelmiség-
nek is meg az egyszerűbb közönségnek is, valamint a mindkét 
nemű ifjúságnak is megfelel, erre a célra egyszerű, világos nyel-
vezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy amennyire egy 
mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, mindenkinek igényét 
kielégítse. I. szakasz. Mindennapi imák. II. Imák szentmisére, 
az egyik latin szöveggel és a minisztrálás módjával. III. Az egy-
házi év egyes időpontjaira. IV. a hét szentségre vonatkozó fel-
világosítások és imák. V. Különféle nyilvános és magánájtatos-
ságok. VI. 120 ének. VII. Az istentiszteletben előforduló idegen 
szók értelmezése. 

Aquinói Szent Tamás életrajza. Nagy 8-adrét alak, 208 oldal, 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás képével. Vászonkötésben 
6 korona. 

* M Ű I N T É Z E T . * 

RIEGER OTTO 
hazánk legnagyobb o r g o n á j á n a k (a király o r g o n á j á n a k a koronázás i templom-
ban) a lkotója , g ö z ü z e m r e berendezet t gépekkel cs. és kir . udvar i o rgonagyára 
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Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűntetve. 
Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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Most jelent meg 

A SZENTMISE 
Bányász József hitoktatónak uj 
szertartásos, a mise szövegét az 
ifjúsággal és a néppel megértő 
imakönyve, melynek első ki-
adása egy félév alatt elfogyott. 
Az ország hitoktatóinak töké-
letesítő hozzászólása után most 
jelent meg a 

második véglegesen 
iavitott és bővített kiadás. 

Ezen ima- és énekeskönyvnek 
ára csinos kiállításban 

1 korona 20 fillér. 

Hegrendelhető a Szent-lstván-Tár-
sulat könyvkereskedésében, Buda-
pest, IV., Kecskeméti-u. 2. és fiók-
üzletében, Szegeden, Kárász-u. 10. 
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a s z e n t í r á s t ö r t é n e t i j e l l e g e . 

A KERESZTÉNY világnézetnek egyik támaszpontja a Szentírás. 

Nem egyedüli támaszpontja, az igaz, talán nem is előbbre-
való, mint az egyháznak állandó, évszázadokra visszamenő hite, 
de mindenesetre olyan alap, amelyen a kereszténység épületének 
tetemes része nyugszik. Igaz, hogy Szentírás nélkül is lehet, sőt 
volt és van is hit, azonban ennek az alapnak a megingatása oly 
súlyos megrázkódtatásokat idézne elő az egészben, hogy ezek 
végzetesek lehetnének az egész keresztény világnézetre is. 

Szent Pál mély megértéssel mondja az Úr feltámadásáról : 
H a . . . Krisztus föl nem támadt..., hiábavaló a ti hitetek is.i És 
igaza van. Ha nem igaz, hogy Krisztus feltámadt, akkor már a 
többi sem igaz. Épen így vagyunk a Szentírással is. Ha a Szent-
írás többé nem történet, hanem legfeljebb jól sikerült mythosok 
gyűjteménye, inanis est et fides vestra, az egyház élő tanítása 
sem képes kételyünket hitre változtatni. 

Jól tudja ezt az ellentábor és minden igyekezetét ezen alap 
megdöntésére összpontosítja. Ezt az egyet a theologiai hyper-
kriticismus jól érti : kikeresni a kereszténység legérzékenyebb 
oldalait és azokat valószínűségi álokokkal ad absurdum vinni. 
Elég csak futólag betekinteni műveikbe, hogy az ember erről 
meggyőződhessék. Találnak ők szebbnél szebb megoldásokat, 
tudományosabbnál tudományosabb hypothesiseket, sokszor olya-
nokat, amelyek a lángész bélyegét hordják magtikon, csak az 
igazság nem kell nekik. 

Természetesen nem az egész Szentírás ellenszenves nekik, 
inkább csak a történeti része és az sem egészen. Különösen a 
természetfeletti tények igazságát vonják kétségbe. Csak néhány 
példát. «Sem a keresztény hittérítők, sem az evangélisták — írja 
A. L o i s y 2 nem törődtek történeti pontossággal ; inkább csak 

1. É R T E K E Z É S E K 

1 I. Cor. 15. 14. 2 Autour d'uji petit livre 84. old. Paris, 1903. 

Rel ig io , h i t tud . és bölcs, fo lyó i ra t . 4 3 
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arra törekedtek, hogy hitet keltsenek és elbeszélés által magya-
rázták az evangéliumot». Kezdetben tehát az evangélium csak 
tanítások összesége volt, amelyet elbeszélő formába foglaltak 
és így származtak az evangéliumok. Igaza van tehát a Pascendi 
encyklikának, amikor ezt a felfogást így jellemzi: «Tudomány 
és történet itt csak külső burok, amelybe a vallásos és erkölcsi 
tapasztalatok burkolódznak, hogy könnyebben elterjedhessenek a 
nép között». A csodás eseménynél ez mindenkép világos. «Min-
den egyes csoda mondja Harnack1 történetileg teljesen kétsé-
ges és a kétségesnek összegezése sohasem ad biztosságot». Ugyanő 
a csodát illetőleg a következő receptet írja elő hallgatóinak: 
«Ami Önöknek az evangélium csodás eseményeiben érthetetlen-
nek látszik, azt csak egészen bátran tolják félre. Talán egyszer 
mindenkorra figyelmen kívül kell azt hagyniok, talán nem sej-
tett jelentését látják később».2 íme a megértésről is le kell mon-
danunk, inkább a jövő fejtörő «megoldásai»-tói kell világossá-
got várnunk, mint a dolgot úgy elfogadnunk, amint azt az evan-
géliumok nekünk elmondják! 

És vájjon honnan ez az ellenszenv a csodával szemben? 
Miért szűnik meg a történet történetnek lenni, mihelyt csoda 
van benne ? Mert a racionalizmus meg van róla győződve, hogy 
a csoda lehetetlen. Az ő filozófiájában ez olyan postulatum, 
amely nem szorul bizonyításra, mert önmagától világos. És ha 
egyszer biztos dolog, hogy a csoda lehetetlen, tanuskodhatik 
mellette az egész emberiség, nem lesz igaz. És igazuk van. Ha 
egyszer metafizikai biztosságú dolog, hogy a feldobott kő min-
dig lefelé esik, hiába fogja az egész ókor erősíteni, hogy vala-
hol Praeneste-ben fölfelé esett egy feldobott kő, senki sem fogja 
elhinni. A csoda apriori lehetetlensége tehát a legdöntőbb érv 
amellett, hogy mihelyt valamely esemény csodás, többé nem 
történet. Hiába tiltakozik ellene Renan, mikor azt írja:3 «Nem 
ennek vagy annak a filozófiai rendszernek, hanem állandó tapasz-
talat alapján utasítjuk ki a csodát a történelemből». Ha nincs 
apriorismus, a csodás történetnek sem kellene meg nem történt-
nek lennie! 

1 Lehrbuch der Dogmengeschichte 59. old. idézve A. J. Peters «Kleri-
kale Weltauffassung u. freie Forschung»-ban, Wien, 1908. Eichinger, 175. old. 

* Das Wesen des Christentums 19. old. Idézve Petersnél 177. old. 
3 Marc Aurélé et la fin du monde antique 1882. I. 96. Idézve Petersnél 

173. old. 
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De tényleg olyan biztos dolog, hogy a csoda lehetetlen? 
Tényleg semmitmondók a keresztény bölcselet érvei, melyek az 
ellenkezőt állítják? Nem akarjuk ezt most vitatni. Úgyis hiába-
való dolog volna. Mi sokszor nem tudjuk magunkat az ő állás-
pontjukba beleképzelni, ők meg sohasem értenek meg bennün-
ket. De hol van az a legszélsőbb radikális is, akinek néha-néha 
kételye nem támadna saját álláspontját illetőleg? Hol van áz a 
bölcs, aki minden pillanatban nemcsak kezét, de fejét is tűzbe 
merné tenni meggyőződéséért? Hiszen a filozófiai világ manap-
ság már annyira tele van szkepszissel, hogy nincs egy egyszerű 
Ítélete, melyet szilárdan tartana. A legridegebb agnoszticizmus 
is inkább az óvatos kételkedés, mint a határozott tagadás állás-
pontján áll. 

De ha így áll a dolog, nem ésszerű a csodás eseményt 
való történetnek elfogadni, ha történeti bizonyítékok szólnak 
mellette ? Miért nem lehetne a metafizikát történelmi téren el-
dönteni, történetileg kétesből biztossá tenni ? Sok elméleti két-
kedőt a történet tett dogmatikussá, sok hitetlen filozófus a tör-
ténelem által tett hivő kereszténnyé. 

Csakhogy a modern racionalizmus nem akarja ezt az utat 
választani. A természetfölöttitől való iszonya ezt az utat is alá-
aknázta, bizonytalanná tette. Tovább mentek. Magát a történeti 
biztosságot támadták meg és azt minimálisra szállították le. «Mi-
lyen biztosságot is szerezhetünk mi a történet útján, különösen 
a távolmult dolgokról? Hiszen ezek az események nem játszód-
nak le szemünk előtt? Nem látjuk a szereplők mozdulatait, nem 
halljuk kijelentéseiket. Nem ülhetünk Wells időgépére, mely 
elvisz a múltba és azt jelenné teszi. Elszigetelt, áthatatlan fal van 
a jelen és mult között, alig hallani át valamit. Mennyire meg-
változhatott a hang, amíg az évezredes rétegen át tudott hatolni ! 
Mennyi mellékhang támadhatott a főhang nyomán. Igazán így 
nagyon nehéz az igazi történetet járulékaitól, a kiszinezésektől, 
toldásoktól megkülönböztetni !» 

Teljesen igaz, hogy a történeti igazság nem tapasztalati 
igazság, a multat nem lehet jelenné és így láthatóvá, hallhatóvá 
tenni. A történeti igazság speciális valami, ami nem észrevevé-
sen, de kortanuk bizonyságán alapszik. Az is igaz, hogy ennek 
a tanúbizonyságnak a tényéhez sokszor kétség férhet, különösen 
ha nagyon távoli időkről van szó. Azonban vannak kritériumok, 
amelyek ezt a kétséget kizárják és így meggyőződéshez vezet-

43* 
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hetnek. Aki elegendő ok nélkül elveti a történetet, sok ismeret-
től fosztja meg magát. Különben miért nem lehetne elfogadni 
Nagy Sándor hadjáratait való tényeknek, ha be lehet bizonyí-
tani, hogy a történeti forrásmüvek eredetiek és a történetíró 
hitelt érdemel. Megengedjük, hogy ez az igazság talán nem fog 
vetélkedhetni egy tapasztalati igazsággal, már esak azért sem, 
mert az emberi ész mindig kevesebb hitelt hajlandó adni a tör-
ténetnek, mint édes testvérének, a tapasztalatnak, de az elfogu-
latlan biráló előtt épen úgy fog elfogadtatásra találni, mint amaz. 

Profán téren nem is vonta ezt még kétségbe senki. Senki-
nek sem jutott még eszébe, hogy Hannibál átkelését az Alpo-
kon, az actiumi ütközetet, vagy ehhez hasonlót, puszta mesének 
tartsa. Csak a Szentírás történeteivel tesznek kivételt. Csak an-
nak történetei nem történetek, csak itt működik irgalmatlanul 
és kegyetlenül a tudomány cenzúrája. Pedig a Szentírás történeti 
hitelének több és nyomatékosabb bizonyítékai vannak, mint az 
egész profán történetnek és ha a Szentírás nem érdemel hitelt, 
nincs az a könyve a világnak, mely erre többé igényt tarthatna ! 

Mindenesetre nagy a különbség a profán és szent történet 
elfogadása között. Hogy Hannibál átkelt-e az Alpokon, vagy sem, 
hogy volt-e egyáltalában actiumi ütközet, vagy sem, életünkre 
nem bir nagy befolyással. Azonban, hogy Isten szólott-e az em-
berhez, vagy sem ; Jézus Krisztus csodákat mívelt-e, vagy sem, már 
nem egészen közömbös ránk nézve. Ez már mélyen létünkbe 
vágó dolog, ez már praktikus postulatumokkal lép fel velünk 
szemben. Innen van az, hogy a modern tudomány olyan szigorú 
a Szentírással szemben és épen a természetfölötti elemet hagyja 
ki belőle. Praktikus él nélkül a problémák száma felére sülyedt, 
praktikus következmények nélkül elenyésző csekély a tagadás 
szellemeinek tábora. Teljesen igaza van D'Alembert-nek : «Az 
indító ok, hogy a szenvedélyek fékét megeresszük s a hiúság, 
hogy különben gondolkozzunk, mint a tömeg, többet tesz kö-
zöttünk hitetlenné, mint minden agyafúrt szemfényvesztő okos-
kodás !» 

Eperjes. Dr. Spesz Sándor. 



A PROTESTANTIZMUS ÉS AZ ISTENTISZTELET. 

Az ISTENTISZTELET reformja a protestantizmusnak állandóan 
1~ \ vajúdó, soha nyugvópontra nem jutó kérdése. Ha a liturgia 
külső kifejezése a belső hitnek, akkor a protestánsok liturgiájá-
ban mutatkozó ziláltság csak természetes folyománya a hitbeli 
szakadozottságnak. S a folytonos változtatásra, javításra való 
törekvés nemde megfelel ama «javítási» törekvéseknek, melyek-
kel a fejlődés nevében a hitkincset fecsérlik ? De ezen mélyebben 
fekvő, a protestantizmus természetében rejlő okon kívül a litur-
giái reformtörekvéseknek lélektani oka is van. A reformátorok 
istentisztelete nem elégíti ki a lelkeket. Hiányzik belőle valami, 
amint maguk is bevallják,' valami nagy az emberi lélek szük-
ségletével szemben. Sokan helyes tapintattal ezt a valamit ott 
keresik, ahonnan a protestáns istentisztelet, mint életre képtelen 
ág az üde fáról leszakíttatott : keresik a katholikus istentisztelet-
ben. Legutóbb péld. egy protestáns tudós Beuronba ment a 
szerzetesekhez tanulmányozni a kath. liturgiát.2 Nem egy theoló-
gus a katholizálás megbélyegző vádját vonta magára, mert művé-
ben hozzánk közeledett, hogy itt az ősi forrásnál merítve, üdítse 
föl felekezete lankadt rítusát. A protestáns liturgiái reformtörek-
vések tehát reánk nézve is tanulságosak. Fölkeltik bennünk 
annak örvendeztető tudatát: micsoda kincset birunk a mi ősi 
hitünkben gyökeredző és az egyháztörténelem napos-'oorus ege 
alatt kifejlett liturgiánkban, annak egységében, szerves összefüg-
gésében, gazdag változatosságában, kifejező erejében, ősi méltó-
ságában, vonzó szépségében . . . 

Aki új vallást csinál, annak új istentiszteletet is kell ki-
találnia. Tudta ezt Luther. S ha mégis késlekedett ez új isten-

1 Pl. az 1854-iki berni zsinaton. V. ö. Döllinger: Kirche u. K'rchen. 
München, 1861. 308. 

2 Papok Közlönye, 1918. 9. sz. 431. 
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tiszteleti rend megállapításában, ha híveinek ismételt nógatására 
volt szüksége, a késlekedés oka a kérdés megoldásának nehéz-
sége. Az istentiszteletet a hitújítás alapelve szerint kellett volna 
reformálnia. Csak azt szabad lett volna meghagynia, ami a 
Szentírásban nyilván benne van. Mint ahogyan a radikális 
Zwingli és a komor Kálvin hívei Svájcban, Hollandiában, 
Skóciában összetörték a képeket, kivetették az orgonákat s még 
az ének változatos dallamait is elnyomták, i nem akarván tűrni 
mást, mint az Úrnak haragjától terhes zsoltárokat, az igét és a 
község imáját, meg olykor nagy ritkán az Úrvacsorát, úgy kel-
lett volna tennie Luthernek is. Ám Luther más természet volt, 
mint a svájci reformátorok. Kedélyvilága vonzotta a költői felé. 
Érzékkel birt a katholikus istentisztelet szépségei iránt. Nem 
ellensége a jelképiségnek s a kifejező művészeteknek. A templo-
mok tetejéről nem tördeli le a keresztet, hogy az erőszak jel-
vényét, a buzogányt tűzze helyébe, s mikor Wittenbergában a 
képrombolók léptei nyomán megrengett a föld, Luther ott terem 
és filippikáival megfordítja a vihart. Az oltárt sem dobja ki. 
Ott maradt az templomaiban, hogy kifejezze legalább a vágyat 
egy áldozat után.2 

De nemcsak érzelmi nehézségei voltak Luthernek az isten-
tisztelet reformja körül. Taktikai okok is visszatartották a régi-
nek hirtelen felforgatásától. Nagyon jól ismerte népének konzer-
vatív természetét és félt, hogy a külső istentiszteletben feltűnő 
újítás sokakat visszariaszthat követésétől. Megtartja péld. az Úr-
felmutatást: «Das aufheben wollen wir nicht abthun, sondern 
behalten.»3 És teszi ezt nem ama symbolikus okokból, melyeket 
itt felhoz, hanem «propter imbecilles in fide animos, quibus 
subito eximi non potuit tarn vetus et insolita, nec inseri tam 

1 Az orgonákat Baselben távolították el előbb (1526.), majd Schaff-
hausenben, S. Gallenben, Bernben stb. 1529. dec. 9-én lerombolták a zürichi 
székesegyház nagyszerű orgonáját. Később lassan újra befogadják a zenét, 
Hollandiában azonban csak itt-ott 1637-től kezdve, Pfalzban 1655-től. Zürich 
még az éneket is csak 1598-ban honosítja meg újra, addig beéri imával és 
prédikációval. L. Varga-Zoványi : A ker. egyh. tört. II. k. Sárospatak, 1906. 
390. sk. — Dániel : Codex liturgicus ecclesiae universae. Lipsiae, 1847—53. 
III. k. 15. 1. sk. 

2 Döllinger i. m. 451. 
3 Deutsche Messe und Ordnung Gottis diensts. 1526. Luthers Werke. 

19. Bd. Weimar, 1897. 99. 
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recens et insueta ratio colendi Dei.»1 így történhetett, hogy az 
eleváció Wittenbergában 1542-ig megmaradt, hogy a XVII. szá-
zadban Szászország sok templomában még csengetyűjelzést is 
használtak és hogy a gyertyák használata a mi időnkig sein 
szűnt meg teljesen. «Da lassen wyr die Messegewand, altar, 
liechter noch bleyben»2 — rendelkezett maga a reformátor. 

Luther elve tehát az újításban az volt : csak a tarthatatlano-
kat kell a római egyház szertartásaiból elvetni, a többit legalább 
egyidőre meg lehet tartani, míg magunk jobbat nem teremtünk. 
És ugyan hogy egyeztethető össze ezen elv a Szentírás kizáró-
lagosságáról vallott tannal? Azon egyszerű kifogással, hogy a 
kereszténység első idejében az újszövetségi istentisztelet még 
nem hámozódott ki az ószövetségi kultuszból, s az apostolok 
részben az üldöztetés miatt, részben az eszközök hiánya miatt 
liturgiájuknak csak a csíráit vethették el, az idők folyamára 
bízva azok kifejlesztését. 

Hogy mi volt tarthatatlan a kath. egyház liturgiájában» 
annak eldöntése Lutherre volt bízva. Nos és Luther kritikai kése 
mélyre hatolt. Csak a főistentiszteletet tekintsük! 

Mit tartott*a német hitujító a szentmisében tarthatatlannak? 
Mindazt, ami az áldozatra emlékeztetett. Ismerve tagadó felfogá-
sát a cselekedetek érdemszerző jellegéről és az Oltáriszentség-
ről, érthető az a határozottság, mellyel már 1823-ban a szent-
mise áldozati jellege ellen küzdött. «Apprehendamus eam ut 
sacramentum seu testamentum seu benedictionem latine, Eucha-
ristiam graece, vel mensam domini, vel coenam domini, vel 
memóriám domini, vel communionem, vel quocunque nomino 
pio piacet, modo sacrificii aut operis titulo non polluatur.»3 

Üldözi az offertoriumot, az utolsó collectât (postcommuniót), 
«quia fere sacrificium sonant».4 Különösen haragszik a canonra:* 
«Loquor autem de Canone illó lacero et abominabili ex multo-
rum lacunis ceu sentina collector ibi cepit Missa fieri sacri-
ficium . . . monopolium sacerdotale, totius mundi opes exhauriens.»5 

Szerinte az Úr Jézus célja az utolsó vacsorán tisztán a «com-

1 Formula missae et communionis pro Ecclesia Wittembergensi. 1523. 
Id. kiadás 12. Bd. 1891. 205. 

2 Deutsche Messe und Ordnung Gottis dients, 80. 
, 3 Formula missae, id. kiad. 208. 

4 U. o. 213. 
s U. o. 207. 
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munit) populi» megalapítása, az egység és közösség ápolása volt 
az ö emlékezete által. Az Úrvacsora ünneplésének föltétele tehát 
az, hogy legyenek áldozók, ezek nélkül époly képtelenség, mint 
lakoma vendég nélkül s époly balgaság, mint nagyhangú pré-
dikáció sziklák és fák közt — hallgatóság nélkül.1 

Világos, hogy ily felfogás mellett az Oltáriszentség 
akárhogy is értelmezzük — már nem volt a főistentisztelet lénye-
ges része. Csak föltételes rész maradt. Ha voltak áldozók, ünne-
peltetett, ellenkező esetben mellőztetett. A protestánsok közül 
sokan érezték az óriási veszteséget, mely" az utóbbi esetben 
istentiszteletüket éri, s a tátongó űr betöltésére, mint Dániel 
dicsekszik,2 elmés módot találtak ki. Áldozók hiányában a lelkész 
a szószékre lép, ahonnan annak jelzésére, hogy most az egyház 
nevében szól és nem személyes indulat vezérli, könyvből feddő 
prédikációt olvas fel az oly nagy szentség elhanyagolása miatt. 
Sovány pótlék! Festett cipó egészséges kenyér helyett! 

Viszont az igehirdetés az istentiszteletnek lényeges részévé 
lesz: «Die Summa sey die, das es ia alles geschehe, das das 
wort ym schwang gehe, und nicht widderumb ein loren und 
dohnen daraus werde, wie bisher gewesen ist. Es ist alles besser 
nach gelassen, denn das wort, und ist nichts besser getrieben, 
denn das wort.» Az Úr kívánja, hogy lábához ülvén, hallgassuk 
az igét, miként Mária, inert ez a legjobb rész.3 

Luther, mint valami cyklops, hatalmas csapással darabokra 
zúzta a szentmisét, a századok ezen remekét, hogy kivethesse 
belőle a legértékesebbet, melyért az egész foglalat készült, az 
áldozati gondolat. A megmaradt részekkel nem tudta, mit kezd-
jen. Egységes egésszé összeolvasztani őket nem sikerült többé, 
ez sohasem is fog sikerülni. A Predigtgottesdienst és az Abend-

• malsfeier lazán összefüggő két központ körül csoportosul, az 
utóbbi az előbbinek járulékává sülyedt. Hiába hivatkoznak a 
protestánsok a régi keresztényekre, mint akiknek miséjében két 
rész volt: a missa catechumenoruin és a inissa fidelium! E két 
rész megkülönböztetése tisztán külsőleges: egy külső körülmény-
ből, a hittanulók távozásából ered s a belső egységet nem érinti. 
Luther azonban azáltal, hogy a súlypontot az igehirdetésbe 

1 U o. £15. 
2 Id. m. II. k. 113. jegyz. 
3 Luther: Von Ordnung Oottis diensts yn der Qemeyne. 1523. Id. kiadás 

12. Bd. 37. 



A PROTESTANTIZMUS ÉS kV. ISTENTISZTELET 657 

helyezte, anélkül, hogy az Úrvacsora fontosságát kisebbíteni 
merte volna, az egységet megszüntette. 

Még kevésbbé tudott boldogulni az alárendelt részekkel, 
melyek értelmetlenül bámultak az újítóra. Akkor a tudósok még 
nem ástak le az őskereszténység rétegeibe. Itt van péld. az 
introitus. Mi tudjuk, hogyan alakult ki a szentmise e remek 
portáléja, Luther azonban nem értette meg jelentőségét és egé-
szen idegen szerepre kényszerítette. Népének lett belőle, mely-
nek neve: «Spruch nach dem Sündenbekenntnis». Tartalma oly 
szentírási mondás, melyben az Úr bűneink bocsánatáról biztosít. 
(V. ö. Misereatur, Indulgentiam !) Az az ellentét, mely a Kyrie, a 
mélységből kiáltó lelkek ezen irgalomért esedező szava és a 
Gloria örvendetes tartalma között van, áthidalhatatlannak tetszett 
előtte. Azért a Glóriát a Deutsche Messe-ben elhagyta. Elmosó-
dott nála a Confiteor, a graduale és sequentia, a praefatio sze-
repe. Érdekes, hogy bánik az Úr imájával. Szerinte a Szentírás-
nak jobban megfelel, ha a kenyér átváltoztatása után rögtön 
annak kiosztása következik. Csak azután kerüljön a sor a bor 
átváltoztatására és kiosztására. Mivel pedig így a miatyánk szá-
mára, mely az áldozásra készít elő, hely nem marad, azért azt 
Luther a consecratio elé teszi, de nem eredeti alakjában, hanem 
paraphrastikus módon, körülírva. Némely követője ezt a formát 
elég szerencsétlennek tartja,1 mások szerint viszont igen alkal-
mas a lélek áhítatának fölgerjesztésére.2 Akár így, akár úgy, az 
bizonyos, hogy az «emberi kitalálások» üldözője következetlen 
volt, mikor a saját kitalálásait tette az írás szavai helyébe. 

Egy német istentiszteletnek Luther szellemében körülbelül 
ilyen alakja lehetett3: bevezető népének (Ich wil den Herrn 
loben alle zeyt), Kyrie (mindegyik felhívás egyszer-egyszer), 
egyetlen collecta az oltár felé fordulva (tono feriali), lecke a 

1 Kawerau : Über die liturg. Gestaltung der «Konsekration» in der 
lutherischen Abendmahlsfeier. Theol. Studien und Kritiken. 1896. 364. 

1 Kleinert : Der preussische Agendenentwurf. Theol. Stud. u. Krit. 
1894, 487 . 

3 Körülbelül ! mert Luther a Deutsche Messe-ben nem nyújt szilárd 
mintát és nem kívánja annak pontos betartását. Az agendák persze élénk sok-
féleséget mutatnak. A praefatio-féle ének és a miatyánk sokhelyütt a Predigt-
gottesdienstbe előre került, az úrvacsorai részben viszont a bűnvallomásnak 
adtak nagyobb részt, esetleg beszédet hallgattak. Az utóbbi esetben az első 
beszéd kimaradhatott. «Darmit die Kirch nicht mit Verdruss über die Zeit auff-
gehalten werde.» Agenda Witten bergensis, 1553. Cf. Daniel i. m. IL 133. 
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nép felé fordulva (élénk éneklő hangon, (octavo tono), népének 
a Szentlélek Istenhez, evangélium a nép felé fordulva (méltóság-
gal teljes hangon, quinto tono), credo németül (Luther szerzette 
1524-ben), beszéd, majd az úrvacsorai rész következett. A mi-
atyánk Luther-féle paraphrasisa által előkészültek a szent cselek-
ményre. Az átváltozás igéi éneklő hangon mondattak és meg-
szakíttattak a kenyér kiosztása által.i Felmutatás és kiosztás alatt 
a nép a német Sanctust vagy Benedictust, vagy Hus János éne-
két Jesus Christus unser Heiland énekelte. Az egész cse-
lekményt rövid collecta és az Áron-féle áldás (Num. 6, 24—26.) 
fejezte be. 

Hogy Luther a katholikus istentiszteletből elég lapos tákol-
mányt csinált, azt protestánsok is elismerik,2 bár kora hiányos isme-
reteivel mentegetik. De ha rendelkezett volna is egy Harnack 
tudományával, akkor sem igen csinálhatott volna jobbat. Mert 
hisz a leggyönyörűbb részek kihagyása, illetőleg elsekélyesítése3 

tanának követelménye volt. A protestantizmusnak a szentek tisz-
teletével szemben elfoglalt álláspontja pedig rovására volt az 
egyházi év változatosságának és sok remek középkori himnusz-
szal szegényebbé tette az istentiszteletet. 

A Luther-féle istentisztelet idővel sokat kopott. Nagy része 
volt ebben a kálvinizmus hatásának. Kálvin előnye volt a követ-
kezetesség. Az istentisztelet szabályozásánál is egyedül a Szent-
írást ismerte el, «Nihil tolerandum est in cultu divino, nisi quod 
probari possit scripturae sacrae auctoritate.»4 Sőt: «Ceremonias 
omnes ac rítus ab hominibus excogitatos, ut pars essent divini 
cultus, totidem esse sacrilegia» - vallja a puritán kálvinista.5 

Ez az elv, tekintve, hogy az Újszövetség csak kevés útmutatást 
ad a szertartásokra, bizony rideg istentiszteletre vezetett. Ehhez 
járult Kálvin komor szelleme, mely reáfeküdt a lelkek világára 
és a szívnek szabad kitöréseit is akadályozta. Az énekről kimon-
datott: «ne quid voluptati aurium, sed serviant omnia reve» 
rentiae.» Az orgonát is azért száműzték, nehogy bűnös gyönyörű-

1 A wittenbergi Kirchenordnung 1533-ban a régi áldoztatási módszert 
(egyszerre két szin alatt) visszaállította, de a miatyánk nem nyerte vissza helyét. 

2 L. Hering cikkét : «Liturgie», Herzog : Realencyclopädie für prot. Theol. 
3 Confiteor, praefatio, Pater noster, Agnus Dei stb. ! 
4 Daniel id. m. III. 25. 
5 Tarcali zsinat, 4. fej. 32. L. E. F. Karl Müller : Die Bekenntnisschriften 

der ref. Kirche in authentischen Texten. Leipzig, 1903. 414. 1. 
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séggel töltse be a fület, vagy alkalmat adjon a kántoroknak 
művészetük fitogtatására. «Egyébként is a pénzt hasznosabb dol-
gokra lehet fordítani.» Csak a zenekíséret nélkül való puszta 
zsoltárok voltak hivatva képviselni a művészetet. Később már 
énekek is bevonultak a csupasz templomokba: a prófétáknak 
Édom, Bábel, Egyptom ellen szórt fenyegetései és átkai, melyek 
a kath. egyház ellen irányítva oly alkalmasak voltak a romboló 
kálvinista fanatizmus felkeltésére,1 karácsonykor Izaiásnak a kis 
Jézusra vonatkozó jövendölései, vagy egyéb szentírási részletek. 
Más énekeket kezdetben nem tűrtek. A kálvinista szellem, mely 
minden symbolumot azért került, hogy a babonának még 
árnyéka se férkőzhessék hozzá, a szentírási betű babonás tiszte-
letébe keveredett. 

Igaz, hogy az orthodox merevség később pietisztikus hatás 
folytán enyhült.2 Ha Skótországban nem is, de Európa délibb 
részein. A kálvinista istentisztelet azonban az ének, ima és beszéd 
kereteit tűi nem igen haladta. Az Úrvacsorát évenkint csak 
négyszer-ötször osztották ki. 

Ilyen kevésből változatosságot bizony nem igen lehet 
teremteni. Még akkor sem, ha a kath. ünnepköröket gazdag tar-
talmukkal megtartják. De a svájci reformátorok az ünnepeknek 
is nagyobb ellenségei voltak, mint Luther; Zwingli a vasárnap 
megszentelését is fölöslegesnek tartotta.3 A hazai kálvinisták 
siettek kihagyni a naptárból a következő"vörösbetűs napokat: 
vízkereszt, gyertyaszentelő, gyümölcsoltó, Űrnapja, Péter-Pál, 
Mária mennybevitele, születése és szeplőtelen fogantatása napját. 
Legmesszebb mentek e téren a skótok. Egy protestáns író (Sack) 
így nyilatkozik róluk: «Az egyoldalú nemzeti szellem legszo-
morúbban a nagy ünnepek hiányában lép fel náluk. A keresz-
tény közösség emelkedett érzete, az időnek jelentőséges felosz-
tása, melyet a három főünnep nyújt azáltal, hogy az istentisz-
Ieletben az általános egyházzal átmeneti, de hatásos érintkezésbe 
hoz bennünket és egyúttal az évszakokat bizonyos keresztény 
eszmékkel és mozzanatokkal jellegzetessé teszi mindez nem 

1 Daniel a kálvinista rombolásokat, a templomok «megkopasztását», a 
művészetek alkotásainak összezúzását, a szentek szobrainak sárban hurcolását 
erős vonásokkal festi. Id. m. III. 15. 

2 Míg az orthodoxok ideálja a zsoltár, a pietistáké az Énekek éneke. 
Azoknak istentiszteletéből egyházuk, ezekéből az egyéni érzelem szól. 

3 Varga-Zoványi i. m. 390. 
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létezik számukra, sőt alig van sejtésük felőle, s még szerencse, 
ha nem tartják, hogy az ünnepek elvetésében a Szentírás hű-
séges követése nyilvánul, mert ebben semmi sincs az ünnepek-
ről. A hetek egyhangú folyásában telik az évük, és tulajdon-
képeni egyházi idő náluk nem létezik.» i 

Ha Luthernek hibája a következetlenség, Kálvin ismét azzal 
vétkezik, hogy nem számol az emberi természettel. Az istentisz-
teletre nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk. A túl-
ságosan elvont, egyoldalúan szellemi ritus tehát nagyon is köd-
szerű lépcső arra, hogy a testies ember azon Istenéhez emel-
kedjék. Érzi ezt a kálvinista költő, aki csupaszfalú templomában 
az igén kívül egyebet nem kapott és felsóhajt: 

«Ich hatte nie der Künste Macht gefühlt, 
Es hasst die Kirche, die mich auferzog, 
Der Sinne Reiz, kein Abbild duldet sie, 
Allein das körperlose Wort verehrend.»2 

Sőt, amint a művészi, a belső érzelmek konkrét kifejezése 
nemesíti a lelket, megfordítva: ennek megvetése alacsony szín-
vonalon hagyja, sőt durvává teszi azt. Svájcban, Hollandiában, 
Skóciában szokásban van, hogy feltett kalappal ülnek az embe-
rek a templomban. Még ima és prédikáció alatt sem veszik le 
azt. Legfeljebb akkor billentenek rajta, ha az egyházfi a pénz-
gyűjtő persellyel jő és köszönti őket. így akarnak tiltakozni 
minden jelképiség ellen. De nem joggal botránkoztak-e meg 
még protestánsok is ily kalapos társaság láttára, mely Isten-
nek nem adja meg azt, amit egy templomszolgától sem tagad-
hat meg?3 

De térjünk vissza a Luther-féle istentiszteletre, melyről azt 
mondottuk, hogy Kálvin hatása alá jutott. A forradalmak súly-
pontja a szélsőségben van, s a protestantizmus is, mint vallási 
forradalom a szélsőségre hajlott, melyet inkább Kálvin képviselt. 
Az 1553-iki wittembergi agenda már a «liturgia Luthero-Calvi-
nizans» sajátságait mutatja. Elterjedt csaknem egész felső Német-
országban. Az Úrvacsora itt már csak mint ritkább eset szerepel 

1 Daniel i. m. III. 25. — E sorok írója egy katonakórházban Szentírást 
olvasó kálvinista katonával beszélt, aki a maga részéről szintén elvetette az 
ünnepeket, még a vasárnapot is, mert, úgymond, nincs a Szentírásban. A saját 
egyházát következetlenséggel vádolta. Az ő szempontjukból igaza volt neki. 

2 Dániel i. m. II. 14. 
3 U. o. III. 21. 
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(legfeljebb egyszer egy hónapban!), a beszédet egy-két ének és 
ima fogja közre, végül áldással az egész szertartás befejezést 
nyer. Még inkább a kálvini vizek felé hajtotta a lutheranizmus 
hajóját a XVIlI."századbeli felvilágosultság. Amint Kant bölcsé-
szete a költészetet a száraz filozófiával szikkasztotta, hasonló-
képen a liturgiában is dogmatikus okoskodás szorította ki az 
érzelmi elemet. Húsvét szent napján a hivek nemde azt várják, 
hogy a szónok ünnepi érzéseket váltson ki lelkűkből?1 Ehelyett 
egy ilyen kantianus pap Jézus megjelenésével kapcsolatban a 
kísértetekről tartott száraz beszédet. Aztán következett egy ima : 
«Hálát adunk neked Úristen, hogy elménket felvilágosítván, 
megóvtál bennünket a kísértetekben való hittől és babonás ret-
tegéstől...» A fölvilágosultság hatását érdekesen mutatja az 
1797-iki schleswig-holsteini agenda. Ez már egyenesen tiltakozik 
a sok ima és ének ellen. «Das Absingen der sogenannten Col-
lecten, wie auch das Lesen oder Singen des Evangeliums und 
der Epistel vor dem Altar fällt in der Zukunft ganz weg.» 
«A költői koturnusokat prózai harisnyák, a ritmikus összehangzást 
terjengős körmondatok cserélték fel, a liturgikus emelkedettség 
feláldoztatott.» Kívánatos, hogy az Úrvacsora ritkán szolgáltassék 
ki, nehogy a gyakoriság által veszítsen ünnepélyességéből.2 

A XVIII. század végén a legtöbb helyen a lutheránus isten-
tisztelet már csak lényegtelen külsőségekben különbözik a kál-
vinitól. Sőt keveredések történtek. A würtembergi lutheránusok 
istentisztelete inkább hasonlított a svájci kálvinistákéhoz, mint a 
porosz lutheránuséhoz, és viszont a hesszeni kálvinisták a temp-
lomban inkább lutheránus módra ünnepeltek.3 Ahol a megkülön-
böztetéseket szigorúan vették, ott arra ügyeltek, hogy a lelkész 
a kálvini palástban, illetőleg a lutheri köpenyegben lépjen a 
szószékre. A lutheránusok kovásztalan kenyérrel áldoztak és bot-
ránkoztak, hogy a kálvinisták teli tálból majszolják a kenyeret. 

A XVIII. századbeli hitetlenséggel szemben minden téren 
nyilvánuló visszahatás a liturgia terén sem maradt el. A törté-
nelemből ismeretesek azon erőlködések, melyekkel III. Erigyes 

1 Daniel i. m. II. 163. 
2 L. ezen agendát Daniel i. m. II. 167. sk. A racionalismus hatása folytán 

elmaradt a könyörgés : «Und steuere des Papstes und Türken Mord», de a 
mult század közepén a brémai egyh. gyűlés e könyörgést visszaállította. Döllinger 
i. m. 4S8. 

3 Kleinert i. c. 450. 
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Vilmos porosz király az istentiszteletet reformálni törekedett 
(1822—29). Elővette Luther Írásain kívül a régi agendákat. Amit 
azonban belőlük alkotott, az époly hibás volt, mint példaképei. 
Csak egyet említsünk: a praefatio és miatyánk a «Predigtgottes-
dienstnek» lett részévé.1 Új volt művében a kar. Miként ahogy 
a mi kántoraink felelnek a papnak, hasonlókép felelnie kellett e 
karnak a protestáns lelkész imáira. Csakhogy a derék protestáns 
hívek előtt oly gyűlöletes színben tüntettek fel mindent, ami 
katholikus, hogy most az új istentiszteleti rend láttára elrémül-
tek, mintha katholikusokká akarnák őket tenni. Az új liturgia 
hivei kétségbeesetten magyarázgatták: mily nyereség, mily hala-
dás a liturgia az agendák vas- vagy inkább ólomkorában. Csak 
az ostobák állíthatják — úgymond, hogy benne a római 
egyház szelleme nyilatkozik. Nevetséges! Hisz akkor azon tudat-
lanok a régi tősgyökeres lutheri emlékekben is a római egy-
ház nyomait szaglásszák !2 Azt azonban mindenki elismerte, 
hogy lutheránus köntösben kálvinista szellem lappang.3 De ez 
érthető, hiszen a király uniót akart teremteni a két protestáns 
felekezet között és az agenda ez unió eszközéül volt szánva.4 

Szóval, a király agendája nem kellett senkinek. A lutherá-
nusoknak, mert kálvinista volt, a kálvinistáknak, mert Luther 
szellemét látták benne, mindkettőnek, mert katholikus ízűnek 
találták. A király javított művén, egyes vidékek szokásait figye-
lembe vette. Még így is volt ellenállás. Egyes lelkészeket be-
csukatott ez használni kezdett, de csak a lelkészeknek. A hí-
vek tüntetőleg távolmaradtak. Legfeljebb a prédikációra jöttek,5 

melyet az agenda az istentisztelet végére tett: így nem kellett 
végighallgatni a liturgikus részeket, no meg rövidebb volt az 
egész... 

Az agenda-reform nem érte el célját. Nem egységet, hanem 
talán még nagyobb különféleséget teremtett Csak az Úrvacsora 
kiszolgáltatása mily különböző módon történt! Itt csendesen 
mondták az átváltozás igéit, ott énekelve, amott elbeszélő mó-
don. Voltak, akik a szinek átnyujtásakor, kath. módra keresztet 

' Úgy látszik, e részek nagyon tetszettek a királynak és ő azt akarta, 
hogy mindig szerepeljenek, necsak ha Úrvacsora van. 

2 Dániel i. m. II. 173. 
3 U. o. 
« Marx : Lehrb. der Kg. Trier. 1908. 856. 
5 Döllinger i. m. 448. 
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csináltak a levegőben, mások ezt babonás szokásnak tartották. 
Némelyek a kenyér és bor átnyujtásakor a régi keresztényeknél 
használt rövid két szót mondták: Krisztus teste! Krisztus vére! 
Mások hosszabb igével éltek. Sőt voltak olyanok, akik ilyenkor 
önöztek : «Az Úr Jézus teste őrizze meg Önt az örök életre !» 
No mert «evangelium non tollit politiam.» Dániel azonban ezt 
már sokalja. 'Av&pwTToô-pïjaxeia-t lát benne és megbotránkozik 
raj ta . . 

Úgy látszik, ez a tarka-barkaság indította IV. Frigyes Vil-
most újabb reformkísérletre. Az 1852. okt. 6-iki kabinetrendelet-
tel ugyanis megbízza az ev. egyh. tanácsot azon kérdés vizsgá-
latával, «hogyan lehetne megállapítani az ev. egyház istentisz-
teletének rendjét, mivel e tekintetben az egyezésnek nagy hiánya 
áll fenn.» Az ügy 1857-ig vajúdott, de a nagy óvatosság, meg 
épen az egyezés hiánya miatt az eredmény — semmi.2 

De valami haszna a kísérleteknek mégis volt. Az ügy nem 
került le a napirendről. A legkiválóbb tudósokat foglalkoztatta. 
Tanulmányozni és méltatni kezdték az őskeresztény emlékeket s 
amit ott rájuk nézve használhatót találtak, azt iparkodtak bele-
illeszteni szertartásaik közé. Ez a törekvés jellemzi az 1894/5-iki 
reformmozgalmat. A mi szentmisénk minden részecskéje becsü-
lésre talált. A Confiteor, a Kyrie, a Gloria, a Dominus vobiscum ! 
Kidolgozták újra az introitust, visszaállították a gradualét,'melyet 
a kar énekelt. A miatyánk, a praefatio remek vonalait megtisz-
tították a kontár agytermékektől, az Agnus Dei felséges szavait 
előszedték a romok közül. Eközben állandóan morogtak-dörmög-
tek a kath. istentisztelet ellen, hogy ilyen meg olyan elfajult, 
értelmetlen!3 Talán azért tették ezt, hogy rájuk ne fogják vala-
hogy a katholizáló szándékot! 

E törekvések azonban csak világosabbá tették a protestan-
tizmus csődjét e téren is. Ennek legkiválóbb bizonyítéka, hogy 
a templomok továbbra is üresek maradtak. 

Nálunk katholikusoknál is előfordul a néptelen templom, 
de nem mint általános és állandó jelenség. A protestánsoknál 
másként van. Feltűnően kirívó náluk az istentisztelet elhanyago-
lása. Egy buzgó magyar református lelkész panaszkodott : «bérbe 
adhatnám a templomomat». Némerországban a protestáns fér-

1 I. m. II. 159. 
2 Kleinert i. cikke 451. 
3 így csaknem valamennyi eddig idézett prot. író. 
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fiaknak 1%-a jár templomba, nagy ünnepeken talán 2°/o.1 Kop-
penhágában egy régibb adat szerint csak 4%-ot tesz ki azoknak 
száma, akik évenkint egyszernél többször részt vesznek az isten-
tiszteletben.2 Svéd- és Norvégországban számtalan ember felnő 
anélkül, hogy belülről templomot látna!3 Skóciában pusztulni 
engedik a kath. kor építészeti remekeit : nincs szükség rájuk. 
Svájcban a vasárnapi istentisztelet lassan kialszik.4 Es ha Amerika 
valamely nagyvárosában felkeressük egy és ugyanazon vasárnap 
a kath. és prot. templomot, fel fog tűnni a nagy ellentét, az 
ijesztő ür emebben amaz után. Németországban sincs különben: 
«Hogy szenvedtünk a háború előtt templomaink üressége miatt 
az istentisztelet alatt! — panaszkodik egy prof. lelkész. Igen, 
ami a vidéket illeti, bátran kimondhattuk az Ítéletet, hogy az 
templomlátogatás tekintetében egy nagy temető.» Aztán felkiált: 
«Újra láttunk férfiakat az istentiszteleten!» (T. i. a háború kez-
detén.)5 

Mi lehet már most ennek az oka? Altalános és állandó 
jelenségek általános érvényű okot kivánnak. A hitetlenség min-
denesetre a temető csendjét viszi a templom falai közé is, ámde 
bármennyire panaszkodjanak a protestánsok maguk is e tekintet-
ben, azt hisszük, ez inkább következménye, mint oka a templo-
mok ürességének. Az utóbbit inkább az istentisztelet elégtelen 
voltával szeretik összefüggésbe hozni. 

Panaszkodnak, hogy a prot. istentisztelet nem számol az 
egyesnek jogával a magábaszállásra. (Recht des Einzelnen auf 
Einsamkeit!)6 Az éneket megszabják, az imát a lelkész előimád-
kozza s a község, a «gens sacerdotalis» még jó, ha egy áment 
mondhat rá. A prédikáció alatt kénytelen imádkozni, akinek 
lelke tele van, vagy kath. templomba kell betérnie.7 Az az ima, 

1 Marx i. m. 855. , 
2 Döllinger i. m. 368. 
3 U. o. 362. Érdekes és fülünknek szinte ironikusan hangzik, ha Döllinger 

botránkozik a prot. plébániák híveinek aránytalan nagy számán. 3600—4400 lélek 
jut egy lelkészre, sőt — horribile dictu -— van egy plébánia Skandináviában 
13.000 lélekkel. 

* U. o. 309. 
5 D. Qennrich : Lit. Lehren der Kriegszeit. Theol. Stud. u. Krit. 1916 

Okt. 479. 
6 U. o. 497. V. ö. még Huszár Aladárné Szilassy Mária előadását a 

losonci konferencián : «Hogyan tegyük templomainkat és istentiszteletünket von-
zóvá» ? Prot. egyh. és isk. lap. 1916. aug. 27. 412. 7 U. o. 
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amit a prot. prédikátorok előimádkoznak, rendesen magasan fel-
lengző: az egyszerű hivő lelke kifárad követésében. Az előimád-
kozó sokszor félórás időközben összehordja a község minden 
szükségletét vagy hiú frázisokkal csillogtatja találékonyságát, ha 
ugyan badarságokkal, sőt blasphémiákkal nem botránkoztat.1 

Mindenesetre kényelmes módja az istentiszteletnek az, melyben 
a hivek öntevékenységétől oly keveset kívánnak. Emellett köny-
nyen alakulhatott ki az a felfogás, melynek a templomkerülő pro-
testáns néha kifejezést ad: «imádkozzék a pap, hisz azért fizetjük». 

A prédikáció e hiányt nem ellensúlyozhatja. 
Az ú. n. «Predigtmüdigkeit», amely a hiveket és papot 

időnkint egyaránt elfogja, a protestánsoknál könnyebben beáll, 
mint nálunk. A kath. szónoknak nagyobb tételváltozatosság áll 
rendelkezésére. Nem is szólva a panagyrisről, a történelmi vagy 
liturgikus témáról, — mily óriási anyagot nyújt csak a hit- és 
erkölcstan is ! De az elszakadt egyházakban a hitkincs szegényes, 
a moralizálás meg alapelvükbe ütköző. Luther még a Missale 
leckéinél is kifogásolja, hogy túlnyomóan erkölcsi tartalmú lerél-
lészleteket hoznak. Az angolországi független egyházak meg 
egyenesen kikérik maguknak, hogy lelkészük erkölcsi oktatással 
«beleüsse orrát magánéletükbe». Dogmatizáljon, hirdesse főleg a 
hit egyedül üdvözítő voltát, ringassa hallgatóit biztonságba üdvük 
felől, mert ellenkező esetben felmondanak neki, — keressen 
másutt állást. Miről beszéljen hát a szónok? Nem csoda, ha a 
protestáns prédikátorok néha a gyümölcstermelésről avagy 
Schiller és Goethe költészetéről stb. szónokolnak, csakhogy 
valami változatossággal felvillanyozzák a kedélyeket. A kath. 
«babona vagy bálványimádás» már megunt théma. Innen a sok 
panasz : «Az igéből a rövid alapigén kívül alig hallunk vala-
mit». Sok a szóvirág! Pedig «a közvetlen, pretenzió nélkül építő 
beszéd többet ér a legvirágosabb prédikációnál!» «Csoda-e, ha 
míg a lelkész a madárdal és virágos mezőkről szónokol, a hivő 
egész lelkével a hadbavonult csaladtagjánál v a n ? » 2 Sokszor a 
prédikáció száraz avagy hitetlenségével botránkoztató: «so dass 
man beim Predigen manchmal weghören muss, um bei seinem 
Ootte bleiben zu können.»3 

1 Döllinger i. m. 273. Nálunk és ahol a prot. lelkészek műveltebbek, ez 
persze aligha áll. 

2 Huszár Aladárné i. cikke. 412. 
3 Dr. Qennrich i. cikke 481. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 4 4 
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Hol itt az orvosság? «Több legyen az ének és kevesebb 
a prédikáció» - ajánlja egy kálvinista asszony.1 Nem szabad 
szem elől tévesztenünk a «Corpus Christi-vel való összekötteté-
sünket» és akkor nem lesz hatástalan az igehirdetés, biztosít 
bennünket egy protestáns lelkész.2 «Wir können die Predigt 
nicht als einen in jedem Fall unabkömmlichen Teil jeder gottes-
dienstlichen Feier anerkennen, wenn nur das Wort Gottes in 
Form der Schriftverlesung in ausgiebiger Weise in ihr zur 
Geltung kommt» hangoztatja egy német theológus.3 Szóval» 
míg némelyek — különösen a kálvinisták — az igehirdetést 
szeretnék csak jobbá tenni, mások ugyanezt valami egyébbel 
akarják időnkint pótolni, a «Predigtgottesdienst stereotyp alakja» 
helyett változatosabb istentiszteletet szeretnének nyújtani. 

A harctéren előfordult, hogy evangélikus katonák a leg-
hidegebb részvétlenséggel hallgatták tábori lelkészük beszédjét 
és imáját s másnap a legnagyobb áhítattal járultak az Úrvacsorá-
hoz, melyet egy egyszerű társuk osztott ki köztük. Ebben út-
mutatást vélünk látni. Hiba volt a prédikációt az istentisztelet 
központjává, nélkülözhetetlen elemévé tenni. Hiba volt a reális 
imádatot: az áldozatot kiküszöbölni. Ezt persze a protestánsok 
nyiltan nem fogják elismerni. Csak a változatosság szükséges 
voltát hangoztatják. Legyenek különböző arculatú mellékisten-
tiszteletek, legyenek liturgikus ájtatosságok, imaórák, bibliaórák, 
zenés ünnepélyek stb. Sőt némelyek asszisztenciás istentisztele-
teket sürgetnek liturgikus ruhákkal. A kálvinisták közül sokan a 
puritánok tiltakozása dacára a templom belsejét kívánják virág-
dísszel vagy egyébként vonzóvá tenni. «Immer tritt dabei die 
Neigung hervor, Einrichtungen und Übungen des kath. Gottes-
dienstes, dem man die grössere Anziehungskraft auf die Ge-
meinde beneidet, auf den evangelischen Gottesdienst zu über-
tragen.»4 

Bizonyos, hogy az istentiszteleti kérdést a protestánsok 
kath. elemek még oly buzgó meghonosításával sem fogják meg-
oldani, míg az áldozathoz vissza nem térnek. Ez persze nem 
történhetik anélkül, hogy katholikusokká ne legyenek. Innen 

1 Huszár Aladárné id. cikkében. 
2 Sörös Pongrác : Prot. egyh. és isk. lap. 1916. 36. sz. 426. 
3 Dr. Gennrich id. cikke 484. 
4 Dr. Gennrich i. c. 498. 
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van az, hogy sokan épen az istentisztelet által jutnak hozzánk. 
Áldozat nélkül az ókeresztény szertartások még oly hű vissza-
állításukban is csak üres sallang, érthetetlen szemfényvesztés, 
művészietlen nagyzolás benyomását teszik ránk, mert nincsenek 
arányban sem a protestáns pásztor ajkán sokszor oly méltatlanul 
megjelenő ige jelentéktelenségével, sem az Oltáriszentség hal-
vány árnyékával, az Úrvacsorával. Csak az áldozat tudná az 
istentiszteletnek az óhajtott egységet, tartalmasságot és változa-
tosságot meghozni.1 

De nem fognak kielégítő eredményre jutni a protestánsok 
azért sem, mert náluk nincs. egyházi fegyelem és így a legjobb 
gondolat is csak egy magánember törekvése marad. Micsoda 
jogon kössék a pásztort ilyen vagy olyan rendhez, mikor még 
Luther is kimondta a szertartásokról, híven a lelkiismereti sza-
badság elvéhez: «Cavendum, ne legem ex libertate faciamus»? 
Csak a szeretet nevében mert egyezést követelni.2 Így aztán a 
szertartást a lelkész csinálja és alakítja. A lelkész, aki sokszor 
csak száraz hivatalnok. O viszi a szót az istentiszteletben kez-
dettől végig. Imája, beszédje, hatásköre által ő a lelke, köz-
pontja az istentiszteletnek. Valóban róla joggal mondhatni : 
«Dem geh' ich nicht in die Kirche». 

Mi másként van minden nálunk ! Gúnyolnak, hogy papjaink 
közvetítőül tolják fel magukat Isten és emberek közé! Pedig 
nálunk a pap az istentiszteletnél valósággal eltűnik s az Oltári-
szentségben jelenlevő Krisztus a központ. Neki van alárendelve 
minden. Ő általa van az egység, Ő érette van a tőle ihletett 
változatosság. Ennek a Krisztusnak áldozatát öltözteti az egyház 
a szertartások remek köntösébe. Erre csak az egyháznak, Krisztus 
menyasszonyának van joga, másnak nem! Az egyszerű papnak 
itt nem szabad önkényesen beleavatkoznia. Tudja, vagy legalább 
is sejti ezt az egyszerű hivő is, azért borul le oly nagy áhítattal 
a szent cselekmények alatt, bármilyen legyen is személye szerint 
az a pap. Várja a kegyelmet — nem a paptól, hanem Krisztus 
áldozatától : ex opere operato ! Ezért a kifejezésért is gúnyolnak 
bennünket, mintha nálunk csak a külsőségek számítanának. Pedig 

1 Helyesen Ítélt a brandenburgi őrgróf, mikor az Úrvacsora elhanyago-
lása miatt panaszkodó Luthernek azt ajánlotta, állítsa vissza a misét, mert akkor 
legalább a pap fog áldozni. V. ö. Weiss-Szabó : Világtört. Nagybecskerek, 
1903. 8. 80. 

2 Formula missae i. kiad. 214. 
44* 
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egy protestáns iró is elismeri a mi istentiszteletünknek szívhez 
szóló jellegét, mikor idézi egy katholikus szép szavait: «Fájdal-
mas honvággyal sietek a kath. templomba, miután az evangé-
likusban tapasztaltam, mennyire a véletlenre van itt bízva az 
az istentisztelet lelke, hogy vájjon istenfélő, igaz ember-e a lel-
kész, aki az igének izzó tüzével r ende lkez ik . . . Nálunk a «józa-
noktól» annyit csúfolt «kling-klang Glóriá»-ból ki-ki annyi ma-
gasztosai vehet ki, amennyit Istenéről szegény szive csak gon-
dolni tud. A többit, amire nem képes, elengedjük neki».. .1 Szóval, 
nem kívánunk tőle lehetetlent, de nem is bocsájtjuk el kielégít-
lenül. 

Budapest. Dr. Hamvas Endre 

' L. Dr. Oennrich i. c. 483. 
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MINDEN emberi eszménynek, reménynek és célnak vannak böl-
cseleti rugói, lökő erői, szellemi fegyverei. Mert a gondola-

tok is erők, mint a természeti erők; valóságok, mint a nehéz-
kedés, vagy a vonzás és a tanítás törvényei. A bölcseleti néző-
pontok készítik elő a szellemi légkört és a talajt a jövendő 
számára. 

Az emberiség jövője válaszútra jutott. A régi társadalmi 
osztályok — úgylátszik — befejezték már szerepüket és új réte-
geknek és új fejlődésnek adnak helyet. Ez az ú j jövő, vagy 
inkább már jelen, viharos gondolatokkal, forradalmi eszmékkel 
köszönt be, amelyeket ugyan eddig is ismertünk, de hatásaikat 
igazán csak ezután érezzük. 

A győző szocializmus bölcseleti fegyvere a materializmus. 
A szocialista bölcselő jelszava ugyan inkább a monizmus, de 
ezalatt a köpenyeg alatt is a durva materializmus pihen. A mo-
nizmus csak szebben cseng, mint' a materializmus, de lényegében 
a szocializmus ajkán tiszta matarializmus. Pedig a monizmus nem 
okvetlenül materializmus. Sőt lehet túlzó spiritualizmus is, ami-
kor az anyagvilág is tiszta szellemmé finomul. 

Ma tehát a gondolkodás előterébe szökken a monizmus. 
Mi is az voltaképen? Mi annak a benső értéke? Mara-

dandó kincs-e, vagy csak a divat hódító és szeszélyes ereje él-e 
benne ? 

Monizmus (egyelvűség) az a világnézet, amely a tárgyi 
valóság világában csak egy elvet, egyetlen egy létalapot ismer 
el. Szemléletének kiinduló pontja a világ egysége. A világ ben-
sőleg egy. Mindenütt a világtörvényeknek ugyanaz a törvény-
szerűsége, szükségszerűsége és egyetemessége uralkodik. A világ-
ban minden összetartozik, minden összhangba fut, mert a világ-
ban mindenütt ugyanott vagyunk, otthon vagyunk. Mindenütt 
az egy változhatatlan és ugyanaz a világ lép elénk. 
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Keressük tehát, elégséges-e egy elv a világ megmagyará-
zásához? Nincs-e benső ellentmondás minden monizmusban? 
És ez az ellentmondás nem hordozza-e magában a kételvűség, 
a dualizmus csiráját? 

Ezen kérdések megvitatása előtt kijelentem, hogy nézetem 
szerint a monizmusnak három forrása van : a természettudomány, 
a metafizika és a misztika. Tehát a monizmus is természettudo-
mányos, metafizikai és misztikus monizmus. 

I. 

Természettudományos monizmus. 1. A világnak egy a lé-
nyege, mondja az anyagelvűség. A materializmus szerint a vilá-
got a parányok és a parányok mozgásai teremtik. Ezekből ered-
nek az anyagi és a szellemi világ összes jelenségei; a mennyi-
ségi és minőségi különbözőségek. A tévedés azonban nyilvánvaló. 
Mozgásból örökké csak mozgás származik. Hogy keletkezik akkor 
a tudat? Az atomok mennyiségtani mozgástüneményeiből nincs 
hid a tudat szellemi, tehát minőségi világához. Az az állítás, 
hogy a parányok mozgása a tudat, tarthatatlan, mert a mozgás 
mindig csak mozgás és sohasem érzet, érzelem, gondolat vagy 
akarat. De üres beszéd az az állítás is, hogy a gondolkodás az 
agy működése. Az agy működése ugyan a gondolkodás felté-
tele, de nem annak az oka. Más a jelenség lefolyásánál a felté-
tel és más az ok. Az ok működése Jeltételekhez lehet ugyan 
kötve, de a feltételek nem folynak be közvetlenül az ok műkö-
désébe. Minden ok csak bizonyos feltételek mellett működik, de 
a feltételek azért még nem működő okok. 

A materializmus a tudat küszöbén túl nem vezett. A tudat 
oly tény, mely túlhaladja az anyag képességeit. Du-Bois Rey-
mond ezt nyíltan kimondta és eddig őt senki meg nem cáfolta. 
A nyers materializmusnak a bölcselők között ma már nin-
csen hive. 

2. A materializmus ellentéte a túlzó spiritualizmus. Amott 
a mindenség testecskékből, emitt leikecskékbői áll. Amott a lélek 
az anyag jelensége ; itt az anyag a lélek jelensége. A materializ-
mus elsikkasztja a lelket; a túlzó spiritualizmus pedig az anya-
got, a természetet. Mind a két kísérlet képtelenség. A természet-
tudomány síkra száll a természet valóságáért. Az anyag és a 
természet törvényei ép oly valóságok, mint az öntudat, a lélek. 
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A dualizmus tehát itt is nyilvánvaló. És ez a dualizmus még 
élesebb lesz, ha kérdezzük, honnan erednek a léleknek látásai 
az anyagi világról ? Berkeley szerint maga Isten sugározza be a 
tárgyi világ képeit, mint álmokat a lélekbe. Leibnitz szerint,' a 
lélek a világ összhangzatos képét mint praestabilita harmóniát 
már a világ kezdetén nyerte és mint ajándékot őrzi. Ezek az 
okoskodások csak álmok. A tárgyi világot semmiféle okoskodás-
sal el nem tüntethetjük. 

3. Ujabban e két végletet Haeckel törekedett összekap-
csolni. Ő az atomokat felruházta lélekkel, a lelkiségnek elemi 
képességeivel. Az atom az ő nézete szerint fizikai mozgással és 
elemi lelki képességekkel felruházott valóság. Az atomnak ugyan 
még nincs öntudata, de van rátermettsége, hogy egyre bonyo-
lultabb alakot öltsön és egyre több lelkiséggel birjon, mig végre 
befutva a szerves élet mélységeit és magasságait az emberben 
öntudatra ébredjen. 

Mi vezette Haeckelt ezen feltevésre? Talán a tapasztalat? 
Talán ő észlelte és megfigyelte a parányok lelki sajátságait ? Erről 
szó sem lehet. A vágy volt a gondolat szülője. A vágy, hogy az 
anyagból szőjje ki a lelket. Bár ő is tüdja, hogy a mozgás csak moz-
gásnak adhat életet, az öntudatot mégis az anyag erőiből akarja 
kicsiráztatni és azért az atomokat misztikus lelki képességekkel 
ékesíti fel. Szándékosan mondom, hogy «misztikus lelki képessé-
gekkel», mert Haeckel sem magyarázhatja meg, mikép ébrednek 
az eredetileg öntudatlan atomlelkek bonyolultabb összetételeik-
ben öntudatra. Sőt még azt sem mondhatja meg, mily alapon 
tulajdonít a parányoknak öntudatlan lelki életet. Az öntudatlan 
lelki élet nagyobb talány, mint maga a tudat. Mert a tudatot 
közvetlenül megéljük; az öntudatlan lelki működéseket azonban 
csak sejtjük és kisegítő eszköz gyanánt használjuk oly lelki jelen-
ségek megértéséhez, amelyeket közvetlenül nem élhetünk meg. 
És ha Haeckel azt állítja, hogy a paránylélek legegyszerűbb 
megnyilvánulása az öntudatlan érzet, akkor még nagyobb ellent-
mondásba keveredik. Minden érzet ugyanis tudatos érzet. Az 
érzet az ingernek tudomásulvételé. Ráelmélés az ingerre. Fel-
ismerése annak a hatásnak, amelyet az inger belőlünk kivált. Az 
érzettől a tudatosság el nem vájasztható. 

Egyébként soha bölcselő még oly kétszinű játékot nem 
űzött bölcseleti szavakkal, mint Haeckel. Ő azt hiszi, hogy az 
élettan és a lélektan nagy kérdéseit megfejti, ha a fizikai, a 
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kémiai folyamatoknak élettani, illetőleg lélektani elnevezést ad. 
így az ő bölcseleti nyelvén az erő a lélek. Az agy tömecs-
mozgása és mechanikája az akarat. A parányok bizonyos jel-
legű mozgása az érzet. A szerves parányok bizonyos el-
rendezése és a rendnek megrögzítése az «öntudatlan emléke-
zet». Leírja az élő szervezetek fejlődéstörténetét és el akarja 
hitetni, hogy az a lélek fejlődéstörténete. A léleknek anyagi 
ruháját, a testet felcseréli magával a lélekkel és minden kritika 
nélkül a kettőt azonosítja. 

így lesz a protoplazma pszichoplazma ; a tudat az agy élet-
tani működése; a lélektan élettan; a természettudomány a lélek 
tudománya. Nem ismer igazi lelkiéletet, sem tiszta lélektant. íme 
ez mind csak játék a szavakkal. Mintha bizony mélyebbre tekin-
tenénk a lelki életbe, ha a fizikai, az élettani jelenségeket és 
fogalmakat lélektani kifejezésekkel ékesítjük fel. Mintha bizony 
megfejtenők a lélek életét, ha azt fizikai képletekbe öltöztetjük. 

Ám tegyük fel, hogy ez az átértékelés sikerrel jár, eltün-
tettük-e ezáltal a lappangó dualizmust? A monizmus azt igéri, 
hogy egy elvre vezeti vissza a természet és a szellem összes 
jelenségeit. De ez a visszavezetés csak látszólagos, mert az egy 
elv, (legyen az a parány), amelyből a világ áll, két természettel 
bir és csak ezért sarjadzhatnak ki belőle az anyag és a lélek 
működései, életformái. 

Más kérdés, van-e joga Haeckelnek a lelket a parányba 
beszorítani, mikor a léleknek a világrendben egészen más sze-
rep jutott, mint az anyagnak. Vagy mondhatjuk-e, hogy a szel-
lemi élet története azonos a szervetlen világ történetével ? Mond-
hatjuk-e, hogy a szellemnek nincs önmagában való és önmagá-
ból fakadó léte, ha sorra vesszük alkotásait : a vallást, az irodalmat, 
a művészetet; az erkölcsi és a társadalmi élet gyönyörű alap-
jait? Alkotások, létezők, amelyek kivirágzásukban egymástól 
különbözők, csiráikban sem lehetnek azonosak. íme a két-
elvűség ! 

Sokat vitatott kérdés : Van-e erő anyag nélkül ; van-e anyag 
erő nélkül? Vagy az anyag maga-e az erő és az erő-e az anyag? 
Tényleg erő nincs anyag nélkül. De anyag sincs erő nélkül és mégis 
mindeddig sem az anyagot nem sikerült kiküszöbölni és az erőre 
átvezetni, sem az erőt nem sikerült elanyagiasítani. Hogyan gon-
dolhatunk akkor arra, hogy a szellemet lefokozzuk anyaggá? 
Mennyiség és minőség, gépiesség és szabadság ; elértéktelenedés 
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felé való törekvés és szakadatlan önmaga felé való emelkedés; 
folytonos egyformaság és szüntelen újjászületés ; egyhangúság és 
alakgazdagság oly ellentétek, amelyeket kiegyenlíteni, vagy egy-
mástól leszármaztatni nem lehet. Haeckel mesterkedései okvet-
lenül csődöt mondanak, mert nagyon erőszakoltak. Paránylélek, 
elektronlélek, mint nyelvtanilag összetett szavak, lélektanilag 
dualizmust jelentenek. 

De mily eredményhez jutunk el akkor, ha az anyag léte-
zését egyszerűen tagadjuk és pusztán erőkből építjük fel tudo-
mányunkat és világképünket. A természettudósnak ugyanis köz-
vetlenül csak erőkkel van dolga és sohasem magával az anyaggal. 
A természettudomány akkor van igazán helyén és akkor emelkedik 
tudományos magaslatra, ha az anyag jelenségeit gépies és szám-
viszonyokban is kifejezhető mozgásjelenségekre vezetheti vissza. 
Ilyenkor azonban a mozgás hordozója az erő és egészen feles-
Jeges az erőn kívül még más hordozót, teszem az anyagot, fel-
venni. 

Mi is egyébként az anyag, mikor azt megtapasztaljuk? 
Egy csomó élmény, amelyeket így fejezünk ki: kemény, lágy, 
szines, hideg, meleg, ilyen vagy olyan a hangja; ilyen vagy 
olyan a szaga. Ám ezek mind a tudat visszhangjai bizonyos 
állandó erőhatásokra. Ezek mind minőségek, amelyeknek forrása 
az érzékelő, a megélő alany. Ezek az anyagot nem közlik a 
maga mivoltában, hanem csak azokat a hatásokat fejezik ki, ame-
lyeket az alanyban az anyag felidéz, amikor egymással érintkez-
nek. Mi nem az anyagot magát észleljük, hanem csak az érzék-
szerveinkben, az agyunkban végbemenő elváltozásokat. És amit 
mi így anyagnak nevezünk, az nem valóság, az csak alanyi 
élmény. Az alany a benső élményeknek tárgyiasítása. 

Mégsem mondhatjuk, hogy ezeknek az élményeknek a meg-
élőn kívül semmi sem felel meg. Kétségkívül az élményeknek 
van külső okuk, de ezek az okok az erők, és csak ezek az erők 
léphetnek a szellemmel viszonyba és mint érzetek jöhetnek ön-
tudatunkba. Sőt, ha ezen erők mögött valami anyag valóban 
léteznék is, annak is csak az erőiről szerezhetnénk tudomást és 
nem magáról az anyagról. 

Ez a bölcselkedés a természettudományos dynamizmus böl-
cselete. A dynamizmus elpárologtatja az anyagot és erőkké fino-
mítja el. Az erők ruhája az anyag: az anyag pedig maga erő-
rendszer. 
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Mellőzzük most a kérdést, igaza van-e a dynamizmusnak 
vagy sem! Tegyük fel, hogy igaza van. A kérdés akkor az, váj-
jon a lelki élet tevékenységei azonosak-e az erők fizikai jelen-
ségeivel, vagy sem? Vagy mik is voltakép az öntudat jelen-
ségei ? Az agy gépies, fizikai működését kisérő párhuzamos és 
egészen önálló jelenségek-e, vagy ép azoknak a gépies műkö-
déseknek csak puszta függvényei-e? Az első esetben a dualiz-
mus nyilvánvaló. A második olyan eljárást követ és úgy játszik 
a szavakkal, mint Haeckel. A dynamizmus szemében is az aka-
rat annyi, mint erő. Az erő pedig annyi, mint akarat. Ami kí-
vülről nézve erő, az belülről nézve akarat. Ami pedig kívülről 
nézve akarat, az belülről nézve erő. A fülnek jól hangzanak e 
szavak, de az ész megütközik rajtuk. Ami kívülről nézve erő, az 
belülről nézve is csak erő. Mert az erő úgy kívülről, mint belül-
ről szemlélve fizikai, illetőleg mechanikai szükségszerűség, azo-
nosság és törvényszerűség. Az akarat pedig szintén kívülről és 
belülről nézve egyaránt szabadság, sokféleség és új lehetőségek 
elve. Az erő csak átvitt értelemben akarat. Az akarat pedig csak 
átvitt értelemben (fizikai) erő. Nem is lehet az erőből (ha fizikai) 
sohasem akarat (vagyis szellemi) ; sem pedig a (szellemi) akarat-
ból pusztán (fizikai) erő. Az akarat az izmokból és az idegekből 
még felfegyverezheti magát fizikai erővel ; de a fizikai erő soha-
sem öltözködhet szellemi ruhába. 

A dynamizmus mint monizmus tehát épúgy nem fejtheti 
meg a szellemi élet nehézségeit, mint a materializmus. Ha az 
erőt és az erőhatásokat vonal alakjában képzeljük, akkor az a 
vonal minden iziben fizikai erőmozzanatokból áll. Ha pedig az 
akaratot képzeljük el így, akkor annak minden eleme lelki moz-
zanatokból áll. Ugyan milyen hasonlóság van tehát a fizikai és 
lelki világ között? A kételvűséget nem lehet kiküszöbölni. 

II. 

De talán sikerülni fog ez a metafizikusnak ? Talán ő képes 
lesz oly magasságra felszökkenni, ahol a számtalan anyagias és 
szellemi természetű szál mégis csak egy fonálba sodródik? 

A metafizikusok útjai is elágazók. Vannak, akik a természet 
talaján maradnak ugyan, de a természetet nem érzéki, hanem 
érzékfeletti szemekkel nézik. Ami az érzéknek anyag, az a fel-
sőbb szemlélet előtt alkotó, szabad erő. 
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1. Ostwald mindenütt csak energiákat lát. A különböző mi-
nőségű anyagok lelke a különböző minőségű energia. A moz-
gási, a kémiai, a hő, a villamos energiák önmagokban létező 
különböző minőségű energiák. A testi jelenségeket az anyagi 
energiák hozzák létre. A lelki jelenségeket a lelki energiák. De 
e különböző energiák mégsem teljesen különbözők. Hiszen egy-
másba átmehetnek, sőt a lelki energiák is a fizikaiakból szövőd-
hetnek. Valami magasabb egységből sarjadzottak ki valaha az 
energiák és ama magasabb egységbe ismét összeszőhetők. 

Ostwald azonban érzi, hogy a fizika és a lelki élet között 
sokkal mélyebb ür tátong, mintsem azt oly könnyen át lehetne 
ugrani. Hidat keres tehát az ür fölé és az idegenergiában találja 
azt meg. 

Az idegek a váltó a fizikai és a szellemi világ között és 
ezen a váltón siklunk át a fizikai világból a szellemi életbe. 

Az idegek a gyújtópont, amelyben fizikai munkaképesség 
lelkivé izzik át; a fizikai mozgás pedig tudattá gyúl ki. 

Szép volna e feltevés, ha a gyakorlatban beválna. De mind-
eddig semmiféle tapasztalat sem igazolja, hogy a fizikai energia 
szellemi energiává változik át; hogy fizikai energia pusztul el a 
tudat felvillanásakor; hogy lelki energiánk meggyöngül vagy 
elillan, ha testünket mozgásba hozzuk. Az energetikai egyelvű-
séget tehát saját legfőbb törvénye, az energia átalakulásának 
tana dönti fel és az ür a természet és a szellem között továbbra 
is ür marad. 

Ám más szempontból is ugyanerre az eredményre jutunk. 
Természettudományos igazság, hogy a fizikai energiák mindig 
ugyanazon módon viselkednek ; ugyanazon törvények szerint tér-
nek át egyik alakból a másikba. És vájjon a lélekben is ugyan-
azon gépiességgel és ugyanazon egyformasággal születnek-e meg 
az érzések, a gondolatok, a vágyak és az akaratok. Ahány em-
ber, annyi alakban, színben tükrözi, vetíti, éli át ugyanazt a fizikai 
ingert, energiát. Sőt amilyen állapotban van lelkünk, aszerint 
őröljük át magunkba érzéssé, eszmévé, gondolattá, vággyá ugyan-
azt az egy benyomást. A fizikai energiák hatása tehát tárgyila-
gos, előrelátható; a lelki energiáké ellenben alanyi és kiszámít-
hatatlan. 

Ostwald idegenergiáról is beszél. Mi öntudatunkban ezt az 
energiát át nem éljük. Megfoghatatlan bár, mikép válik a moz-
gás tudattá, de ennek a titoknak a kulcsa sem az ideginger 
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Ostwald egy ismeretlen helyett kettővel dolgozik, de az igazság-
hoz azért közelebb nem hoz. Titok marad a lelki energia mind-
végig; sőt titokzatossá teszi a fizikai energiákat is, mikor azokat 
metafizikai jelleggel és lelki fogékonyságokkal ruházza fel, me-
lyekről a fizika nem győződött még meg soha. 

Ostwald tehát sem mint kémikus, sem mint fizikus nem 
beszélhet az energiák lelki képességeiről. Csak mint metafizikus 
gondolhatott az energiákba oly erőket, amelyek a fizikus szemei 
előtt rejtélyek. És mint metafizikus csak azért díszíthette fel a 
fizikai energiákat szellemi fogékonyságokkal, mert mint fizikus 
a fizikai és a szellemi élet törvényeit egy kalap alá nem rejt-
hette, vagy más szóval az anyag és a szellemvilág kettőségét ki 
nem küszöbölhette. 

A természettudós szemére hányhatja Ostwaldnak, hogy mint 
fizikus kedvenc metafizikai eszméjének nagy áldozatot hozott. 
Fizikai rendszerében a lét ősalapja az energia. Ezt bizony nem 
minden természettudós fogadja el. Az energia erőhatások közős 
eredője és mint talán az anyag, sok sok erő kévéje. Az energiák 
mögött vannak tehát az erők, azok az elemi tények, amelyekből 
az energiák szövődnek. Ostwald továbbá beszél az energiák sok-
féleségéről, hogy a világban a sokféleséget megmagyarázza, 
másrészt meg azonosítja ép a legellentétesebb energiákat, a fizi-
kai és a szellemi élet energiáit. Sikerülhet-e ilykép az egyelvű-
séget fenntartani. 

2. Korunk metafizikai akaratelvűsége más jelképek alatt 
ugyanezt a gondolatot fejezi ki. Úgy mint Haeckel a fizikai jel-
képeket és fogalmakat lelkiekkel helyettesíti. Az energia munka-
képesség. A munkaképesség megint vágy a működés után. A vágy 
pedig akarat. Szóval a munkaképesség, az energia, az akarás egy 
alakja. Ha a világ lényege tehát az energia, a munkaképesség, 
akkor a világ lényege, a metafizikus nyelvén, az akarat. Minden 
energia voltakép annyit jelent, hogy minden akarat A világ 
lényege az akarat. 

Úgylátszik ez a szó igen szerencsésen van kiválasztva. 
A világnak ugyanis két oldala van : fizikai és szellemi, az akarat 
pedig mind a kettőt magában foglalja. Az akarat rokon az 
anyag képességeivel, amelyek dolgozni akarnak; az ösztönökkel, 
amelyek tudattalan célszerű cselekvések csirái és végül akarat 
az ember értelmes elhatározása és cselekvése is. 

Az akarat metafizikája így jött a gondolatra, hogy a világ 
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lényege és ősi forrása az akarat; sőt a világ az akaratnak meg-
valósulása, az akaratnak története. Az akarat fokozatonként futotta 
ki formáit. A legalsó fokon vak és gépies munkaképesség; ké-
sőbb tudattalan ösztön, legvégül pedig önmagára felébredt aka-
rat. A teremtő és magát megvalósító akarat tehát az egy őselv; 
a dolgok sokfélesége pedig az egyetlen egy őselvnek, a kezdet-
ben teljesen üres és értelmetlen akaratnak kiágazása. 

Az akaratelvűség tehát látszólag egyelvűség és egyúttal 
pantheizmus is. A kérdés csak az, eltünteti-e azokat az ellen-
mondásokat, áthidalja-e azokat a tátongó űröket, amelyeket az 
egyelvűség magában hordoz? Nézetünk szerint nem. Az önma-
gában teljesen azonosból, az egészen egyből a sokfélét; az ősi 
mivoltában esztelenből, a gépiesből, az öntudatlanból az értel-
mest, a célszerűt ki nem bogozhatjuk. Csak az lehet a műben, 
ami benn van a művészben. Minden okozat az okból ered. Min-
dennek kell elégséges okának lennie. A vak akarat tehát nem 
szülheti az értelmes akaratot. Az esztelenség nem teremthet észt. 
A létezők szépsége, törvényszerűsége, észszerűsége és esetleg sza-
badsága nem csirázhatnak ki teljesen alaktalan, vak, tudattalan 
elvből. 

Az akaratelvűség szerint a képzet, az ész a vak akaratból 
származott le és másrészt a világ célszerű és észszerű kibontako-
zásából lehetetlen a képzetet kiküszöbölni. A képzet már akkor 
előbukkan, amikor az akarat ősi egységéből sokféleséggé szakad 
szét; mikor egyéni tevékenységekké forgácsolódik és mikor ez 
utóbbiak egymással harcra kelnek. Szóval az akarás már csirá-
jában két elvet hordoz magában: az egynek és a sokfélének; a 
gépiességnek és a célszerűségnek; a tudatlannak és az öntuda-
tosságnak az elvét. A kívülről egy belülről sokféleség; a kívül-
ről gépies, belülről célfelé törekvő; a tudattalanban is van eszme 
(logos) és vágyik a tudatosság felé. A kételvűség tehát itt is nyil-
vánvaló. Az akaratelvűség nem küszöböli ki a kételvűséget. Scho-
penhauer, Paulsen, Wundt rendszerei lappangó kételvűség. 

3. De ez az akaratelvűség újabb időben szeret kezet fogni 
a Spinozismussal is, amely az ellentéteket talán bensőleg jobban 
összefoglalta. Az egymással szemben álló zátonyok ugyanis, me-
lyeken az egyelvűség hajótörést szenved: a test és a lélek; az 
anyag és a gondolat ; a lét és az öntudat. Spinoza ezeket az 
ellentmondásokat úgy oldja meg, hogy elgondol egy ősi léte-
zőt, mint állagot, amelyben minden ellentét csak látszat, csak 
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jelenség. Az egy tehát egyúttal sokféleség. A test és a lélek az 
egy állagnak két oldala, tulajdonsága. A gondolat és a kiterje-
dés maga az egy, két nézőszögből szemlélve. Fechner, Haeckel, 
Wundt, Paulsen lelkesednek ezen álláspontért és korunk lélek-
tanának főelve, a fizikai és a lelki jelenségek párhuzamosságáról, 
Spinozától ered. 

Vájjon a Spinozismus végleg kiegyenlít-e minden ellenté-
tet? A valóság és elgondolás két különböző dolog. Nem min-
den úgy van a valóságban is, mint a gondolatban. A gondolat 
rendszereket építhet fel, amelyeknek a valóságban semmi alap-
juk nincs. Ki tudja, mi felel meg a valóságban Spinoza ősi álla-
gának ? A fizika csak állagokat ismer és nem állagot. Az elemek 
különböző állagok. Az elemeket tényleg még senki egy elemre, 
egy állagra vissza nem vezette. Ám tegyük fel, hogy útban va-
gyunk már az egy állag felé. De útban vagyunk-e annak be-
bizonyításához is, hogy az az egy állag; egy őselem, épúgy 
gondolat, mint testiség; épúgy gépiesség, mint célszerűség; ép-
úgy anyag, mint szellem? Az élet törvényei nem mások-e, mint 
a fizika törvényei; és a szellem törvényei nem különbözők-e 
mindakettőből ? A fizika, az élet, a szellemi világ más állagok-
kal dolgoznak. Ezen nézőpontból Spinoza híres párhuzamos 
elmélete valóban két soha nem érintkező és egymásra vissza 
nem vezethető világnak kettősége. 

III. 

Ezek a szöges és kiegyenlíthetetlen ellentétek lesújtó hatás-
sal vannak a szellemre. De mit tegyen? Hová meneküljön? Hol 
keresse a lét rejtélyeinek kulcsát ? Valahányszor a lélek a külső 
világban kimerül, önmagához tér vissza és önmagában keresi a 
kibontakozást. Sajnos, az Én a legnagyobb misztérium és ami 
az Énből pattan ki, az mind misztikus szálakból van szőve. Az 
Énben a tárgyak elvesztik tárgyiasságukat, s gondolat lényegűvé, 
fogalmakká, látomásokká finomulnak. De a látomások már a misz-
tikusok birodalma. 

1. Csodálatos látványt nyújt a világ az Énből nézve. A hegy és 
a völgy; a nap és a csillagok; az ásványok, a növények és az 
állatok mind^levetik súlyukat, kiterjedésüket, színüket, izüket, sza-
gukat és érzetek szövetévé, s a lélek nyugtalan látomásaivá fino-
mulnak. S a lélek belészeret képeibe, mint álmaiba, s kérdi: 
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Van-e a világon más is, mint a lélek és látásai? Van-e valami, 
ami nincs a lélekben és nem ered a lélekből, hanem a léleken 
kívül is él? És könnyen ráfelel: Nincs más, csak a lélek és az 
ő- gazdag álomlátása, kincsesháza. 

Test és lélek; anyag és szellem nem ellentétes valóságok, 
hiszen mind a kettő az Énben van. Az Énben pedig csak érze-
tek és érzetszövetek vannak. Érzet a külső és érzet a belső világ. 
Érzet az anyag és érzet a szellem. A kételvűség tehát a túlhala-
dott álláspont. Az érzet az egyelvűség alapja. Csodálatos, hogy 
természettudósok is, mint Mach és Verworn is eme érzetmisztikába 
tévelyeghettek el. 

Érzet tehát az a misztikus pont, amelyben a kételvűség fel-
oldódik. Valóban? Nem játszunk-e kétértelmű szavakkal, mikor 
az érzettel bölcselkedünk. Atyánk, anyánk, testvéreink, barátaink 
mind csak érzetszövetek-e és lelkünk látomásai? Mi teremtjük-e 
azokat, akiktől származunk? Valóban csak az Én létezik-e és 
látomásai ? 

Az érzet körül hibának kell lenni. Valami bűvös körbe 
jutottunk, amelynek varázsából nem tudunk kimenekülni. Ébren-
alvók lettünk és álmainkat a valóságtól nem tudjuk megkülön-
böztetni. Azt hisszük, hogy minden abból a szövetből van, amely-
ből az álmok. 

Az érzet csak látszólag alanyi, tényleg azonban alanyi és 
tárgyi. Nincs sem külső, sem belső érzet, amelynek nem volna 
rajta kívül tárgyi oka. Amint az álomképek is az idegközpontok 
bizonyos ingerléséből erednek, épúgy a belülről eredő érzetek 
is. A kívülről származó érzeteknek pedig tárgyi okait jól ismer-
jük. A modern természettudomány gondosan átszűri az érzete-
ken felépülő tapasztalatokból az alanyi és a tárgyi elemeket és 
azon van, hogy a fizikai, a kémiai és egyéb törvényekben csak 
a tárgyi világ folyamatait, törvényszerűségeit rögzítse meg. 

Beszélhetnénk-e egyáltalán törvényekről, ha azok okai nem 
rajtunk kívül volnának? Hiszen alanyi életünk, tehát érzetvilá-
gunk is, folyton változik, esetleges; a törvény ellenben matema-
tikai képletekbe öltöztethető szükségszerűség és állandóság. És 
mi volna a törvényekkel az ember halála után? Érzeteinkkel 
azok is sírba szállnának. De Pythagoras és Archimedes tételei 
még ma is élnek. 

Az érzetfilozófia vagy inkább érzetmisztika tehát helyte-
len ; önmagában hordja a kételvűség csiráit. Az alany és a tárgy ; 
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az anyag és a szellem kettősége a lehetetlenségek mögül harsá-
nyan kikacag. 

2. Az Én császárjai azonban nem nyugszanak, hanem me-
rész ugrással a legszédületesebb magasságba szöknek és azt 
mondják: van egyetemes Én, amelynek ami Énünk csak egy-egy 
porcikája, szikrája. A szikrák kialusznak, de az Én-lángtengere örök. 

Ám minden hiába! Az eredeti bűn e magasságba is fel-
szökik. Mert itt is ránk mered a kegyetlen kérdés: hogy esik 
szét az Egy öntudata sokaságra? Az összes jelenségekre? És mi-
ként és miért kell az Egynek magát minden egyes öntudatban 
úgy az anyag, mint a szellem képében felidéznie. Tegyük fel, 
hogy igaza van Verwornnak és a test és a lélek kettősége csak 
látszat, de a látszatnak is kell okának lennie és magyarázattal 
birnia. Az anyag és a szellem ok nélkül nem tolakodnak min-
dig elő! Az anyag és a szellem különbözőségének tehát tárgyias-
nak s a kételvűségnek indokoltnak kell lennie. 

Sajnálatos dolog, hogy korunk ismeretelmélete a túlzó esz-
ményiség láthatatlan, légiesen könnyű hálójában megrekedhetett. 
Hiszen az ismeretelméletnek csak akkor van értelme, ha a meg-
ismerést megkönnyíti. A megismerésnek pedig akkor van értéke, 
ha valóban ismeretet közöl. De ván-e ismeret tárgy nélkül? 
Volna-e a szellemnek egyáltalán önmagáról is fogalma, ha előbb 
a tárgyak őt sajátmaga megismerésére nem izgatnák. Az igazság 
értékét a hamisság; a szellem létezését az anyagiság emeli ki. 
Az ismeretelmélet tehát benső természetéből kifolyólag kételvű; 
a szellem és a tárgy különbözőségének tudománya. 

Úgyszintén a természettudomány is. A Mach és Verworn-
féle pszichomonizmus a természettudóst csak a kételkedés ingo-
ványaira csalja. A természettudósnak bizalommal kell lennie a 
külső világ kézzelfogható valósága iránt. A természettudós többre 
megy, ha anyagelvű, mintha misztikus álomlátó. 

3. Még a vallás is tönkrejut e szirénhangú bölcselkedés 
között, pedig a vallásos léleknek óriási a kísértése, hogy eljus-
son az Egyhez, Vele összeforrjon és benne úgy elmerüljön, mint 
a csepp a tengerben. A túlzó misztikusok és Indusok világot-
tagadó szemlélődései, a buddhizmus feloldódni, megszűnni igyek-
szenek az Egyben. A megistenülés a túlbuzgók, a rajongók esz-
ménye. A természetnek és a szellemnek Istenben való kiegyenlí-
tődése a vágyak álma; minden nyomornak paradicsomi boldog-
sággá való kivirágzása. 
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Ez a látszólag legmélyebb és legmagasabb vallásosság 
azonban a vallásnak megsemmisítése. A vallás követeli a két-
elvűséget. A vallás természetéből kifolyólag szembeállítja az anya-
got a szellemmel, a természetet Istennel^ a véges Ént a Végte-
lennel. E szembeállításból mégis viszony fakad a kettő között és 
ez a viszonosság sohasem engedi meg a kettő azonosságát. 

A vallásnak csak akkor van értelme, ha kételvű. A szabad 
ember szemben áll Istenével s bár törekszik feléje és el is jut 
hozzája, de vele egy nem lehet. Ha az ember Isten volna, akkor 
az összes vallásos cselekedetek feleslegesek volnának. Amint 
Isten bizonnyal a vallásos cselekedetek felett áll, úgy az ember 
sem szorulna azokra. 

4. A nyugtalan szellem azonban itt sem állapodik meg. Tovább 
fürkész. Ha a személyes Isten hite nem tűri meg az egyelvűséget, 
talán elviseli azt a személytelen. A kérdést így állította fel Hartmann 
és követője Drews. Főleg Drews. Ez a monista bölcselő és misz-
tikus jól tudja, hogy közvetlen átmenet nincs Isten és a világ, a 
szellem és a természet; a lélek és a test, az erő és az anyag 
között, és azért közvetítőt keres a párok között. Keres valamit, 
ami sem nem természet, sem nem tudatos lét, hanem egyrészt 
természetfeletti, másrészt tudattalan. Ez a tudattalan az Isten és 
mindennek ősanyja. O ágazik szét erővé és anyaggá, lélekké és 
testté, szellemmé és természetté. A tudattalan a föltétlen állag, 
akiben az akarat és az eszme egy pontban találkoznak és álmos 
közömbösségben pihennek. 

De aki a világ lényegét és forrását, Istent, így képzeli el, 
nem tudom, hogyan oldja meg a világ keletkezésének okát. Mi-
csoda válság előtt állott Isten, hogy saját benső egységét, össz-
hangját elhagyta és a világ sokféleségévé és egyúttal képzetté 
és akarattá forgácsolódott. Drews az akaratban látja e válság 
okát. Az akarat zavarta meg Isten nagy békéjét ; az akarat bon-
totta ki a mindenség gazdagságát; az szülte az értelmet is, 
amelyben Isten mint akarat és eszme önmagára ébred, hogy az-
után tovább semmit ne akarjon, hanem visszatérjen ősi egysé-
gébe. íme a világ kezdetének és egykor majd a végének titka. 

De ez a bölcselet sem tiszta egyelvűség. Az akarat, amíg 
akarat, mindig az eszme karján halad. Az akarat eszme nélkül 
nem akarat, hanem csak energia, cselekvő képesség, bizonyos 
cél felé való ösztönösség. Ha tehát a feltétlenben a teremtő erő 
felserken és az akarat emeltyűin szárnyalni kezd, hogy világo-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 45 



682 DR. TRIKÁL JÓZSEF 

kat alkosson, ez a nagyszerű munka eszme és cél nélkül el nem 
képzelhető. Igaz, hogy az ösztön is akarat, még pedig tudatta-
lan akarat, de az ösztön tudattalansága olyan, mint a gép tudat-
talansága. A gép testet öltött gondolat; az ösztön is jól elgon-
dolt törekvés. 

A gép és az állat ösztönös működéseiben a kívül álló, a 
kívülről mozgató értelem remekel. De Istenen kívül nincs semmi. 
Az ő akaratát saját eszméi irányítják. Az ő ösztönét (tegyük fel, 
hogy ő benne is van ösztönösség) saját lelki természete táplálja. 
Értelem és akarat tehát Istenben is két teremtő elv. A tudattalan-
ság sem olvaszthatja össze azokat. A tudattalanság homályá-
ból nem derenghetne fel sohasem a tudat, ha annak mélyén 
nem szunnyadna az értelem. Amint az álom tudattalansága az 
öntudat fényének csak elhomályosulása, épúgy Isten tudattalan-
sága is csak a tudat fátyola. Még Drews álláspontján is a tudatta-
lanság mögött meglátjuk a tudatot. 

Természetesen mi nem fogadjuk el Drews nézeteit, csak 
elemezzük és szétszedjük azokat, hogy feltüntethessük, hogy az 
ő öntudatlanja is a kételvűséget, az értelem és az akarat; a szel-
lem és a természet kettőségét dédelgeti. 

Tehát semmiféle egyelvűség sem tiszta egyelvűség. Mind-
egyik önmagában hordozza a benső ellentmondást. Mindegyik-
ből kikacag a kételvűség. Azért mondja dr. Camillo Schneider 
Jeder Monismus, wie er heute besteht, lügt sich die Einheit sei-
ner Prinzipien vor. Minden monizmus elveinek egységével csak 
becsapja önmagát. És mégis a szellem törekszik, mondja, a mo-
nizmus felé. Ezt a törekvést azonban Schneider is félreismeri. 
Helytelen az a monizmus, amely a világban csak egy elvet 
ismer és akár anyagelvű, akár túlzó lélekelvű szempontból lát 
mindent. 

De helyes az a monizmus, amely az anyag és a szellem 
kettősége mögött látja az Egyet, Istent, akitől ered úgy az egyik, 
mint a másik és aki a kettőt úgy összehangolta, úgy egymás 
számára teremtette, hogy összmúködéseikből a világ összhang-
zatos gazdagsága virágzik ki. Helyes az a monizmus is, amely 
reménykedve latja, hogy a világ egykor ismét Istenben nyugvó-
pontra jut, ellenléteiben kiegyenlítődik, mert ő mindennek a 
kezdete és a vége. 

i Mitteleuropa als Kulturbegriff, Heft 19—21, 657. oldal. Künftige 
Religion. 
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Valami ilyest remél Schneider is: «Das Ende ist eben Auf-
hebung dieses Dualismus durch restlose Sonderung der Prinzi-
pien. Alles Positive ist dann bei sich und ebenso alles Nega-
tive. Das aber bedeutet Monismus — den einzigen vorstellbaren 
Monismus überhaupt. 

IV. 

A monizmus lélektana. Mi annak az oka mégis, hogy az 
egyik gondolkodó a mindenséget az anyag, a másik pedig a 
lélek jelképében szemléli? A természet kényszerűsége alatt le-
szünk-e vakok a lélek misztikumai iránt, vagy a lélek nyomása 
alatt leszünk-e érzéketlenek az anyag titkai iránt? Bennünk, a 
mi hivatásainkban van az elfogultság oka. Minden hivatás el-
fogultság és minden elfogultság hivatás. Es mi a hivatás és mi 
az elfogultság bennünk? Bizonyos rátermettség; a rátermettség 
pedig az egyén belső készsége és formája. Mi nem vagyunk 
alaktalanok! Alakok vagyunk és alakzatunk, típusunkvzerint lát-
juk a világot. A világ mélyértelmű; sokoldalú; pazar kincsek 
háza ; de senki sem látja azt egész mélységében és szélességé-
ben. Senki ki nem meríti egész mivoltában. Mindenki egy-egy 
fogantyú, egy-egy látó szem, egy-egy megértő és mindenki 
saját alkata, szeme, érzéke szerint vet pillantást a mindenség 
titkaiba. 

A természettudós is egy forma és belőle mint formából 
születik meg a természet gépies szemlélete. A bölcselő is forma 
és az ő lelki formájából megfogamzik a természetnek, mint 
akaratnak és szabadságnak a látomása. Az egyik elfogult a má-
sikkal szemben. Nem értik meg egymást, amint két nagy művész 
sem érti meg egymás művészetét, mert különböző természeti 
ajándékaik bennük az ellentmondás, az egymással szemben való 
érzéketlenség oka. 

A teljesen végiggondolt anyagelvűség tehát ép oly érthető, 
mint az egészen kivirágzott lélekelvűség. Örök harcaik is ért-
hetők. Az egyik a világban a gépiességet, a másik a gépiesség-
ben magát kifejező értelmet ; az egyik a testet, a másik a lelket 
látja. Az egyiknek a test egyúttal a lélek; a másiknak a lélek a 
testiség oka. 

Az anyagelvű a rendkívül gazdag és bonyolult jelenségek 
tömegéből kivonja az ő alakzatának megfelelő elemeket, a gé-
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piességet. A lélekelvű ellenben ugyanonnan kinyomozza a cél-
szerűséget. Gépiesség, célszerűség lelki elvonások, kivonatok, nem 
a lét teljessége és egész gaz'agsága. A mindenségben a kettő 
együtt van, de a lélek különválasztja azokat. Ép azért, ha össze-
ütköznek le sem győzhetik egymást, mert a maguk szempontjá-
ból igazuk van. 

Az anyagelvű saját lelkén keresztül a jegecesedés, az élet 
tüneményeit is fizikai és kémiai folyamatok alakjában látja. Azt 
észleli, ami szinte gépiesen perdül s nem látja az erőket, ame-
lyekből kiperdülnek az élet harmóniái. A Jélekelvű a nyilast 
szemléli s nem a nyíl repülését. Tudja, hogy a repülő nyíl nem 
önmagát lőtte ki. A repülés iránya és célja független a repülés 
lefolyásától. A nyíl hajlása, esése, fizikai folyamatok, de a feszítő 
erő, az irány több mint fizikai erő, sőt a fizikai erőket is hatal-
mában tartja. Amit mi látunk, mérlegelünk, kiszámítunk, azok 
mind csak a külső, a ruhák, amelyek elrejtik érzéki szemeink 
eíől a létbontó, formákat fakasztó titkokat. 

A lét veleje és igaz értékei érzéki észrevételeinken kívül 
esnek. M^gfoghatatlanok, mint a gondolat és mégis oly terem-
tők, mint az eszme. Legszebb műveink gondolatból, érzésekből, 
ösztönökből fakadnak. De ki érintheti, tapinthatja, mérheti eze-
ket? S volna-e tudomány, művészet, erkölcs, ezen láthatatlan, 
súlytalan, anyagtalan erők nélkül? És a gondolat, amely a tech-
nikát nagyszerű felfedezéssel gazdagítja; az eszme, mely mű-
remekben virágzik ki; az érzés, mely a szeretet műveit ülteti el, 
nem fenségesebbek-e, mint a mozgások gépiessége, a kristály 
alakító .ereje, a növény virágfakasztó, színbontó, illatot lehelő 
elve, vagy az állat ösztönökben gazdag élete? íme ezek mind 
láthatatlan és kitapinthatatlan erők. Anyagi ruhákba öltözködnek, 
mert önmagukat közvetlenül érzékeinknek nem adhatják. Az 
anyaglátók szemei csak ezek a ruhák iránt érzékenyek; a lélek-
látók ellenben a ruhák mögötti világgal keresik a kapcsolatot. 
Az anyaglátók csak a jelmezt, a léleklátók a jelmezben az érzéki 
formába szökő szellemi, anyagtalan létezőket ismerik fel. 

Az érzékeivel fürkésző nehezen érti meg, hogy vannak 
érzékfeletti valóságok is, amelyek érzékeink fogantyúin kívül 
esnék. De ebből nem következik, hogy ilyenek tényleg nem lé-
teznek. A léleklátó természetkutató ellenben az élet műhelyében 
minduntalan rájön oly jelenségekre, amelyek számára a fizika, a 
kémia magyarázatot nem adhat és tehetetlenségét oly jelképes 
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szavakba foglalja, amelyek túlesnek az ideg és az érzékek hatá-
rain. «Életerő», «dominánsok», «vitalagens», «eszme», «entele-
cheia», «forma» oly valóságok szimbólumai, amelyek egyrészt 
érzékeinken kívül esnek, másrészt az érzékeink alá eső tüne-
mények szervezői, irányítói, célhoz vezetői. 

így a láthatók mögött rejlő láthatatlanok gondolkodásunk 
előterébe lépnek és ha érzékeinkkel hozzájuk nem is nyúlhatunk, 
megérzésünkkel róluk képeket alkothatunk. 

Az emberi szellem szomorú sorsa, hogy sokat sejt, amit be 
nem bizonyíthat és elégedetlen azzal, amit bebizonyíthat. Több 
lehetőségnek csiráját hordozza magában, mint amennyit nyilván 
megoldani képes. Ép azért képek szállnak föl lelkéből, amelyek 
elfogadása nem valóságos bizonyítékoktól, vagy hiteles adatok-
tól függ, hanem bizonyos lelki és művészi megérzéstől. Oly régi 
ez a tragédia, mint az emberi művelődés. 

Az asszir-babiloniai lélek is a látható dolgokat a láthatat-
lanok vetületének tartotta. Szemlélete szerint csak ami az égben 
végbe megy, az ismétlődhetik a földön. 

Herakleitos szép mondása : a láthatatlan harmónia szebb, 
mint a látható. 

Plato lelkében a földi dolgok az eszmék világának ár-
nyékai. 

Nagy művészek lelkében pedig csodálatos világok nyílnak 
meg, amelyeknek több életet és valóságot tulajdonítanak, mint a 
külső világnak. 

Ha Balsackal állandóan foglalkozunk eleven barátaink 
árnyakká mosódnak, ismerőseink pedig árnyak árnyékává. 

A nagy szellemek nem másolók, nem is csak az élet tovább 
teremtői, hanem valósággal életteremtők. Oly dolgokat adnak a 
világnak, amelyek még nem voltak; oly kincseket ajándékoznak, 
amelyek a világból ki nem bányázhatók. 

Az anyaglátók az adott világ központjában élnek; a szel-
lemlátók a szakadatlan keletkezés forrásánál ülnek. Azok szemé-
ben a világ már régen kész és ami benne van, szükségszerűleg, 
változhatatlanul adja önmagát. Emezekben folyton új rügyek 
fakadnak fel és új világok lehetőségeiben gyönyörködnek. 
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V. 

A győzelmes dualizmus. De honnan erednek ez új rügyek 
és hajtások. Talán az atomok és a dynamidok mozgásából? Az 
atomok és a dynamidok élete mozgás és mozgásváltozás. Új 
mozgásokra képesek, de új világokat maguktól nem fejleszthet-
nek. Új szellemi életnek szülői nem lehetnek. 

A mozgások csak külső jelenségei azoknak a csodálatos 
láthatatlan erőknek, amelyek voltakép minden mozgásnak, gé-
piességnek, kigördülésnek benső lelke, testet öltő kifejezése. így 
igaz Goethe szemlélete: 

Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss. 
Minden csak kifejezés, jelmez: valami belül valónak külső 

ruhája. Valami láthatatlannak mulandó hüvelye. A rugóknak, a 
létereknek érzéki felcsillanása. De ezek a rugók, létere'c, fakadó 
rügyek láthatatlanok, ha pedig láthatókká válnak, megmagyaráz-
hatatlanok. Azt hisszük, mindennek van oka az előzményekben. 
Ez a mi tévedésünk. A fizikai világban az előzmények soha olyat 
nem szülhetnek, ami tőlük teljesen különbözik. A teremtés rend-
jében azonban vannak oly dolgok, amelyek hirtelen pattannak 
ki a lét mélységeiből. 

A szellemi világban minden újnak forrása a teremtés. 
A nagy szellemek megelőzik korukat ; ők a jövő fénycsóvái, 
hogy származhatnának tehát koruk talajából ? Hivatásuk is 
rendkívüli, ők az új életnek tipusai, hát hogyan eredhetnének a 
régiből. A nagy szellemek jönnek, mennek; idő telik bele, míg 
az életbe begyökeresednek; amíg mintákká, eszményképekké 
válnak. A mi vágyunk, hogy valamik lehessünk. A nagy szelle-
mek pedig folyton újabb formákat vázolnak elénk, hogy azokon 
keresztül fejezzük ki magunkat. A vallási, a társadalmi, az er-
kölcsi, a művészi élet eltulajdonítják ezeket a formákat még akkor 
is, ha ártalmára vannak. Gondoljuk meg, mit köszönhetünk a 
vallásos, az erkölcsös, a tudományos és a művészi lángelmék-
nek. Az emberiség szellemi, erkölcsi, társadalmi újjászületése az 
ő nevükhöz fűződik. 

Sőt még a természetet is a nagy szellemek alkotják. A ter-
mészet is a mi alkotásunk! Merész mondás, de csak az első 
tekintetre. A természet a lelken keresztül meglátott és felismert 
világ! Amilyen a lélek, olyan a természet is. Szinnyey, Ferenczy 
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stb. megmutatták a napsugaras, a fénnyel átitatott természetet s 
mi most mindannyian úgy gyönyörködünk a ragyogó napfény-
ben, mint ők. 

Mednyánszky leleplezte az ősznek hangulatát, a magányos 
fák költészetét, az elszenderedő élet szépségeit s mi könnye-
kig meghatva élvezzük most a haldoklás, az elmúlás bájait. 

Minden a lélekből fakad! A lélektől nyer szint, értéket, 
erőt. A lélek a legigazibb valóság. A lélek a szellemi világ 
teremtő elve. 

És csodák csodája ! Mikor a lélek az érzéki természet fölött 
ily szédítő magasságban röpköd, akkor még mérhetetlenebb tá-
volságok és még fönségesebb értékek nyílnak meg szemei előtt. 
Megsejti, hogy az ő világa nem az egyedüli szellemi világ. Meg-
érzi, hogy az ő világa fölött is szellemi erő lebeg, amely meg-
haladja az ő értelmét és akaratát, amint az ő értelme és aka-
rata is túlszárnyalja a mechanikai mozgást. A teremtő lélek sza-
badnak érzi magát, de szabadsága nemcsak elvont akarás, vagy 
nem akarás. Az ő szabadsága eleven szabadság ; telve új eszmék-
kel, életvágyakkal, termékeny hajlandóságokkal, titkokat feltörő 
sejtésekkel. A szabadság, az akarat több mint puszta szó. Olyan 
az, mint a fakadó rügy ; alakot, szint és illatot hordoz magában. 
Eleven szabadságunk benső, kimagyarázhatatlan ösztönösséggel 
egyrészt tájékoztat a lét legmélyebb titkai felől, másrészt célba-
szökő lendülettel azt elérni és megragadni törekszik. 

Az alkotó akarat önmaga lényegéből, saját természetén ke-
resztül látja, hogy a mindenségben is van akarat, életformákat 
teremtő készség, világokat fakasztó lendület. De ez a hatalmas 
életerő nem az anyag, nem a természet tulajdona. A látható ter-
mészet élete egyformaság; egyetlenegy, változatlan formulának 
gépies alkalmazása. Az anyag benső természete az elértéktelene-
dés felé törekvés és vágy ősi nyugalma felé. Nem látjuk-e, hogy 
a fizikai világ lényege az egyetemes bomlás, feloszlás, szétszó-
ródás, lefokozás és rombolás? Mi annak tehát az oka, hogy a 
világ egy pillanat alatt össze nem omlik, hanem ellenkezőleg a 
romokból is folyton új élet fakad? 

A természetet nemcsak a tudomány, hanem az eleven, az 
átfogó ész szemével kell néznünk és akkor az valóban meglepő 
távlatokat^mutat. Megsejtük, hogy az anyagvilág, minden gépies-
sége dacára is, fejlődik vagy legalább is fejlődött. Nincs-e a 
csillagrendszernek és földünknek fejlődéstörténete. És az ősköd-
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bői való kibontakozás egyes szakai nem voltak-e a világok ki-
alakulásának új'abbnál újabb cél felé törekvő lépései. íme az 
anyag gépiessége mellett a nagyszerű kiindulások és célszerű-
ségek. 

És honnan van ez a célszerűség? Honnan a termékeny 
kezdetek ? 

Vagy nézzük az életet, illetőleg az élőket. Nézzük csodála-
tos felépülésüket, szerkezetüket, működéseiket. Mennyi külön-
böző elem olvad gyönyörű összhangba! Mennyi tulajdonság 
egyesül remek képbe! Mennyi ellentétes működés szökik közös 
eredőbe ! Ok valóban a sokféleség egysége ! A fizikai és kémiai 
erők remek célbaszökése. Elképzelhetjük-e, hogy a gépies erők 
maguktól ilyeneket létrehoznak? Az élő testet öltött gondolat. 
Ez a gondolat valóság, mint az anyag, mert anyagot alakít és 
átszervez. 

És honnan ered ez az alakító gondolat? 
Nézzük végül a szellemi világot! Beszélünk a történelem 

a társadalom, az erkölcsi világrend törvényeiről. Tudjuk, főleg 
ezekben a forradalmi napokban tapasztaljuk, hogy az egyes em-
berek és a népek fölött törvények lebegnek és ezek a törvények 
oly valóságok, mint a természeti törvények. A szellemi világ ha-
ladása nemcsak az egyes szellemektől függ, hanem azoktól a 
láthatatlan törvényektől is, amelyek bár eszményi alakkal birnak, 
de döntőleg hatnak és győzedelmesen beleszólnak a világ fo-
lyásába. 

A szellemi világrendben szellemi törvények uralkodnak és 
amint a fizikai törvények elpusztíthatatlanok, úgy ezek is kiirtha-
tatlanok. Értékek ezek. a szó szoros értelmében és mint értékek 
örökké megmaradnak. 

Érték a mult minden izében, bár látszólag nincs többé. 
Érték a jelen, amely pedig a jövővé dagad és szélesedik. Tudo-
mány, művészet, vallás, ipar, nemzeti élet, magán- és polgári 
erények, együttérzésünk a természettel, az emberiséggel, mind 
azoknak a láthatatlan szellemi erőknek és törvényeknek látható 
kifejezései, anélkül, hogy ezekben teljesen kimerülnének. 

És honnan vannak ezek a létbontó törvények és értékek? 
Íme így jutunk el olyan lényhez, aki minden valóság, min-

den gondolat, minden törvény ősi forrása és összefoglalója. 
A lény pedig, akihez e gondolatok felkiáltanak, Isten. 
Az anyag a szellem után, a szellem pedig Isten után sóvárogd 
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Az anyag és jelenségei nem magyarázzák meg önmagukat, 
hanem a szellemben találják meg kifejezéseik titkát. A szellem 
és a szellemi világ dalai pedig Isten lelkéből fakadnak és onnan 
nyernek erőt. 

A kételvűség tehát két alakban bontakozik ki. Az anyag és 
a szellem az a két hatalmas pillér, amelyen az érzéki világ nyug-
szik. Mindakettő viszont Isten szivén pihen, aki mindennek létet, 
erőt és működést ad. Ő az eredet, ő a lét mélységeinek forrása, 

íme a kételvűség diadala! 
Dr. Trikál József. 



m a d á c h t ö r t é n e t b ö l c s e l e t i f e l f o g á s a . 

1. Madáchnak «Az ember tragédiája» c. művével nagy és 
átfogó terve volt. Az emberiségnek célját és rendeltetését néhány 
történeti képben kívánta elénk állítani. Mint bölcsészköllő bele-
vetítette a történelemnek különböző fázisaiba és eszméibe leg-
egyénibb tapasztalatait, gondolatait. Az egész mű Madách böl-
cseleti és vele vallási felfogásának rövid, de jellemző össze-
foglalása. 

Mindenekelőtt el kell fogadnunk, hogy Madách művét a 
legkomolyabban vette. Ennek megdönthetetlen bizonyítékát ő 
maga adja Erdélyi Jánoshoz írt levelében. Ugyanis nagyon meg-
sértődött azon, hogy a jövőbeli szociális állam (falanszterjelenet) 
jellemzését gúnynak vették s miközben ilyen felfogás ellen a 
leghatározottabban tiltakozik, azon kívánságát fejezi ki, hogy 
jobban szereti, ha rossz tragédiát, mint ördögi komédiát írt.1 

Madách őszinteségét nem is vonja kétségbe senki. 
Mi volt azonban szándéka művének ily alakban való meg-

írásánál? Első kiinduló pontul szolgál a dráma •címe, melynek 
értelmében tragédia akar lenni. Az emberiség történetében talál-
ható tragikumot Madách következőképen határozza meg : «Egész 
művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől 
elszakad és önerejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberi-
ség legnagyobb s legszentebb eszméin végig egymásután cse-
lekszi azt. Igaz, hogy mindenütt megbukik s megbuktatója min-
denütt egy gyönge, mi az ember legbensőbb lényében rejlik, 
melyet levetni nem bir (ez volna csekély nézetem szerint tragi-
kum), de, bár kétségbeesve azt tartja, hogy eddig tett minden 
kísérlet erőfogyasztás volt, azért mégis* fejlődése mindig előbbre 

1 «Inkább írtam legyen rossz Ember tragédiáját, melyben nagy s szent 
eszméket nem sikerült érvényre hoznom, mint jó Ördögi komédiát, melyben 
azokat nevetségessé tettem.» Madách I. levele Erdélyi J.-hoz. Pályák és pálmák 
Erdélyi J.-tól 502. 
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s előbbre ment, az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is 
vette észre s azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni 
nem bir, az isteni gondviselő vezérlő keze pótolja, mire az utolsó 
jelenet «küzdj és bízzál»-ja vonatkozik». 

Ezen hiteles magyarázat szerint az emberiség története egy 
nagy és sajátságos tragédia. Az egyén kizárólag a faj (species) 
szolgálatában áll és ennek magát teljesen feláldozni tartozik. Az 
összemberiségnek sorsa is megmagyarázhatatlan tragédiának lát-
szik, az isteni gondviseléstől azonban magasabb vonatkozást 
nyer. Az egyes ember elégedjék meg azzal, ha minden erejét, 
életét ezen általános célnak feláldozta. 

2. Hogyan érvényesíti Madách ezen alapeszmét? Miképen 
teszi azt kézzelfoghatóvá? 

Elsősorban egy személyt keres, kiben az egyetemes törté-
netet mint gyúpontban összefoglalhassa. Ilyennek találja Ádá-
mot, az első embert. Ádám az egész nem képviselője, a világ-

' történet ősatyja kezdettől végig eljátssza a drámát, Ádám a 
saját küzdelmében bemutatja az egyes embernek, egyúttal az 
egész nemnek sorsát. 

A dráma az égben kezdődik. Isten engedélyével Lucifer, a 
gonosz szellem bűnbe ejti az első emberpárt. Ádám és Éva 
kénytelenek elhagyni a paradicsomot és látszólag magukra 
hagyatnak. Erre Lucifer Ádámban vágyat kelt jövőjének meg-
ismerésére. Ádám kívánságának Lucifer úgy tesz eleget, hogy 
mindkettőjükre mély álmot bocsájt és jövő életüket tizenegy 
képben szemlélteti velük, röviden megmutatja nekik a világ-
történet múltját, jelenét és jövőjét. Ádám megjelenik Pharao 
személyében és az uralomvágynak hiúságát példázza; hasonló-
képen mint Miltiades, Sergiolus, Tankred és Keppler csalódást 
talál a közjóért való önzetlen fáradozásban, az élvezetvágyban, a 
kereszténységben és tudományban. A jelen élet sem kínál az 
embernek semmi maradandó értéket, a jövő szociális állama 
természetellenesnek és lehetetlennek bizonyul, sőt az életnek 
végé is vigasztalan. A nemesen gondolkodó és eszmékért har-
coló embernek folytonos tragédiájára. Ádám felébred és öngyil-
kosságot akar elkövetni, hogy az emberiséget mindettől meg-
kímélje. Ámde Éva bevallása szerint az emberi nem fenmaradása 
már biztosítva van és Ádám kénytelen az Úrnak meghódolni, 
aki őt a feltétlen bizalomra és kitartásra való utalással kegyébe 
fogadja. A küzdelem folyamán a gonosz lélek Ádám oldalán 

/ 
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állt, hogy — tudtán kívül — ennek nemes törekvését szüntelen 
ébren tartsa és az embert előresegítse. Ádámot lelkiismerete és 
Éva a nő tisztább lelkülete fogják támogatni és nemes öntudatát 
megőrizni. 

Eként a túlzott önbizalomnak tehetetlensége, az emberi 
akaratnak az isteni ellen való lázadása az emberi nem sorsát 
tragédiává teszik. 

«Miért csalódik és miért küzd Ádám? — kérdezi Beöthy 
Zsolt. Csalódik, mert elszakad az Istentől és küzd, mert léte 
alapját egyedül önerejében keresi. Elbizottsága és ebből folyó 
erőszakossága az Isten irányában, ez a fontos.. . A küzdés, mely 
épen annálfogva örök, mivel hajtó szenvedélye mértéktelen, az 
elértben és kivivottban, az elérhetőben és kivívhatóban soha 
meg nem nyugvó.. . Mindenütt ugyafiaz: az örök ember és örök 
tragédiája.»1 

Az engedetlenség által Ádám elszakadt Istentől és ön-
maga határozta meg sorsát. így magára hagyatik, de mégis az 
isteni kéz láthatatlan vezetése alatt, míg végül ezen vallomással : 
Uram, legyőztél. ím porban vagyok, nélküled, ellened hiába 
vivők: Emelj vagy sújts, kitárom keblemet!.. .2 hibáját és Isten-
től való függését beismeri. 

3. Az expositio, melyben Ádám elhagyja Istent és saját 
erejére támaszkodva megkezdi a történetet, valamint az utolsó 
szin, hol vétkét beismeri, a nagy drámának biblikus keretet ad-
nak. Madách eképen az élet kérdését hivő értelemben akarja 
megoldani. Mennyiben sikerült ez neki ? Miképen tudta az egyes 
gondolatokat az egészbe szőni és milyen igazságot rejt magában 
a dráma mint ilyen ? E pontban meg kell vallanunk, nem csekély 
nehézséget okoz annak megállapítása, mennyi az igazság az 
egyes szereplő személyekben és mennyi esik a költő szám-
lájára. 

• Nem állítható, hogy kizárólag Ádám képviseli Madách fel-
fogását, hanem ellenkezőleg Lucifer kijelentéseit, Évának és bizo-
nyos mértékben a többi személyek szavait is tekintetbe kell 
vennünk. Jól megjegyzendő, hogy a szerepek gyakran cserélőd-
nek, sok helyen maga a költő beszél, főleg a főszereplők szavai 
által.3 Ez a körülmény mindenesetre a jellemzés gyenge oldala, 

1 Beöthy Zsolt, A tragikum 102. és 200-202. o. 
2 Madách Imre, Az ember tragédiája XV. szín. 
3 Alexander Bernát, Az ember tragédiája 229. o. 
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de másrészt amellett bizonyít, hogy Madách nem annyira a 
drámai előadásra, mint a gondolatokra, a saját felfogására fek-
tette a fősúlyt. Képekben, költői díszben való bizonyos szegény-
ség, de mély meggyőződés, súlyos gondolatok jellemzik, melyek 

,az egész munkán átvonulnak és egységes, szisztematikus világ-
nézet kialakítására törekszenek. 

4. Már első tekintetre észrevehető, hogy ilyen átfogó terv 
megvalósításának számos nehézség állta útját. Azt jegyzik meg 
erre vonatkozólag, hogy A'ladáchnak nem kellett különösen a 
történeti hűségre ügyelnie. Már azon néhány vázlatos vonással 
is kimutathatta, hogy az ember mindig esik. így Kármán Mór 
azt hiszi, hogy a költőnek tökéletesen sikerült a történelemnek 
kimeríthetetlen gazdagságát a néhány színben szemlélhetővé tenni: 
«Mintegy kimerítő tökéletességgel érvényesülhet a képek sorá-
ban mindaz, ami az emberiség egészében és külön-külön minden 
egyesnek sorsában is irányadó és amitől erkölcsi törekvéseinek 
értéke és érdeme függ.»1 

Madách ezen történeti képekkel kettős fejlődést kívánt be-
mutatni : lélektani és történeti fejlődést, melyek genetice kap-
csolódnak egymásba. Az egyes képek aként követik egymást, 
hogy bizonyos személynél ennek lélektani szükségességéből 
magyarázandó.2 Mialatt a történeti fejlődés a tényeket, az idő-
beli egymásutánt tartalmazza és külsőleg nyilvánul, azonközben 
a lélektani a lélekben láthatatlanul megy végbe. Mivel azonban 
mindez Ádámban történik és fejlődik, mivel a kudarcokat ben-
sőleg átéli és ennek folytán mindig önként határozza el magát, 
azért a történeti és lélektani, a külső és belső élet nem választ-
ható el egymástól. Madách a saját felfogása szerint az emberi 
természetnek eszmetartalmát az adott szinekben összefoglalta és 
az egész történetet összes kiválóbb fázisaiban megrajzolta. 
Ádámja a jelzett történeti és lélektani kapcsolat következtében 
nem fejlődhetett másképen, mint ahogyan a tizenegy szín mutatja. 
Ez azonban Madáchnak tisztán egyéni felfogása. 

Miért is jogunk és kötelességünk itt megkérdezni, hogy 
ezen néhány jelenet legalább fővonásaiban tényleg kimeríti, 
helyesebben szólva, fedi-e a világtörténetet? A belső fejlődésnek 
megfelel-e a dolgok külső folyása ? Nem vonjuk kétségbe, hogy 

1 Kármán Mór, Az ember tragédiája XXXVI. o. 
2 Madách levele Erdélyihez — Erdélyi «Pályák és pálmák» 502. o. 
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a lélektani fordulatok az egyes tragédiákban és tragédiák között 
a dráma szerkezetéből következnek, de azt kell állíianunk, hogy 
Madách így és nem másként látta az emberiség eszmetartalmát 
megtestesítve. Az általa adott sorozat azon zárt kör, melyben 
szerinte az ember mozog, melyből kiszakadni képtelen. Ha nem 
így volna, akkor a költő más képeket is belefoglalt volna drá-
májába és másként építette volna fel azt. 

Ezekután Madách történetbölcseleti felfogását így határoz-
hatjuk meg: az emberiségnek meghatározott eszmék szerint való, 
okozatilag összefüggő fejlődése. Ha az egészet tekintve nem is 
tagadhatjuk az okoknak egymásra való hatását és ezáltal bizo-
nyos szükségszerűséget, azért Ádám mégis elejétől fogva meg-
őrzi személyes szabadságát, saját belátása szerint független el-
határozással cselekszik, míg végül teljesen csődbe jut. 

Nagy vej ke. Faust Antal. 



II. rRODAUMI É R T E S Í T Ő 

Dr. Timan Ákos : Magyar alkotmány és jogtörténet, különös 
* tekintettel a nyugati államok jogfejlődésére. V. bővített kiadás. 

Budapest. Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala. 1917. Ára 
30 korona. 

Timon Ákos jeles művének II. kiadásához (1903. é.) a Bölcs. 
Folyóirat 1903. é. IV. füzetébe írt ismertetésem és bírálatom óta 
immár az ötödik kiadást érte el. 

A mű beosztása, érdemleges tartalma és módszere a régi 
maradt, de az 1904-ben műve némét fordításáról is (II. kiadás 
1909.) gondoskodó szerző mindig talált művén tökéletesíteni 
valót. így a III. kiadásban a magyar hadszervezet fejlődési tör-
ténetétkiegészítette az állandó hadsereg felállításáig (1715: VIII. 
t.-c.). A IV. kiadásban a szerző a közben a külföldi irodalomban 
a német fordítás kapcsán a szentkorona-államszervezet ellen 
emelt ellenvetésekre, t. i. mintha az nyugati analógiák alapján 
fejlődött volna ki (Sclieurer, Kadlec), vagy pedig, mintha az 
Werbőczy találmánya lett volna (így különösen az osztrák «ge-
samtmonarchista» írók: Steinacker, Luschin) igyekezett meg-
felelni; egyben eleget tett szerző a IV. kiadásban annak a bírá-
lók által állandóan szóvátett hiánynak t. i., hogy a műnek addig 
nem volt betűrendes tárgymutatója és így a műben felhalmozott 
rengeteg adat csak hosszadalmas kereséssel volt benne meg-
található. 

A most előttünk fekvő V. kiadás bővítései is a szentkorona-
államszervezet tanának mélyítésére vonatkoznak. így szerző a 
külföldi kritikával szemben még • világosabban igyekezett ki-
mutatni azt, hogy a magyar nemzet a szent korona közjogi 
fogalmának személyesítése által valamennyi nyugati népnél 
korábban jutott el az államiság és a valódi közhatalom fogal-
mához és ezáltal elkerülte a nyugati államok közbenső fejlődési 
fokait: a hűbériség és később a patrimoniális jellegű, rendi mon-
archia rendszereit. 

Ami különösen folyóiratunk szempontját, a műnek az egy-
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házzal és az egyházjoggal szemben elfoglalt álláspontját illeti, az 
kezdettől fogva az egyház és egyházjog iránt a legnagyobb 
megértésről tanúskodik. Timon még ma is azt az álláspontot 
képviseli, hogy II. Sylvester pápa Szent István királynak meg-
adta a pápai követség jogát, amely utódaira is átszállott és 
a pápák által később némileg megnyirbált alakjában alapja lett 
a magyar királyok későbbi «főkegyúri jogának». A Sylvester-
bullát Timon is XVI. századbeli hamisítványnak tartja, követve 
ebben Karácsonyi véleményét (Szent István király oklevelei és a 
Sylvester-bulla, 1891); Karácsonyi azonban Timon-nál radikáli-
sabb álláspontot foglalt el, t. i., hogy Szent Istvánnak valóban 
volt ugyan apostoli követi kiváltsága, de csak saját személyére, 
és pedig nem is II. Sylvestertől, hanem VIII. Benedek vagy 
XIX. János pápától, mindenesetre 1015. év utáni időből, de ez a 
kiváltság nem volt alapja a későbbi királyi főkegyúri jognak, 
mert Szent István kiváltsága nem szállott át utódaira, a királyi 
főkegyúri jog több évszázaddal később (XV. század) fejlődött ki 
évszázados gyakorlat folytán. 

Timon kiváló művét, amely az egyházi férfiaknak és theo-
logusoknakisigen hasznos segédkönyvül szolgálhat a magyar kath. 
egyház és egyházi egyének középkori politikai jogainak meg-
ismeréséhez, jó lélekkel ajánlhatjuk e folyóirat összes olvasóinak. 

Budapest. Dr. Hanuy Ferenc. 
tt i 

A béke útjain. Kilenc szentbeszéd. Irta és elmondotta: 
Wolkenberg Alajos dr. egyetemi tanár. Budapest, a Szent-István-
Társulat kiadása. Ára 4 K. 1917. 

A budapesti egyetemi templom kiváló hitszónoka: Wol-
kenberg tanár ezen kilenc remekmű számba menő beszédét még 
az 1917. év nyarán mondotta el, mint az egyetemi kath. ifjúság 
szellemi irányítója. Nem hiába jelzem a beszédek elmondásának 
idejét. Az 1918. okt. hó 31.-ét követő időben sok felelőtlen 
tényező rövid látásában úgy akarta szolgálni Magyarország 
demokráciáját, hogy a kath. egyház papságát, mint az anti-
demokrácia vezéreit mutatta be. Főérvük az volt, hogy az új 
Magyarország békés felépítésében már csak azért sem vehetik 
igénybe a kath. papságot, mert azok az imperialisztikus hatalom 
ordító-támogatói voltak, a világháború legnagyobb uszítói, kik 

" nem a békés élet szépségeit, hanem a háború borzalmait dicsői-
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tették mindenkor. Hogy mennyiben nincs igazuk a háború sze-
rencsétlen bevégzése után megokosodott gáncsoskodóknak, szol-
gáljon bizonyítékul e könyv is. Ismételten kiemelem, hogy ezen 
beszédeit a szerző oly időben mondotta el, midőn fegyvereink 
diadalt diadalra arattak s midőn a kath. papság ellen most izgató 
újságok és egyének a dicsőségesen folyó háború vezetőit csak-
nem istenítették. Nem lesz talán felesleges megjegyeznem, hogy 
szerzőnk nemcsak az ország jövendő civil intelligenciájának szi-
vébe-lelkébe csepegtette a béke áldásait, hanem mint a budapesti 
egyetem hittudományi karának hitszónoklati tanára ugyanezt 
művelte az ország kath. papságának vezető állásába kerülő 
egyetemi papnövendékeknél is. 

Beszédeinek gondolatmenete a következő: Minden tiszta 
lélek Jézusnak gyermeke, a nyugalmat, békességet adó, fehér 
zászlós Krisztusnak gyermeke. Az Úr áll a mostani nagytemető-
ben: a fájdalmaktól felszántott világnak közepében, csak az Ö 
irgalma tud szerezni békességet. Tekintsük magunkat mint fehér, 
virágos ágakat Krisztusnak törzsén, mint békét hirdető olajfa-
lombokat Krisztusnak gyökerén. Nekünk a Rex pacificus lel-
künkbe szőtte evangéliumát, a békesség igéjét, lelkünk béké-
jének és a világ békességének kívánatát, bennünket, mint az 
emberiség békéjének munkásait állított bele az összetépett, szen-
vedő világba. Ha nekünk azt mondja a Rex pacificus: békesség 
nektek, és mi szétnézve a világban, a.millió veszteségen, a ron-
gyos ruhákon, a vértelen, sápadt éhezőkön, alig merjük utána 
mondani, de mégis csak mondjuk : békesség, békesség, — ez ma 
nem frázis, ez ma nagy igazság : ez kell nekünk, mert különben 
elpusztulunk, nemcsak emberben, vérben, kenyérben, de remé-
nyekben és erkölcsökben is. A béke ma nagy proklamáció, mely 
minden becsületes embernek szól. Ez ma a tennivaló, ez ma imádság, 
amellyel visszakérjük a jót, amink volt, a jót, ami még megmaradt, 
olyan imádság, mint az, hogy «jöjjön el a te országod», hogy «szaba-
díts meg a gonosztól», «bocsásd meg vétkeinket», engeszteljen 
testvéreinknek vére. Ez ma balzsam, az egyetlen, ami megvigasz-
talni és gyógyítani tud. Ez ma oltár, amelyre mindenkinek el 
kell hozni ajándékát és áldozatát: hadd égjen el a luxusunk, a 
divatunk, a kényelmünk, a könnyelműségünk és hadd lobogjon 
a komolyságunk. Az Isten békessége fogja át a világot, töltse be 
az emberek gondolkozását, egy szavunk, egy imánk, egy gon-
dolatunk, egy sóvárgásunk legyen : pax, pax, pax, békesség. 

Religio, h i t t ud . és bölcs, folyóirat. 46 
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Ismerjük el, hogy a háborúnak rhetori és poétikus kora 
lejárt. Az a húsz millió magyar ember, aki annyit szenvedett, 
annyi erőt vitt harcainkba, ebből meg nem él. Annak nem poézis 
kell, hanem kenyér, nem rhetori szó, hanem erkölcs, nyugalom, 
béke, jó ruha, bizonyosság fiainak és leányainak életéről és jó 
neveléséről. Azért a jelennek nemcsak fájdalmas, de öntudatos 
szava, a jövőnek reménye, vigasza, imája : az Úr ereje és irgalma 
által legyen végre békességünk. Ismerjük el azt is, hogy a háború 
kényszerűség, melynek vastalpai alatt jó dolgok és nagy dolgok 
nem születnek, csapás, melyet jobb meg nem érni. Ismerjük el, 
hogy a háború erőszak, néhány gonosz embernek erőszakossága 
a népek legnagyobb javai ellen: az emberi élet, a nyugalom, 
munkálkodás, a szabadság ellen. Igen ezt ismerjük el, dacára 
annak, hogy régibb és ujabb gondolkodók a harcot és küzdel-
met mint szükségest filozófálták nyakunkba. 

Kinek kell a háború ? Nem kell a béke fejedelmének, hisz 
ő azzal az igével lépett a világba: békesség az embereknek! 
Ő azzal küldte apostolait tanítani: necsak az embereknek, a 
házaknak is azt mondjátok : békesség, békesség a háznak ! O fehér 
zászlóval és azzal az igével lépett át a dicsőséges életbe : békes-
ség nektek! Ezzel vett búcsút apostolaitól, ezt igérte mind-
nyájunknak : békességemet hagyom nektek ! — Nem kell a háború 
a kereszténységnek, mert a kereszténységben a béke az élet 
szabálya, az, aminek meg kell lenni, a végső cél, amelyre töre-
kednünk kell, az örökös ideál, melynek valósításán dolgozunk. 
Nem kell a háború a tudománynak, mert szegényedik. Nem a 
művészetnek, mert a bénaságban nem talál ihletéseket. Nem az 
életnek, mely rettenetesen szenved alatta. Nem az emberi jogok-
nak, a szabadságnak, függetlenségnek, testvériségnek, mely mind 
ezer sebet kapott ebben a vívásban. Nem a nemzeteknek, melyek 
leroskadnak, nem hazánknak, mely összes háborúi alatt nem 
vesztett annyi vért és nemes emberéletet, mint a háború három 
esztendeje alatt. 

Mit tehetünk a békéért? «Menjenek haza és akiket otthon 
találnak és akikkel találkoznak, beszéljenek nekik a békéről : kell 
béke, kell dolgozni rajta ! Kényszerítsék lapjaikat arra, hogy írja-
nak a békességről. Még ma is csupa frázis, csupa találgatás, 
csupa stratégia, amit az újságok írnak. Nyissanak rovatot a béke 
kérdésének, a béke kívánatának. Ez az egy dolog az, amit hasz-
nos és érdemes leírni. Ez által terjed a jó és az igazság, a valódi 
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szellem, amelynek nem lehet ellenállni. Egy hatalom van a föl-
dön, amelynek nem lehet ellenállani : a népakarat, vox populi 
vox Dei. , 

A béketörekvésekről le nem mondhatunk, a világ békéjén 
dolgozni kell ma már minden fehérlelkű, minden becsületes 
embernek. Elég volt a háborúból, a pusztulásból, vegyük elő azt 
az eszünket és erőnket, mely alkotni tud. E béketörekvéseket a 
katholicizmus is lelkünkbe vési. A katholicizmus úgy fogadta a 
háborút, mint tényt, melyben neki rendkívüli feladatai vannak. 
Nem lázított a háború ellen, nem írt goromba és valótlan jegy-
zékeket, nem vádolt a háború miatt senkit, hanetn dolgozott és 
dolgozik a fájdalmak enyhületén, a lelkek és a világ békességén.» 

Gyönyörűen felépített beszédeiből mutatóba elég ennyi is. 
Ebből megalkothatjuk kedvező Ítéletünket. Természetes, hogy 
beszédében sok az alkalmi részlet, mely az események hatása 
alatt Íródott s melyet a következmények részben megcáfoltak. 
Mindazonáltal, aki nem kész betanulandó szentbeszédet keres, 
hanem gyönyörű gondolatokat, kellemes fordulatokat, tartalmas 
szóvirágokat, sokat mondó modern kifejezéseket: sok haszonnal 
forgathatja alaposan fró és szónokló szerzőnk könyvét. Aki a 
művet elmélkedve, lassan át és átolvassa : nagyszerű szent-
beszédanyagot fog gyűjteni ez új demokratikus és békés Magyar-
ország katholikusai előtt mondandó szentbeszédekhez. 

Kassa. Dr. Fekete Géza József. 

Dr. Szentiványi Róbert: A Szentírástudomány Tankönyve. 
Három könyv két kötetben. A szerző kiadása. Ára 20 korona. 
Második kiadás. 

Az első kiadást a Religio 1914. évfolyama 691 s köv. oldala 
ismertette. Tavaly jelent már meg Szentiványi tankönyvének első 
könyve: «Szentírási segédtudományok» második kiadása. Ezt 
követte a nyár folyamán a második és harmadik könyv. 

Az első könyvről kevés megjegyezni valóm van. Meglátszik 
rajta az átdolgozás — még simább, még gördülékenyebb. Több 
kisebb, de jelentékeny új adat is van benne, bár tartalmilag átlag 
megegyezik az első kiadással. Izrael népének bővebb történetét, 
Izrael történetének a világtörténelembe való beállítását s az evvel 
együttjáró történetkritikát ismét nélkülöznünk kell. 

A második és harmadik könyv: «Bibliai Irodalomtörténet» 
46* 
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és «Szentírási Értelmezéstan». Az első kiadásban elül volt a 
részleges bevezetés az egyes szentkönyvekbe, ezt követte az álta-
lános irodalomtörténet. A második kiadás a sorrendet megfor-
dítja. Az általános bevezetés már az első kiadásban is határozot-
tan sikerült volt. A második kiadásban még nyert értékben. 
Az inspiratio-kérdésben elveti Neumann véleményét : «A Szentírás 
mellékesen odavetett kifejezései, az «obiter dicta», amilyen pl. 
szent Pálnak köpenyére tett megjegyzés (11. Tim. 4., 13.) nem 
sugalmazott, tehát nem csalhatatlanul igaz kifejezések.» Elveti a 
szószerinti sugalmazást. Az inerrantia kérdésében a műfaj-elmélet 
felé hajlik: «A műfajból kell megállapítanunk, hogy minő igaz-
ságot nyomozhatunk benne.» 30. old. Az inerrantia tárgyalása 
rövid és hézagos. 

A részleges irodalomtörténetet, vagyis a bevezetést az egyes 
szentkönyvekbe teljesen átdolgozta Szentiványi. Alapelvei, iránya 
és felfogása változatlan, de tankönyvét sok új, kritikai résszel 
bővítette. Majdnem minden könyvnél: «irodalmi kritika», «ter-
mészettudományos kritika», «történeti kritika», «szövegkritika» 
cimen új fejezeteket kapcsol be. A kritikai kérdések megoldásá-
ban sokan több kérdésnél eltérnek majd a szerzőtől. Az ismer-
tetőnek is többhelyütt más a felfogása. Szentiványi teljesen ortho-
dox alapon áll, de sokhelyütt nehéz s kevésbbé sikerül a véde-
kezése. Kritikájában itt-ott elvi következetlenség is van. Hogy a 
kérdések megoldásában eltérések vannak, az természetes, hisz a 
bibliakritikában még minden forrásban van. De Szentiványi tan-
könyve az első tankönyv, mely kritikai kérdésekkel foglalkozik — 
ezért örömmel üdvözöljük a második kiadás ezen újítását. 

A Pentateuchus tárgyalásánál foglalkozik a hexameron kér-
désével •— a visio elmélet hive. Peters Róbert, Euringen véle-
ményét nem említi. A bordatörténetet nyílt kérdésnek hagyja 
szövegkritikai okokból. Jozsue könyve szerinte önálló egységes 
mű szemtanú műve. Jerikó összeomlását, jégesőt, nap meg-
állását természetes okokból magyarázza. A Birák Könyvének tel-
jes történeti hitelt ad, mert az iró megbízható irott kútfőket 
használt ; a mondás színezetű részeket (Samgar, Sámson) termé-
szetesen igyekszik magyarázni. A tizenkét törzs egységére vonat-
kozólag (Deboradal) a szerzőnek nincsen nehézsége. 

A Királyok Könyvének történeti ellenmondásait cáfolgatja, 
bár a királyok könyvénél az ellenmondások mélyebben feküsz-
nek. A Krónikák szerzőjének Ezdrást vallja, foglalkozik a Kirá-
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lyok Könyve és a Krónikák Könyve látszólagos ellenmondásai-
val. Esdras-Nehemias könyvének szerzőségét nyilt kérdésnek 
hagyja. Tóbiás könyve szerinte költői elemekkel bővült történeti 
könyv, a Vulgata tulajdonneveit korrigálja. Judith történetét 
Aszurbanipal korára teszi, Job történeti létezését nem tartja biz-
tosnak s az Eliu-beszédek eredetével nem foglalkozik. A Zsoltá-
rok könyvét a szerző szerint Nehernias állította össze, fogság utáni 
zsoltárt nem ismer. A sapientialis könyveknél teljesen a régi-iskola 
hive. Az Ecelesiastes szerzőségét nyilt kérdésnek hagyja. A Canti-
cum-canticummal a Wettstein-féle magyarázatot nem ismeri, leg-
alább nem említi. Izaiásnál az egység s szerzőség kérdését nyilt 
kérdésnek hagyja. Jeremiásnak két recensióját ismeri el authentikus-
nak, mindkettőt Baruch írta. A prófétáknál szívesen láttuk volna az 
újabb nézetek részletezését. 

Márk utolsó 12 versét nem tulajdonítja Márknak. Lukács 
történeti hitelességének fejtegetése értékes. A «Synoptikusok 
hasonlóságát» az apostoli tanítás hasonlóságából magyarázza. 
Nem szívesen nélkülözzük János evangéliumánál a racionálista 
bibliakritika ismertetését, sajnáljuk, hogy nem fejtegeti, hogy mily 
eretnekségek ellen ír János. Vallja szent Pál spanyol útját. A levelek 
tartalma a második kiadásban sem kielégítő. Az Apokalypsissel 
meg teljesen mostohán bánik. Az Apokalypsis egységének, az 
Apokalypsis műfajnak, a kánoni Apokalypsis magyarázatának 
kérdését nem érinti. 

Szentiványi a hermeneutica-ját is teljesen átdolgozta. Egé-
szen új fejezetek a «Bibliai Értelmezéstan Szükségessége», «fier-
menetica Története» fejezetek. A Szentírás igazmondására vonat-
kozólag a citatio iinplicita-nézetet vallja. 

Szentiványi tankönyvét mindenkinek, főleg az orthodox 
nézet híveinek, melegen ajánlom. 

Székesfehérvár. Dr. Potyondy Imre. 

Szentföld. Irta: Bleszi Margit, oki. tanítónő, az esztergomi 
«Urileányok kongregációjának» asszisztense. Budapest. 1918. 
Athenaeum. 244 o. A Szent-lstván-Társulat bizománya. Bolti 
ára 6 korona. 

A mindnagyobb számban megjelenő szentföldi útirajzok 
között egészen különleges hely illeti meg jelen könyvet, melynek 
szerzője egy finomlelkű hölgy és hozzá kongreganista. Ezzel 
adva van, úgy hisszük, a mű színezete és értéke is. 
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Közvetlen a világháború kitörése előtt nagyobb zarándok-
sereg (150) társaságában járta be a szerzőnő Egyptomot, Sziriát 
és főképen Palesztinát és egy lelkes Mária-gyermek érzelmeinek, 
hangulatának virágkoszorújával fűzi körül az isteni Megváltó és 
a szent Szűz földi vándorlásának emlékeit. A szent Jeromos tár-
saságában zarándokló szent Paula lelki élményeit látjuk viszont 
e műben magyar kiadásban zengzetes magyar nyelven. 

Azért nem puszta naplószerű leírás ez útirajz, hanem nagyon 
szines, hangulatos, szinte túlérzelmes és túlságosan alanyi búcsú-
járásleirás. És épen ebben rejlik vonzó varázsereje. Tudós vagy 
turista-útleírásokból van elég. Itt kaptunk egy könyvet, amelyből 
meg lehet tanulni, hogyan kell jó búcsújárást végezni a szent 
helyeken. Amint a rendkívül finomszemű indián a letaposott fű-
szálakból is meg tudja állapítani, ki járt arra: a mi finomlelkű 
írónőnk is a legkisebb nyomhoz és emlékhez is megtalálja a 
megfelelő vallásos érzelmi hangulatot. Elsősorban kongreganis-
táknak szánta ugyan művét. Ámde mindenki, aki tanulságos és 
épületes szentföldi útleírást keres, élvezettel olvashatja. Biblikus, 
történelmi, földrajzi, szóval tudományos vonatkozásaiban szak-
férfiak voltak a jótollú írónőnek segítségére. Másutt alig vagy 
egyáltalában nem található képillusztrációk, nagyrészbnn eredeti 
fényképfölvételek, ízléses kiállítás és a mai nyomdaviszonyok 
között hallatlanul olcsó ár, melegen ajánlják. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

Wibbelt Ágoston: Vigasztalások könyve a halálról. Ford. a 
Bp. Növ. papság Magyar Egyh. írod. Isk. Bp., 1917. 

«Elesett hőseink emlékének s gyászoló szeretteiknek» kegye-
letes virágként nyújtják a jó bpesti kispapok ezt a szép kis 
könyvet. A halál rettenetes diadalának idején. Hogy enyhítsék a 
fájdalmat; hogy bemutassák a halál keresztény gondolatát. 
Memento mori. 

Poetikusabb, csillogóbb, szivet-elmét egyaránt gyönyör-
ködtetőbb könyvet nem igen olvashatunk, mint ez. Míg be-
mutatja a halál ezer alakját, észrevétlenül lopja be a szívbe és 
az észbe a keresztény alapigazságokat. 

A szív arisztokraciája a fő s ez a ker. erényélet ; nem a 
születési, nem a pénz, sőt még a szellemi arisztokrácia sem. 
A halál csak az erény előtt hajlik meg; a többit semmibe se 
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veszi. Könnyen csak az hal meg, aki az élet javaihoz görcsösen 
nem ragaszkodik. Krisztussal egyesülve kell a halált is elszen-
vednünk. Csak a bűnös halála rettenetes. A halálos ágyon min-
den földi dolog eltörpül. Csak egy aggaszthat, rémíthet: a bün-
«Peccator videbit et irascetur et dentibus ptremet et tabescet et 
desiderium peccatorum peribit.» (111. zsolt. 10.) Félünk a rette-
netes Ítélettől, attól a néma szempártól. S e rémítő gondolattól 
csak a töredelmes bánat, Isten irgalmába vetett hit és remény 
szabadítja meg a haldoklót: a Megváltó Jézus Krisztus. «Ego te 
absolvo.. .» s az Útravaló . . . s a lelket felfegyverzi a sz. kenet, 
a Commendatio animae fönséges szavai s az elköltözöttnek örök 
nyugalmat esdő sóhajok . . . 

A reményt s a vigaszt pedig az örök élet a viszontlátás s 
a feltámadás hite adja a léleknek. Ezeknek az igazságoknak meg-
állapításával, festésével zárul a kis könyv. 

íme, mindez vigasztalja meg a háború özvegyeit, árváit, 
gyermekökvesztett szülőket. És alakítsa ki lelkükben az igazi 
keresztény életet. És adjon nekik keresztény halált s a viszont-
látásban boldog örökéletet. 

A fordító levitáknak köszönet és elismerés. Fordításuk szé-
pen sikerült. 

A könyvecskét az «Élet» nyomdája állította ki ; külseje és 
belső nyomása igen szép. Ajándéknak is igen alkalmas. 

Ceglédbercel. Dr. Boroviczény Nándor. 



III. V E G Y E S E K 

p e t r u s q a l a t i n u s é s a mm n é v . 

Az Ex. 6, 2.-ben kinyilatkoztatott Istennév mm kiejtése 
és eredete sok találgatásra adott okot a régi exegétáknak. A fari-
zeusi zsidóság e név iránti nagy tiszteletből törvénnyé avatta, 
hogy soha a tetragrammát kiejteni nem szabad, hanem helyette 
mindig -crtít ill. adonai jhvh találkozása esetén Din'bx ejtessék, i 
A mazoréták annyira ügyeltek e törvényre, hogy a tetragrammát 
nem is a saját vokálisaival, hanem az ->3iii< pontozásával látták 
el, tekintetbe véve természetesen a i-nak nem torokhangzású 
jellegét. Ezért van a héber bibliakiadásokban a mm alak.2 

Fr. Delitzch óta Jhvh nevet is megtalálni vélik mint isten-
nevet a Mózes előtti ékiratos fölirásokban. P. Laudersdorfer 
O. S. B.3 is hajlandó ezen föltevést elfogadni. A föltevés való-
színűségét azonban tagadja Daiches4 és O. Breitschaft.5 Az 
utóbbi szerint az ékiratokban előforduló Ja-vi-ilu és Ja -'-ilu 
alakok erre biztos alapot nem adnak. 

Az atyák a tetragrammaton névnek különféle kiejtését java-
solják. Hieronymus (in ps. VIII.) a Jaho kiejtést ajánlja. Theodo-
retus (quaest. 15. in Ex.) említi, hogy a szamaritánusok 'Iaße-nek 
ejtik ki. Ez is valószínűvé teszi a manapság általában használt 
és grammatikailag is megokolható mm olvasási inódot.6 

A Jehova alak tehát, mely itt-ott még ma is olvasható és 
hallható, az atyáknál ismeretlen volt. De annál szokottabb és 

1 Haneberg, Qesch. d. bibi. Offenb. 3. Aufl. 1863. 72. sk. — Alber, 
Interpr. SS. Script. T. 2. Pesthini 1801. (Trattner). 53. sk. 

1 L. Gesenius-Kautzsch, H. Gramm. 22. Aufl. 1889. 62. és 284. 11. 
' Der Gottesname m m in d. Kleinschr. Bibl. Zeitsch. 10, 1. 1912. 

24 sk. 
4 Zeitsch. f. Assyr. 1908. 125 sk. 
s Bibl. Zeitseh. 10, 3. 1912. 238. skk. 
6 Gesenius-Buhl, Hebr. u. Aram. Handworterb. 16. Aufl. Leipzig, 1915. 

290 sk., ad m m . 
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sűrűbb a középkortól a XIX. századig. Általános elterjedését 
Petrus Oalatinus O. S. Fr., De Arcanis Catholicae Veritatis c. 
munkájának tulajdoníthatjuk.1 Ez a maga korában különben igen 
jeles munka 12 könyvben védi a kereszténységet és a keresz-
tény exegézist (főleg a dogmatikus helyeket) a zsidó elferdíté-
sekkel szemben. A szerzőről Wadding,2 a ferences annalista ad 
ann. 1539. ezt jegyzi föl: Vivebat hoc anno in senili iam aetate 
constitutus fr. Petrus Galatin us, ex suis operibus, praesertim 
illo quod vivens publicavit de arcanis Catholicae veritatis notis-
simus. Cum vero reliqua manerent inedita, timeretque Author, 
ea facile posse perire, rogavit Paulum Pontificem, ut sibi liceret 
ea legare Bibliothecae insignis Conventus Aracoeli, ex quibus 
ea extrahi sub Apostolicis non liceret, nisi solum ad effectum ea 
typis committendi. III. Pál külön breve kiadásával teljesítette a 
szerző kérését.3 

Galatinus a De Arcanis C. V. II. könyv 10. fejezetében 
tárgyal a tetragrammatonról. A szó gyökerét nem ismeri. Nominis 
autem, quod scribitur nini, nescitur derivatio nota: nec ipsum 
cum alio participât. Et non est dubium, quod hoc nomen glo-
riosum, quod non profertur, neque pronuntiatur, neque diceba-
tur, nisi in sanctuario a sacerdotibus Domini sanctificatis, et 
solum in benedictione sacerdotum et tune etiam a sacerdote 
magno, et in die ieiunii gloriosae sanctificationis : est nomen 
illud, in quo non est participatio inter creatorem et aliquid 
aliud.4 

A kiejtésre nézve csak két véleményről tesz említést-
melyekről úgy beszél, mint korában közismertekről. Azt azonban 

1 A mű egész címe : Petri Oalatini Opus de Arcanis Catholicae Veri-
tatis : Hoc est, In omnia difficilia loca Veteris Testamenti ex Talmud aliisque 
Hebraicis libris quum ante natum Christum, tum post seriptis contra obsti-
natam ludaeorum perfidiam absolatissimus Commentarius. Basileae. 1561. (Ez 
a kiadás van kezemnél.) Az előszóból látszik, hogy az első kiadás I. Miksa és 
X. Leo együtturalkodása alatt (1513—19.) történt. — Érdekes, hogy e munka 
alig található felsorolva a középkori exegéták közt. 

2 Ann. Min. t. VIII. Romae. 1654. XVII. 642. 1. 
' A breve Oalatinus következő kéziratait sorolja föl : de Eccl. instituta. 

vol. 1., de Eccl. destituta vol. 2., de Eccl. restituta vol. 1. Commentarium in 
Apocal. vol. 1., de Vera Theologia vol. 5., opus De Anima intellectiva, De S. 
Scriptum rede interpr., De Septem Eccl. temporibus, Opusculum de optimo 
Principe, — pleraque alia opuscula usque ad trigenarium numerum. 

4 I. m. 53. 
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nem árulja el, hogy tudott-e a Jehova-pontozás eredetéről. De 
arról a héber nyelvben való jártassága semmi kétséget nem hagy 
fönn. Capnio. Die obsecro, hoc nomen quattuor litterarum, ut 
scriptum est, sive ut literae ipsae sonant, quomodo proferatur. 
Oalatinus. Quidam ex nostris aiunt, hoc nomen in nostris literis 
sonare Jowa. Aquo dicunt forte apud antiquos nomen Jovis 
irrepsisse. Sed maxime profecto errant, huiusmodi gentilitatis 
blasphemiam tam sancto nomini inferentes. Non enim hae quattuor 
literae nini si ut punctatae sunt, legantur, Jowa reddunt: sed 
(ut ipse optime nosti) Jehova efficiunt: quamvis Judaei illud 
pronunciare ut scriptum est, non audeant sed loco eius "ffn* 
Adonai, quod idem est quod Dominus, proférant.1 

Akik pedig Jova-nak akarják olvasni, azok, mint mondja, a 
héber grammatikusokra hivatkozva vonják össze a kiejtésben, 
mint pl. megtörténik a mini-ban, melyből n t r lesz, vagy ? r , n -
ból van stb. 

Galatinus idejében tehát a Jehova kiejtés már megvolt; ó 
csak belevitte a tudományos világba munkájának elterjedése 
révén. S ha rendtársa Claud. Frassen2 írja is róla : Jehova legen-
dám esse primus docuit Oalatinus noster, ez csak annyit jelent, 
hogy tudományos munkában nála találkozunk ezen olvasással 
először. Frassen bár megmagyarázza az ismert pontozás technikai 
eredetét s helyteleníti a Jehova olvasást, azonban az általa fel-
sorolt hat ('law, Jahu, Javo, Jaßa, Jaße, Jevo) alak közül ő sem 
tud választani. A már idézett jeles piarista theologus Alber, még 
1801-ben kiadott exegezisében is kénytelen azt írni : Sólet enun-
ríari, ut sonet: Jehova? 

Galatinus tehát nem hibásabb a Jehova-kiejtés terjesztésé-
ben, mint azok, akik ebben őt követték; mert ép úgy használja 
a jobb hiányában, mint használták utána mások tőle függőleg és 
függetlenül, akik a ma már valószínűvé tett Jahve olvasási módot 
még nem ismerték. 

Pozsony. Dr. Vargha P. Theodorich O. S. Fr. 

1 I. m. 54. 1. 
2 Disquisitiones Biblicae. Tom. 1. Ed. 2. Lucae. 1769. 24. 1. 
s I. m. 54. 1. 
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Fizetések nyugtatása. 
1916-ra 12 koronát fizetett: Állami főgimnázium Budapest VII. 
1917-re 12 koronát fizettek : Állami főgimnázium Budapest VII., Huszár 

István. 8 koronaát: Lex János. 
1918-ra 84 koronát fizetett: Fraknói Vilmos püspök. 40 koronát fizetett: 

Papnevelő intézet Eger. 20 koronát fizettek : Állami főgimnázium Budapest VII., 
dr. Kele István, dr. Pokorny Emánuel. 12 koronát fizettek: Erdélyi József, Lex 
János, Velics László. 10 koronát: dr. Abszolon Ede. 8 koronát: Sz. Ferenciek 
Budapest—Belváros. 4 koronát: Mayer Károly. 

1919-re 20 koronát fizettek: Ádám József, Wajdits Gyula. 

A nyugtatást december 10-én zártam le. 
Igen tisztelt megrendelőim szíveskedjenek az 1919-re szóld 

díjat (26 koronát), továbbá akik a jelen évre, vagy még előző 
évekre hátralékban vannak, azt is beküldeni. A díj 1918-ra 20 
korona, előző évekre 12 korona. A szertelen nagy összeget 
kitevő nyomdai számlákat fennakadás nélkül kell törlesztenem. 

A címváltozásokat tessék nálam mindjárt bejelenteni, hogy 
a folyóiratot pontosan szállíttathassam. Azokat a megrendelőket, 
kik tábori lelkészek voltak, újabb címük mellett annak a közlé-
sére is kérem, mely füzeteket nem kapták meg, ezeket azonnal 
megküldöm. Pénzküldésre legjobb a befizetési lap, " kívánatra 
bármikor külön is küldök. 

Tisztelt megrendelőimhez a folyóirat áráról. 

A nyomtatási árak igen nagy emelkedése miatt a 
Religio árát 1918 elejétől 12-ről 20 K-ra kellett emelnem. 
Mivel a jelen év folyamán ismételten további szertelen 
emelkedések történtek, 1918-ban a folyóirat költségei a 
bevételt jelentékenyen túlhaladták. Emiatt kénytelen vagyok 
a folyóirat árát 1919 elejétől 26 K-ra emelni. Más folyó-
iratok és lapok is hasonló eljárásra kényszerültek. Igen 
kérem tisztelt megrendelőimet, szíveskedjenek a folyóiratnál 
a felemelt ár mellett is megmaradni; az immár 77-ik év-
folyamát záró folyóiratot, hazánk legrégibb lapját, egyetlen 
magyar katholikus hit- és bölcselettudományi közlönyün-
ket, a mostoha viszonyok közt sem szabad cserbenhagy-
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nunk. Amint a könyvnyomtatási árak kisebbednek, a meg-
rendelési díjat azonnal ismét le fogom szállítani. 

Budapest, 1918. december 15-ikén. 
Dr. Kiss János, 

a Religio szerkesztője és kiadója. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
Anno 1919. Naptár, rendes tagjai számára kiadja a Szent-

István-Társulat. Nemtagoknak 10 korona. 200 oldal, dús szép-
irodalmi tartalommal, szép kiállítással. 

A Szent-lstván-Akadémia Értesítője. Szerkeszt i : Reiner János 
főtitkár. 1918. 3. sz. Felolvasások dr. Zubriczky Aladár, dr. Hanuy 
Ferenc, dr. Schermann Egyed, Perényi József rendes tagoktól és 
Obláth Richárd vendégtől. 

Pro Juventute Catholica. A Szent-Imre-Kör I. beszámoló jelen-
tése a Pro Juventute Catholica kezdeményezés eredményéről. 1918. 

Egri Népkönyvtár. 4 füz. 60. f. 

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

Imádkozzunk. Igen alkalmas ajándék karácsonyra és egyéb 
rendkívüli alkalmakra. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű 
katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss János egyetemi 
tanár. 1918. 131/2 cm. magas, 81/2 cm. széles, 384 old. 4 képpel. 
Ára díszes kötésben 8 korona, erősebb kötésben 9 és 11 korona ; 
az utóbbi bőrutánzatú erős vászon. Mindegyik kötés fekete. Tíz és 
több példány rendelésnél 250/o leszámítás. A küldés bérmentes. 
A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, mely az értelmiség-
nek is meg az egyszerűbb közönségnek is, valamint a mindkét 
nemű ifjúságnak is megfelel, erre a célra egyszerű, világos nyel-
vezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy amennyire egy 
mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, mindenkinek igényét 
kielégítse. I. szakasz. Mindennapi imák. II. Imák szentmisére, 
az egyik latin szöveggel és a minisztrálás módjával. III. Az egy-
házi év egyes időpontjaira. IV. a hét szentségre vonatkozó fel-
világosítások és imák. V. Különféle nyilvános és magánájtatos-
ságok. VI. 120 ének. VII. Az istentiszteletben előforduló idegen 
szók értelmezése. 
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Dr. Melichár Kálmán: A pápai primátus jogi állására vonatkozó rend-
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Dr. Tóth Kálmán ... _. _ ... _ __ 623 
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Dr. Katschthaler János salzburgi biborosérsek Katholikus 
Ágazatos Hittana. (Dogmatika.) Magyarra fordítva és magyar mű-
szótárral ellátva kiadta dr. Kiss János. Magyar szövege és mű-
szótára az egész elméleti hittudomány magyar műszavait tartal-
mazza. A szöveg minden izében, idézeteiben is magyar; a Szentírás, 
a szentatyák és zsinatok szövegeit is mind magyar fordításban 
adja. A mű, amellett, hogy tudományos, szabatos és kimerítő, 
egyúttal rendkívül világos, kellemes előadású, sőt nagyrészt költői 
és bájos. Világiak is, kiknek kezébe jutott, nagy érdeklődéssel 
olvasták. Bármely hitágazati kérdésben biztos és teljes felvilágo-
sítást nyújt. Kimerítő, de sehol sem terjengős. Hat nagy kötet, 
igen finom papiron, bérmentes küldéssel, fűzve 45 korona, fél-
bőrbe kötve 60 korona. 

Dr. Weisz János gráci egyetemi tanár 22 kötetes nagy és 
kitűnő Világtörténetének magyar kiadásából teljes példány már 
nem kapható. A 13. kötet elfogyott, a 8., 9., 11., 12-ből csak 
néhány, a többiből jelentős példányszám van. Egyes köteteket is 
lenet rendelni. Csak fűzve, kötetenkint 8 korona, bérmentes 
szállítással. 

Bármelyik mű rendelője kívánatra viteldíjmentes befizetési 
lapot kap. 

yf MŰINTÉZET. * 

RIEGER OTTÓ 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gözűzemre berendezett gépekkel cs. és kir. udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , X., S z i g l i g e t i - u t c a 2 9 . sz . 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . ÓS R i r . u d v a r i szállító, a 

Ferenc József-rend lovagja. 
A pár is i , bécsi, pécsi s tb . kiál l í tásokon ki tűntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük 
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és 
villanyerőre van berendezve — szállított. 
Mindennemű orgonajavításokat és hango-
lásokat lelkiismeretes pontossággal teljesít. 

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 

MSílStJM s « : : : : 
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Legszebb ajándék! I « s 

I 
fls 
/ft 

JÉZUS KRISZTUS ê w t Ä V M A V V VI/ 
| | Irta : P. Óidon. | | 

Francia eredetiből fordították: Or. Kiss János yf/ 
/ft és Sulyok István. ySf 
/ f t Vt/ 
/fft 20 művészi rézmetszettel, 45 autotypiával, 1 térkép-
/ f t pel és 3 rajzzal. 

^ Nagy, diszes album-kiadás, a könyv- vv 
I kötészet remeke ! vjjj 

Valódi vörös félbörkötésben, selyemre festett Jézus y|y 
/j'y címképpel, tokban y(jf 

ára csak 90 korona. H 

/ft Ezen gyönyörű díszmunkát, melyet ilyen kiállításban ezen árért ma 
már előállítani nem lehet, a készletünkön levő igen csekély pél* 
dányszámig kiárusítjuk és így mindenki igyekezzék azt mielőbb 

megrendelni. 

1 

/ f t A velünk számlaviszonyban levő t. vevőinknek kivételes esetben Vf 
2 havi részletfizetésre is szállítjuk. M / 

a W 

/ i \ Megrendelhető a Szent-lstván-Társulat könyvkereskedésében, ^ 
/ f t Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. és Szegeden, Kárász-utca 10. Vf/ 
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