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AZ ÓSZÖVETSÉGI LIRA ÉS A FÖLDMÍVELÉS. 

Az Ó S Z Ö V E T S É G I lira kevés kivétellel a szabad természet, a mező 

és nyáj apoteozisa. Senki se vegye túlzásnak e szavakat. 
Hisz könnyen felfedezhetjük ennek a költészetnek a rugóit. Mózes 
hatása oly gyökeres, oly egészséges volt, hogy Izrael egészen 
átváltozott. A nomád hajlam lassankint kiveszett és Kánaán föld-
jéhez való görcsös ragaszkodás lett jellemének fővonása. Theo-
cratia, szentély, papság, mindmegannyi élesztője a patriarchalis 
földmíves életnek. Ki csodálkoznék tehát azon, hogy az ószövet-
ségi zsidó költő túlnyomólag ebből az eszmekörből merített. 
Felment a Sión hegyére, terményeinek zsengéjét elégette az áldo-
zat oltárán s midőn hódolatát bemutatta Jahvenak s a füstölgő 
zsarátnok felett távoli hazáját kereste szemével, micsoda kép 
tárult eléje? Ott a halom búja zöldjében gazdag nyáj legelész, 
a völgyben érett búzatenger hullámzik ; amott aratók és marok-
szedők tarka csapata, mögöttük nyugodtan lakmározik az öszvér 
és teve a gazdag termésből. Csoda-e, ha önkénytelenül is kitör 
a zsoltáros szavával : 

Ps. 642 . . . Téged illet a dicséret, Isten, Sionban, 
és neked teljesítik a fogadást Jeruzsálemben. 

1 0 . . . (mert) megtekinted a földet és elárasztod (bőséggel); 
nagyon gazdaggá teszed azt : 

11 Barázdáit megáztatod, termését megsokasítod ; 
az eső csorgásán örvendez a termőföld. 

12 Megáldod kegyességeddel az esztendő koszorúját ; 
és mezeid megtelnek bőséggel. 

13 Megkövérednek a puszták legelői, 
és a halmok vigassággal övezkednek körül. 

14 A legelőt juhnyájak lepik el, 
és a völgyek bővelkednek gabonával : 
minden örvend és éneket zengedez. 

Ez a jólét és bőség azonban nem egyszer oka az isten-
telenségnek, a bűnnek. A jámbor nép sokszor csak azért gondol 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 



2 BRÄUTIGAM FERENC 

Istenére, mert az áldással, örömmel halmozza el. Kultusza érdek, 
gondolkozása kisszerű. A népies istentiszteletnek motívumai, 
sajnos! búzaasztag és borsajtó, must és rozs. Nyilvánulásai han-
gos öröm és észbontó ujjongás. Szóval a zsidó nép vallás-erkölcsi 
és politikai élete kifogyhatatlan anyagot szolgáltatott prófétáknak 
és költőknek egyaránt arra, hogy a tejjel-mézzel folyó Kánaán 
összes agrikultur jelenségeit feldolgozzák. 

A földmívelés köréből vett képek három csoportba oszt-
hatók.1 I. Az ősz gazdasági munkáival és a sarjadzó vetés tüne-
ményeivel összefüggő képek; ilyenek: a szántás-vetés, a mag 
csírázása, az alig életre kelt növény pusztulása. II. Az aratás. És 
talán ez a rész a leggazdagabb: szemünk előtt elvonul az egész 
nyár kezdve a sarló munkájától egészen a tisztított búzának 
hombárba való szállásolásáig. III. Harmat, eső és víznek költői 
felhasználása: a kelet életének főelemei. 

Ha ezen beosztást szem előtt tartjuk, akkor csodálatos össz-
hangot fedezhetünk fel a szent nép története és a természeti 
képek e hármas csoportja között. Az első az ősz: az előkészület 
ideje. Ebben a korban csíráznak, kelnek életre a világtörténelem 
nagy viharának előkészítő okai. A második a nyár: Izrael félre-
értette Jahve örök szándékát, bűnei megsokasodtak, itt a cséplés, 
a behordás ideje. A csűr megtelik Izrael gonoszságával, majd 
később ellenségei részéről rettenetes büntetéssel. Végül a har-
madik: harmat, eső, forrás. A tikkadt Sión új életre kel, növek-
szik, gyarapodik, az üdv forrásából tiszta víz csergedez. Ez az 
erkölcsi regeneráció. A sóhaj általánossá lesz, a száraz lelkek 
epedése imában tör elő : 

Harmatozzatok egek onnan felül. 

I. Kör. A szántás a gazda legelső őszi munkája. Izrael a 
szántóföld. Rabszolgaságban sínylődik, Egiptom kőpiramisaihoz 
cipeli a terhet; a gyötrelem és izzadság cseppjeivel öntözi kenye-
rét. Ki sejtené, hogy ebből a talajból fog fakadni a legszebb 
liliom, mely mellett elvész Salamon ékessége is? 

Pl.2 (Héber szöveg szerint.) 
Hátamon szántottak a szántók 
és megnyújtották barázdáikat. 

1 V. ö. Ungewitter Otto, Die landwirtschaftlichen Bilder u. Metaphern 
in den poät. Büch. d. A. T. Königsberg, 1885. 8. old. 

2 Ps. 128s. 



AZ ÓSZÖVETSÉGI LIRA ÉS A FÖLDMÍVELÉS 3 

De ne félj Izrael ! Most ellenséged hatalmában vagy, fáradsz, 
izzadsz, mint a magvető. Sohasem tudni, lesz-e a munkának 
gyümölcse? De reményleni, bizni kell. Ez a gondolat dominál 
a vetésről vett képek legtöbbjében. Könnyek között szórod el 
magvadat, de ujjongva fogod a gazdag termésbe vágni sarló-
dat. Mily tisztán, mily határozottan festi ezzel a szerző a messiási 
kor lelki örömeit, a lelkek ujjongását! Pl.1 

Akik könnyhullatással vetnek, örvendezéssel aratnak. 
Menvén-mentek és sirtak, elvetvén magvaikat, 
Megjővén pedig örvendezéssel jőnek, hozván kévéiket. 

A szántás-vetés és az őszi eső természetes következménye 
az új vetés sarjadozása : a határ zöld szine oly kellemes ellentét-
ben van a nyugalomra készülő erdő sárgulásával. Az elnyomatás, 
szenvedés rendes következménye a szabadság, öröm. A zsidó 
nép is ezzel vigasztalódik. A távolban látja Jákob házának nagy 
dicsőségét, hatalmának halovány körvonalait. 

(Héber.)2 Jövendőben Jákob gyökeret ver, zöldéi, virágzik 
Izrael és a földkerekség szinét betöltik reménnyel. 

De jaj a határnak, ha végigdübörög rajta a számum, a 
zsenge vetés megsárgul, magja nincs «és mintha nem ültettetett, 
nem vettetett s nem gyökerezett volna a földben az ő törzsökük, 
hirtelen rájuk fuvall és elszáradnak és a forgószél, mint a poz-
dorja, elviszi őket».3 

II. Kör. Ide sorozzuk mindazon képeket, melyek az aratás 
körébe esnek ; tehát gabonagyüjtés, cséplés, rostálás és a magvak 
télire való elhelyezése. A képek megértését az archeologia segíti 
elő. A zsidóknál az aratás az évnek legfontosabb munkája volt. 
A gabonát nem kötötték mai értelemben vett kévékbe, hanem 
sarlóval lenyesték a kalászt és boglyába rakták. így elállt a 
gabona néha egy hónapig is, míg cséplésre került a sor. Utóbbi 
munka lassan ment, úgy hogy a július hónapot — mikor a csép-
lés ideje volt — erről nevezték el: sauwal = a fogyó asztag 
hónapja. A cséplés vagy cséphadaróhoz hasonló fütykösökkel 
vagy nyomtatással vagy cséplő szekérrel történt. Az első két mód 
nálunk kis ismeretes.4 A cséplőszekérnek kétféle faját ismerik.5 

1 Ps. 1255—6.~j 4 Dunántúlon a legtöbb faluban alkalmazzák. 
2 Is. 27e. 5 Ungewitter, u. o. 19. ol. 
3 IS. 4024. 

1* 
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Az egyik 7 láb hosszú, 3 láb széles deszka, amely elől szánkó 
vagy skíjmódra felkunkorodik. Alul éles tűzkövekkel volt kirakva 
és ezek dörzsölték a gabonaszemeket. A gazda ráállt erre a 
készülékre és úgy hajtotta ökreit. S ez a szerszám künnt hevert 
az asztag tövében, soha senki el nem lopta. Mikor már kiszol-
gált, hazahozták ajtónak arra a szobára, amelyben a legértéke-
sebb tárgyak voltak, szóval wertheimszekrénnyé változott. A má-
sik fajtája hasonlított a mostani hengerelő géphez, csakhogy éles 
vasfogakkal, késekkel volt kirakva. Ezt többször büntetőeszköznek 
is használták: a földön heverő foglyokon keresztül hajtattak vele. 
A gabona rostálása az ú. n. szórólapát és villa segítségével tör-
tént. A pelyvával kevert magot a villával a levegőbe hajították 
s most — hacsak mérsékelt szellő lengedezett is — a mag már 
valamivel tisztábban esett vissza. Ezután a lapátra került a sor, 
amelyből csak lassacskán szórták ki a búzát, úgyhogy az két-
háromszori ismétlés után már egészen tisztán hevert a rakáson. 
A tiszta búza szine igen kedves volt a régiek előtt s még manapság 
is mértéke a tiszta testszinnek s így talán könnyebben érthető 
a Canticum azon helye, amelyben a menyasszony testét a búzá-
hoz hasonlítja.1 

A második körből vett hasonlatok többnyire Izrael sülye-
dését, züllését ostromolják. Mikor Salamon lehúnyta szemét, 
szomorú korszak következett. Két királyság keletkezik; törzs 
törzs ellen harcol; ezek egymásnak legnagyobb ellenségei. Az 
uralkodó kedvezni akar az alattvalóknak és a nagyhatalmaknak 
s egyszer aranyborjút imád, máskor meg Baalphegornak áldozza 
fel tisztaságát, szemérmét. Minden ligetben paráználkodtak az 
idegen istenekkel.2 A messiási korszak körvonalai elhomályosul-
nak, a lelkek eldurvulnak. Csak egy-egy töredék őrzi szive mé-
lyén a jövendöléseket és várja a lelkek királyát: az Immánuelt. 
Ők megértették a próféta szavát, amelyet a messiási idők boldog-
ságát ecseteli.3 

«Mert mi az ő java, az ő szépsége ? 
Választottak gabonája és szüzeket nevelő bor.» 

A nagy többség azonban a halál árnyékában ül. Király és 
főpap, Juda és Izrael egyaránt. Azért kész a büntetés. A vetés 
már érett az aratásra és azért jő az Úr és végrehajtja azt. Joel 
próféta kiadja a jelszót : 4 

1 Cant. 73. 2 V. ö. Jer. 1327. 3 Zak. 9T. * Joel 3is. 
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Fogjátok a sarlókat, mert megért az aratás ; 
jöjjetek és lépjetek elő, mert tele a sajtó, 
túláradnak a kádak, mivel megsokasodott az ő gonoszságuk. 

Még sötétebb színeket fest Jeremiás próféta.1 O már egye-
nesen azt hirdeti: nem lesz többé ének és élet, gabonaáldás és 
áldomás, mert jő az ellen és feldúlja a bűnös országot Moabtól 
Karmelig. 

Elvétetett a vígság és örvendezés Karmelből, 
Moáb földjéről ; mert a bort elvettem a sajtókból, 
a szőlőtaposó nem énekli szokott dalát. 

De a remény nem hal ki a próféta lelkéből. Keresi azt a 
szikrát, amellyel lángralobbanthatná egész népét. Győzelmet 
igér. Látod, én népem, nem segít sem Assyria oroszlánja, sem 
Egiptom napja. Segítséget kerestél náluk és ime téged támadnak-
Egyedül a te Istened, Izrael szente, tehet erőssé téged. Fordulj 
hozzá, vesd el magadtól a bálványokat, rakjad halomra és égesd 
el őket. íme, én megmondom előre, mi leszen jutalmad:2 

«Én téged mintegy új nyomtatószekérré teszlek, melynek 
éles fogai vannak, megnyomtatod a hegyeket és összerontod, és 
a halmokat olyanná teszed, mint a port : felszórod őket és a szél 
elviszi és a forgószél elhányja őket; te pedig az Úrban örven-
desz és Izrael szentében fogsz vigadni». 

De a biztatásnak csekély a visszhangja. Az Isten embere 
maga panaszkodik, hogy e nép hallván nem hallott s látván nem 
látott. Jeruzsálem, Jeruzsálem, mért nem térsz Uradhoz, Istened-
hez? Ne kényszerítsd őt, hogy a legborzasztóbb csapásokkal 
törje meg nyakadat. Ne felejtsd el, hogy kezében tartja szóró-
lapátját és megtisztítja szérűjét és összegyűjti búzáját és polyvát 
pedig megégeti olthatatlan mésszel.3 A próféta hiába pendítette 
meg a szívnek minden húrját, az nem adott hangot, azért most 
kíméletlenül hirdeti a végső Ítéletet:4 

«Ha Mózes és Sámuel állana is előttem, 
nincs lelkem e néphez . . . 
Te elhagytál engem — úgymond az Úr . . . 
És széthányom őket szórólapáttal a föld kapuiban !» 

Az aratásról vett képsorozatot befejezhetjük Ozeás képével.5 

A bűnben megrögzött Izrael tehetetlenségét írja le. Sötét kép. 

1 Jer. 4833 . 3 Mt. 3u. 5 Oz. 13s. 
2 Is. 41i5—16. 4 Jer. 15i, 6, 7. 
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S ha nem bíznánk az irgalmában, kétségbe kellene esnünk. Mert 
mi az ember hatalma Isten ellen? Por, hamu. 

«Azért lesznek, mint a reggeli köd s mint a korán elmúló 
harmat, mint a forgószél által a szérűről elragadott por s mint 
a kémény füstje.» 

III. Kör. Az eddig elsorolt képek mély hatással vannak 
lelkünkre. A sötét szinek és a kemény hang szinte csökkentik 
Istenbe vetett bizalmunkat. A kegyelmes, szerető, megbocsátó 
Isten körvonalai mindinkább elvesznek és a bosszúálló Isten lép 
előtérbe. A próféták irásai épen ebben a pontban gazdagok: ez 
az ő világuk. Következetességükben rettenetesek; a bosszú igé-
résében kifogyhatatlanok. Szinte örül a lelkünk, mikor megpil-
lantjuk azt a kisded maradék csapatot, amely a szent titkok hor-
dozója. Más a hangulat a III. csoport képeinél. Amikor ebbe a 
kisded világba lépünk, minden oly szines, oly eleven lesz, mint 
a harmatcsepp. Ez a jámbor lelkek, a Messiást váró lelkek biro-
dalma. Szinte minket is elfog a titkos óhaj, ránk is átragad e 
kisded nyáj szeretete. S ez a szeretet olyan «mint a Hermon 
harmata, mely leszáll Sión hegyére».1 Az ő szemük csak egyet 
lát, szivük egy himnuszba olvad össze: 

«De te, efratai Bethlehem, kicsiny vagy ugyan», mégis 
olyan leszel «a sok között, mint az Úrtól jövő harmat és mint 
az esőcseppek a füvön, mely nem vár emberre, nem vár az 
emberek fiaira.»2 

A próféta igérte Szabadító várása mindinkább erősbödött. 
Hisz Izrael átlátta, hogy bűneiben tehetetlen, gyengébb Assyria 
és Babilon bálványainál. A lelkek nyugtalansága növekedett, 
béke és áldásért könyörög. Hol keressen felüdülést, hol keressen 
áldást? S ez a sóvárgó keleti lélek az égbolthoz közeledik.3 

Innen várja az áldás teljét, melyet a háládatlan föld oly sokszor 
megtagadott. Ott lakik a felhők atyja, aki magánál tartogatja a 
víztartályokat; bennük van az élet vize ember és állat számára. 
Ide-oda hengergeti a felhőket és megnyitja őket; még a puszta 
is megérzi adományának bőségét. Lépteinek zaját hallja a jámbor 
zsidó, midőn az Úr az ég csatornái felett sétál, hogy esőt, a 
lelkek frissítő cseppjeit küldje népének. Mit tegyen hát? Most 
is tőle várja üdvét.4 

1 Ps. 1323. 
2 Mik. 52. 

3 V. ö. Ungewitter, 32. old. 
* Ps. 713, 6, 16. 
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«A hegyek hozzanak békeséget a népnek, 
és a halmok igazságot . . . 
Leszáll, mint az eső a gyapjúra 
és mint az esőcseppek a földre . . . 
És bőség lesz a földön és a hegytetőkön is, 
gyümölcse meghaladja a Libánonét, 
és a városokban virágzani fognak a lakósok, mint a föld füve». 

Ezen képeknek mintegy koronája az a világsóhaj, mely 
elhallatszott Sión hegyéről egészen Róma faláig s mely magá-
ban foglalja 4000 esztendő küzdelmét, szenvedését, de remé-
nyét is:1 

«Egek ! harmatozzatok onnan felül, 
és a felhők csöpögjék az igazat ; 
nyilatkozzék meg a föld 
és teremje az Üdvözítőt!» 

Ez az ókor legfönségesebb gondolata, legáhitatosabb imája. 
A bűn homályában egy reménycsillag gyúl és a sóhajtás a népek 
ajkán meg-megújul: Immánuel, Immánuel!... 

Budapest. Bräutigam Ferenc. 

1 Is. 458. 



A VILÁGI PAPOK KÁNONI ENGEDELMESSÉGE. 

XV. Benedek pápa «Ad beatissimi» kezdetű apostoli szózatá-
ban, amelyet 1914. november 1-én intézett a keresztény világhoz 
és amelyben korunk égető sebeit oly mesteri kézzel festi le, a 
modern ember egyik legveszedelmesebb betegségeként siratja 
szertelen szabadságra, vagy inkább szabadosságra való törekvését. 
A mai ember nem tűr maga körül korlátokat, nem ismer maga 
fölött hatalmat. Előtte semmi sem elég nagy, semmi sem elég 
szent; isteni és emberi tekintélyt egyaránt lábbal tipor. Ebből az 
autonomisticus lelkületből származik — úgymond a szentatya — 
«a törvények megvetése, a tömegek lázongása és mindannak arcát-
lan megvetése, ami parancs ; ez bénítja meg a fegyelmet, ez okozza 
azt a tömérdek bűntényt». És ami még szánandóbb, ez a szellem az 
egyház szolgáit sem hagyta érintetlenül: «Immodicum Studium 
libertatis cum contumacia coniunctum... in sacros usque recessus 
penetravit». Majd a körlevél végén megismétli, hogy «bizony a 
mai kor felfuvalkodott és ellenszegülő lelkületétől nem mentek 
az egyháziak sem mind, amin már előbb is siránkoztunk, és saj-
nos, nem ritkán fordul elő, hogy az egyház főpásztorait onnan 
éri fájdalom és támadás, ahonnan méltán vigaszt és támogatást 
vártak volna. Azért mikor a szentatya apostoli szavaival a pap-
sághoz fordul, semmi különös új mondanivalója nincsen, csak 
azt kívánja ismételten lelkükre kötni, amit elődje az «Exhortatio 
ad clerumv-b&n írt. «Egyet azonban még sem hallgathat el» és 
pedig azt, hogy atyai szeretettel kérje az összes papokat, legye-
nek szoros összeköttetésben és odaadó engedelmességgel püspö-
kük iránt: «suo quemque Episcopo coniunctissimos esse atque 
obsequentissimos».1 

Mivel Krisztus földi helytartója épen a mai papság számára 
is oly szükségesnek találja a köteles engedelmességnek ismételt 

1 Az encyclicát 1. Acta Ap. Sed. 1914. VI. köt. 565. 1. köv. 
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hangsúlyozását, azért napjainkban is időszerű foglalkozni azzal 
az engedelmességgel, amelyet az egyház szolgáitól méltán elvár 
és amelynek szelleme kell, hogy minden pap lelkét teljesen 
áthassa. 

I. A kánoni engedelmesség fogalma. 

Szent Pál apostol az anyaszentegyházat az emberi testtel 
hasonlítja össze.1 A test sok, különböző tagból áll ugyan, de 
azok közt összhang, egység, subordinatio uralkodik. Ez teszi a 
sok tagot egy testté. Épen így az egyháznak is igen sok tagja 
van, de köztük rend és összhang uralkodik: vannak, akik paran-
csolnak, és vannak, akik engelmeskednek; egyesek tanítanak, a 
többiek meghallgatják tanításukat. A tanító és tanuló, a paran-
csoló és engedelmeskedő hivek közötti subordinatio teszi Krisztus 
földi országát egyházzá, Krisztus sok bárányát egy nyájjá. Ez adja 
meg az egyháznak azt a tökéletes egységet, amelyért az Úr főpapi 
imájában oly bensőséggel imádkozott,2 ez adja meg egyházunk-
nak azt a csodás harmóniát, azt az isteni eredetű alkotmányát, 
amelyet másvallásúak megbámulnak, ellenségeink irigyelnek, de 
maguk el nem érhetnek ; ez teszi az egyházat jól szervezett had-
sereggé, «castrorum acies ordinata»-vá., mint a trienti zsinat 
mondja.3 

A parancsoló egyházat isteni rendelés alapján a pápa és a 
püspökök képviselik. A pápa iránt, mint Krisztus földi helytar-
tója iránt mindenki engedelmességgel tartozik, aki Krisztus nyá-
jának tagja akar lenni, még a fejedelmek és a püspökök is. Azért 
régebben a császárok külön, a szokásos hűségeskütől különböző 
esküvel Ígértek a pápának engedelmességet,4 a püspökök pedig 
a jelenlegi jog szerint is többször megújítják engedelmességi Ígé-
retüket. A püspöknek egyházi ügyekben szintén az egyházmegye 
minden hive engedelmességgel tartozik, papok és világiak egy-
aránt;5 az apátok kötelesek egyházmegyei zsinatán megjelenni;6 

hercegek vagy földesurak egyházi ügyekben még akkor is kö-
telesek engedelmeskedni püspöküknek, ha ez világi ügyekben 

1 Kor. I. 12, 12—31. V. ö. Eph. 4, 11. 
2 Ján. 17, 11. köv. 
3 Sess. XXIII. c. 4. 
4 Phillips Kirchenrecht II. köt. 175—6. 1. (Regensburg, 1857.3) 
5 c. 2. X. I. 33. de majoritate et obedientia. 
6 c. 9. ejusd. t. 
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alárendeltjük vagy hűbéresük lenne. Sőt még az uralkodók sin-
csenek e kötelesség alól felmentve, mint azt III. Ince pápa Alexios 
görög császárhoz írt levelében kifejtette.1 A többi hierarchicus 
fokozatok nem alapulnak ugyan közvetlen isteni rendelésen, mind-
azonáltal ezeknek is tartoznak engedelmeskedni alattvalóik, mert 
ezek az Istentől rendelt főpásztorok törvényes képviselői. 

Ezt az engedelmességet, amelyet az egyház minden keresz-
tény embertől, világítói és paptól egyaránt megkíván a törvényes 
elüljárókkal szemben, egyházi engedelmességnek (obedientia eccle-
siastica) nevezzük. A papoktól ezenkívül még más engedelmes-
séget is kívánnak az egyház törvényei, amely az ő különös, álla-
potbeli kötelességük és amely az egyházi engedelmességnél szo-
rosabb viszonyt teremt köztük és felebbvalóik között. Ez a ká-
noni engedelmesség (obedientia canonica). A «kánoni» jelző azt 
mutatja, hogy ennek az engedelmességnek forrását, tárgyát, tar-
talmát és kiterjedését a kánonok, az egyház külön törvényei 
szabják meg.2 Erről a kánoni engedelmességről IX. Gergely decre-
tales-ei a corpus juris-ban külön fejezetet tartalmaznak «De majo-
ritate et obediential cím alatt.3 

Ugyanis az egyházi rend tagjai sem mind egyenlő rangúak-
Vannak a hierarchicus sorozatban is felebbvalók és alattvalók-
E felebbvalókat illeti a corpus juris «majores» vagy «superiores» 
névvel, hatalmuk pedig az említett «majoritas» vagyis magasabb 
rang. A majoritas-nak korrelativ fogalma a reverentia és obedientia. 
T. i. a majoritas alapulhat vagy magasabb egyházi renden, vagy 
joghatóságon, vagy mind a kettőn együttesen. így magasabb 
rendje miatt majoritas illeti meg a felszentelt papot a szerpappal 
szemben, a püspököt az áldozópapokkal szemben; joghatósága 
alapján pedig majoritása van a püspöknek összes papjai felett, 
a pápának pedig az összes papok és püspökök felett. Ha valaki-
nek magasabb rangja csak a nagyobb egyházi renden alapul, 
akkor ezzel szemben az alacsonyabb rangúak külső tiszteletnyil-
vánítással tartoznak. Ez a reverentia, amely abban áll, hogy ma-
gasabb renddel biró egyházi személy előtt, pl. a pap bármely 
püspök előtt, tisztelettel feláll és meghajtja magát, a legelőkelőbb 

1 c. 6. ibid. 
2 Ph. Schneider: Der kanonische Gehorsam (Archiv f. Kath. Kirchen-

recht 1902. évf. 82. köf. 290—324. 1.) 291—2. 1., Perathoner : Der kanonische 
Gehorsam (Theol.-praktische Quartalschrift 1914. évf. 33—46. 1.) 34. 1. 

3 L. I. t. 33. in X. 
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helyet engedi át neki, fogadására eléje megy, kezét vagy gyűrű-
jét megcsókolja, és pedig akkor is, ha az illető püspöknek nincs 
is felette joghatósága. Különösen megkívánja e köteles tisztelet, 
hogy az egyházi elüljárókról tisztelettel beszéljünk úgyannyira, 
hogy azok a papok, kik a pápa ellen tiszteletlen beszédeket foly-
tatnak («clerici maledici») kiközösítéssel és egyéb egyházi bün-
tetéssekkel is sujthatók.1 De nem kevésbbé büntetésreméltók 
püspökük vagy szerzetesi elüljáróikról tiszteletlen beszédeket foly-
tató papok, illetőleg szerzetesek.2 — Ahol azonban az egyházi elül-
járó magasabb rangja nemcsak az egyházi renden, hanem jog-
hatóságon is nyugszik, ott nem elég külső tisztelettel viseltetni 
a felebbvaló iránt, hanem belső meghódolással is tartozunk neki, 
akaratunkat is alá kell rendelni és cselekedeteinket jogos parancsa 
szerint irányítani. Ezt foglalja magában az obedientia, az enge-
delmesség, mert hiszen sz. Tamás szerint «az engedelmesség az 
az erkölcsi erény, amely akaratunkat készségessé teszi mások, t. i. 
a parancsolok akaratának teljesítésére».3 A kánoni engedelmesség 
tehát abban áll, mint P. Wernz összefoglalja, hogy az egyházi 
elüljáró «törvényeit és parancsait, Ítéleteit és feddéseit, tanítását 
és intéseit készségesen megfogadjuk».4 

Van az engedelmességnek még egy harmadik faja is, amely — 
mint látni fogjuk — úgy alapja, mint tárgya szerint lényegesen 
különbözik a kánoni engedelmességtől. Ez a szerzetesek engedel-
messége (obedientia religiosa vagy reguláris), amely a szerzetesek-
nek külön állapotbeli kötelessége és amely még a kánoni enge-
delmességnél is szorosabb alárendeltségi viszonyba állítja a szer-
zetest és elüljáróit. 

Jelen sorok csakis a kánoni engedelmességről akarnak szó-
lani, ezt is csak egy viszonylatában kívánják bemutatni, t. i. azt 

1 c. 1. X. V. 26. (III. Kelemen, 1190.) 
2 «Id quod proportione servata valet etiam de iniuriis episcopis aliisque 

Praelatis ecclesiasticis illatis» — mondja Wernz : lus Decretalium VI. n. 436. 
pg. 436. (Prati, 1913.). Hasonlóképen Scherer: Handbuch des Kirchenrechtes I. 
444. 1. (Graz, 1886.) 

3 L. Pirhing: lus Canonicum 670. köv. 1. in h. t. (Dilingen, 1674.) ; 
Schmalzgrueber: lus Can. Universale. 256—260. 1. (Ingolstadt, 17282.); Heiner: 
Die kanonische Obedienz, oder der Diöcesanklerus und sein Bischof. 11. köv. 1. 
(Paderborn, 1882.); Claeys-Bouuaert : De canonica cleri saecularis obedientia 
1. köv. 1. (Löwen, 1904.) 

* lus decretalium II. n. 192. pg. 286. (Róma, 1906.2) 
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az engedelmességet, amellyel a világi papok tartoznak megyés-
püspökük iránt 

II. A kánoni engedelmesség forrása. 
A püspök iránt tartozó engedelmesség a Szentírás világos 

tanúsága szerint isteni jogon alapul. Ugyanis Krisztus maga vá-
lasztotta apostolait, maga adott nekik hatalmat az egyház kor-
mányzására. De a püspökök törvényes utódai az apostoloknak, 
azért az ő küldetésük végeredményben szintén isteni rendelésen 
alapul : «Titeket a Szentlélek püspökké tett az Isten anyaszent-
egyházának kormányzására.»1 A püspök tehát isteni jogon paran-
csol, isteni jogon hoz törvényeket és összes híveinek isteni rende-
lésen alapuló kötelessége rendelkezéseit engedelmes lélekkel fo-
gadni. Azért mondja az írás: «Engedelmeskedjetek elüljáróitok-
nak és hódoljatok nekik; mert ők őrködnek, mint akik számot 
fognak adni leikeitekért».2 

De a papokat a többi hivőnél még szorosabb kapocs is 
fűzi püspökükhöz: Őtőle kapták a papszentelésben a Szentlélek 
ajándékát és így, mint lelki fiai, készséges engedelmességgel tar-
toznak lelki atyjuk iránt. Ők a püspök munkatársai az \Jr sző\ő-
jében, akik kizárólag az egyház szolgátatára szenteltettek föl,3 

azért a püspök vezetése alatt tartoznak közreműködni Krisztus 
nyájának vezetésében és mindenben a püspöknek, lelkiatyjuknak 
és főpásztoruknak irányítását követni. Ez a kötelezettség oly ter-
mészetes és szükségszerű folyománya a püspök és papjai közt 
fennálló viszonynak, hogy minden külön igéret nélkül is minden 
időben fennállott. Épen azért a kereszténység első századaiban 
nem is tettek a papok külön engedelmességi Ígéretet. Csak ké-
sőbb, miután a régi bensőséges, szinte patriarchalis viszony papok 
és püspökük közt meglazult, és így könnyebben fordulhattak elő 
visszaélések, merült fel annak szüksége, hogy az egyház bizonyos 
külső formákhoz kösse, Ígérettel, sőt esküvel is megerősítse azt, amit 
igéret nélkül is mindenkor megkövetelt papjaitól. Épúgy történt itt 
is, mint a pápa és püspökök közötti viszonynál, ahol különféle 
szakadások, eretnekségek és a köteles engedelmességnek nem egy 
esetben történt megtagadása tette szükségessé, hogy a pápa néha 
engedelmességi ígéretet vagy esküt is kívánjon a püspököktől.4 

1 Ap. Csel. 20, 28. 3 Trid. zsinat sess. XXIII. c. 16. de ref. 
2 Zsid. 13, 17. 4 Phillips i. m. 187. 1. 
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Ugyanis a legrégibb időkben a püspöki székesegyház volt 
rendesen az egész egyházmegye egyetlen temploma. Ennek szol-
gálatára szentelte a püspök összes papjait. Azért minden klerikus 
azáltal, hogy az egyházi rendbe lépett, egyszersmind arra is kö-
telezte magát, hogy a püspöki templomban, a püspök parancsa 
szerint és az ő felügyelete alatt fog az egyháznak szolgálni. Ren-
desen vele együtt lakott, az ő asztalánál kapott ellátást, az ő 
családjának mintegy tagja volt és teljesen tőle függött. Ilyen kö-
rülmények közt természetesen nem volt szükség arra, hogy a 
papok külön Ígérettel is kössék magukat püspökükhöz. De amint 
később a püspöki székhelyen kívül is épültek szentélyek, amint 
lassanként kialakultak a falusi egyházak, a plébániák, természet-
szerűleg lazulni kezdett a régi, szinte atyai viszony; a papok 
nagyobb függetlenséghez jutottak, és azzal néha vissza is éltek-
Épen azért egyes püspökök és tartományi zsinatok már az V. 
századtól kezdve szükségesnek látták, hogy külön esküvel igér-
tessék meg az engedelmesség pontos betartását. «Sólet enim plus 
timeri, quod singulariter pollicetur, quam quod generali spon-
sione concluditur» — így indokolja ez eskü előírását a XI. 
toledói zsinat. 1 

így már Nagy szent Leo pápa egyik levelében (445-ben) 
találkozunk Írásban tett engedelmességi Ígérettel, de a pápa nem 
helyesli ily ígéret követelését.2 Franciaországban tours-i szent 
Gergely említ hasonló esküt. (VI. sz.)3 Spanyolországban az imént 
említett XI. toledói zsinat (675-ben) 10. kánona szerint a nagyobb 
rendek («ecclesiastici gradus») felvétele előtt minden felszetelendő-
nek esküvel kellett megígérnie, hogy a keresztény hitet sértet-
lenül megtartja, erényes életet fog élni, a kánonokat betartja, 
felebbvalói iránt pedig köteles tiszteletet és odaadó engedelmes-
séget fog tanúsítani.4 Észak-Olaszországban is külön Ígérettel 
fogadtak a papok engedelmességet, amint ez az arezzoi és sienai 
püspök között 715-ben felmerült per okmányaiból kitűnik.5 Husz 

1 c. 6. Dist. 23. 
2 c. 3. h. t. (I. 33. in X.) «Non necessarium fuerat. ut obligaretur scripto, 

qui obedientiam suam ipso jam voluntarii adventus probavit officio». V. ö. 
Phillips i. m. 184. 1. és Claeys-Bouuaert i. m. 20—21. 1. 

3 Phillips i. m. 188. 1. 
4 c. 6. D. 23. 
5 Examen testium in controversia de quibusdam parochiis inter Episco-

pum Arretinurn et Senensem, anno 715. — L. Phillips i. m. 187. 1. 12. j. 
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papot, egy szerpapot és 8 klerikust hallgattak ki e perben, és 
ezek majdnem kivétel nélkül hivatkoztak arra, hogy az arezzo-i 
püspöknek engedelmességi esküt tettek. Bár úgy a II. chalons-i 
zsinat (813.), mint Jámbor Lajos capitularei (818—819.) még 
mindig helytelenítik ezt az Ígéretet vagy esküt,1 mégis mind 
általánosabbá lett, mint ugyanabban a században Benedictus 
Levita gyűjteményéből kitűnik.2 A XI. századbeli «Liber Ponti-
fical is »-okban a papszentelés szertartásai közt, és pedig rendesen 
az elején, ott szokott szerepelni az engedelmességi igéret; 1485-
ben pedig a római pontificale is felvette, és benne is maradt, 
amikor VIII. Kelemen 1596-ban az egész világra kötelezően elő-
írta a «Pontificale Romanum»-ot.3 így lett lassan a részleges 
jogszokásból általános törvény, amely még ma is előírja az 
áldozópapok szentelésében ezt az ígéretet. Az újonnan szentelt 
áldozópapok áldozás után egyenként a püspök elé térdelnek és 
kezüket a püspök kezeibe téve, e kérdésre: «Promittis mihi et 
successoribus meis (Pontifici ordinario tuo) reverentiam et obe-
dientiam?» azt felelik: «Promitto».4 

Ettől az Ígérettől meg kell különböztetni azt az engedelmes-
ségi esküt, amelyet több egyházmegye statutumai előírnak bizo-
nyos hivatalok átvétele vagy javadalmakra való beiktatás al-
kalmával. 

A mai jog szerint tehát a kánoni engedelmességnek három 
forrása (tituli obedientiae) van : 1. Krisztus rendelése, 2. a pap-
szentelés alkalmával tett igéret és 3. egyes esetekben előírt enge-
delmességi eskü. 

1. Az első és tulajdonképen egyedüli forrás Krisztus ren-
delése, az egyház isteni alkotmánya, amely, mint láttuk, szükség-
képen alárendel minden hivőt, de különös módon a papokat a 
püspöknek. A külön igéret vagy eskü se nem alapja a kánoni 
engedelmességnek, sem nem bővíti annak tárgyi tartalmát, csak 
erősíti azt a köteléket, amely a dolog természetéből kifolyólag 
már úgy is megvolt. Ebből következik, hogy azok a papok is 
tartoznak engedelmeskedni, akik sohasem Ígértek püspöküknek 
engedelmességet, akik pl. felszentelésük után mentek át más egy-
házmegyébe és ott sem élveznek oly javadalmat, amelynek át-

1 Scherer i. m. 445. 1. 57. j. 
2 Claeys-Bouuert i. m. 24. 1. 
3 U. o. 25. köv. 1. 
4 Pontificale Romanum tit. XII. de ordinatione presbyteri §. 29. 
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vételénél engedelmességet kell ígérni. Hasonlóképen kötelezi az 
engedelmesség azokat a papokat is, akik magánvagyonuk cimére 
(ad titulum patrimonii) lettek fölszentelve, noha ezek bizonyos 
tekintetben szabadabbak, mint más cimekre szentelt papok.i Az 
engedelmességnek erre a forrására a római kongregációk főleg 
újabb időkben mind sűrűbben hivatkoznak, mert a régi javadalmi 
rendszer fokozatos eltűnése és újabb szentelési cimek mind gya-
koribb használata ismét szorosabbá tette a viszonyt a püspök és 
papjai közt, mint csak egy-két századdal ezelőtt is volt.2 

2. A felszentelés alkalmával tett igéret az általános jog elő-
irása szerint csak egyszerű, embernek tett igéret: promissio ho-
mini facta. Azért bár ünnepélyes alkalommal, ünnepélyes formá-
ban és nyilvánosan történik, még sem bir eskü vagy fogadalom 
jellegével. Nem eskü, azért különbözik a bíborosok-, érsekek-, 
püspökök- és apátoknak stb. engedelmességi Ígéretétől, amely 
valóságos esküt tartalmaz: «Romano Pontifici... veram obedien-
tiam spondeo ac juro». Míg tehát a papok ígérete csak ex fide-
litate kötelez, addig ez utóbbi ex religione is.3 De nem bir foga-
dalom erejével sem, azért különbözik a szerzetesek engedelmes-
ségi fogadalmától is. Különbözik természetére nézve, mert az 
egyszerű Ígérettel szemben a fogadalom Istennek tett igéret, pro-
missio Deo facta. Tehát a szerzetesek magának Istennek, a világi 
papok csak embernek Ígérnek engedelmességet. Azonfelül tárgyát 
tekintve is különbözik. A szerzetes engedelmességi fogadalmával 
mindenben és teljesen alárendeli magát elüljárója rendelkezésé-
nek, tökéletesen lemond szabadakarata használatáról, úgy hogy 
a jogi axióma szerint «reguläres velle et nolle non habent» ;4  

ellenben a világi papok Ígérete — mint látni fogjuk — csak egy 
pontosan meghatározott tárgykörre vonatkozik.5 E körön kívül 
első dolgokban époly szabadon rendelkeznek, mint a világi 
emberek. 

1 V. ö. S. C. Conc. in causa Tinen. (1625. Mart. 15.) et Reatin. (1833. 
Jan. 26.) Richter: Canones et décréta Conc. Trid. 207. 1. (Lipcse, 1853.) 

2 Erről később bővebben lesz szó az V. f. C) pontjában. 
3 V. ö Lehmkuhl: Die Tragweite der obedientia canonica. Theologisch-

praktische Quartalschrift 1900. évf. 86—89. 1. — Ugyanezekkel a szavakkal 
szoktunk a római pápa iránt engedelmességet esküdni az antimodernista 
esküben is. 

4 c. 27. I. 6. in VI° és c. 2. III. 11. in VI°. 
5 «Die kanonische Obedienz in eine objectiv beschränkte» — mondja 

Scherer i. m. 445. 1. 
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Az engedelmességi Ígéretből, mint már említettük, nem 
származnak újabb kötelességek. Azért mikor az 1829-iki baltimore-i 
tartományi zsinat kimondta, hogy minden pap ez ígéret erejénél 
fogva köteles püspöke parancsára bármely missióba is elmenni, 
a S. C. de Prop. Fide a zsinat határozatát nem hagyta jóvá 
ebben a formájában, hanem odamódosította, hogy a papok Ígé-
retük tudatában ne vonakodjanak bármely missiót is elfogadni.1 

Mindazonáltal nem szabad ennek az ünnepélyes Ígéretnek értékét 
túlságosan lebecsülni, mint azt XIV. Benedek pápa «Ex quo» 
kezdetű konstituciójában hangsúlyozza egy francia szerző felfo-
gásával szemben, aki alig tulajdonított annak valami jelentőséget. 
«Neque Nos pro nuda inanique formula esse putamus solle-
mnem illám obedientiae et reverentiae sponsionem, quam presbyter 
facit in manibus episcopi ordinantis iuxta vetustissimum Ecclesiae 
morém.»2 Ha nem is származik belőle az engedelmességnek új 
tárgya, de igenis új jogcím, amelyben a püspök a már meglevő 
kötelességet követelheti, sőt amint Riccardi mondja, ez az igéret 
mintegy szerződés (quasi-contractus), mert csak e föltétel alatt 
nyerhető el a papszentelés.3 

3. A harmadik jogcím, a hivatali eskü, csak részleges jogon 
alapul. Az egyetemes egyházjog előírja ugyan büntetés terhe 
alatt, hogy mindazok, akik valamely nagyobb egyházi javadalmat 
vagy hivatalt elfoglalnak (püspökség, székesegyházi kanonokság, 
bármely beneficium duplex...) az átvételtől számított két hóna-
pon belül letegyék a hitvallást és ugyanakkor esküvel ígérjenek 
engedelmességet a római pápának,4 de nem kívánja, hogy a ja-
vadalom átadásakor a püspöknek külön is Ígérjenek engelmessé-
get. Az általános jognak ezt a hézagát már régi időktől fogva 
sok helyen a részleges jog pótolja. Már Benedictus Levita említi, 
hogy a papok és diakonusok egy plébánia elfoglalásakor püspö-
küknek állandóságot, engedelmességet és a statutumok pontos 

1 Az eredeti szöveg : «Sacerdotes vi promissionis quam in ordinatione 
emiserunt, tenentur obedire episcopo praecipienti ut in qualibet missione sibi 
designata suum ministerium exerceant». A kongregáció a vi promissionis he-
lyett memores promissionis, a tenentur obedire helyett non detrectent kifejezést 
tette. — L. Claeys-Bouuert i. m. 35—36. 1. 

2 Ss. Dn. N. Benedicti Pp. XIV. Constitutiones Selectae. Pars I.pg. 285. 
(Romae, 1747.) 

3 L. Heiner i. m. 29. 1. 
4 Trid. zsin. sess. XXIV. c. 12. de réf.; 1. Wernz, i. m. III.2 14. I. 

(n. 14.) és II.2 286. 1. (n. 192.) 



A VILÁGI PAPOK K Á N O N I E N G E D E L M E S S É G E 17 

"betartását ígérték meg.i Jelenleg Magyarország, Ausztria és Né-
metország, valamint Svájcnak majdnem minden egyházmegyéjé-
ben a kanonokok, főesperesek, esperesek és plébánosok installá-
ciójuk alkalmával az említett hitvallással és a pápa iránti enge-
delmességi esküvel együtt külön hivatali esküt is tesznek. Ebben 
nemcsak azt igérik meg, hogy az új hivatallal járó kötelességeket 
pontosan fogják teljesíteni, hanem egyszersmind esküvel is igérik, 
hogy főpásztoruk iránt kellő tiszteletet és engedelmességet fog-
nak tanusítani.2 Nálunk legtöbb egyházmegyében ezt az eskü-
mintát használják: «Ego N. N. iuro per Deum vivum... , quod 
Illmo ac Rmo Dno N. Ordinario meo, vices ejus gerentibus et 
successoribus ejus fidelis ero, obedientiam et reverentiam debi-
tam exhibebo vagy obedientiam, reverentiam et subiectionem ser-
vabo» ; Németországban több helyütt így: «Ich gelobe den ka-
nonischen (v. gesetzlichen) Gehorsam».3 Ezek a formulák több-
nyire eskü jellegével birnak s mint a papszentelésben tett igéret, 
nem jelölnek ugyan új tárgyat, hanem új cimen erősítik meg a 
már meglevő kötelességet ; amivel a pap már a dolog természe-
téből és a szentelés alkalmával tett Ígéretből kifolyólag tartozott, 
az a hivatali eskü után még egy harmadik címen : ex religione 
is kötelessége lesz. 

Az egyetemes egyházjog nem írja ugyan elő, de megen-
gedi, sőt hallgatagon helyesli is a hivatali eskü alakjában tett 
engedelmességi ígéretet. Azonban annál inkább ellenzi, hogy a 
püspökök minden ok nélkül esküt követeljenek papjaiktól, főleg 
olyanoktól, akik nem viselnek egyházi hivatalt. «Clericus admi-
nistratione carens non tenetur ad iuramentum obedientiae vei ad 
faciendam scripturam super ea», mondja a Corpus juris-nak az 
engedelmességről szóló fejezetében a 3. kánon summariuma.4 Ha-
sonló intézkedést találunk az esküről szóló fejezetben: «Nullus 

1 Scherer i. m. 445. 1. 57. j. 
2 Hazánkban a legutóbb tartott zsinatok is előírják ezt az esküt ; így az 

1858-i esztergomi tartományi zsinat (Décréta et acta t. V. c. 6. n. 2. pg. 72.), 
az 1913. erdélyi egyházmegyei zsinat (Acta et décréta p. I. c. IV. §. 25. d. 
pg. 6 ) ; a pécsi egyházmegyére vonatkozólag 1. Sipos: Pécsegyházm. határoz-
mányok és rendeletek tára 52. 1. (Pécs, 1912.) 

3 Németország-, Ausztria-, Magyarország- és Svájcban szokásos «Iura-
menta obedientiae» mintákat összegyűjtötte Saedt: «Ueber den Umfang des 
dem Bischof von seinem Dioecesanklerus zu leistenden Gehorsams» c. cikké-
ben az Archiv f. kath. Kirchenrecht 76. köt. (1896.) 47. köv. 1. 

* c. 3. h. t. de majorit, et obedientia. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 
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episcopus clericos suos (nisi forte quibus ecclesiasticarum rerum 
commissa fuerit dispensatio) sibi jurare compellat».1 Mégis két 
kivételt enged meg e szabály: a) engedetlen papoktól követelhet 
a püspök külön esküvel erősített Ígéretet, hogy a jövőben meg 
fogják tartani a köteles engedelmességet ;2 b) ahol törvényes jog-
szokás alapján kötelesek a papok többször is engedelmességet 
igérni. így pl. a metzi egyházmegyében évenkint az egyház-
megyei zsinaton az archidiakonus felolvassa a hitvallást, amely-
ben a jelenlevők nevében felújítja az engedelmességi Ígéretet;3 

több olasz egyházmegyében az összes papok, javadalmasok 
és nem javadalmasok egyaránt úgy szokták kimutatni enge-
delmességüket, hogy évenkint egy meghatározott napon meg-
jelennek püspökük szentmiséjén, vagy kézcsókra járulnak vagy 
pedig valami csekély praestatiót adnak. (pl. a nolai egyházme-
gyében kb. 85 centesimo értékűt.) A S. C. Conc. felfogása 
szerint az ilyen szokás fenntartandó, mint azt 1894. szeptember 
1-én a nolai esetben kifejezte,4 azonban önkényes kiterjesztését 
nem engedi meg.5 

III. Kik tartoznak engedelmességgel a püspök iránt? 

Minthogy a kánoni engedelmesség a felsorolt három jog-
címen alapul, azért mindazok az egyházi férfiak tartoznak az egy-
házmegye püspökének engedelmeskedni, akiknél e jogcímek közül 
valamelyik fönnáll. Ilyenek elsősorban 1. az egyházmegye összes 
világi papjai és klerikusai, főleg azok, kik valamely egyházi ja-
vadalmat élveznek vagy hivatalt töltenek be; 2. a lelkipásztor-

1 c. 5. de jurejurando II. 24. in X ; ugyanazt írja elő a c. 23. C. 22. qu. 5. 
2 így intézkedik III. Ince 1214 : «Ideo mandamus, quatenus praefatos 

canonicos, ut ad Prioris sui obedientiam revertantur, per cens. Eccles. com-
pellatis: et ne de sua possint contumacia vei malitia gloriari, cogatis eos (si 
videritis expedire) ut juramentum, quod de parendo mandatis Pr ior is . . . su-
perbe negaverunt, humiliter praestare procurent, alioquin eos de fratrum con-
sortio penitus excludatis». c. 10. h. t. 

3 «Rmo etiam Dno Epo Metensi debitam obedientiam praestabo; dé-
créta Episcopalia et Dioecesis statuta fideliter exequar et perficiam». Saedt 
i. h. 48. 1. 

4 Ad I : «An omnes et singuli etiam clerici non beneficiati tenetur ad 
adeundam Ecclesiam Cathedralem vel solvendam certam praestationem in casu». 
R. : affirmative. A. S. S. XXVII. pg. 480. 

5 L. Claeys-Bouuaert i. m. 30. 1. 1. j. (S. C. C. 1821. júl. 21. in Lancian.) 
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kodással foglalkozó szerzetesek, akik rendi ügyeikben szerzetes-
eiüljáróiknak, a lelkipásztorkodásban pedig az ordinariusnak tar-
toznak engedelmeskedni. «Subsint immediate in iis, quae ad 
dictam curam et sacramentorum administrationem pertinent, iuris-
dictioni, visitationi et correctioni episcopi, in cuius dioecesi sunt 
sita», rendeli a trienti zsinat.1 E rendelkezést megújítja és pon-
tosan körvonalozza XV. Gergely pápa Inscrutabili (1622. febr. 5.) 
és főleg XIV. Benedek Firmandis kezdetű konstituciójában (1744. 
nov. 6.) ;2 3. szerzetesrendből kiűzött vagy szökevény (apostata) 
papok addig, míg vagy vissza nem mennek rendházukba, vagy 
valamely püspök föl nem veszi őket egyházmegyéjébe; végül 
4. idegen papok, ha hosszabb időt töltenek más egyházmegyé-
ben, kötelesek viselkedés és papi életmód szempontjából tartóz-
kodási helyük főpásztorának előírásaihoz alkalmazkodni.3 

IV. A kánoni engedelmesség tárgya általánosságban. 

Az engedelmesség alapja, mint láttuk, az egyházi joghatóság. 
Ameddig tehát a joghatóság, a parancsolás joga kiterjed az elől-
járó részéről, addig és csak addig terjed az engedelmesség köte-
lessége az alattvaló részéről. Jogi alapigazság: «Cuilibet obe-
diendum est intra terminos jurisdictionis suae praecipienti». Ennek 
alapján a papok kánoni engedelmessége is addig terjed, amed-
dig a püspök joghatósága. E kiterjedés mértékét, a joghatóság 
mesgyéit már a «kánoni» jelző is mutatja : a kánonok, az egyház 
törvényei azok a határok, amelyeken belül a püspök rendelkez-
hetik, alattvalóinak pedig engedelmeskedniük kell. 

A püspök joghatósága magában foglalja a tanítói, törvény-
hozói, birói és végrehajtói hatalmat. Azért mind a négy irány-
ban engedelmességgel tartoznak alattvalói. És valóban Heiner4  

és Claeys Bouuaert5 a kánoni engedelmességről írt tanulmányá-
ban mind a négyet külön fejezetben tárgyalja. Azonban e jogok 
külön részletezése egyrészt túlságosan messzire vezetne,6 más-

1 Sess. XXV. c. 11 de regularibus et monialibus. 
2 Constitutiones selectae (i. m ) p. I. pg. 159. sqp. — V. ö. Horváth. 

Jenő: A szerzetesrendek exemptiója. 99. köv. 1. (Temesvár, 1911.) 
3 Heiner i. m. 11—12. 1. 
4 I. m. 32. köv. 1. 
5 I. m. 39. köv. 1. 
6 Valóban Claeys-Bouuert e tárgyról írt munkájában jóformán mindent 

felölel, amit a püspök hatalmáról mondani lehet. 
2* 
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részt a többi hatalom úgyis a törvényhozó hatalomból folyik 
és csak annak keretei közt mozoghat, azért bátran állíthatjuk, 
hogy annak a kérdésnek eldöntése : meddig terjed a kánoni enge-
delmesség kötelezettsége, attól függ, hogy meddig terjed a püspök 
törvényhozó hatalma. 

1. A püspöknek mindenekelőtt joga és kötelessége az általá-
nos törvények felett őrködni, azok betartását szorgalmazni és 
ellenőrizni, sőt ha szükségét látja, egyházi büntetésekkel, censu-
rákkal is sürgetni. Ő az összes egyházi törvények született őre 
saját egyházmegyéjében.1 Ha tehát valamely püspök szigorúan 
megköveteli pl. ünnepnapokon az applicatio pro populo-t, a 
szentbeszéd vagy keresztény oktatás megtartását, a papoknak két-
szeres kötelessége betartani azt, amivel már az általános egyházi 
törvény alapján is tartoztak és a hanyagok engedelmes lelkü-
lettel kötelesek magukat alávetni a püspöktől kiszabott bün-
tetésnek. 

2. De a püspök maga is hozhat új törvényeket, statútumo-
kat a káptalan meghallgatásával akár az egyházmegyei zsinaton, 
akár azon kívül. E törvények az egész egyházmegyére kötelező 
erővel birnak és a püspök halála vagy lemondása után is érvény-
ben maradnak, hacsak utóda kifejezetten vissza nem vonja azo-
kat. Arra is joga van, hogy az általa hozott törvényeket egyházi 
büntetéssel, felfüggesztéssel, sőt kiközösítéssel is körülbástyázza. 

Azonban e törvényhozó hatalom alapján egy püspök sem 
hozhat az isteni joggal vagy az általános egyházjoggal ellenkező 
(contra ius commune) törvényeket. «Episcopus non est supra ius 
commune.» Tehát nem írhat elő olyasmit, amit az általános jog 
tilt és nem tilthat meg olyat, amit az általános jog kifejezetten 
megenged.2 Törvényhozó hatalma csak két irányban terjed ki: 
iuxta és praeter ius commune, a) Iuxta jus commune. Ugyanis a 
pápa egyöntetű törvényeket ad az egész egyház részére ; de tekin-
tete nem hathat el a legapróbb részletekig, nem alkalmazhatja 
előírásait a helyi körülményekhez ; máskor csak főbb vonásaiban, 
elvben rendel el valamit. Ilyenkor a püspöknek veleszületett joga 
az általános törvényt pontosan körülírni, a helyi körülményekhez 

1 L. c. 3. C. IX. qu. 3. V. ö. Benedictas XIV. De synodo dioecesana 
1. XII. c. 1. n. I. (Ferrariae, 1758.) 

2 «Non ducas aliquid statuendum, quod canonicis obviet institutis» — 
írja III. Ince pápa c. 9. de maj. et obed. I. 33. in X ; v. ö. Bened. XIV. Synod, 
dioec. 1. XII. c. 1. 
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alkalmazni, a hézagokat kitölteni. Nem ritkán az általános tör-
vény külön is megbízza az egyes egyházmegyék főpásztorát a 
részleteknek megállapításával. A felsorolt esetekben a püspök 
az általános jog szerint hoz statutumot. Így pl. az egyház az 
újonnan született gyermekre vonatkozólag csak általánosságban 
kívánja meg, hogy minél előbb kereszteltessenek meg vagy hogy 
a halottakat csak bizonyos idő letelte után szabad eltemetni, hogy 
haláluk tényleges beálltáról ne maradjon fenn semmi kétség; a 
püspök a helyi körülmények szerint pontosan megszabhatja, hogy 
mennyi időn belül kell a csecsemőt megkereszteltetni és mennyi 
idő leteltével lehet a halottakat eltemetni.1 Épígy szabhatja meg 
a püspök a húsvéti szent áldozás időtartamát is pontosan, míg a 
IV. laterani zsinat csak annyit követel, hogy az húsvét táján, 
«in paschate» történjék. 

Magától értetődik, hogy a püspöknek az általános törvény 
ilyetén kiépítésénél és precisirozásánál sohasem szabad szeme 
elől téveszteni a törvényhozó szándékát és csakis az általános 
törvény szellemének megfelelően szabad megállapítani a rész-
leteket. így pl. mikor az egyház papjainak bizonyos játékokat 
megtiltott, az a cél lebegett szeme előtt, hogy elvonja őket a 
nyerészkedéstől, a kötelességmulasztástól és az esetleges botrány-
koztatástól; de nem akarta az összes, különben megengedett és 
tisztességes szórakozásokat is megtiltani. Azért nem járna el a tör-
vény intenciója és szelleme szerint az a püspök, aki papjainak 
mindenféle játékot eltiltana.2 

b) Prater jus commune. Vannak olyan kérdések is, amelyekre 
nézve az általános jog egyáltalában nem intézkedik. Ilyen esetben 
a püspöknek joga van az általános törvények szellemével meg-
egyező törvényeket hozni : «De iis, que sunt in iure praetermissa, 
non prohibetur episcopus aliquid decernere»3 — mondja XIV. 
Benedek pápa. így minden püspök maga szabhatja meg a kézi 
misék stipendiumát, maga írhatja elő az egyházi vagyonkezelés 
módjait, az egyházmegyei hivatalok berendezését stb. 

3. Az egész egyházmegyét kötelező törvényeken kívül kü-
lönös okból adhat a [püspök egyes papjainak külön parancsot 

1 XIV. Benedek példái i. tn. 1. XII. c. 6. n. VII. és VIII. 
2 Saedt i. m. 41—42. 1. 
3 Bened. XIV. op. cit. 1. XII. c. 6. n. I. — XIV. Benedek nem külön-

bözteti meg az idézett XII. könyvben a praeter ius. com. és iuxta ius com. 
statútumokat, aminthogy lényegükben nincs is különbség. 
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(praeceptum) is. így, hogy a «Maxima cura» kezdetű rendelet1 

példájával éljünk, megtilthatja az érintkezést kéteshitű egyének-
kel, az összeköttetést gyanús társaságokkal vagy rosszhírű nőnek 
alkalmazását házánál és általában mindazt, ami a papi állással 
ellenkezik vagy amin a keresztény nép joggal megütköznék.2 Ily 
parancsok nemcsak a püspök életére bírhatnak kötelező erővel, 
hanem a dolog természete szerint többnyire halála utánra is,3 és 
pedig, ha fontos dologról van szó, oly szigorúan köteleznek, hogy 
következetes megszegésük elég ok lehet a plébániáról való el-
mozdításra is.4 

«Cuilibet obediendum intra terminos jurisdictionis suae 
praecipienti.» Ha tehát az egyházmegye főpásztora a leírt kere-
ten belül gyakorolja hatalmát, minden pap engedelmességgel 
tartozik fogadni intézkedését. Ha azonban nyilvánvalóan átlépné 
joghatósága határait, nem kívánhat meghódolást alattvalói részé-
ről. «In iis autem, in quibus limites officii sui excedit Superior, 
subditus ad obtemperandum non obligatur.»5 Azért bármely pap 
megtagadhatja az engedelmességet, a) ha püspöke netalán olyat 
kívánna tőle, ami nyilvánvalóan ellenkezik Isten törvényével, akár 
a természeti, akár tételes törvényével. Ugyanis a püspök jog-
hatósága végeredményben Isten akaratában gyökerezik, azért ha 
Isten törvényével ellenkezőt parancsolna, akkor az apostol mon-
dása szerint «Istennek inkább kell engedelmeskedni, mint az em-
bereknek».6 Ha azonban csak kétes, vájjon a törvényes felebbvaló 
parancsa ellenkezik-e Isten rendelésével vagy nem, akkor teljesí-
teni kell azt, mert Isten kétes törvényének nincsen oly erős kö-
telező ereje, mint az Istentől rendelt elüljáró biztos parancsának, 
vagy amint Schmalzgrueber mondja, «in dubio debet praesumi 
pro Superiore, qui est in possessione imperandi et praecipiendi».7  

Különben is Isten törvényének esetleges áthágása az alattvaló 
részéről legfölebb materialis bűn lenne; a formális bűntől ki-

1 I. De causis ad amotionem requisitis can. 1. n. 9. 
2 Aichner: Ueber den pflichtgemässen Gehorsam des Diöcesan-Clerus 

gegen seinen Ordinarius (Theologisch-praktische Quartalschrift 1882. évf. 
15—29. 1.) 26. 1. 

3 Wernz i. m. I. 157. 1. (Róma, 1905.2) 
4 «Maxima cura» i. része. L. később a VI. fejezetben. 
5 Schmalzgrueber in h. t. n. 15. (id. kiadás.) 
6 Ap. Csel. 5, 29. 
7 I. h. n. 14. 6. V. ö. Phillips i. m. 178—180. 1., Schneider i. m. 308— 

309. 1. és Heiner i. m. 49. 1. 
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mentené felebbvalója parancsa, akivel szemben engedelmességgel 
tartozik, b) Nem kötelesek a papok engedelmeskedni akkor sem, 
ha püspökük azáltal lépné át joghatósága határait, hogy vagy 
parancsának tárgya szemmelláthatólag igazságtalan, vagy oly 
egyénnek, olyan tárgykörben, helyen és módon adott parancsot, 
amilyenhez joga nincsen. Az egyház nagyrabecsüli ugyan az en-
gedelmességet, de amint Scherer mondja, «nem ismer föltétlen 
engedelmességet még a pápával szemben sem».1 Elitélné ugyan 
annak az alattvalónak eljárását, aki minden rendelet és törvény felett 
kritikát gyakorolna, saját belátása szerint minősítené az egyházi ha-
tóság minden intézkedését és így végeredményben önmagát tenné 
meg legfőbb törvényhozónak ; de másrészt tekintettel van az egyházi 
törvényhozás arra is, hogy a hierarchia képviseliő is tévedhetnek és 
téves információkkal félrevezethetők. Már pedig a törvénytelen pa-
rancs teljesítése is törvényellenes cselekedet. Épenazért ily esetekben 
nem kívánja az egyház a jogtalan parancs betartását, hanem módot 
nyújt az alattvalónak törvényes jogorvoslásra. Ily jogorvoslás 
elsősorban a felszólamlás (reclamatio juridica); vagyis joga van 
mindenkinek elsősorban magához a jogtalan parancsot adó kö-
zeghez fordulni és teljes tisztelettel kérni az intézkedés megvál-
toztatását. Maga a római pápa is megengedi, hogy világos téve-
dése esetén a püspökök egy időre felfüggesszék engedelmessé-
güket és kérhessék intézkedése megváltoztatását. így nyilatkozott 
III. Sándor pápa 1186-ban a ravennai érsekhez intézett levelében.2 

Ha a pápa maga is elismeri, hogy rendelkezéseiben tévedhet, 
bizonyára a püspök is hozhat tárgyilag helytelen, jogtalan vagy 
káros rendeletet vagy parancsot. Ilyenkor a lelkiismeretes pap 
a botrány elkerülése végett meghajlik ugyan in foro externo 
főpászotra akarata előtt, de jogában áll elsősorban nála panaszát 
bejelenteni, felhívni figyelmét tévedésére és őt intézkedésének 
megváltoztatására kérni. Ha ily módon nem érne célt vagy bármily 
alapos okból nem akarna magánál püspökénél jogorvoslást kérni, 
felfolyamodással (recursus) élhet a püspök törvényes felebbvalói-

1 I. m. 444. 1. 
2 c. 5. de rescriptis I. 3. in X : «Si quando aliqua tuae fraternitati diri-

gimus, quae animum tuum exasperare videntur, turbari non debes . . . Quali-
tatem negotii, pro quo tibi scribitur, diligenter considerans aut mandatum 
nostrum reverenter adimpleas, aut per litteras tuas, quare adimplere non pos-
sis, rationabilem causam praetendas : quia patienter sustinebimus, si non feceris, 
quod prava nobis fuerit insinuatione suggestum». 
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hoz, az érsekhez, nálunk a hercegprímáshoz és végül magához 
a Szentszékhez, de sohasem a világi hatóságokhoz az egyháztól 
rég elitélt appel comme d'abus alakjában. De az ily felfolyamo-
dásnak nincsen felfüggesztő ereje: a felfolyamodó pap köteles 
püspöke rendelkezését betartani mindaddig, amíg a felettes ható-
ságok jogerős Ítélete ez alól fel nem menti (effectus devo-
lutive»).1 

Az a körülmény azonban, hogy valamely főpásztori parancs 
szigorú és nagyon nehéz, még nem elég ok arra, hogy a pap 
ne érezze magát kötelezve annak betartására. «Mandato Superio-
ris etiam oneroso humiliter est obediendum et pia devotione 
tolerandum iugum, quod imponitur, etsi vix ferendum videatur.»2 

Hinschius azzal az ellenvetéssel áll elő, hogy ha az alatt-
valónak jogában állana megvizsgálni a parancs igazságos voltát, 
akkor szükségképen fölfordulna az egyházban minden rend és 
fegyelem, mert hiszen akkor mindenki maga lenne önmagának 
legfőbb birája és így a legteljesebb autonomismusba tévednénk.3 
Ez ellenvetésre azt mondhatjuk, hogy Hinschius tülmerész kö-
vetkeztetést von le az előzményekből : nimium probat, ergo nihil 
probat. Hiszen az alattvaló kételye és vizsgálódása csak alap és 
alkalom arra, hogy egy arra hivatott felsőbb forum döntsön a 
kérdésben és így az utolsó, döntő [szó mindig a felettes ható-
ságé lesz, nem az alattvalóé. Az alárendeltnek pedig veleszületett 
joga, hogy törvényes módon védekezhessék a vélt jogtalanság 
ellen még elüljáróival szemben is. Egyébként ily esetek csak 
igen [ritkán fordulnak elő, úgy hogy azok igazán nem fogják 
«feje tetejére állítani» az egyházi fegyelmet, mint Hinschius véli. 

Felmerülhet még az a kérdés is: mi a teendője annak a pap-
nak, aki két vagy több elüljárónak van alárendelve és azok 
egymással ellenkező parancsot adnak? Az összeütköző parancsok 
melyikét kell teljesítenie? 

a) Ha a két parancs egyenlőtlen rangú elüljáróktól szár-
mazik, akkor a magasabb rangúét kell teljesíteni, mert hisz ennek 
hatalma van az alacsonyabb rangú elüljáró parancsát meg is 
szüntetni. Tehát a püspök parancsát előbbre kell helyezni, mint 
a püspöki helynöknek ezzel ellenkező parancsát, a pápáét előbbre, 

1 Claeys-Bouuaert i. m. 142. köv. 1., Wernz i. m. II. 288. 1. V., Schneider 
i. m. 3C6. 1. és Perathoner i. h. 37—38. 1. 

2 c. 3. D. 19. 
3 L. Saedt i. m. 45-46. 1. 
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mint a püspökét. Azonban az érsek parancsa általánosságban 
nem áll a püspök parancsa fölött, mert az érseknek néhány, a 
jogban külön felsorolt esetet kivéve, nincsen joghatósága a suffra-
ganeusok felett; hasonlókép nem múlja felül a püspök parancsa 
a szerzetesi elüljáró parancsát, mert bár magában véve nagyobb 
a püspök hatalma, mégis szorosabb engedelmességi kapocs fűzi 
a szerzetest rendi elüljáróságához, mint a püspökhöz, kivéve ha 
lelkipásztorkodásba vágó ügyekről van szó.1 

b) Ha egyenlőrangú eliiljárók adnak összeütköző parancsot, 
akkor Phillips szerint annak parancsát kell követni, akinek az alatt-
való valamely okból jobban le van kötelezve. így ha két püspöktől 
van javadalma, annak parancsát kell inkább teljesíteni, akitől na-
gyobb javadalmat kapott; ha egyiknek esküvel igért engedel-
mességet, azét kell teljesíteni; ha mindkettőnek esküvel igért, 
akkor azét, akinek előbb esküdött és így tovább.2 Tőle eltérő-
leg Scherer,3 Wernz4 és mások5 több alappal azt vallják, hogy 
minden esetben az idő szerint elsőbb parancsot kell teljesíteni e jogi 
szabály szerint: qui prior est tempore, potior est iure.6 Tehát 
ha valakinek két egyházmegyében volna javadalma és mind a 
két püspök ugyanarra az időre hivná zsinatra, annak hívását tar-
toznék követni, aki előbb hívta, nem pedig azét, akinél na-
gyobb javadalma van. 

Szatmárnémeti. Dr. Scheffler János. 
(Vége következik.) 

1 Heiner i. m. 49. 1. 
2 I. m. 182. 1. Majdnem szószerint követi őt Heiner i. m. 49—50. 1. 
3 1. m. 448. 1. 70. j. 
4 1. m. II. 285. 1. Scholion n. 192. 
5 Perathoner i. m. 39. 1. 5. j., Claeys-Bouuaert. 16—17. 1. 
6 Reg. Iuris LIV. in VI.° 



A B Ö L C S E L E T É S V I L Á G N É Z E T M Ű V É S Z I 
E L E M E I . 

/ 

ÉRTEKEZÉSEMNEK főpontjai ezek: A bölcselet mint legáltalánosabb 
tudomány felfedi a világnézetnek eredetét és szövedékét. 

Ha a világnézetnek sajátos művészi gondolkodásmódját elemezzük 
és kiválóan, ha gyakoroljuk, könnyen ráeszmélünk, .hogy az eleven 
bölcselet is művészi magatartást tételez fel. Ezek mellett figyel-
münkbe kerül a köznapi gondolat, a közönséges beszédünkben 
kifejezett nézet, az elmélkedő, alakított gondolat, amely a szellem-
nek egy sajátos, nem bölcseleti, sem tudományos, sem költői ter-
méke. Ez'jatóbbiak tüzetes tárgyalást érdemelnének. Én mind-
ezekre csak rámutathatok. 

A mai irodalomban lépten-nyomon akadunk egy szóra, 
amelyet a hetvenes évek előtti bölcseleti irányú fejtegetésekben 
hiába keresünk: Weltanschauung, világnézet. Sokat, hisz világot 
igérő szó, fogalma azonban még nincsen tisztázva. Több-
nyire a bölcselettel azonosítják. Némelyek világias, egyházellenes 
theologiát látnak benne, amely hivatva volna a pozitív vallás 
helyébe lépni.1 A bölcselet történelme nem szól róla. Tehát igazán 
új tényezővel gazdagodott meg szellemi kulturánk a világnézetek 
előállásával? Azt hiszem, nem. A világnézetek oly régiek, mint 
maga az ember. Valamikor a legkülönfélébb tudományok a mythosz-
szal és a költészettel együtt egy differenciálatlan egységbe 
voltak összeforrva. Idővel, az összetevőknek különválása után, a 
bölcselet magának tartotta fenn a dolgoknak utolsó okaikból való 
megismerését és az elvonás legmagasabb fokát. Igazságainak 
számára általános, abszolút érvényességet követelt, szigorú bebizo-
nyítását feladatának vallotta. A többi különvált tudomány is 
mindegyik a maga útján, sajátos szigorú módszerrel haladt. Ha 
már most meggondoljuk, hogy mit értünk ez idő óta bölcselet 

i A. Weiss, Die Religiöse Gefahr. 1904. 186. 1. 
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és tudomány alatt és hogy a redupplikativ értelemben vett böl-
cselőkön és tudósokon kívül mindenkor más értelmes emberek 
is éltek, akik a világot nézték, róla benyomásokat nyertek és 
azokat ki is fejezték, akkor lehetetlen a szellemi termékek osztá-
lyozásában hézagokat észre nem venni. Érezték ezt már a régiek is 
és innen van, hogy pl. Plato doxa név alatt különféle, a tudo-
mányon kívül eső tudást foglal össze, amelyekhez pl. a keletkező 
és elmúló érzéki dolgokról való tudás is tartozik. És egy helyütt 
azt mondja, hogy az igazi philosophus nem foglalkozik azzal, 
ami az orra és a lába előtt van ; azt sem tudja, hogy szomszédja 
ember-e vagy másféle kreatúra.1 Idevágó jelenség, hogy a modern 
pszichológus a lelki tünemények elemzésénél oly elemekre és 
komplexiókra meg aktusokra talál, amelyekre megkülönböztető 
műszókat kell teremtenie. Ki látja meg azt, amit kertnek nevezünk? 
A bölcselő nem, mert őt, mint olyat, csak az állag és járulék, a 
szerves test, az okság és hasonlók érdekelik. A tudós mint olyan 
szintén nem, mert ő csak növényosztályokat, kőzeteket és hason-
lókat fog látni. A költő bizonyára látni fogja, de különös volna, 
ha ehhez már költőnek kellene lennem. És így vannak szellemi 
termékek, amelyek sem a bölcselet, sem a tudomány, sem a 
költészet szigorú meghatározása alá nem illenek. A bölcselet 
úgy viszonylik ezen temékekhez, mint az az ember, akit Aristo-
teles paragrafusokra osztva elénk állít, az élő ókori göröghöz, 
aki Homerosnál gyermekes közvetlenséggel enged bepillantani 
naiv lelkületébe, Aischylosnál megindító bensőséggel fejezi ki 
vallásosságtól áthatott világfelfogását, Sophoklesnél borongó 
hangulatával árnyékozza mélyen járó gondolatait, Euripidesnél a 
felvilágosodás okozta meghasonlását és tépelődéseit tárja elénk, 
Aristophanesnél frivol jó kedvvel nevet az embereken és intézmé-
nyeiken. Mindezek az emberek nézték a világot és gondolkoztak 
róla, de nem igen fárasztották magukat elvont okoskodásokkal 
és bebizonyításokkal. A XIII-ik századbeli eleven embert nem 
Szt. Tamás munkáiban, hanem Dante költeményeiben találjuk 
meg, az Erzsébet-korbeli angolt nem Lord Baconnál, hanem 
Shakespearenél. Vagy ha egész irányokat veszünk tekintetbe, 
milyenek : az antik görög szellem, a keresztény szellem, a renaissance, 
a német klasszicizmus, a romantika, vájjon lehet-e ezen sajátos 
jellegű álláspontokat és irányzatokat egyszerűen a bölcselet vagy 

1 Theait : 173. e ; 174. a, b. 
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a költészet alá sorozni ? Lehetne, ha meghatározásaikat megfelelően 
tágítanak, ami azonban nem volna helyes eljárás. A bölcselet 
mint igazi tudomány lényeges feladatáról, tehát lényegéről le nem 
mondhat, nevezetesen nem fogadhatja be magába az irracio-
nalitás kovászát, amely őt egyének felfogásává, karakter-dologgá, 
hangulatos nézetté, korszellemmé feleresztené. 

Aristotelesnek van egy sajátságos tétele. Azt mondja poéti-
kájában, hogy a költészet filozófikusabb, mint a história, azaz a 
természetrajz. Első pillanatra ez valóságos fogalmi zűrzavar. 
Azonban könnyen eligazodunk, ha tekintetbe vesszük az említett 
hézagokat, amikre már tanítója utalt. Piátónak említett gondo-
lata bizonyára csak éle. Mert tényleg a filozófus, legalább is 
többnyire, észre fogja venni, hogy a lába előtt van, nem ugyan 
egy substantia accidenssel, nem egy bizonyos mennyiségű, szabály-
talan alakú szerves test, hanem olyasvalami, ami a lelki felfogás 
(apperceptio) előtt, mondjuk, mint fatuskó jelentkezik; látni 
fogja szomszédját és nem a homo sapienst; beszélni is fog vele, 
hogy pl. szép az idő és nem, hogy a légkörnek összetes állapota 
kedvezően hat reá. Azaz, mi a köznapi gondolkozásunkban nem 
csak más kifejezéseket használunk, hanem ami a fő, a mi lelki 
élményeink is mások. Lélektanilag a fatuskónak vagy dorongnak 
apperceptiója (lelki felfogása) egészen más, mint a bizonyos 
mennyiségű szerves testé, noha tárgyuk egy és ugyanaz. 

Ezen közvetlen benyomásokon alapuló egyszerű felfogásból 
és gondolkozásból, amelynek fogalmai mint pl. dorong, asztal, 
szék, sétál, babrál, tudományosság szempontjából egy színvonalon 
állnak elvontabb fogalmaival, milyenek pl. idő, tér, erő, anyag, 
lélek, ezen egyszerű gondolkozásból indul ki egyrészt a tudomá-
nyos és bölcseleti, másrészt a költő művészi gondolkozás. Amaz 
a köznapi gondolkodásnak benyomásaiból, szemléleteiből, szigorú 
meghatározást nélkülöző ismereteiből megalkotja a tudományos 
és bölcseleti fogalmakat. A költészet pedig fokozza a szines 
összerűséget, beleszövi a kedély, az emóciók világát, fokoz 
alakban és tartalomban. Midőn így az egyszerű köznapi gondol-
kodásnak e két sarja fejlődik és azon iparkodik, hogy eszményét 
a maga tisztaságában megvalósítsa, ezen egyszerű gondolkodás 
sem marad tunyán, hanem tanul mind a kettőtől. Ö is fokoz 
mind a két irányban és ezzel oly tökéletességre és sajátosságra 
tehet szert, hogy a bölcselet és a költészet mellett külön helyet 
érdemel. Ez a világnézetnek gondolkozása. 
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Mit értek itt világnézet alatt? Mindenekelőtt néma szigorú, 
de nem is a népszerűsített bölcseletet. Azután még meg kell 
barátkoznunk a szónak nagyzásával, ami azonban, azt hiszem, 
nem nehéz nekünk, akik lelkifurdalás nélkül beszélünk világtör-
ténelemről, világkiállításról, világpanorámáról. A világnézet is 
modern szó. Legáltalánosabb értelemben, érthetnők alatta az 
egyszerű tétellel kifejezhető ismeretelvi vagy kedélybeli állás-
pontot, amelyből nézzük a dolgokat. így lehet szó materialisz-
tikus, idealisztikus, keresztény, humoros, romantikus világnézet-
ről. Ily általános értelemben azonban nem veszem itt a szót, 
hanem a már említett középfaj értelmében. T. i.: Ha figyelmesen 
odahallgatunk azon felkapott irókra, nevezetesen essayistákra, 
akik e szót leginkább terjesztették, vagy akikre e szót leginkább 
alkalmazzák, milyenek pl. Emerson, Carlyle, Stanton, Wilde, 
Kierkegaard, Maeterlinck, Strindberg, Schaukai, Kassner, Hilty, 
Traub, Johannes Müller, főkép Goethe, továbbá az új életre 
ébredt Seneca, Marc Aurel, Boethius, Montaigne, Chesterfield, 
Hemsterhuys, ha figyelmesen odahallgatunk, azt fogjuk kiérezni, 
hogy ők a hangsúlyt nem a rendszeres tudásra vagy az utolsó 
elvont kérdésekre helyezik, melyekről pl. Goethe azt mondja, 
hogy hallgatagon tisztelendők, hanem hogy főkép a közelebbi, 
konkrét életbevágó tüneményeket, a minket környékező világot 
és az embert akarják mint ősszerű élményt magyarázni, még pedig 
úgy, ahogy azt a művészet teszi: «Die Kunst der Weltanschauung» 
ma általánosan elfogadott szólam.' A művészet pedig egy hires 
definicio szerint: egy darab természet, ahogy azt egy tempera-
mentum látja (Zola). A világnézet tehát, ahogyan én itt értem, 
az embernek ősszerű alkatából és jelleméből folyó, Ítéletekbe 
foglalt reakciója az őt környékező vagy saját lelkében véghez 
menő érdekes, jelentős és következményes dolgoknak benyomá-
saira. Fogalmában tehát főkép a tartalmat hangsúlyosan és nevé-
nek megfelelően igazán a világra szorítom, ami, azt hiszem, 
fogalmát tisztává és határozottá teszi. Hogy utolsó elvont problé-
mák felé legalább is nehezedik és a vallás kérdéseit legalább is 
érinti, ezzel nincsen tagadva. Lényeges azonban, hogy ezeknél is 
betartja sajátos gondolkozásmódját. 

1 A. Dresdner: Der Weg der Kunst. 2. A. 1909. 15. 1. A hires biologus 
J. Reinke a világnézetet mint művészetet tárgyalja könyvében : Die Kunst der 
Weltanschauung. Szintúgy a spekulativ bölcselő O. Braun: Grundriss einer 
Philosophie des Schaffens. 1912. 
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Módszere, mint neve mutatja, nagyobbára szemléletes, 
intuitiv, logikájában szerepet játszik az ú. n. affektiv következ-
tetés, rendszere maga az egyéni ember. Mint megéléseknek kife-
jezése egyéni birtok, benső meggyőződés és mint ilyen, másra 
át nem ruházható. A költészettől megismerő, cognitiv természe-
ténél és irányánál fogva különbözik. Amennyiben élményekre 
támaszkodik szigorú tudományos ismereteket nem igen adhat, 
mindig eredeti, szindús, könnyen érthető; mint alkalmi gondol-
kodás érdekes és gyönyörködtető, szuggesztív hatású.1 

Mondottam, hogy a bölcselet mint szigorú tudomány jól 
teszi, ha a világnézetet bizonyos távolságban tartja magától és 
megmarad annak a sokat szidott száraz dolognak, amelyről a 
nagyközönség bevallja, hogy nem tud hozzá. Magával a bölcse-
lővel azonban máskép áll a dolog. Mint érzéki, szellemi benyo-
mások iránt fogékony lény, bizonyára oly gondolatai is lesznek, 
amelyek szigorúan meghatározott rendszerébe nem tartoznak* 
A tengernek mélyén rendületlen nyugalommal pihen a súlyos 
víztömeg, mialatt felszínét a szó szoros értelmében vett benyo-
mások fodrozzák, hullámzásba hozzák vagy felkorbácsolják. 
A mélységes alap a bölcselet, amelyhez képest a világnézet a 
felszínen lejátszódó jelenség. Azonban ezen igazság ellenére mi 
kutató figyelmünket úgy is beállíthatjuk, hogy kénytelenek 
leszünk a mélységről és felszínről való képet megfordítani. 
A bölcselet lelki tevékenység által jön létre; igazságát ugyan 
nem a lélek szervezetéből birja, hanem azért mégis csak a lélek-
ben él és alakul. Hacsak formális logikára nem szorítjuk, az 
életben gyökerezik, amelynek mélységeiből az embernek érzéki, 
szellemi természetén, a képzelem és az emóciók műhelyén keresztül 
lép napvilágra. Eleven folyamatból, actio vitális, jegecesednek ki az 
örök igazságok. A gondolkozás mint actio vitális szüli a bölcse-
letet és a világnézetet. Ha e kettő egyesül egy gondolkozóban, aki 
mint az ószövetségi látnók az absztrakciók száraz csontjaihoz szólni 
tud, hogy hússal és bőrrel bontassanak és megéledjenek, akkor 
előáll a bölcselő, aki korát magával ragadja. Merem állítani, hogy 

i J. Volkelt (D. Quellen d. menschl. Oewissheit. 1906. 126. 1.) és A. Riehl 
(Einf. in d. Philos. 1903. 169. 1.) is tesznek különbséget bölcselet és világnézet 
között. Tényleg azonban náluk e két fogalom összefolyik, amennyiben V. a meta-
fizikai kérdéseket, R. az értékelést, a világnézethez sorolja. R. H. Francé feje tete-
jére állítja a dolgot, mondván : «Wirkliche Philosophie ist Lebenskunst und hat 
mit Wissenschaft nichts gemein. (D. Wert, der Wissenschaft. 3. t. 1908. 24. 1.) 
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egy Fechner, Lotze, Schopenhauer, Nietzsche, E. v. Hartmann, nem 
bölcseletükkel hódították meg a közönséget, amely azt nagyob-
bára meg sem érti, hanem eleven, szemléletes világnézetükkel. 

Egy aforizmagyüjteményről mondják, hogy benne megnyi-
latkozik a szerzőnek világnézete. Következőleg ezen elnevezés-
ben minden egyes gondolatnak van része. A világnézet magá-
ban foglalja a nézésnek, szemlélésnek és az így nyert érzésteli 
benyomások kifejezésének művészetét. Hogy ez egy vagy több 
gondolatban nyer kifejezést, mellékes. Valamint a világnézet 
külön helyet foglal el a bölcselet és a költészet mellett, úgy az 
a gondolat is, amely az érzésteli szemléletet, egy lelki benyomást 
alakít és kifejez, a szellemnek egy sajátos terméke, nem köz-
napiasság, nem bölcselet, nem költészet, hanem a szellem művé-
szetének terméke, amelyre nincs külön elnevezésünk, bár meg-
érdemelne ilyet.1 Rövidség kedvéért gondolat alatt ezentúl mindig 
az alakított, élettel telített gondolatot értem, amellyel kimélyült be-
nyomásokat kifejezünk. Ily gondolatnak egyenes ellentéte a volapük 
vagy esperanto nyelven való kijelentések, amelyekkel időmegta-
karítással üzletet bonyolítunk le, vagy az algorithmus, ha tudo-
mányos fogalmakat és logikai viszonyokat egyértelmű jelekkel he-
lyettesítünk. A haszon és a gyors üzlet apostolai szerint, akikhez 
a hires W. Ostwald is tartozik, a nyelvnek nincs is egyéb célja. 

Mondottam, hogy a bölcselőnek mindig van világnézete 
is, ha ugyan belső szükségletből bölcselkedik. Tehát legelső-
sorban ő van hivatva ezen világnézetet vizsgálatának tárgyává 
tenni, mibenlétét és helyét a bölcseleti rendszerben megállapí-
tani, lélektani struktúráját kifejteni, korlátait meghatározni és 
belső bajoktól megóvni. Mert nem csekélyebbről van itt szó, 
mint az értelmes embernek legnagyobb földi kincséről, a kon-
templációról, amelybe már Plato, Aristoteles és sz. Tamás helyez-
ték a legfőbb boldogságot. Erről mondja Cicero: «Nem azért 
jöttem a világra, hogy szerepeljek, hanem hogy nézzek és lássam, 
mi van és hogyan van»; és hogy «ezen elmélkedés gyógyítja a 
lelket, eloszlatja a sokféle gondokat, megszabadít a vágyaktól, 
elűzi a félelmet». (Tusc. c. 4.) Borzasztó gondolat is, a világot 
és az életet mint nyers anyagot hordani magunkban, hisz így 
kell, hogy szédüljünk és a tájékozást elveszítve lényünket kiöntsük 
fatumszerű külső dolgokba és ügyekbe. 

1 Nálunk sokan úgy hívják, hogy «Prohászkát utánozni.» 
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A gondolkodás szárnyakat ád, amelyekkel a tényállások 
világa fölé emelkedünk és az élettel szemben teremtő álláspontot 
elfoglalunk. Miként a művészet, amelyhez tartozik, magábaszál-
lásra, összeszedkezésre kényszerít és az életnek előtereiből, a 
játszi felületről a mélységekbe vezet. Célzatos kikérdezés révén 
tudom, hogy az a tömérdek vegyes közönség, amely Bécsben a 
népszerű bölcseleti irányú előadásokra özönlik, elsősorban nem arra 
kíváncsi, hogy létezik-e Isten, halhatatlan lélek, objektiv erkölcsi 
rend — ezzel ezek, kiki a maga módján, tisztában vannak ; hanem 
arról a bizonyos világnézetről akarnak hallani és a gondolatok 
művészetében akarnak gyönyörködni. Hasonló megfigyelést tett 
Strunz: «Der rein stoffliche Bildungshunger ist im Schwinden, 
man möchte nun von dem wissen, darin alle Forschung und 
Erkenntnis ihre gegebene Einheit hat: von dem inneren Menschen 
des Qeistes».1 E feladat annyiból is vonzó, mert megoldásánál 
a bölcselő visszaszállhat saját tudományának eredetéhez, a közös 
forráshoz, az elvonást még nem szenvedett lelki benyomásokhoz. 
Ha meg akarja határozni a világnézet helyét a bölcseletben, 
beállíthatja szemét úgy, hogy mind a kettő kezdettől fogva mint 
az egész teremtő léleknek, nem az izolált értelemnek alakításai 
nyilvánulnak. Ezt csak legfőbb vonásaiban akarom jelezni. 

A költőművész az ihlet hatása alatt állván, művét a sugalló 
múzsával kezdi. A bölcselet is csak a könyvekben kezdődik 
logikával. Valóságos kezdete igazi szenvedés, szenvedelem, még 
pedig kettős. Aristoteles2 inkább a csodálkozást, Plató3 inkább a 
szeretetet, az erőst, hangsúlyozza. Nekünk fejlett eszünk és kedé-
lyünk csak akkor van, midőn már a megszokás eltompított és 
a betanult nézetek eredeti visszahatásainkat már elnyomták. Az 
emberek zöme meg is marad ezen eltompultságban. Ha valaki 
annyira tudós volna, hogy kis ujjában birná az összes bölcseleti 
rendszereket, ha a csodálkozás mint valóságos indulat nincs meg 
benne, nem bölcselő. Ezért egészen helyesen nevezi magát anti-
filozofusnak Mach tanár, aki bevallja, hogy: «Ich halte dem das 
Maul zu, der nach einem Warum fragt». Azon ugyan már sokan 
csodálkoztak, hogyan láthatta meg Swedenborg Stockholmnak 
égését 50 mértföldnyi távolságból. De hisz ez nem is probléma, 
ha a látásnak problémájához egyáltalában mérjük ! Akinek a látás 

1 F. Strunz: Die menschliche Rede u. d. Leben. 1914. 35. 1. 
2 Metahp. 982. b. 
3 Sytnpos. 201. D. 
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meg van fejtve azzal, hogy valami kivülről belénk jön és hogy 
hát a lélek ezt látja, akinek a kő esése meg van fejtve azzal, 

hogy a föld vonzza, vagy mert áll a képlet — y ™ a z n e m böl-

cselő. 
A bölcseletnek második nemtője az eros, a szeretet, ame-

lyet Plato mint majdnem valamennyi fogalmát kétféle értelemben 
vesz, mythikus és természetes értelemben. Ez utóbbi szerint nem 
más, mint önérdeknélküli odaadás, ami a megismerés világában 
annyi, mint objektivitás. Akik ebben látják a zseninek lényeges 
vonását, gyönyörűen értekeznek, mint azonosulnak a szeretetben 
egy állapottá önzetlenség és önállóság, szabadság és önmegtaga-
dás, miért hasonlítanak a zseniális emberek olyannyira a gyerme-
kekhez és miért mondhatta Krisztus Urunk : hacsak olyanok nem 
lesztek, mint a gyermekek... Helyes gondolkozás elég sokszor a 
jellem dolga. «Apperzipieren heisst einen inneren Kampf siegreich 
bestehen» mondja Lange.i 

Csodálkozás és szeretet szüli a produktiv, teremtő bölcse-
leti hangulatot. Ez roppant fontos a kételynél, amely csak akkor 
termékeny, ha nem más, mint előítélet nélkül való puszta kér-
dés. Hume-nál pl. kiolvashatjuk, hogy ő már a kétely felállítása 
előtt döntött és hogy ilykép az ő ú. n. kételkedései merő parádé. 
Valamint az inspiráció hatása alatt teremtett mű szükségképen a 
lélekből fakad, eredeti, úgy minden gondolat, amely a bölcselet 
teremtő géniuszainak érintésére bontakozik, bensőséges, eredeti, 
igazán az enyém, még akkor is, ha anyagát mástól sajátítom el. 
Lélektanilag vannak eleven és holt, hideg és meleg fogalmak. 

Csodálkozás és szeretet szüli meg a bensőséges, a meg-
győződés erejével valónkat átjáró gondolkozást. Ezzel ébred 
igazán teljes öntudatra a lélek. Ha most vizsgáljuk a legtágabb 
értelemben vett tárgyat, amelyet a gondolkozás felölel, ismét egy 
logikai demonstráción kívüleső magatartást állapíthatunk meg. 
Elvont reflexióból még nem keletkezett remekmű, legföljebb 
olyasféle, amit halvaszületettnek neveznek. A művész szemét 
legelőször az egészre szegzi s csak azután látja, mint bontakoz-
nak ki a részek, amiket az egész követel. Az esztétikai tárgynak 
megvan a maga szemléletes szükségszerűsége, amelyhez semmi-
féle logikai okoskodás nem fér. Ehhez hasonló a bölcselőnek 

1 Über Apperzeption. 12. t. 1912. 47. 1. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 
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kiindulása. Ha nem az egészen, hanem a részen, pl. a külvilágon 
kezdi okoskodását, nem jut többé vissza a megismerő alanyhoz 
és következetesen a materializmusnak valamelyik fajtájába fog 
tévedni. Ha pedig az alanyon kezdi, nem jut ki belőle és akkor 
a szolipszizmusnak őrjítő következetességében úszik. A helyes 
kiindulás, az ősfenomen: nekem tárgyak adva vannak, a világ 
velem szemközt áll. Ezen ősfenoment bebizonyítani époly kevéssé 
lehet, mint magát a nyilvánvalóságot. A helyes megfigyelés nem 
fogadhatja el az impresszionista festőknek dogmáját sem, hogy 
mi csak színes fényt látunk. Mi igazán látunk alakokat és tért, 
amint azt az ismeretelvi dogmáktól megszabadított modern lélek-
tan is elismeri és kiváló művészek, mint A. Hildebrand, Böcklin> 
Thoma, saját magukon megfigyelték, i Azon tény, hogy rajtam 
kívül is van valami, valóban határt szab az okoskodásnak és 
e határ még szűkebbre szorul, ha mindazokat a dolgokat köze-
lebbről szemlélem, amelyeket tudatos lelki munkával nem terem-
tettem, akár kívülem, akár bennem legyenek is azok. Ha az izolált 
ész a világot a saját törvényei szerint akarja megalkotni vagy 
megmagyarázni, akkor szükségképen az eleáták álláspontjára jut. 
Akkor minden mozgás, változás, különféleség, valóságos botrány 
és észszerű csak azon valóság, amelyben minden csak egy, moz-
gás nincsen, a repülő nyíl áll, Achilles nem gyorsabb a teknős-
békánál. Ezzel szemben azonban a logismustól el nem fogúit 
gondolkozók, akik belátták, hogy egység és sokféleség csak mint 
elvont schematák hozhatók egymással ellenkezésbe és hogy a 
lét, az élet ezen elvonással mit sem törődik, hanem megmarad 
annak, ami, e gondolkozók épen a különféleség ősfenomenjának 
alapján alkották meg azt a fogalmat, amelyen minden józan böl-
cselet és művészet nyugszik, amely fogalom már magában is 
egy bölcselet dióhéjban s ez a fogalom az ordo, rend, vagy 
csekély minősítéssel: a harmónia, összhang, az egység a külön-
féleségben vagy a különféleség az egységben. A rendet, össz-
hangot dialektice levezetni, bebizonyítani nem lehet. A pytha-
goreusok az égboltozatról mint tényállást olvasták le s a világot 
elnevezték kozmosnak. Majd keletről beszivárgott a tan, hogy a 
Logos áthatja a mindenséget, (omnia in mensura et numero et 
pondere disposuisti Sap. 11. 21.), hogy a földkereksége a Logos-

1 A. Messer: Psychologie. 1914. 154. 1.; Peltzer: Goethe u. d. Land-
schaft 34. 1. 
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nak játszóhelye, (sapientia ludens in orbe terrarum. Prov. 8. 31). 
A játéknak e mélységes felfogása fel-felcsillan Heraklittól egészen 
Plutarchig. A világ nem egy elvont monisztikus eszmének 
dialektikus kifejlődése, hanem az élet teljességét biró Lógósnak 
játszva végzett alkotása, amelyben gyönyörködik, mert nem 
rideg törvényszerűséget, hanem ordót és harmóniát teremtett. 
E művészi gondolaton nyugszik az egész scholasztikus bölcselet, 
ezen az embernek természetes és természetfölötti tökéletességé-
nek elmélete. Isten túláradó jóságból (bonitas diffusiva) teremti 
a világot, hogy végtelen tökéletességét véges módon kifejezze. 
Az opus creationis distinctionis et ornatus nem mint isteni for-
mális logika, hanem mint ordo és harmónia, mint isteni művészet 
áll előttünk. Isten teremti az embert, hogy hasonló legyen hozzá 
létében, tehetségeiben, cselekvéseiben. Ezen isteni mimézisből 
folyólag az embernek feladata, tökéletessége és végcélja az 
executio ordinis, ordinäre, azaz rendet és harmóniát teremteni 
a sokféle dolog között, azoknak céljai és saját céljai között és 
mindezt a legvégső célra, azaz a túlvilági isteni áthasonulásra 
való tekintettel. 

Bécs. Dr Mössmer József. 
(Vége következik.) 

3* 



M E G I S M E R H E T J U K - E AZ I G A Z S A G O T ? 

Mikor sz. Pál az areopagosba lépett, azt mondta az egybe-
gyűlt athénieknek : «Athéni férfiak ! Úgy látom, hogy min-

denben, azt mondanám, túlhiszékenyek vagytok. Mert amint isten-
szobraitok mellett elhaladtam és őket megfigyeltem, találtam egy 
oltárt, melyre irva volt: Ignoto Deo, az ismeretlen Istennek».1 

A modern pogányok tovább mentek. Oltárukra nem irták: «Ignoto 
Deo, az ismeretlen Istennek», hanem: «To the unknowable God 
(Spencer), a megismerhetetlen Istennek.» Ok is mindenben hisz-
nek, csak a valóságos Istenben nem. Nekik az Isten bálvány^ 
melyet ki-ki elképzel, amint akarja. Nem egyéb az emberi 
szellem termékénél. Már Xenophanes mondotta: «Ha az oroszlán 
festeni tudna, oroszlánnak ábrázolná az Istent». És Spinoza hozzá 
teszi: «Ha a háromszög beszélni tudna, Istent a «legháromszöge-
sebb» háromszögnek tartaná». Minden hiábavaló. Istent nem 
lehet megismerni. «A God understood would be no God, at 
a l l . . . to think that God is, as we can think him to be, is blas-
phemy».2 «Nem mutatja magát a csillagász telescopjában ; a 
geologus nem ássa ki, amikor a föld kérgét össze-vissza túrja; 
a vegyész nem huzza ki retortájából».3 És ezen még az ész sem 
segíthet. «Die logischen Gebilde, welche Beweise für das Dasein 
Gottes darstellen sollen, sind durchweg so haltlos u. nebelhaft, 
dass es sich bei der Annahme oder Verwerfung derselben nur 
um eine grössere oder geringere Neigung zur Selbsttäuschung 
handeln kann».4 «Die anschauende Erkenntnis der anderen Welt 
kann (ja) allhier nur erlangt werden, in dem man etwas von 
demjenigen Verstände einbüsst, welchen man für die gegen-
wärtige nötig hat».5 

1 A p . CS. 1 7 22—23. 
2 Herbert Spencer, First Principles, 1880. 55. ol.d. 
3 A. Loisy, Autour d'un petit livre, Paris, 1903. 10. old. 
4 F. A. Lange, Geschichte des Materialismus, Leipzig, 1902. I. 382. old. 
5 Kant, Träume eines Geistersehers; Werke, Berlin, 1905. II. 341. old. 
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Mily vigasztalan vallomások, mily kínos gyötrődései az 
emberi elmének! Honnan e bizalmatlanság, honnan e kétségbe-
esés? Az emberi gondolatok hatalmas fához hasonlítanak. Ami-
lyenek a gyökerek, olyan a korona is. Ha a gyökerek egészsé-
gesek, akkor az egész fa is az; a növényből fa lesz. Van törzse, 
ágai és levelei. Ha a gyökerek gyengék, a növény elsatnyul és 
ágas-bogas cserjévé lesz, nincsen törzse. Az egészséges gon-
dolatfának az Isten eszméje a törzse, a gyönge gyökerek nem 
birják el az Isten gondolatát. Az atheismus, a szellemi széthú-
zásnak és eszme-anarchiának fája már gyökereiben hordja 
erőtlenségét. A modern pogányok tagadják az első gondolato-
kat, az alapigazságokat, amelyeken az egész gondolkodás fölépül 
és így elzárják maguknak az Istenhez vezető utat. 

Mindenekelőtt kétségbevonják az emberi észnek képessé-
gét az igazság megismerésére. «O igazság, ó igazság, mint 
szomjúhozik az én lelkem utánad», kiált fel az ember sz. Ágos-
tonnal, de minden hiába, az igazságot nem lehet megismerni-
Amit igazságnak nevezünk, nem egyéb alanyi csalódásnál. «A böl-
cseleti megismerés csak a világmindenségnek a magyarázata az 
emberi ésszel veleszületett kategóriák szerint, amelyek a szellemi 
tevékenységnek mélységes és változhatatlan követeléseit vissza-
tükröztetik».1 Változhatatlan, örök érvényű igazság egyáltalában 
nem létezik. «Amennyiben az igazság az ember javát képezi, 
nem állandóbb, mint az ember maga, vele és általa változik».2 

«Élet az igazság, tehát inkább mozgás és növekedés, mint cél».3 

Mily sajnálatos tévedések! Hogy az emberi ész megismer-
heti az igazságot, oly világos tény, hogy nem szorul bizonyí-
tásra, sőt be sem bizonyítható. Minden bizonyítási kísérlet már 
magába zárja. Mert hogyan bizonyíthat be valaki valamit, akinek 
egy helyes gondolata sincsen? Hogyan akarhat valaki valamit 
bebizonyítani, ha már előre tudja, hogy úgysem ismerhet meg 
semmit ? Ezt a tényt nyilvánvaló ellenmondás nélkül még tagadni 
sem lehet. Kérdjük ellenfeleinket: «Biztos az, hogy semmitsem 
ismerhetünk meg, vagy kétes». Ha biztos, akkor legalább ezt az 
egy tényt ismerik meg és akkor már nem igaz alapelvük. 

De az fogják mondani: «Biztosan tudjuk, hogy semmitsem 
tudunk, hanem ezenkívül semmitsem tudunk biztosan». Sajnálatra 

1 II programma dei Modernisti, Roma, 1908. 95. old. 
2 A. Loisy, Autour d'un petit livre 190. old. 
3 Le Roy, Dogme et critique 5 355. old. 
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méltó ember, aki semmmitsem tudsz, csak azt az egyet, hogy 
semmitsem tudsz. Nézz körül a szép nagy világban! Mindennek 
megvan a maga helye, rendeltetése, célja. Tekintsd a kis ökör-
szemet. Vigan ugrál a tövisek között, anélkül, hogy a legkisebb 
baja is történnék. Más már legalább egy, ha nem mindkét szemét 
kiszúrta volna. Honnan e fölényes biztosság a kis tornázó mozdu-
lataiban ? Nézd meg közelebbről. Szemgolyóját két hártya védi. 
Az egyik átlátszó, a másik átlátszatlan. Ha veszedelmes útjára 
indul, szemére huzza az átlátszó hártyát és mint valami sisakos 
bajnok, vigan kergeti a legyeket és szúnyogokat. Az ember bámul 
a természet ezen csodáin. Mindenütt célszerűség és összhang. 
Hát csak az emberi észnek, ennek a titokzatos remeknek ne 
legyen rendeltetése, célja? Tengerek és tavak tükre ejtse bámu-
latba képeivel a világot, csak ez a tükör mutasson torzképeket? 

«Van az emberi észnek is rendeltetése, célja» — mondják — 
t. i. «a tünemények megismerése». Maradjunk itt egy kissé. 
Kérdezzük meg az emberi észt magát. Elég okos, hogy felel-
hessen. Más nem illetékes. Szólítsunk meg egy pásztorfiút, aki 
a hegyoldalban nyáját legelteti. Hirtelen fölugrott és a távolba 
néz. «Mennydörgést hallottam» feleli csodálkozó kérdésünkre. 
«Csalódtál, fiam». «Nem jól hallottam». «Nem tesz semmit. Csak 
alanyi fülzúgás volt. Mert tudod, minden az embertől ered. Az 
ember rakja ki a csillagokat az égre, teszi az almát savanyúvá 
vagy édessé, a virágot illatossá vagy kellemetlen szagúvá, a talajt 
keménnyé vagy puhává. Az ember idézi elő a bégetést, sőt még 
a dörgést is». «Ezt már nem hiszem. Bárányaim bégetnek, de 
nem én, az oroszok lövöldöznek és nem én». 

Ez a természet hangja, a hamisítatlan öntudatnak vallomása. 
A természet gyermekének öntudatában a bárányok és az oroszok 
kívüle létező dolgok, melyeket legalább valamiképen megismer-
het. Sohasem gondolt arra, hogy a hang csak «tüneményes 
agy»-ának terméke. Öntudata tiltakozik ilyen feltevés ellen. 
A természet hangja azt mondja neki: «Valamit biztossággal meg-
ismerhetek, értelmem igazán értelem». 

«Könnyű azt mondani» — mondják a kétkedők. «A fiú 
még természetes csalódásban él. Nem volt még ideje és módja 
a dolgokat magasabb, kritikus álláspontból megítélni. Igaz, nehéz 
az embernek egészen kilépnie magából és így mindent megbí-
rálni, de nem lehetetlen. Bizonyára másképen gondolkodnék, ha 
hosszabb ideig foglalkoznék a dologgal». 
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Térjünk vissza a pásztorfiúhoz. Megengedik, hogy a termé-
szetes ember abban a meggyőződésben él, hogy nemcsak alanyi 
tüneményeket, de kívüle létező dolgokat is biztossággal megis-
merhet. Az anyatermészet tanítja rá az ember fiát, hogy az így 
nyert kép nem tökéletes ugyan, de igaz. íme a megingathatatlan 
alap, a legfőbb kritérium, mellyel semmiféle bölcseség sem vete-
kedhetik! Semmiféle emberi hatalom sem tudja ezt az alapot 
megingatni. A történelem bizonyságot tesz róla. Hányan akarták 
«az öreg, szájas asszonynak», aki állandóan zavarta a bölcselők 
mélységes gondolatait, száját betömni és nem sikerült ! Heraklitus-
tól és Pyrrhótól egészen a «Mintha» bölcseletnek legfiatalabb 
tanáráig még senkinek sem sikerült érdemlegesen bebizonyítania, 
hogy a természetnek ez a hangja hamis és nem fog sikerülni 
soha. És amíg ez nem történik, bizalommal fogjuk követni I 
A természet nem csal! 

Az angol David Hume előszeretettel «Juppiter undequaque 
nubes congerens»-nek nevezte magát. Az a rossz szokása volt 
ugyanis, hogy minden világos dolgot a világon kétkedésével 
érthetetlenné akart tenni. És ezt a tudós embert hideg borzongás 
futotta át, amikor bizalmas baráti körből dolgozószobájába lépett. 
Ez a kiáltó ellentét, ez az áthidalhatatlan űr tudomány és élet, 
elmélet és valóság között! A kedves hangok talán csak az 
«Én»-nek modulatioi, a barátságos arcok talán csak ködszerű agy-
rémek! Kétségbeejtő! így járnak azok, akik természetes eszükön 
erőszakot követnek el. Hiszen a természet hangját ők is hallják, 
aszerint cselekednek is, csak gondolkodni nem akarnak aszerint. 
A szkeptikusok atyját, Pyrrhot, egyszer egy dühös kutya támadta 
meg. A bölcs természetesen erősen védekezett. Mikor őt ezért 
kinevették, mert hiszen szerinte a kutya nem is létezik, azt mondta : 

«Nehéz az embernek egészen kivetkőznie természetéből». Hall-
gassunk tehát a természetre, mely megmutatja nekünk az igaz-
ságot ! 

Kassa. Dr. Spesz Sándor. 
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Az aesthetika története. Irta Knight William. Angolból for-
dította Husztiné Rév hegyi Rózsi. A magyar aesthetika történeté-
vel kiegészítette Jánosi Béla. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Buda-
pest, Franklin-Társulat, 1915. 515 l. Ára fűzve 8 K kötve 10 K 

Egy zseniális és kissé különc professzorom a bécsi egyete-
men gyakran magyarázgatta a keleti nyelvekről tartott előadásai 
folyamán, hogy nyelvtanírásra rendesen akkor kerül a sor vala-
mely nyelv fejlődési történetében, mikor ez a fejlődés már túl-
haladta a tetőpontot, egyszóval, mikor maga a nyelv már hanyat-
lani kezd. Az előttem fekvő aesthetika-történet szerzője is azt 
vallja, hogy a művészetek története nem tart lépést a szépről 
való bölcseleti elméletek s a művészeti kritika fejlődésével. «A pe-
rikiesi korszakban például nem írtak tanulmányt a szobrászat 
művészetéről, a Mediciek korában kritikai munka a festészetről 
meg nem jelent». (Nem jelent meg: ez a helyes.) Nem tudom, 
mennyire lehetne ezt a tételt a művészetek történetéből vett pár-
huzamokkal igazolni, mert hiszen például Sokrates és Platon 
idejében mind a szépről való bölcseleti elmélkedés, mind a mű-
vészetek magas fokon állottak: de annyi kétségtelenül igaz, hogy 
az aesthetikai szemlélődés jóval későbbi a művészetek kifejlődé-
sénél. Szerző ehhez képest a primitiv és a keleti népek aesthe-
tikai eszményeit és nézeteit gyakorlati művészetük tükrében 
igyekszik kinyomozni és feltüntetni, azaz egészen a görö-
gökig csak némi művészettörténeti vázlatot ad. A keleti népek 
annyira nem foglalkoztak a szép bölcseletével, hogy Max 
Müller nézete szerint például a szanszkrit nyelvben, magas 
fejlettségű irodalom nyelvében, e fogalomra: szép, megfelelő 
jegyet, szavat, nem találunk. «Teljesen lehetetlen volna kife-
jezni szanszkritul a TÓ xaÁóv-t. Szép: sobhana, inkább fényes; 
pesala, tarka; ramaníya, tetszetős.» A klasszikus görög böl-
cselők közül Sokrates, Platon és Aristoteles, az alexandriai, neo-
platonista gondolkodók közül pedig Plotinos és Proklos aesthe-
tikai nézeteit ismerteti. A görög-római korszaknak jelentőségéhez 
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képest túlnagy teret szentel, e középkor széptani bölcseletével 
azonban aránylag röviden végez. A XVII-ik századtól kezdve 
nemzetek szerint tárgyalja az aesthetika történetét. Angol létére 
is a németekkel kezdi s nekik szenteli a 64-től 125-ig terjedő 
lapokat. Leibnitz-cel kezdi és Cohen-nel végzi. Erre Francia-
ország bölcselete következik Descartes-tól Guyau-ig. (126—203 11.) 
Az olasz bölcselettel igen röviden végezve (204—217.), Hollandia 
bölcseletére tér át Hemsterhuis-tól Landig. (220—234.) Annál 
terjedelmesebb az angol aesthetika története (235—380.), Lord 
Bacon-tői Smonds Addington Jánosig. Amerika bölcseletéről a 
381—400-ig. Az orosz aesthetikáról pedig a 401-től 426-ig ter-
jedő lapokon nyújt némi áttekintést. (Lomonoszov-tól Piszawig.) 
Knight utolsó lapjai 427—438-ig a dán aesthetikának szentelvék. 
Erre következik Jánosi Béla adaléka: A magyar aesthetika tör-
ténete. (441-493.) 

Minden könyvismertetés tulajdonképen értékmegállapítás, 
szellemi mérleg-összeállítás. Mennyivel gyarapítja az új könyv 
irodalmunk vagyonát, ez a kérdés áll elénk minden új nyomda-
termék megjelenése alkalmával. Elsősorban kétségkívül magá-
nak Knight-nek művét kell latra tennünk. Várdai Béla a Kath. 
Szemlében megjelent bírálata folyamán egyáltalán problematikus-
nak tartja, érdemes volt-e lefordítani ezt a húsz esztendővel ez-
előtt megjelent könyvet. Természetesen nemcsak azért, mert a 
könyv nem új, hanem egyéb, érdembeli okokból. A magunk ré-
széről is bizony elég súlyos kifogásokat vagyunk kénytelenek tenni 
a könyv ellen, úgy tudományos, mint irodalmi szempontból. Első-
sorban kétségkívül az anyag egyenetlen elosztása szempontjából. 
A görög és német bölcseletet, tehát e két leggazdagabbat és legjelen-
tékenyebbet rövidre fogja, ellenben az angolról hosszan tárgyal, a 
legkisebb jelentőségű írókról is megemlékezve. Mindenki termé-
szetesnek fogja találni, hogy angol létére különös gondja van azon 
munka méltatására, amelyet honfitársai végeztek e téren, de minden 
fajszeretetnek megvannak a maga határai, melyeket Knight 
ugyancsak túllépett. Hibáztatnunk kell azt is, hogy a spanyolokról 
egyáltalán meg sem emlékezik, holott Menendez y Pelayo aesthe-
tika-története évekkel ezelőtt megjelent. Azt sem értjük, miért 
kezdi az újkori aesthetika történetét a németekkel, holott a mo-
dern bölcselet megalapítójának a francia Descartes-ot tartja, aki 
időleges rendben is ugyancsak megelőzi a német Leibnitz-et. 
Descartes tudvalevőleg 1660-ban halt meg, Leibnitz pedig 1716-
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ban. Elhibázott dolog, mert jórészt külső felosztási szempontból 
induló, az újkori aesthetika történetének nemzetek szerint való 
tárgyalása. Rendszerről, szerves kapcsolatról ilyen felosztás mel-
lett szó sem lehet, annál kevésbbé áttekintésről, világosságról. 
Mennyi az unalmas és zavaró ismételgetés! Eszme és gondolat, 
nézet és elmélet minden belső kapocs nélkül mozaikszerűen hal-
mozódnak egyre zavarosabb és fárasztóbb tömeggé. Non multa, 
sed multum. Sokkal célravezetőbb lett volna néhány jelentéke-
nyebb aesthetikus rendszerét tüzetesen ismertetni s így jellemző, 
plasztikus világos képet adni a főrendszerek fejlődéséről. Egyszó-
val történetet adni, nem adathalmazt. 

De hogy jót is mondjunk ennyi rossz után, kétségtelen 
érdeme a szerzőnek, hogy igen gazdag anyagot nyújt, főleg az 
angol aesthetika történetéből, amit örömest, készséggel hang-
súlyozunk. Jól esett a jóindulat és elismerés is, mellyel a scho-
lasticus bölcselet tárgyalásánál találkozunk. Qualis mutatio rerum ! 
A szintén angol Lewes bölcselettörténetében Aquinói1 sz. Tamás-
ról kicsinylőleg vagy inkább becsmérlőleg nyilatkozik, de naivul 
hozzáteszi, hogy bele se nézett az angyali doktor művébe : s ime 
a két évtizeddel később iró Knight több helyen is tisztelettel, 
elismeréssel méltatja szent Tamás bölcseletét. (7, 58—59, 192— 
196.) Ámde nemcsak szent Tamás talál a szerzőnél megértő mél-
tánylásra, hanema a neo-scholasticusok is, a francia Valiét ép úgy 
(192. 1.), mint a német Jungmann. (117. 1.) 

Jánosi Béla az aesthetika történetének Magyarországon leg-
első búvára a magyar aesthetika történetével toldotta meg Knight 
munkáját. Az ő művéről csak jót mondhatunk. Kellemesen érin-
tett bennünket, hogy ő is méltányló szavakkal emlékezik meg azon 
íróinkról, akik a scholasticus bölcselet szellemében művelik az 
aesthetikát Magyarországon.2 Azonban épen azért, mert szakértel-
mét és írói képességeit nagyrabecsüljük, szerettük volna, ha a 
külföldi aesthetika történetét is megtoldja, illetőleg kiegészíti az 
utolsó 35 esztendő aesthetikai törekvéseinek ismertetésével. Mert 
Knight az 1890 óta megjelent aesthetikai munkákról nem emlé-
kezik meg. Azóta pedig, épen az aesthetikai törekvések, fölfogá-
sok, elméletek dolgában nagyot haladt a világ. Jánosi mindössze 

1 A philosophia története Thalestől Comteig. Fordította Bánóczy Jó-
zsef 1877. 

2 E tekintetben csak az a panaszunk ellene, hogy e sorok Írójának szerény 
nevét megcsonkította, Németh-et írván Némethy helyett. 
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az olasz aesthetika történetét egészítette ki. De Sanctistól a sokat 
emlegetett Croce-ig. 

Szeretnék jót mondani a fordítóról is, de fájdalom, ez a 
legjobb akarat mellett sem lehetséges. Különben sem kellemes 
olvasmány Knight mozaikszerű, egyenetlen, rendszertelen könyve, 
de ilyen fordításban meg épen élvezhetetlen. Ósdi, nehézkes, 
ritmus-nélküli ez a fordítás, ez a stílus, tele barbarismusokkal, 
idegen szavakkal. Helyesírási és egyéb hibákkal, következetlen-
ségekkel lapokat lehetne teleírni. «A nép ép úgy kedvét lelte a 
tiszta intellectuáli szemlélődésben...» (28. 1.) «Az Ars poétikához 
hasonló osztályozás...» (50 1.) Cassiodorust, aki 480—570. között 
élt, megteszi (bizonyára csak a fordító) «negyedik századi1 tudósá-
nak, holott maga teszi hozzá, hogy 468—562. között élt. (58. 1.) 
Aquinói szent Tamást a következő lapon Aquinus-nak írja, Dante 
Pl. Convivio-ja helyett Convito-t emleget (60.1.), a classicus he-
lyett classikust ír, abnormis helyett abnormálist, Schnaase helyett 
Schnasse-1 (111. 1.). Ez utóbbi szarvashibát nem hisszük el Knight-
ről, de még ha Knight követte volna is el, a fordítónak észre 
kellett volna vennie ekkora baklövést. Schnaase sokkal kitűnőbb 
név a művészettörténet terén, hogysem így bánjanak a nevével. 
Descartes-i vagy Cartesius-i öntudatlanság helyett sem lenne sza-
bad cartesi-t emlegetni. (114. 1.) Idegen, főleg latin szavak kiírá-
sában, hol a magyaros, hangzás szerint való Írásmódot követi s 
ír agnosztikust, hol a latinos írásmódot s ír intellectualist, hol 
egyiket se s ír classzikust. De elég legyen a szemelvényekből. Ezek-
ről is látnivaló, hogy a fordító erejét és készültségét meghaladó mun-
kára vállalkozott, mikor Knight könyvének fordításába kezdett. 

Annyi bizonyos, hogy ez a hanyag, pongyola, szakértelem 
nélkül szűkölködő fordítás csak árt a Kisfaludy-Társaság kiad-
ványai jó hírnevének. 

Nagyvárad. Dr. Németliy Gyula. 

Jesus Christus und sein Stern. Eine chronologische Unter-
suchung von Arthur Stentzel. Mit 16 Tafeln und einer Geschichts-
tabelle. Hamburg, Verlag der Astronomischen Korrespondenz. 
1913. 240Jlap.< 

A könyv tartalmát a szerző lényegében már közölte az 
«Astronomische Korrespondenz» VI. és VII. évfolyamában (1912-

1 Nem századi, hanem századbeli. 
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ben és 1913-ban), mielőtt munkáját önálló alakban világgá bo-
csátotta volna. A kereszténység ügyének óhajtott szolgálatot tenni 
művével, csillagászati alapon keresve Jézus születésének és halá-
lának évét. Csakis ez a jóakarata teszi érdemessé könyvét a tár-
gyilagos bírálatra, mert különben igazán kár volna arra csak ko-
moly szót is vesztegetni. Stentzel Arthur könyve elrettentő példa 
arra, hová juttatja a kutatót a helyes történelmi és hermeneutikai 
módszer mellőzése a bibliai kérdésekben. 

A szerző a Krisztus-mythos helyébe Jézus történetét akarta 
állítani (!) és azt hiszi, hogy ez sikerült is (Előszó, 2. old.) ; azt a 
célt óhajtja megvalósuláshoz segíteni, hogy az emberek «a szokat-
lan elem nélkül is higyjenek szent testvérükben», Jézusban. (211. 1.) 

Könyve a bevezetésen kívül három részre oszlik: Jézus ke-
resztrefeszítésének napja (7—61. 1.), Jézus születésének napja 
(62—163. 1.), a bölcsek csillaga (164—211. 1.). Ezek után követ-
kezik Jézus életének kronologiája (212—215. 1.) és végül a bő-
séges név- és tárgymutató (217—240. 1.). 

A bevezetésben kijelenti, hogy Jézus történelmi valóságá-
nak exakt bizonyítása eddigelé hiányzott, mert a biblia adatait 
nem helyesen magyarázzák. (2. 1.) Ő maga a szentírás adatait 
történelmileg igazaknak ismeri el, nem hiszi, hogy a bibliában 
lényeges interpolátiók vagy egyéb változtatások volnának. Ép 
ezért a csillagászati adatokat véve segítségül, meg akarja állapí-
tani Jézus halálának és születésének nem csupán évét, hanem 
napját, sőt óráját is. 

Jézus nyilvános tanításának időtartamát 2V2 évre teszi, mert 
a Ján. 5, l-ben említett éopxî -t nem tartja húsvétnak (8. 1); de 
azt hiszi, hogy Jézus megkeresztelése (29-ben) és nyilvános föl-
lépése között hosszú idő is eltelhetett. (9. 1.) Ámde ez az állítás 
az első evangelium 4. és a negyedik evangelium 1. fejezetével 
ellenkezik, melyekből Jézus nyilvános működésének első idő-
szakát szinte naplószerűen megállapíthatjuk. Stentzel szerint Jézus 
33. április 2-án, csütörtökön ette meg a húsvéti bárányt a tör-
vény előírása szerint s a keresztre feszítés másnap délben történt, 
Hosszasan foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a zsidó számítás 
szerint] mely napokon történt e két esemény, rengeteg sok idé-
zetet is hoz fel a 14—31. lapokon a bibliából, a misnából, Jose-
phus Flaviusból, az apokrif Benan-féle levélből (ez valóságos 
vesszőparipája a szerzőnek), a Péter-evangeliumból, az 1847-ben 
felfedezett essenus-levélből a húsvéti szertartásra és Jézus meg-
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feszítésének napjára nézve, de valósággal boszantó az a naivság 
vagy felületesség, amellyel azt állítja, hogy mind a négy evan-
gélista Jézus megfeszítését a húsvét előtt való napra teszi. (15.1.) 
A szerző, úgy látszik, vagy maga nem olvasta soha a bibliának 
ide vonatkozó helyeit, vagy feltételezi, hogy olvasói soha ezeket 
meg nem fogják nézni. Hiszen akinek csak némi fogalma van az 
újszövetségi kortörténetről, ismeri azt a látszólagos ellentmondást 
szent János és a szinoptikusok között, hogy János szerint az Üd-
vözítő az előkészület napján halt meg, a szinoptikusok szerint 
pedig a kovásztalanok első napján. A látszólagos ellentmondás 
megoldására különféle theoriák szolgálnak ; szerény nézetem sze-
rint, legvalószinűbb az a Talmudban is említett szokás, hogy ha 
Nisan 15-e, a húsvét ünnepe péntekre esett, áttették annak meg-
ünneplését másnapra, 16-ra, hogy két munkaszüneti nap (15. és 
szombat) ne essék egymás után. Jézus tanítványaival a húsvéti 
bárányt a törvényszabta időben, Nisan 14-én este ette meg és 
másnap, a húsvét törvényes napján (tényleg az előkészület napján) 
halt meg, míg a zsidók a húsvéti bárányt 15-én este ették. Erre 
vall Ján. 18., 28.: a zsidók nem mentek bele Pilátus praetoriu-
mába, hogy meg ne fertőztessenek a húsvéti bárány evése előtt. 
Ilyen áttétel 783-ban, 784-ben és 787-ben volt lehetséges; véle-
ményem szerint Jézus ab urbe condita 781. húsvétja előtt lépett 
fel, Tiberius 15. évében,1 és 784. húsvétján halt meg. A Ján. 
5, l-ben említett lopxiq leghelyesebben húsvétnak magyarázható, 
s így Jézus nyilvános működése három évet és mintegy két hó-
napot ölelt fel. 

Hogy Stentzel milyen könnyelműen bánik a bibliai szöveg-
gel, eléggé mutatja az az állítás, hogy «egyetlen evangelista sem 
említi, hogy a zsidók a húsvéti bárányt Jézus sírbatétele napján 
ették volna meg». Vájjon látta-e a szerző valaha is Ján. 18, 28-at? 

Annál jobban'megtiszteli az apokrifokat. A Péter-evangelium, a 
Nikodémus-evangelium (Acta Pilati), majd azután Jakab protoevan-
geliuma, az arab gyermekségevangelium, Tamás izraelita evan-
géliuma, a Boldogságos Szűz gyermekségének evangeliuma, József 
ács története és mindenek felett Benan egyptomi orvosnak, Jézus 
állítólagos gyermekkori barátjának rhodosi barátjához, Stratonhoz 

1 Augusztus császár 767. augusztus 19-én halt meg; római számítás sze-
rint ez Tiberiusnak első éve, mert a töredékévet is többnyire teljes esztendő-
nek szokták számítani. 
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intézett apokrif levele s az ú. n. esszenus-levél a szerző szemében 
valóságos elsőrangú történelmi kútforrások az egész könyvön 
keresztül. 

A továbbiakban azt mondja, hogy Jézus hat órán keresztül 
függött a kereszten; az első délutáni órákban vihar sötétítette el 
Jeruzsálem környékét, azon este holdfogyatkozás volt és este heves 
földrengés rázkódtatta meg Jeruzsálemet. (60—61. old.) Mindezek 
szerinte persze természetes jelenségek voltak; de a szerző mégis 
kénytelen elismerni, hogy «az eseményeknek ilyen összeesése 
páratlanul áll a történelemben». (47. 1.) Jézus azonban a kereszten 
nem halt meg (annyi gyötrelem s a lándzsadöfés után sem ?) 
csak elájult; a sírból előjött s esszenus barátai, arimathiai József 
és Nikodemus 33. május 14-én, negyven nappal megfeszítése után 
üdülés végett elvitték a Holttenger nyugati partjaira, Engedibe, 
az esszenusok közé, mert Jézus is esszenus volt. Tanítványaitól 
az Olajfák hegyén búcsúzott el (így magyarázandó Jézus mennybe-
menetele). Ámde az üdülés nem használt ; a kereszten kapott sebek 
folytán 33. június 2-án vagy 3-án meghalt s az esszenusok társa-
sága másnap eltemette a Holttenger partján. (156—163.1.) Ezeket 
a rémséges históriákat boszantó naivsággal és kenetteljességgel 
persze Benan levele és az esszenus levél alapján állítja, mert 
hiszen «a Benan-féle levél egyszersmindenkorra megoldotta Jézus 
életének összes kérdéseit». (156. 1.) Máté és János evangélisták 
is tudták, hogy Jézus az esszenusokhoz tért vissza. (160. 1.) Hogy 
ezt a szerző honnan veszi és ily állítások után hogyan mer az 
evangéliumok hitelességéről beszélni, igazán nem tudom. Meny-
nyit kell hinnie annak, aki nem akar hinni! 

De térjünk vissza a szerzővel együtt Jézus gyermekségének 
történetére, itt nem kevésbbé érdekes új dolgokat tudunk meg, 
természetesen az apokrifokból és különösen Benan leveléből. 
A szerző Jézus életkorát negyvenöt esztendőre teszi, mert szent 
Irenaeus lyoni püspök szerint (Adversus Haereses II. 33., 2. 3.) 
Jézus minden kort megszentelt, a 40—50 év között levő maga-
sabb életkort is (65. skk. 11.) és Ján. 8, 57. szerint a zsidók így 
szólnak Jézushoz: «Még 50 éves sem vagy és Ábrahámot láttad?» 
Azonban szent Irenaeusnak bármily nagy a tekintélye, szavait e 
kérdésben döntő sulyuaknak nem vehetjük, mert szent Lukács 
3, 23. igen világosan azt mondja, hogy Jézus «mintegy harminc 
éves volt», midőn tanítani kezdett. A harmincas (xptáxovxa) szám 
mellett tanúskodnak az összes görög kódexek és a fordítások is. 
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Hogy a zsidók szerint Jézus a vita idején «még nem volt 
50 éves», kérdésünkben semmit sem bizonyít; Jézus ellen-
ségei olyan kort akarnak mondani, amelyet Jézus még biztosan 
nem ért el, már pedig a fölséges tekintéllyel fellépő, komoly 
harminc éves Jézust esetleg tarthatták negyven évesnek is. Mel-
lesleg megtudjuk Stentzeltől, hogy Irenaeus munkája vitairat Lukács 
(Stentzel szerint helyesebben Lucius) ellen! (63. 1.) Ezt eddig 
igazán nem tudtam, de azt hiszem, mások sem ; mindeddig abban 
a meggyőződésben éltünk, hogy Irenaeus Marciont korholja, 
mert Lukács evangéliumát megcsonkította s a lyoni püspök az 
Adv. Haer. III. 14-ben valósággal kivonatolja Lukács műveit, a 
harmadik evangéliumot és az Apostolok Cselekedeteit. 

Stentzel szerint Jézus 12-ben született a közönséges időszá-
mítás kiinduló pontja előtt, s erre az időre esik Quirinius sze-
replése. (Luk. 2,2.) A Quirinius-féle censusról Stentzel sokat beszél s 
Lukács előadását hitelesnek tartja. Annál furcsább és érthetlenebb, 
hogy szerinte Lukács Jézus születési évét mégis a közönséges 
időszámítás kezdete előtt 2-re teszi. (92. 1.) A születési év meg-
határozásában persze megint nagy szerepe jut Benan levelének 
(70. 1.), az esszenus-levélnek (71. 1.), Jakab protoevangeliumának 
(82. 1.) és az arab gyermekség-evangeliumnak. (83. 1.) 

Hanem amit a szerző ezután mond, az csakugyan felül-
múlja még eddigi állításait is. Jézus szeptember hó 17-én szü-
letett (100. 1.), Bethlehem közelében, egy barlangban. Putiphra, a 
heliopolisi csillagvizsgálónak asztronomusa, ki karavánnal jött ez 
időben Palesztinába, fényes csillagot látott Mesori hónap 1-én, 
szeptember 17-én (96. 1.), mint Benan levele mondja. Az angyal, 
ki Lukács szerint a pásztoroknak megjelent, ugyanaz, mint a 
mágusok csillaga (103. 1.), s ezt az arab gyermekség-evangelium 
is «bizonyítja». (106. 1.) Bár szerzőnk Bethlehemet mondja Jézus 
születési helyének, mégis egész komolyan foglalkozik azzal a vé-
leménnyel, hogy Jézus Názáretben született volna. Csodák cso-
dája, e kérdésben nem ad hitelt az esszenus-levélnek. (110. 1.) 
A mágusokat cháldoknak tartja, kik a protoevangelium szerint 
két nappal azután jöttek, hogy Mária a kis Jézust a templomban 
bemutatta. József nem angyaltól, hanem «valahogyan» tudta meg, 
hogy Heródes Jézust és keresztelő Jánost halálra keresi. (130. 1.) 
Az egyptomi menekülést az esszenusok, a kereszténység előfu-
tárai segítették elő (136. 1.); később maga Jézus is belépett a 
társaságukba. (137. 1.) Az egyptomi utat Stentzel nagyjában az 
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apokrifok előadása szerint képzeli el. Jézus Heliopolisba jött, hol 
az Anu templom főpapja, Ranebchru fogadta, s ezért lett a gyer-
meknek oly nagy tekintélye Egyptomban. Hét évi ott tartózko-
dása alatt a therapeuták közt nevelkedett s nevelője a leontopo-
lisi zsidó templom főpapja, Pinehas volt. (139—142. 1.) Jézus 
8 éves korában tért vissza szüleivel Názárethbe, hol 13 éves ko-
ráig maradt; ezután visszatért Leontopolisba és Heliopolisba, s 
Egyptomban megismerkedett Philoval, a hellenista zsidó böl-
csésszel. Néha Jézust Juthában is találjuk az esszenusok között. 
Húsvétra Jézus mindig elment Jeruzsálembe. 40 éves korá-
ban kezdett nyilvánosan tanítani. Jézus Leontopolisban tanult-
(145. 1.) 

Az ember szinte nem tudja: nevessen-e vagy boszankodjék 
azon a vakmerőségen, amellyel a szerző e lehetetlen, csak a 
Benan-féle levélből és az esszenus-levélből, tehát két apokrifból 
vett állításokat, mint a legbiztosabb tényeket előadja. Hogy az 
evangéliumok mindezekről mit sem tudnak, ez a csekélység a 
szerző lelke nyugalmát egyáltalán nem zavarja meg. 

Könyvének utolsó részében arra a következtetésre jut, hogy 
a mágusoktól látott csillag a Halley-féle üstökös, melyet 1910-
ben mindnyájan láttunk (186. skk. 11.); sőt ugyanezt a csillagot 
látta Kr. e. 932-ben Bálaám (203. 1.), kinek jövendölése (Móz. 
IV. 24.) Salamon király idejébe esik!! Az ő jövendölésében 
ugyanis a ünó szó üstököst jelent. Megjegyzem, e szónak a biblia 
semmiféle helyén ilyen jelentése nincs. A mágusok csillagának 
természetéről a biblia semmit sem állít. Szerény nézetem szerint 
a csillag csodálatos volt; de ha a szerző minden áron természe-
tes csillagot keres, könnyebben gondolhat arra az időszaki csil-
lagra, melyet Tycho de Brahe 1572-ben a Cassiopeiában meg-
figyelt, melynek fellobbanása minden 315. évben ismétlődik s 
így egyik fellobbanása épen ab urbe condita 749-re, Jézus szüle-
tésének legvalószínűbb évére esik.1 Bálaám jövendölését pedig 
Salamon korától néhány száz esztendő választja el. Stentzel sze-
rint Micheás 1, 3—4.; Ámosz 4, 13.; Jeremiás 25. fej. és Mózes 
I. 3, 24-ben is üstököscsillagokról van szó, ugyanígy számos 
apokrifban. 

Könyvét azzal fejezi be, hogy Jézus több volt, mint bár-

1 Dr. Székely I., A Szentírás apologiája. Nagyvárad, 1891. 660. 1. — 
L. egyszersmind : Huber L., A napkeleti bölcsek. Budapest, 1908. 
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mely más ember a földön (210. 1.) és kifejezi szilárd reményét, 
hogy az emberiség «a szokatlan tények nélkül is hinni fog 
Jézusban». (211. 1.) 

Azt hiszem, az előadottak után teljesen fölösleges a szerző 
állításait cáfolni; kisebb botlásait nem is említettem fel. Csak két 
szempontra akarok rámutatni, melyek felfogásának csődjét min-
dennél fényesebben mutatják: rendszerére és forrásaira. 

Stentzel nem egyszer keményen leszólja Strausz Dávid my-
thos-elméletét, és méltán. (Pl. 32. 1.) Az evangéliumokat hitelesek-
nek tartja, bár a 93. lapon — elég közvetlenül — változtatásokat 
említ a bibliában és a csodák kiküszöböléséről beszél. És mégis : 
Strausz Dávidnak százszor lecáfolt, ma már komoly tudóstól egy-
általán semmibe sem vett s régen a tudomány lomtárába került 
rendszere sokkal észszerűbb Stentzelénél. Strausz íipöxov ^eoSoç-bôl 
indul ki, tagadja az evangéliumok authentiáját és hitelességét s 
Jézus egész történetét a mythosok világába utalja. Helytelen, 
lehetetlen eljárás, de legalább következetes. Stentzel azonban az 
evangéliumokat hiteleseknek mondja, de emellett a Paulus-féle 
természetes magyarázattal sokkal lehetetlenebb dolgokat állít, 
mint Strausz Dávid. Nem célom e helyen kifejteni a rationalista 
biblia-magyarázatok lehetetlenségét, csak azt kérdem : azzal, amit 
Jézus születéséről, gyermek- és ifjúkoráról s haláláról elmondott, 
hogyan egyezteti össze Jézusnak csodás nyilvános életét, melyről 
a szerinte is hiteles evangéliumok beszélnek? Hogyan magya-
rázza meg az apostolok- rettenthetetlen bátorságát a tanításban 
azon zsidók előtt, kik mint Jézus halálos ellenségei kapva-kaptak 
volna minden legkisebb tévedésen, pláne csaláson, hogy a ke-
reszténység ügyét megsemmisítsék? Hogyan magyarázza meg 
millió és millió kereszténynek hősies, minden áldozatra kész sze-
retetét egy puszta halott ember iránt ? . . . Csak mellesleg említem 
meg azt a kikerülhetetlen trilemmát: ha Jézus történeti személy, 
pedig a szerző annak tartja, úgy vagy Isten-ember, vagy — bár-
mennyire borzad is e szótól a keresztény gyöngéd lelkület, mond-
juk ki : gonosztevő csaló vagy őrült ! A szerző Jézust természete-
sen egyiknek sem tartja, hanem szent embernek; de ezzel csak 
tetőzi következetlenségeinek számát. 

Amit pedig a szerző a forrásokkal elkövet, vagy gyermekes 
naivság, vagy rosszakaratú szédelgés. A legnagyobb súlyt az apo-
krifokra helyezi, mint történeti kútforrásokra. 

E téren otthon érzem magamat. Már hetedik esztendeje ta-
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 
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nulmányozom az újszövetségi apokrif irodalmat, néhány évet már 
azelőtt is rászántam az ószövetségi apokalyptika megismerésére. 
Jól tudom, hogy az apokrif iratok dogmatörténeti, irodalomtör-
téneti és egyéb szempontokból igen becses és fontos emlékek, 
de történeti értékük egyáltalán nincs. Eltekintve azon számtalan 
legendás részlettől és Istenhez méltatlan csodától, melytől igazán 
csak úgy hemzsegnek, már azért sem lehetnek történeti kútfor-
rásai Jézus életének, mert ettől a kortól a legrégibb apokrifet is, 
melyet a szerző idéz (Jakab protoevangeliumát), legalább egy 
teljes évszázad választja el. Az idézett apokrif evangéliumok leg-
nagyobb része az V. századból való. Benan levele már azért sem 
lehet hiteles, Domitianus korából (81—96.) való, mert kopt átdol-
gozása valami legendás pogány iratnak ; már pedig a kopt nyelv 
a Kr. u. III. században lett divatossá. Különben is e levél vilá-
gosan mutatja a kánoni evangéliumok ismeretét. Az esszenus-
levélben maga Stentzel is talál hibát (110. 1.), mert ez Jézust ná-
zárethi születésűnek mondja; voltaképen ez is késő korból való 
apokrif. 

Ha Jézus életéről biztosat akarunk tudni, a szentatyák né-
hány adatától eltekintve egyedüli forrásaink az evangéliumok, 
melyeket Jézus tanítványai egy ideig élőszóval hirdettek Jézus 
kortársai előtt, majd két apostol és két apostoli tanítvány leirt 
ugyancsak még Jézus kortársainak életében. Ezt fényesen igazolja 
minden újszövetségi irodalomtörténet. Maga Harnack is elismeri, 
hogy az őskeresztényi irodalom «az összes főbb pontokban és a 
legtöbb részletkérdésben hiteles és megbízható» és hogy nem 
tarthat számot tudományos értékre az oly rendszer, mely ez ira-
toknak történeti értékét elvitatná, i Ily körülmények között törté-
nelmi és lélektani lehetetlenség, hogy az evangélisták Jézus sze-
mélyére nézve tévedtek volna, és ugyancsak lélektani és törté-
nelmi lehetetlenség, hogy Jézus kortársai egy tetszhalott és ma-
gához tért embernek későbbi elbúcsuzását egy Istenember fel-
támadásának és mennybemenetelének tartsák. Az evangéliumok 
szerint Jézus csodás körülmények között született, gyermek- és 
ifjúkorát a rövid ideig tartó egyptomi tartózkodás kivételével 
Názárethben töltötte, mintegy 30 éves korában kezdett tanítani, 
csodálatos élet és tanítás után a kereszten meghalt, harmadna-
pon feltámadt és negyven nap múlva az égbe szállt. E csodás 

1 Die Chronologie der altchristlichen Litteratur. Leipzig, 1897. Vorrede. 
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élettel a legszervesebben függ össze hit- és erkölcstana, mely az 
esszenizmussal nem rokon, azzal csak néhány külső, a dolog ter-
mészetében vagy a kinyilatkoztatott zsidó vallásban gyökerező 
hasonlóságot mutat. A kereszténység történelmi tényeken alap-
szik, Jézus csodás életén, azokkal áll vagy dől. Ha Jézus puszta 
ember, megdől a keresztény vallás létjogosultsága, megdőlnek a 
kereszténység alapvető dogmái : a megtestesülés és megváltás s a 
kereszténység iránt sincs más kötelességünk, mint akármelyik 
bölcseleti rendszer vagy akár a buddhizmus avagy a fetisimus 
iránt. Szent Pál szavai szerint: ha Krisztus fel nem támadt, hiába-
való a keresztény tanítás, hiábavaló az egész keresztény hit, még 
mindig a bűnben vagyunkU 

Stentzel módszerével a kereszténység ügyének szolgálatot 
tenni nem lehet; e módszer csak rombolásra, de nem alkotásra 
való. Könyve ujabb bizonyíték arra, hogy a bibliából a termé-
szetfölötti elemet és a történelmi hitelességet kiküszöbölni nem 
lehet s a Szentírásnak egyedül észszerű magyarázata a katholikus 
magyarázat. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

Lehrbuch der experimentellen Psychologie für höhere Schulen 
und zum Selbstunterricht v. Joseph Fröbes S. J., I. Band, 1. Abtei-
lung. Herder, Freiburg, 1915. (198 oldal.) 

Örömmel üdvözöljük a kiváló psychologusnak, P. Fröbesnek 
az imént megjelent művét, nemcsak azért, mert a tudományos 
irodalom egy kiváló művel gyarapodott, hanem azért is, mert 
égető szükség volt rá. Meglepődve látjuk, mily nagy tudományos 
készülettel dolgozott, mily nagy kitartással kutatta át az idevágó 
szakirodalmat. Művének első oldalán közli a forrásul használt 
tudományos munkák jegyzékét; úgyszintén az egyes fejezetek 
élén is fel van sorolva az irodalom. Az idézett és felhasznált 
forrásokból nem lehet semmikép se arra következtetni, hogy 
a mű kilencvenkilenc műből lett századik. 

Ezen tudományos munkák átkutatása és felhasználása csak 
azt jelenti, hogy az eddigi kutatások eredményét röviden a 
keresztény bölcselet szempontjából megítélve fellelhetjük ezen 
műben. 

1 Kor. I. 15. 14. \ l . 
4* 
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A jelen füzet a munkának csak első részét foglalja magá-
ban. Ezen első részben csak az érzetről általában és az öt érzék-
szervről tárgyal. 

A bevezetésben (1—18) a tapasztalati lélektan fogalmával, 
céljával, módszereivel, felosztásával és segédeszközeivel foglal-
kozik. Fröbes az empirikus lélektant nem mint tények és adatok 
halmazát, hanem azoknak spekulativ módon történő feldolgozását 
fogja fel tapasztalati lélektan gyanánt. A tapasztalati részt egybe-
kapcsolja a spekulativ résszel, tehát tudományosan kutat és vizs-
gálódik és ennélfogva, mint valódi tudományt kezeli a lélektant-
Hűen követi értekezéseiben a bevezetésben adott meghatározá-
sát: «Az empirikus vagy experimentális lélektan a lelkiesemé-
nyeknek, azok törvényeinek, összefüggésének a tudománya, amely 
megfigyelésen és kísérleteken alapul. 

Az első részben (21—40) az érzetről tárgyal és pedig, mint 
psychíkus elemről ; az érzetnek feltételeiről és eredetéről. Az 
érzetek feltételeiről szóló értekezésében sejteti velünk, hogy ő 
az érzetek keletkezését, eredőhelyét nem a peripherikus orgá-
numokban, hanem az agyban gondolja. Kiemeli azonban Des-
cartestal szemben, hogy nem egyetlen pont végzi ezen feladatot, 
hanem az érzetek különbözősége szerint különböző spharák. 

Igen fontosnak tartjuk, hogy a szerző az érzetben négy 
lényeges tulajdonságot különböztet meg, a minőséget, az inten-
sitást az időbeli tartamot és a térbeli kiterjedést. A két utóbbi 
arra szolgál, hogy az érzetből ismeret váljék. Úgy véljük, hogy 
ezen négy tulajdonság feltüntetése és analysise döntő befolyással 
bír a virtualismus és a formalismus közti vita végleges elinté-
zésére. Azzal azonban, hogy az érzetnek kiterjedést tulajdonít, 
semmikép sem akarja azt állítani, hogy az érzés anyagi és kiter-
jedt. Mint minden ismeretnél, úgy itt is megkülönbözteti az 
actust ( = a tényt) és annak belső tárgyát, tartalmát, a megismert 
•dolgot. Ezen tulajdonságok nem az érzéshez, mint ilyenhez tar-
toznak, hanem annak belső tárgyához, az ismeretnek tartalmához. 
Vagyis nem a lelki tény, az actus kiterjedt, zöld, négyszögű, 
hanem a megismert dolog. Az időbeli tartammal sem akarja a 
•megismerőnek érzéki ténykedését mérni, hanem a megismert 
tárgynak a tartamát. Ezen megkülönböztetésével kicsavarja mind-
azoknak kezéből a fegyvert, akik a virtualismusról mindjárt az 
idealismusra akarnak átmenni. 

Még sok dolgot tárgyal, amely a formalismusszal és a vir-
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tualismusszal, az érzetek eredő helyével stb. szoros kapcsolatban 
áll, mint pl. a szinérzetêk viszonya az objectiv ingerekhez a szín-
keverés, a psychologiai szinkeverődés törvényei. Ezek nemcsak 
bő felvilágosítást nyújtanak az ember érzéki megismerőtehetsér 
geinek titkairól, hanem még a spekulativ filozófia egyes kérdé-
seivel is szorosan egybéfüződnek. 

Mindezen nehéz és nagy irodalommal rendelkező kérdéseket 
oly ügyesen, oly szakavatott tudással tárgyalja a tudós szerző, 
hogy az amúgy is érdekes dolgokat olvasni valóban nemes 
aesthetikai élvezetet nyújt. Melegen ajánljuk mindazoknak, akiket 
ezen kérdések bármiképen is érintenek. 

Kalocsa. Szarvas Miklós 5. J. 

Onno Klopp. Politische Geschichte seit der Völkerwanderung. 
Vorträge von —. Mainz. Verlag von Kirchheim u. Co., 1911. 
Két kötet. XII + 460 + 413 M. 

Onno Kloppnak, az 1903-ban elhalt historikusnak és publi-
cistának neve jóhangzású a történeti irodalomban. Nagy mun-
kája, mely a 30 éves háború történetét Gusztáv Adolf haláláig 
1632-ig tárgyalja, maradandó becsű alkotás és többi munkái is, 
amelyek a XVII—XVIII. század történetével foglalkozott, nevét 
és munkásságát hosszú időre meg fogják örökíteni. Halála után 
hagyatékából két nagyszabású munka látott napvilágot. Az egyik 
1908-ban jelent meg «Deutschland und die Habsburger» cimen, 
amelyet az elhunyt hagyatékában talált jegyzetek és fogalmaz-
ványok alapján König Leo jezsuitaatya rendezett sajtó alá. 
E munka a Habsburg-ház jelentőségét Németországra fejtegeti 
és Habsburgi Rudolftól egészen V. Károlyig terjed. A Klopp 
hagyatékában talált anyag meglehetősen nyers volt, úgy hogy 
König atyának azt át kellett dolgoznia, de a lehetőségig megóvta 
az átdolgozás mellett a szerző egyéniségét. Kiadásával a nagy-
közönségnek és a történettudománynak jó szolgálatot tett, mert 
a munka, noha meglátszik rajta nem egy helyt a vázlatszerűség, 
a német politikai történetre a jelzett időszakban eléggé használ-
ható segédkönyvet képez. 

A másik munka, amely Klopp hagyatékából napvilágot 
látott, Európa politikai' történetét tárgyalja a népvándorlás korá-
tól kezdve az 1866. évi prágai békéig, illetve 1871-ig. A munkát 
a szerző fia, dr. Wiard Klopp rendezte sajtó alá. Amint a címlap 
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is mutatja, előadásokról van szó, azonban a szöveg nem Onno 
Klopp saját kidolgozása, hanem egy hallgatójának följegyzésein 
alapul, amelyeket Onno Klopp átnézett és jóváhagyott. Jellegére 
nézve tehát nem egyéb, mint amit a német terminológia Kolle-
gienheft szóval jelöl meg, a tanár előadásának kézirata. 

A két kötet túlnyomó része az újabb és legújabb kor tör-
ténetével foglalkozik. Ennek van szentelve az I. kötetnek több 
mint háromnegyedrésze és az egész II. kötet. Természetesnek is 
találjuk ezt, mert Onno Kloppnak, mint historikusnak főerősségét 
az újkor és újabbkor története képezte. Az események tárgyalá-
sában Klopp a synchronistikus módnak előnyt adott a chronolo-
gikussal szemben és ezt a módot a kiadó is megtartotta. Az V. 
Károly koráig terjedő részben Középeurópa és a római-német 
birodalom történetének tárgyalása központjában a császár sze-
mélyisége áll és ezért ebben a részben a fejezetek beosztása 
uralkodók szerint történt, míg az V. Károlytól kezdődő részben 
ettől a beosztástól a kiadó eltért és események és az azokat irá-
nyító személyiségek szerint osztotta be az anyagot. 

A munkának terjedelmesebb az újkor és a legújabb kort tár-
gyaló része az egyetemes újkori történethez, különösen annak 
német részéhez használható kézikönyvet nyújt, amely az esemé-
nyeket részletesebben és összefüggőbben adja elő, az olvasót a 
politikai eseményekről kimerítőbben tájékoztatja és egyúttal Onno 
Klopp irodalmi munkásságára nézve is, jegyzetek és utalások 
révén az olvasót tájékoztatja, valamint az iró egyéniségét, egyéni 
felfogását az eseményekről érvényre juttatni alkalmas. Sajnos, nem 
mondhatjuk el ezt a munka azon részéről, mely minket szakunk-
nál fogva a legközelebb érdekel, a munkának a középkort tár-
gyaló részéről. 

A két kötetből az egész középkorra összesen 141 oldal jut, ame-
lyek legnagyobb része a német történetnek van szentelve. Kétségte-
len, hogy 141 oldalon az egyetemes középkortörténetéről fogalmat 
lehet adni az olvasónak, hiszen némely középiskolai tankönyv 
nem nagyobb terjedelmű, azonban itt nem tankönyvről van szó. 
A munka Európa politikai történetével a népvándorlás korától 
kezdve kíván foglalkozni. Már pedig Európa politikai története 
a középkorban sem szorítkozik kizárólag a római-német biroda-
lom történetére. Franciaország, Anglia, Olaszország stb. szintén 
csak játszottak valamelyes szerepet Európa középkori történeté-
ben. Ezekről a munka mélységesen hallgat. A középkori részben 
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majdnem kizárólag a német birodalom történetéről van szó. 
Angolország középkori történetére mindössze valamivel több 
mint egy oldal jut és a Hódító Vilmoson túli angol történetről 
egy árva betű sincs a munkában. Magyarországnak mindössze 
20 sort szentel, amelyek sz. István koráról szólanak. Az islam 
történetének valamivel több mint két oldalt szentel, de csak a 
VIII. századig jut el. Ezzel jóformán ki is van merítve mindaz, 
ami a nem német középkori történetre vonatkozik. Franciaország-
ról, Anglia későbbi történetéről, Olaszországról stb. hiába kere-
sünk tájékoztatást a munkának ezen részében, úgy hogy erre a 
középkort tárgyaló részről a legjobb akarat mellett sem lehet 
mondani, hogy Európa politikai történetét foglalná magában. 

A középkori rész voltaképen nem egyéb, mint a középkori 
német történelem vázlatos áttekintése. Ezt a szót: vázlatos, na-
gyon is betűszerinti értelemben kell venni. A népvándorlástól 
Nagy Károlyig terjedő kornak nyolc oldalt, a Karolingok korá-
nak ugyanannyit szentel, a szász dinasztiával 10 oldalon végez 
és így tovább. Természetes, hogy ily terjedelemnél egyebet, mint 
amit a német a «Schlagwort» kifejezéssel jelöl meg, adni nem lehet. 
A középkori történetet tárgyaló rész teljesen feltünteti a Kolle-
gienheft jelleget, a tanár előadásai után készült jegyzet, amely a 
hallottakat csak nagyvonásokban, egyes mondatokkal örökíti meg. 

Joggal fölmerülhet már most az a kérdés, hogy indokolt 
volt-e a munka kiadása, illetve jelent-e az nyereséget a történelmi 
irodalomra. E kérdésre a választ azután, amit fentebb elmondot-
tunk, nem nehéz megadni. Hogy az újkori és legújabbkori történetet 
tárgyaló részt kiadták, azt indokoltnak mondhatjuk. Igaz ugyan, 
hogy hasonló tartalmú kézikönyvekben eddig sem volt hiány, 
azonban e résznek kiadása helyénvaló volt, mert belőle meg-
ismerjük szerző egyéni felfogását, nézeteit az újkor eseményeivel 
szemben és pedig egészen a legújabb időkig. E rész kidolgo-
zottabb, behatóbban és részletesebben tárgyalja az eseményeket 
és kevésbbé egyoldalúan német történeti jellegű, mint a közép-
kori rész. A középkori részt azonban egészen bátran el lehetett 
volna hagyni anélkül, hogy abból a tudományos irodalomra va-
lamely kár háramlott volna. Még a nagyközönség sem szenve-
dett volna kárt ennek a résznek elhagyásával, minthogy, mint 
mondottuk, e rész majdnem kizárólag német történettel foglal-
kozik, ez pedig, legalább az 1270-től kezdődő rész az idézett, 
1908-ban megjelent munkában sokkalta jobban és részletesebben 
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van tárgyalva. Az a rész pedig, amely a népvándorlástól Habs-
burgi Rudolfig terjed, olyannyira sovány, hogy bármely közép-
iskolai tankönyvben jobban van tárgyalva, mint itt. Egész bátran 
mellőzni lehetett volna a középkori részt és a munkát V. Ká-
rollyal kezdeni. Talán nem tévedünk, ha ennek a középkori rész-
nek közzétételét inkább a kegyelet megnyilvánulásának tekintjük, 
hogy ezzel is teljesebbé legyen az elhunyt irodalmi munkássága. 

Budapest. Dr. Áldásy Antal. 

M'.XXFJA TOO FAUX à zlç xàç dnopíac TFJÇ 8-EIAÇ YPAÇFJÇ xeydXtxia. 
Nagy 8°. Két kötet. I. kötet. Athén, 1906. XII + pny + 500 1. 
II. kötet. Alexandria, 1912. X + 463. 

Glykas XII. századbeli irónak a Szentírás kétséges helyeihez 
írt fejtegetéseit Sophonios Eustratiades metropolita adta ki. Ugyan-
csak ő gazdag bevezetéssel látta el a kiadást, melyben értesít a 
szerző életkörülményeiről, a kódexekről, melyekben értekezései 
föllelhetők, a fejezetek forrásairól. 

A korfui származású Qlykas fejtegetései főleg két szempont-
ból érdemelnek figyelmet. 

Először abból a szempontból, hogy a traditiót, melyet az 
újabb orthodox irók meglehetősen leszállítanak, nagyra becsüli, 
miért szemrehányásban is részesül. Másodszor a két egyházat 
elválasztó kérdések szempontjából. Glykas munkáiból látjuk, ho-
gyan érvelt a Cerularius korát közvetlenül követő orthodoxia a 
maga vélt igazságai mellett. Csak az a baj, hogy nyelvezete na-
gyon nehézkes. 

Összesen kilencvenhét fejezetet tartalmaz, melyek a legkü-
lönfélébb anyagot tárgyalják levélalakjában feleletképen valami 
fölvetett dubiumra. 

A két egyház között vitatott kérdések közül szól az utolsó 
vacsora idejéről és ezzel kapcsolatban az azymáról és fermenta-
tumról, a Szentlélek származásáról, a szentek jutalmazásáról, az 
elkárhozottak büntetéséről. 

Ami az első kérdést illeti, szerinte egészen világos, hogy 
azon napot, melyet Mt. és Mk. az azymák első napjainak nevez, 
János az előtte való napnak nevezi. Ezért mondja L., hogy el-
közelgett az azymák napja. Természetesen, így a Megváltó ková-
szos kenyeret használt. Az àp-coç szóval is érvel, mintha az csak 
kovászos kenyeret jelentene. 
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A Szentlélek származásánál hosszasan érvel a Szentírással és 
az atyákkal és végső eredmény gyanánt azt hozza le, hogy csak 
az Atya kezdete és gyökere úgy a Fiúnak, mint a Szentléleknek, 
de amint a nap sugara által közöltetik a világosság, úgy a Szent-
lélek a Fiú által adatik az arra méltóknak. 

A szentek Olykas tanítása szerint az égben vannak. Többi 
között a szentek életével is igazolja, kik sokszor, haláluk alkal-
mával már hallották az angyali éneket és túlvilági örömöket 
élveztek. (20. fejezet.) 

Sajnos, hogy ezen világos tanítást — érthetetlen módon — 
lerontja más helyen. Az 58. fejezetben ugyanis azt írja, hogy az 
igazak a paradicsomban vannak, de ez nem azonos azzal, miről 
szent Pál beszél, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, mit 
Isten az őt szeretőknek készített. (1. Kor. 2, 9.) Ez valami na-
gyobb annál. 

Az elkárhozottakra nézve azt tartja, hogy még nem kapták 
meg büntetésüket és csak azért rossz a bűnösök halála, mert 
szemük előtt vannak azon kinok, melyek rájuk várnak. Ugyan-
csak itt azt is megjegyzi, hogy az igazak öröme most csak 
részleges. 

Egyik tartalmából a következőket emeljük ki. 
Szól a Szentírás olvasásának sokféle hasznáról. 
A test feltámadását illetőleg azt tartja, hogy a nemi különb-

ség el fog tűnni. 
Az ember teremtésével kapcsolatban olyasfélét tanít, hogy 

a szaporodás «angyalok módjára» történt volna, ha az ősszülők 
nem vétkeznek. A házasság a bűn következménye. 

A paradicsomot azon hellyel azonosítja, hol a megigazult lator 
van. A paradicsom nem érzékelhető, tehát ha nem is olyan hal-
hatatlan, mint a jövő élet. Ádám evése sem volt érzékelhető evés. 

Mutatványul — azt hiszem — ennyi is elég. 
Glykas fejezetei — sok furcsaságuk ellenére is — figyelmet 

érdemelnek. 
Ungvár. Dr. Hadzsega Oyula. 



AZ ÚJ MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁS VEZÉRELVEI. 

Első közlemény. 

A Szent-István-Társulat biblikus szakbizottsága 1912. elején 
azt határozta, hogy az új magyar bibliafordítás készítésében 
követendő alapelvek lehetőleg részletesen kifejtendők. Ugyan-
csak a bizottság már 1904. március és decemberben megállapí-
totta ezen vezérelveket nagyjában. Ezt vehetjük tehát alapul, csak 
részletes kifejtést füzünk hozzá. Ezeket ismerni nemcsak a bírá-
lóknak szükséges, de általában hasznos és közérdekű. A követendő 
alapelvek tehát a következők. 

I. Uj fordítás és új jegyzetek készítendők, mert a Tárkányi-
féle fordításban sok hiba van, másrészt sokhelyt eltér a mai 
nyelvszokástól, tehát nem felel meg a mai igényeknek. 

Már régi óhaj, hogy a Tárkányi-féle fordítás legalább át-
dolgoztassék, javíttassák (revisio.) Dr. Balics Antal már 1892-ben i 
számos példával illusztrálva indokolta, mennyire kívánatos volna 
bibliafordításunk szakszerű átvizsgálása és kijavítása, mielőtt 
újra sajtó alá bocsájtatnék.2 

1895-ben, tehát már 20 éve, dr. Kiss János a Szent-István-
Társulat tudományos és irod. osztályában indítványt tett, hogy 
a Tárkányi-féle fordítás, mivel számos tárgyi és nyelvi hibában 
szenved, sokszor eltér a Vulgátától, sokhelyt nem érthető, avagy 
alig magyarázható, mivel végre nagyon elüt a más nyelvszokás-
tól, dolgoztassák át alaposan. 

Az osztály akkor (1895. máj. 2.) azt határozta, hogy végle-
ges döntés előtt a revizio szükséges voltát előbb irodalmi téren 
kellő világításba helyezettnek kívánja látni, vagyis arra hivatot-
tak, oly jelentős számú és mértékű, tartalmi és nyelvi és szöve-

1 Magyar Állam. 1892. július 18. 
2 De már kezdetben sem voltak vele megelégedve, épen magyar nyelvi 

szempontból 1. Nyelvtudom. Közlemények. 1864. III. 38. kk. 161. kk. 
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gezési hibákat mutassanak ki, hogy a revizió szükséges volta 
nyilvánvaló legyen.1 

Erre több hazai biblikus, névszerint dr. Balics Antal,2 

Huber Lipót,3 dr. Kováts Sándor4 részletesen kimutatták, hogy 
a Tárkányi-féle fordítás nagyon is javításra szorul, úgy biblikus, 
mint hittudományi, úgy alaki, nyelvi, mint tartalmi szempontból, 
úgy a szövege, mint a jegyzetei. 

Mire a Szent-István-Társulat vezetősége 1904. tavaszán 
(márciusban) biblikus szakembereket hívott egybe Budapestre, 
megállapították a követendő alapelveket,5 a munkafelosztás elvét 
alkalmazták és a bizottság minden tagjától próbafordítást kér-
tek, mely 1904. nov. 15-ig lett benyújtandó, amelyeket miután 
(részben) beérkeztek, kinyomatták és a bizottság tagjainak szét-
küldötték és az 1904. dec. 22-én tartott ülésen megbeszélték. 
Ez alkalommal a követendő elveket újból megvitatták és még 
jobban részletezték.6 De ezzel a magyar Septuaginta egyenlőre 
el is aludt. 

A végeredmény végre is az lett, hogy ne sokan, hanem 
csak egy, legfeljebb két szakember bízassék meg. Másodszor, 
hogy ne átdolgozás (revisio), hanem teljesen önálló, új fordítás 
készíttessék, mivel Tárkányi fordításában igen sok a hiba, tehát 
jobb szöveg, pontosabb, szakszerűbb fordítás, a mai nyelvszo-
kásnak megfelelő nyelvezet és idegenszerűségektől (hebraismus, 
graecismus, latinismustól) tisztább nyelvezetre, hasonlókép jobb, 
szakszerűbb jegyzetekre van szükség. 

Új fordítás szükséges tehát tárgyi és alaki, szakszerű okok-
ból, azonfelül jogi okokból is, mert az egri érsekség a Tárkányi-
féle biblia tulajdonjogához, de nemcsak ehhez, hanem annak 
változatlan kiadásához is ragaszkodik. Ugyanazért Tárká-
nyi teljes mellőzésével, ellenben Káldi folytonos figyelembe-
vételével készül az új fordítás. 

Végre 1912-ben alulírott volt szerencsés az új fordítás 

1 Hittudom. Folyóirat. 1897. 157. kk. Közben Tárkányi változatlan új 
kiadása jelent meg, 1. Hittudományi Folyóirat 1901. 93. k. 

2 Hittudom. Folyóirat 1895. 721—745. 
3 U. o. 745—753. 
« U. o. 1897. 157—250. 1899. 701—764. 1900. 214-273. 1901. 93-196. 

1905. 72—125. 
5 Hittudom. Folyóirat 1905. 73. k. 
6 L. Havi Közlöny 1905. jan. f. 
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elkészítésére megbízást kapni,1 de egyenlőre csak az ószövet-
ségre, mivel időközben P. Sós új bibliafordítást adott ki, melyet 
a rend igen sok példányban nyomatott és ezért, úgy látszik, 
moratoriumot kért, hogy kellő számú példány eladásával tetemes 
kiadásait fedezhesse. 

Az ószövetség új fordítása munkában van, rövid időn belül 
már megjelenhet első részlete, ha Isten segít. 

II. 1. A fordítás alapjául természetesen a latin vagy nyugati 
egyház hivatalos és hiteles szövege, a latin Vulgata szolgál, 
mert a Cone. Trident, sess. IV. Decretum de editione et usu ss. 
librorum, összevetve az Index IV. regulájával, hozzáfűzve 
XIV. Benedek rendelkezését, úgy intézkedik, hogy vagy a Szent-
széktől jóváhagyott, vagy kath. szellemű jegyzetekkel ellátott 
legyen a bibliafordítás nemzeti nyelvre. V. ö. S. Congr. Jndicis 
13. Junii. 1757. és 23. Junii 1817. amit XVI. Gergely az Index 
regulái közé is fölvétetett.2 

Ma e tekintetben irányadó szabály: Constitutio Leonis PP. 
XIII. de prohibitione librorum. tit. I. cap. 3. De versionibus 
vernaculis sacrae Scrip)urae nr. 7°. Bibliafordítások olvasása, 
még ha kath. ember fordította is, csak az esetben van megen-
gedve, ha a fordítás a Szentszék jóváhagyásával van ellátva vagy 
a püspökök felügyelete alatt (püspöki approbatióval) adatott ki 
es a Szentatyák műveiből, meg kath. szaktudósok irataiból vett 
jegyzetekkel van ellátva. 

Alapul veendő tehát a Vulgáta rón ai jávított (correctores 
Romani) kiadása 1592—93., illetve annak pontos kritikai kia-
dása, minők: Loch Valentin Ratisbonae 1899. Marieiti. Taurini 
1850. Vercellone. Romae 1861. Hetzenauer Oeniponte 1899. Alul-
írott Loch és Vercellone szövegét használom. 

2. Ahol a Vulgáta homályos vagy kétértelmű, ennek elosz-
latására vissza kell menni a héber, illetve görög eredetire; azaz 
ha valamely szó, vagy kifejezés értelme kétes a Vulgatában, 
akkor dönt az eredeti szöveg. Egyáltalán a Vulgáta szó-hasz-
nálata mindig a héber vagy görög eredetivel egybevetve lesz 
megállapítandó. Nagyon természetes, hogy folyton figyelemmel 
kell kisérni a Vulgáta eredetijét ez minden közvetett fordítás-
nál érvényes szabály. 

1 Valószínűleg azért, mert annak idején legbehatóbban szóltam a kérdéshez. 
2 Lásd bővebben : Hittudom. Folyóirat 1897. 160—166. A ma irányadó 

szabályról: u. o. 1899. 701—703. 
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Szem előtt kell tartani, ami különben minden valamire-
való biblikus előtt ismeretes dolog, hogy szent Jeromos fordí-
tása nem egész terjedelmében új fordítás, hanem háromféle 
latin szöveg van benne. Nevezetesen: 1. A héber eredetiből 
fordította (tehát új fordítás) az összes ószövetségi protokánoni-
kus könyveket,1 azonfelül a deuterokánonikus könyvek közül 
(khald eredetiből) Tóbiás és Judita könyvét. 2. A régi Italából 
vette át, de átdolgozta (revisio) a zsoltárokat, Eszter és Dániel2 

denterokánonikus részleteit, a septuaginta alapján átdolgozva. 
3. Változatlanul (tehát revisio nélkül) vette át a régi Italából 
a többi ószövetségi denterokánonikus könyveket: Sapientia, 
Ecclesiasticus. I. II. Maschabaeorum. Baruch. Epistola Jeremias. 
Az Italáról pedig tudvalevő dolog, hogy nem az eredeti szö-
veg, hanem a septuaginta alapján készült. 

Ezen tényállásból önként következik, hogy az ószövetségi 
könyvek fordítása közben folytonosan (de különösen ahol a 
Vulgata homályos vagy kétes) figyelemmel kell kisérni a héber 
(cháld) eredeti szöveget, illetve a septuaginta görög szöve-
gét, ahol melyik szolgált a latin fordításnak alapul. 

Természetesen népies fordításnál a variáns lectiók figye-
lembevételéről alig lehet szó, legfeljebb kivételesen, igen fon-
tos helyeknél; e fordítás ugyanis nem szaktudósoknak, alapos 
biblikusoknak, hanem hivők nagy tömegének használatára készül. 

III. A Vulgáta latin nyelvének különös nyelvi sajátosságait 
folytonosan gondos figyelembe kell venni. 

Míg a német fordítások sem tettek eleget e követelmény-
nek. Kaulen szemére veti,3 hogy a héber, illetve görög erede-
tit nem vették figyelembe és hogy a Vulgáta latin nyelvét nem 
értették, nem ismerték úgy, ahogy fordítónak az alapul szol-
gáló szöveget ismernie kell, t. i. tökéletesen. 

Tudvalevő dolog, hogy szent Jeromosnak egyik nevezetes 
alapelve volt: lehetőleg kimélni az Itala fordítás akkoriban álta-
lán megszokott latin szövegét és innen származik a sok hebrais-
mus, graecismus, latin Vulgarismus a Vulgátában; innen van, 
hogy jólehet szent Jeromos alaki csinre, formaszépségre is töre-
kedett, a Vulgáta latin nyelve mégis jóval alacsonyabb szinvo-

1 Kivéve a zsoltárokat, mert a Vulgatában az ú. n. Psalterium Gallicum 
foglal helyet, mely a septuaginta Hexaplaris recensioja alapján készült. 

2 A Theodotion-féle görög szöveg alapján készült a revízió. 
1 Lásd: Kirchen Lexikon. Herder. Bibelübersetzungen. 
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nalon áll, mint egyéb iratainak latinsága, aminek maga is tuda-
tában volt és magyarázni iparkodott, i Maga is gyermekkora óta 
megszokta az Italát, azonfelül a közérthetőség céljából azt a 
latin nyelvet használta, melyet a korabeliek használtak, végül 
természetesen a héber, görög eredeti szöveg is befolyásolta. 

Ma már beható tanulmányokon alapuló segédkönyvek 
állnak e tekintetben rendelkezésünkre, minők : Vercellone 1860—61. 
Hägen 1863. Rönsch 1869. Kaulen 1870.2 monográfiái. Ezek 
lesznek e tekintetben értékesítendők.3 

4. A hebraismusok természetesen kiküszöbölendők, tehát 
a vau copulativum a héber mondattan szabályai szerint feloldandó, 
valahányszor nem egyszerűen mellérendelt mondatról van szó. 
Túlzástól azonban óvakodjék az új fordítás, mert ma már nem 
oly idegenszerű az e's sűrű használata a bibliában, mert már 
megszokták a hívek, épen a szentírási szakaszok révén. 

A vau jelez a) állapotjelző mellékmondatot pl. Gen. 
19, c. venerunt duo Angeli Sodornám vespere, et sedente Lot 
in foribus civitatis: midőn Lót a város kapujában ült, b) ok-
adatoló mellékmondat pl. Gen. 22, 12. nunc cognovi, quod 
times Deum, et non pepercisti unigenito filio tuo: mert nem 
kegyelmeztél egyszülött fiadnak, Gen. 24, 56, dimitte me et 
pergam ad dominum meum : hogy haza menjek az én uram-
hoz; c) célt jelző mellékmondatot pl. Gen. 23, 4. date mihi 
jus sepulcri apud vos et sepeliam mortuum meum: hogy elte-
messem halottamat. Gen. 38, 24, producite earn et comburatur: 
hozzátok elő, hogy megégettessék. De azonfelül d) ellentétet 
is jelezhet és c) összehasonlítást, pl. Job. 5, 7. Homo nas-
citur ad laborem, et avis ad volatum: mint a madár a repü-
lésre stb.4 

Azonfölül más modificativ mellékmondatokat is jelezhet a 
vau, azért más-más kötőszóval kell fordítani, pl. Bir. 2, 21. 
gentes, quas dimisit Josue, et mortuusest: mikor meghalt. Márk 
15, 25. Erat autem hora tertia et crucifixerunt eum: mikor 
keresztre feszítették. Gen. 18, 4. afferam pauxillum aquae, et 
lavate pedes vestros: hogy megmossátok lábaitokat. Mist. 26, 

1 Prológus Oaleat libro. 3. 
2 Handbuch der Vulgata. Mainz 1870. Ezt használom. 
3 Lásd Hittudom. Folyóirat 1897. Bibliánk a Vulgata latin nyelve szem-

pontjából. 191—218. 
4 Lásd bővebben : Hittudom F. 1897. 213. kk. 
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53. An putas, quia non possum rogare patrem meum et exhi-
bebit mihi modo plus quam duodecim legiones Angelorum? 
hogy adjon nekem stb. Izai. 2, 3. Venite et ascendamus: hogy 
fölmenjünk... et docebit nos: had tanítson minket. Néha 
csak relatív conjunctio utómondatát jelezi pl. II. Kron. 7—14 si 
agerit poenitentiam... et ego exaudiam de coelo : akkor én is 
meghallgatom. II. Kor. 2, 2. Si enim ego contristo vos: et quis 
est, qui me laetificet? akkor ki az, aki megvigasztal engem? 

Nagyon sokszor használtatik az és: is értelemben, pl. I. Kir. 
23. 17. sed. et Saul, páter meus seit hoc: de Saul, az én atyám 
is tudja ezt. Luk. 11.49. Propterea et sapientia dixit: azért a böl-
cseség is mondá. 

Hasonlókép fel kell oldani a zsidó feltételes mondatokat,1 

kivált ha a könnyebb érthetőség érdeke azt kívánja, pl. Gen. 42. 18. 
Facite quae dixi et vivetis : Há megteszitek, élni fogtok. Mát. 7. 7. 
Petite et dabitur vobis etc. : ha kértek, adatik stb. Izai. 8. 9. Congre-
gamini populi et vincimini : ha összegyültök, le fogtok győzetni. Az 
utómondatban is imperativus! Job. 22.21. Acquiesce igitur et habeto 
pacem: ha belenyugszol, békéd lesz. Prob. 20. 13. Aperi oculostuos, 
et saturare panibus: ha felnyitod szemeidet, jóllakol kenyérrel. 

Szintúgy a zsidós igeidő használat2 különösen a prófétai és 
didaktikus könyvekben, nem a latin nyelv, hanem a zsidó nyelv 
természete szerint itélendők meg az igeidők, melyeket a Hetve-
nes fordítás és a Vulgáta rendesen szószerint fordított. A zsidó-
ban pedig jelent, multat és jövő időt egyformán jelenthet mind 
a két igeidő, amijük van, pl. Izai. 1. 8. et locutus est: és szól 
1. 12. cum veniretis, quis quaesivit, ut ambularetis? ha jöttök, 
ki követeli, hogy járjatok /. 7. desolabiturc el van hagyatva 7.8. 
derelinquatur : magába marad. Job. 5. 3. Longe fient filii ejus 
a salute et conterentur in porta: távol maradtak gyermekei és 
elnyomatnak a kapuban. Job. 5. 5. cujus messem famelicus com-
edet, et ipsum rapiet armatus et bibent sitientes divitias ejus : 
kinek termését éhesek evék meg, őt magát fegyveres ember rabolá 
el, kincseit szomjasok nyelék le. Zsolt. 1. 1. Beatus vir. qui non 
abiit . . . non stetit... non sedit: aki nem megy. . . nem ál l . . . nem 
ül. 10. 4. justus autem quid fecit ? : az igaz ember pedig mit tegyen ? 

Parancsolómód után rendesen jövő áll, de parancsoló érte-
lemben pl. Izai. 6. 9. Vade et dices etc.: eredj és mondd. Zakh. 

1 Hittudom. F. 1897. 215. 2 U. o. 209. k. 
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6. 10. Sume a transmigratione... et venies... et intrabis etc.: 
és jöjj és lépj be. 

Néha a perfectum is = parancsolómód, pl. Zsolt. 4. 2. in 
tribulatione dilatasti mihi: adj teret. Threni. 3. 56—60. perfec-
tumai szintén: parancsolóval fordítandók. 

Igemódok: ,,Particip. Praesens, sokszor = Particip. Aoristi 
pl. Márk /. 29. egredientes de synagoga, venerunt in domum 
Simonis: midőn a zsinagógát elhagyták, elmentek stb. v. ö. Márk. 
1. 35. és 3. 13. Ap. cs. 14. 19. és megfordítva a Particip. Perfecti 
jelenidő értelmében használtatik. Ablativus absolutus esetében is 
pl. Zsolt. 83. 2. Quam dilecta tabernacula tua: mennyire szere-
tem stb. néha Particip. Perfecti = Adjectiv. verbal, pl. incorrup-
tus: romolhatatlan. A Qerundivum sokszor = futur, passiv, 
pl. Mát. 17. 21. Filius hominis trandendus est in manus homi-
num: Az ember át fog adatni ellenségei kezébe. Pred. 1. 9. 

Végül szókötési hebraismusok,i így Oenitivus objectivus 
nem átható igegyökből származó névszóknál is, pl. Mát. 13. 44. 
prae gaudio illius: örömében affelett, Mát. 10. 1. potestas spiri-
tuum immundorum : hatalom a tisztátalan lelkek felett Zsolt. 105. 4. 
beneplacitum populi tui: tetszés néped felett. I. Kir. 2. 13. officium 
sacerdotum ad populum: a papok iránti tisztelet a népnél, stb. 

5. Ahol a Vulgáta eltér az eredetitől, ez a körülmény, ameny-
nyiben szükséges, a jegyzetben jelezendő. 

Ez a szabály különösen szigorúan alkalmazandó dogmatikus 
helyeken, beleértve a messiási jövendöléseket is. Ez a szabály 
bővebb indokolásra nem szorul, mert épen dogmatikus szempontból 
garantálja a trienti zsinat a Vulgáta hitelességét és épen e tekin-
tetben írja elő a latin egyházban hivatalos és hiteles szövegnek a 
Vulgátát. Ebben tehát szigorúan ragaszkodni kell a Vulgátához. 

Egyebekben azonban szabadabb keze van a fordítónak, így 
tisztán régészeti kérdésekben, pl. állat, növény és ásványnevek 
fordításában.2 Általában, ha ugyanazon szó, vagy szócsoport több-
ször ismétlődik, akkor következetesen egyenlőkép kell fordítani 
(ha a Vulgáta nem is egyenlőn fordítja), ragaszkodva a Vulgáta 
azon fordításához, amely leghelyesebb, legtalálóbb, avagy leg-
jellegzetesebb.3 

Vannak a Vulgátában látszólagos hibák, amelyek azonban 
tüzetesebb vizsgálat után nagyon is jól átgondolt és helyes fordí-

1 Hittudom. F. 1887.20. k. 2 U. o. 1887. 219—250. 3 U. o. 1887. 182. 
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tásnak bizonyulnak, pl. Exod. 16.14. Num. 24. 3. és 15. Deut. 28. 22. 
IV. Kir. 4. 2. stb. Természetes tehát, hogy ily esetekben ragasz-
kodunk a Vulgátához. 

Vannak azonban valódi hibák is benne, bár nem nagy szám-
mal és nem dogmatikus helyeken, pl. Qen. 14. 5. Zsolt. 10. 2. és 
86. 5. Dán. 11. 38. k. vagy néhol tulajdonneveket etymologice 
lefordít, pl. Deut. 11. 30. Jud. 2. 1., sőt más névszót etymologice 
fordít pl. Izai. 9. 14. és 13. 21. Ezekben, véleményem szerint a 
fordítónak szabad kezet lehet hagyni. 

III. Habár új fordítás készítendő, mégis Káldi folytonos 
figyelembe vételével. Már sz. Jeromosnak egyik vezérelve volt, 
lehetőleg kímélni a már régóta megszokott szöveget. Kivált a 
a perikopák révén megszokott szakaszokat. A századok folyamán 
minden nemzetnél bizonyos bibliai nyelvhagyomány alakult ki, 
amelyet bizonyára Káldi is tiszteletben tartott, tehát századokra visz-
szamenő bibliai magyar nyelvhagyományt képvisel Káldi fordítása. 

Azonban ezen szabály alkalmazásában is minden indoko-
latlan túlzás kerülendő, valahányszor éles összeütközésbe jön azon 
másik vezérelvvel, hogy az új fordítás legyen a mai nyelvszo-
kásnak megfelelő, a mai olvasóközönség előtt érthető, világos. 

Viszont még némely rég megszokott kifejezés vagy formula 
sem nyerhet kíméletet, tehát megváltoztatandó, valahányszor a 
kímélet jogosulatlan, amikor a megszokott kifejezést sem a Vul-
gáta, sem a héber eredeti nem igazolja, vagy homályos jel-
legű vagy ami fő, nincs tárgyi alapja, úgy hogy a Vulgáta illetve 
az eredeti sokkal világosabb, biztos alapot nyújt az értelmezésre. 
Ilyen esetekben bármennyire megszokott formula lenne is, mégis 
elejtendő, még ha közismert formula volna is. 

IV. A fordítás legyen tartalmilag feltétlenül hű, sőt ameny-
nyire csak lehet, alakilag is hű, de nem szolgai. Legyen más-
részt, ami igen fontos, érthető', világos. 

E tekintetben legjobb példa maga sz. Jeromos, aki hű, de nem 
szolgai fordítást készített, hanem az eredetinek értelmére és ennek 
hű tolmácsolására fektette a fősúlyt, az eredetinek értelmét, nem 
pedig szolgailag szavait fordította. Viszont azonban ő maga hang-
súlyozza, hogy különösen dogmatikus helyeknél nagy figyelmet 
kell fordítani minden egyes szóra is. i 

Hü fordítás főtörekvése volt, de nem kevésbbé az érthető-

1 Epistola 57. 5. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 
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ség és a világosság, azért többször is megtette, hogy kortársai 
eszmeköréhez alkalmazkodva, szabadon fordított, nem szószerint, 
hanem analog kifejezésekkel adja vissza az eredetit, pl. fauni, 
lamia, aruspices, acervus mercurii nem a zsidó, hanem a latin 
római eszmekörből való kifejezések. Hasonló természetű sok kö-
rülírása és hozzáadása pl. Jozs. 4. 8. 

Végül formaszépségre is törekedett, az irályban jóizlést ér-
vényesíteni törekedett, a darabos héber nyelvezetbe iparkodott 
változatosságot és elevenséget beleönteni. Azért a sok apró mellé-
rendelt mondatból egész szépen kikerekített, összetett vagy kör-
mondatot csinált, sokszor kiegészíti a hiányzó kötőszót, vagy 
hiányos mondatot vagy hozzáad az eredetihez rövid magyará-
zatot és azt a szövegbe beveszi, viszont sokszor a pleonasmus-
ban szenvedő, hosszadalmas eredetit rövidíti, egyszerűsíti.1 

Kétségkívül minden fordítás főkövetelménye a hűség, de 
az absolut, azaz tökéletes és feltétlen alaki hűség teljes lehetetlen, 
mert pl. az idegen nyelv grammatikai és syntetikai különleges-
ségei, melyek ellenkeznek a magyar nyelv természetével, minden-
esetre mellőzendők, nem fordíthatók szószerint hiven, mert az 
érthetőséget veszélyeztetnék. Viszont a nem tisztán nyelvi, hanem 
tárgyi különlegességek, amennyire csak lehet, megtartandók. Tehát 
pl. a Genesis régies előadás módját, az egész biblia keleties jel-
legét, lehetőleg vissza kell tükröztetnie a jó fordításnak. 

A különös szokásmódok, szójátékok, hasonlatokat, képeket 
lehetőleg tartsa be, mert minden fordítás célja az eredetinek tar-
talmát hiven és pedig lehetőleg az eredeti szövegezés szerint, azaz 
alakilag is hiven, megismertetni az olvasóval, mintha az eredetit 
olvasná, minden tárgyi változtatás nélkül. A biblia-fordításban 
különösen fontos a hűség. 

Ámde a nyelvek szellemének különfélesége miatt ez töké-
letesen nem, hanem csak bizonyos fokig valósítható meg. így 
nehézséget okoznak névleg a) képletek és hasonlatok. Ha nem 
ellenkeznek a magyar nyelv szellemével, akkor szószerint fordít-
hatók, betartandók. De ha ilyen fordítás esetén, a magyar ember 
előtt teljesen idegen, nagyon különös, sőt érthetetlen volna, akkor 
be nem tartható, szószerint nem fordítható, hanem analog kife-
jezéssel, képpel, vagy magyarázattal segítünk, oldjuk meg a ne-
hézségeket, pl. Gen. 32. 14 Zsolt. 67. 16. kövér hegy. 

1 L. Hittudom. F. 1897. 175. k. 
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b) Hasonlókép az etymologizálások, szójátékok pl. Gen. 2.23. 
Vocabitur virago, quoniam de viro sumpta est: talán még leg-
jobban így lehetne visszaadni: hivatik némbernek [issáh], mivel 
emberből [/$] vétetett, de ez se jó, mert ember csak a parasztnál 
jelent férfit, az irodalmi nyelvben mind a kettőnek közös genus 
fogalma. Szof. 2. 4. Az ilyen szójátékok természetesen ritkán ültet-
hetők át sikeresen más nyelvre, hanem a jegyzetben lehet meg-
magyarázni, jelezni. 

c) Ugyanaz áll a nemzeti sajátos gondolkozásmódon alapuló 
különös kifejezésekről, melyek betűszerinti fordítása a mieink előtt 
érthetetlenek volnának pl. Mich. 1. 13. Hasonlókép ottani és akkori 
szokásokon alapuló kifejezések pl. Zsolt. 58. 8. den Pfeil treten: 
a nyilat taposni: t. i. a lábbal taposva húzták fel a nyil húrját. 
Ily esetben az érthetőség a döntő, tehát nem szó szerint, hanem 
értelem szerint fordítjuk. 

Az alaki hűség netovábbja az volna, ha csupán a szavakat 
cseréinők ki és még a mondatszerkezet és szórend eredeti alakját 
is betartanók. Ámde a nyelvek egymástól eltérő természete miatt 
ez lehetetlen. 

Ami a szóhasználatot illeti, ugyanaz a szó más szóval for-
dítandó, valahányszor más értelme van és megfordítva, ezt kívánja 
a tartalmi hűség. Ez ellen sokszor vét a mai magyar fordítás. 

A nyelv és mondattani sajátosságokat hiba volna szósze-
rint fordítani, mert ellenkeznek a magyar nyelv természetével. 
De viszont ahol erőltetés nélkül lehet, ott betartandók, ezt kívánja 
az alaki hűség. 

Az igeidőkről már szóltam. Az elvont főnevek genitivus 
qualitativ usât legtöbbször jobb melléknévvel fordítani pl. Zsolt. 
80. 16. Longitudine dierum: hosszú napokkal, hosszú élettel. 
Luk. 16. 8. villicum iniquitatis: a gonosz szolgát. Az alaki hűség 
hebraismusokra vezetne. 

A hűségnek többféle foka lehetséges: szolgai vagy betű-
szerinti fordítástól az egészen szabad fordításig. Leghelyesebb az 
arany középút.1 

Szeged. Dr. Kováts Sándor. 

1 A sikerült fordításhoz, a nyelvi (héber, görög, latin) és tárgyi szak-
ismereten (biblikus és hittudomány; kívül fordítói talentum is fokozatos gya-
korlat is szükséges. Ezt célozták Hittudom. F. 1901. 139—180: Gen. 37. f. 
U. o. 151—174. Gen. 49. f. 1905. 75—105. Izai. 13—14. f. Havi Közi. 1912—1915. 
próbafordításai. 

5* 
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E G Y H Á Z T Ö R T É N E L M I S Z A K S Z E M L E . 

1. C O N R A D U S K I R C H S . J . : Enchiridion Fontium Históriáé 
Ecclesiasticae Antiquae. Ed. 2. et 3. 80. (XXXII+624 1.) Freiburg. 
Herder, 1914. 8 M. 

Nem kevésbbé jó szolgálatokat tehet ez a munka is, mely 
az egyháztörténet ókorára vonatkozó fontosabb irott forrásokat 
tartalmazza. 1110 fragmentum van benne szakszerűen össze-
válogatva, a legjobb kiadások alapján. Mindazok a forráshelyek, 
melyekre az egyháztörténet tanításánál hivatkozni kell s amelyek-
nek bemutatása eddig sok mindenféle okból szinte lehetetlen 
volt, együtt találhatók e könyvben óriási könnyebbségére a tanár-
nak s megbecsülhetetlen hasznára a tanulónak. A görög szöveg 
mindig latin fordításban is megvan a vonal alatt. Kronologikus 
sorrendben következnek az egyes fragmentumok, de azért az 
ugyanegy kérdésre vonatkozók könnyen összeszedhetők a lap-
széli utalások s a pompás név- és tárgymutató révén. 

2. A kempteni (Kösel) Bibliothek der Kirchenväter c. gyűj-
temények i újabb kötetei: 

Des heiligen Kirchenvaters Eusebius Hieronymus aus-
gewählte historische, homiletische, dogmatische Schriften. Aus 
dem Lateinischen übersetzt von D R . L U D W I G S C H A D E , 1914. 
(LXXVI+498.) Band 15. Van benne 3 életrajz, 4 nekrológ, 4 
homilia, vitairatok Helvidius, Vigilantius s a pelagiánok ellen. 
A bevezetés és jegyzetek értékesek, a fordítás, ha nem is éri el 
az eredeti kerekded, elegáns, találó, szikrázó nyelvezetét, könnyen 
olvasható. 

Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus zweiund-
zwanzig Bücher über den Oottestaat. D R . A L F R E D SCHRÖDER. II. 

Band. (Buch I X — X V I . ) 512.1., 1914. Band 1 6 . A kereszténység e 
nagyszerű apológiájának fordítása méltó sz. Ágostonhoz. Az első 
8 könyv már régebben megjelent (e gyűjtemény legelső köte-
tében, 1911-ben). Kívánatos, hogy az utolsó részlet is hamarosan 
napvilágot lásson. 

Des heiligen Kirchenlehrers Ambrosius von Mailand Exa-
meron. Erstmals übersetzt von Pofessor D R . JOH. E D . N I E D E R -

HUBER . 1914. (CXXIV+294.) Band 17. Szt. Ambrus irodalmi 

1 L. e folyóirat 1914. évi októberi számát, a 707. lapon. 
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remekművét adja e kötet, a szentnek életét, iratait s theologiáját 
behatóan tárgyaló bevezetéssel. 

Des heiligen Kirchenvaters Aurelius Augustinus Bekent-
nisse. Aus dem Lateinischen übersetzt von Qymnasialoberlehrer 
D R . A L F R E D H O F F M A N N , 1 9 1 4 . ( X + 3 7 8 . ) Band 1 8 . Sz. 
Ágoston örökszép Vallomásainak egy újabb fordítása és pedig 
szép, élvezhető fordítása. A folyton szaporodó kiadások és for-
dítások eléggé bizonyítják, hogy e kiváló ember lelkiéletének 
finom, igaz, bensőséges leírását mennyien olvassák, hogy benne 
mint tükörben szemlélve magukat újabb és újabb önismeretet, 
vigaszt és bátorítást merítsenek. 

Des heiligen Kirchenvaters Augustinus Vorträge über das 
Evangelium des hb. Johannes. Übersetzt und mit einer Ein-
leitung versehen von Professor D R . T H O M A S S P E C H T . III. Band 
(Vorträge 55—124.), 1914. (XIII+392.) Szt. Ágoston előadásainak 
III. kötete szt. János evangéliuma fölött époly elismerésreméltó 
munka, mint a 2 első volt és hitszónokok meg általában a 
szt. Ágoston gazdag szelleme iránt érdeklődök nagy haszonnal 
olvashatják. 

3 . M . J. R O U Ë T D E JOURNEL S . J . : Enchiridion Patristicum. 
Editio altera aucta et emendata. Freiburg. Herder, 1913. 

4 . D E N Z I N G E R - B A N N W A R T : Enchiridion symbolorum, difi-
nitionum et declarationum. Editio 11. Freiburg. Herder, 1913. 

Az első a traditio nagy folyamának az atyákon, a második 
a hitvallásokon és a pápai és zsinati határozatokon át ömlő ágát 
fogja föl, gyűjti össze. A dogmatörténet szempontjából minda-
kettő megbecsülhetetlen, de általános egyháztörténeti érdekeknek 
is szolgálatában áll. A föntebb említett Kirch-féle Enchiridion-
nal együtt az egyháztörténet tanításának és tanulásának kimé-
lyítésére és megtermékenyítésére rendkívül sokat tehetnek. Meg-
érdemlik, hogy újból és újból rájuk terelődjék a figyelem. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

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

I. Könyvek. 
1. D R . G R Ó H JÓZSEF ügyvéd: Öröklési jog a magyar rám. 

kath. clerus tagjai után. Budapest, Kilián Frigyes utóda, 1913. 
122 1. Mint a szerző maga mondja, nem tudományos, hanem 
gyakorlati célt kíván szolgálni e munka a jog oly mezején, mely 
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irodalmi gazdagsággal egyáltalában nem dicsekedhetik. Ehhez 
képest mind az alsó, mind a főpapság öröklési jogának törté-
nelmi fejlődését csak egészen futtában tárgyalja, nem önálló 
kutatások alapján, hanem Kollányi Ferenc idevonatkozó művei 
nyomán. A fősúlyt a tételes jogszabályok ismertetésére helyezi. 
Pontonként magyarázza a végrendelet nélkül elhalt alsóbbrendű 
kath. papok után való öröklésnek ma érvényes jogát s az eljárást 
szabályozó igazság- és vallás- s közoktatásügyi miniszteri rende-
letet (T. 107/15. I. M. 1904. jún. 19.), i a főpapság után való örök-
lést illetőleg pedig az 1715 : XVI. t.-c.-et, a Kollonich-féle egyez-
ményt és a 13.249/1883 sz. igazságügyi és vallás- s közoktatásügyi 
miniszteri rendeletet. Az exegézis eléggé kimerítő, habár nagyobb 
világosság kedvéért kazuisztikusabb is lehetne. Különösen szerettük 
volna részletesebb kimutatását annak, hogy a végrendelet nélkül 
elhalt alsóbbrendű kath. papnak milyen jövedelemből eredő 
hagyatékára áll a különleges rend s feltüntetését annak az ellen-
mondásnak, mely a Kúria idevonatkozó 1909. évi 4349. és 
1910. évi 803. számú Ítélete között van. 

2 . F R A N C . X . W E R N Z : lus decretalium. Tom. V. De iudiciis 
ecclesiastirís. Lib. I. De iudiáis in genere et de iudiciis conten-
tiosis. Prati, Giachetti, 1914. 8°. (XVIII+575.) — Lib. II. De 
iudiciis críminalibus. Prati, Oiachetti, 1914. 8°. (IX-\-246.) 

Teljes immár az ujabb idők egyik legkiválóbb egyházjogi 
munkája, mely méltán helyezhető a másik nagy, klasszikus, monu-
mentális ujabbkori egyházjog, a Scherer-féle mellé, sőt előnyben 
van most már azzal szemben annyiból, hogy befejezett, amannak 
pedig III. kötete még mindig hiányzik s alig is van már remény 
arra, hogy valaha megjelenjen. Egyébként szépen kiegészíti egy-
mást a kettő : Wernz a positiv jogot adja elő, különös tekintettel 
a disciplina ecclesiae vigens-re, Scherer pedig a történet-kritikai 
módszer kiadósabb alkalmazásával a történeti fejlődésre helyez 
nagyobb súlyt. 

Az 1913-ban megjelent VI. kötet az egyházi anyagi büntető-
jogot tárgyalta, a két könyvben most megjelent V. kötet pedig a 
perrendtartást, és pedig az első a polgári, a második a büntető 
perrendtartást. Mint már a Vl-at, ezeket sem Wernz maga ren-

1 Ugyanazt, melynek szövegét a benne idézett régibb jogforrásokkal 
együtt dr. Várady L. Árpád kalocsai érsek adta ki 1904-ben. E régibb jog-
forrásokat (helytartótanácsi s kancelláriai rendeletek) Gróh a Függelékben, 
szintén közli. 
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dezte sajtó alá, hanem egykori tanítványai s később utódai a 
római Gergely-egyetemen, Ojetti és Vidal, mindkettő S.J., Wernz 
lithografikus jegyzetei s kéziratai alapján. 

Mindkét könyv külső berendezése megegyezik az előző 
kötetekkel. A szöveg tömör, szabatos, világos előadásban adja az 
élő jogot, amit a jegyzetek részletkérdéseknek, vitás pontoknak, 
régibb írók nézeteinek behatóbb ismertetésével tovább mélyítenek. 

A Liber I. a vitás ügyeknek perenkívüli (transactio, arbi-
trium) elintézési módjai után szól a bíróságokról általában, neve-
zetesen a per személyeiről s a bírói illetőségről, majd pedig az 
ünnepélyes és sommás polgári peres eljárásról. A Liber II. tár-
gyalja a tudnivalókat a büntető bíróságokról, amennyiben az 
előző könyvben nem foglaltatnak (a középkorban a peres és 
büntető eljárás még nem volt olyan élesen elkülönítve), majd 
pedig magát a büntető eljárást, de csak azokban a pontjaiban, 
amelyekben eltér a polgári peres eljárástól. Szól továbbá a 
büntető eljárás néhány különösebb formájáról, végül a peren-
kívüli eljárásokról fegyelmi ügyekben, «ex informata conscientia» 
és az oeconomica remotio eseteiben. 

Hogy épen olyan alapos tudás, az irodalom teljes ismerete 
és felhasználása, tiszta és biztos Ítélet jellemzik ezen köteteket, 
mint a megelőzőket, külön kiemelni sem kell. A tudomány és 
gyakorlat egyaránt nagy hasznát veheti e munkának. 

3. D R . HUSZÁR ELEMÉR : Egyházjog. II. kötet: Szentségi jog. 
(Ius sacramentale.) Budapest, 1914. Szt.-István-Társulat könyv-
kereskedése. 8°. 2601. 5 korona. Az 1913-ban kiadott Szertartásjog 
után kiadta immár a tudós szerző teljes Egyházjognak tervezett 
nagy munkájából a második kötetet is. A felölelt rengeteg anyagot, 
melynek pl. Wernz köteteket szentel, Huszár 137 oldalon tár-
gyalja. Módszere egészen különös : irodalmat sehol sem közöl és 
forrásokra nem hivatkozik. A forrásokat a könyv második felét 
kitevő törvénykönyvtervezet van hivatva pótolni, mely nagy körül-
tekintéssel és utánjárással összegyűjtött jogforrásokból van össze-
állítva az I. részben tárgyalt anyag sorrendjében. A jogi és jog-
történeti alapos ismeret, melyről a mű beszédes tanúságot tes', 
tiszteletreméltó. 

4. LUKÁCS JÓZSEF: A pápaválasztás jogtörtenete és tételes 
joga. Nagykanizsa, 1914. 273 1. Az első rész a pápaválasztás 
viszontagságos és változatos történetét mondja el kezdettől fogva 
a legújabb időkig, a második pedig a ma érvényes jogot, melyet 
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X . Pius «Vacante sede apostolica», «Commissum nobis» és X I I I . Leo 
«Praedecessores nostri» kezdetű konstituciói foglalnak magukban. 

5. H E R O D E K F E R E N C : Temetkezés,temetők és temetkezési jog. 
Pécs, 1915. 195 1. A temetkezés módjairól, a temetőkre és temet-
kezésre vonatkozó jogszabályokról szól Herodek munkája és 
áttekinthető, megbizható módon csoportosítja az idevonatkozó 
tudnivalókat. 

Mindkét most említett munka theológiai doktori értekezés. 
Örvendetes, hogy a Budapesten promoveálandók közt mindig 
szép számban akadnak olyanok, kik az egyházjogból veszik fel-
avató munkájuk témáját. Remélhető, hogy legalább egy részük 
később is műveli a jogot s gyarapítják nem túlságosan gazdag 
irodalmát. 

6 . N I K O L A U S H I L L I N G : Die Reformen des Papstes Pius X. 
auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung. III. Band. 
8°. (XIV+136.) Bonn, Haustein. 1915. X. Pius törvényhozói 
tevékenységének utolsó harmadfélévét öleli fel e kötet. A már 
régebben megjelent előző két kötet közül az első az 1903—1908, 
a második az 1909—1911. évi törvényeket tartalmazza. Ez a 
harmadik is ugyanazon elvek szerint készült, mint a korábbi kettő. 
A pápai és kúriai legújabb törvényeket a következő címek alatt 
csoportosítja: 1. A klérus kiképzése és nevelése. 2. Az egyháziak 
állapotbeli kötelmei. 3. Kivándorló papoknak szükséges igazolás. 
4. A római kúria szervezete és igazgatása. 5. A szuburbikárius 
püspökségek szervezete. 6. Az Egyesült-Államok és Kanada görög-
rutén püspökségeinek szervezete. 7. Szerzetesrendek és kongre-
gációk. 8. A kivándorlók lelki gondozása. 9. A boldoggá- és 
szenttéavatási perek rendtartása. A fontosabb törvények a Függe-
lékben szószerint is megvannak. Magában a szövegben pontos 
és megbízható kivonatban, könnyen áttekinthető formában, rövid, 
de szakavatott magyarázat, megokolás és kritikai méltatás kísé-
retében találjuk a törvényeket. A Bevezetésben X. Pius törvény-
hozásának a másvallásúakkal s az állammal szemben elfoglalt 
álláspontját jellemzi Hilling s arra az eredményre jut, hogy 
X. Pius egyedül a kath. egyház belső ügyeivel foglalkozik; az 
egyházon kívül állók érzékenységének sértése vagy a felekezeti 
béke zavarása távol áll tőle, sőt jogi téren oly engedményeket 
tesz a nemkatholikusoknak (a tisztán akatholikus házasságokra 
nem kötelező a forma Piana!), aminőt egyik elődje sem tett. 
Bizonyos súrlódások ugyan nem maradtak el a pápaság s a 
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protestánsok és államhatalmak közt (Borromaeus-enciklika, a «Sin-
gulari quadam» enciklika az interkonfesszionális szakszervezetek 
kérdésében, a «Sacrorum Antistitum»-ban előírt antimodernista 
eskü, a «Quantavis diligentia»), de ezeket a pápa egyrészt nem 
kereste, másrészt békülékeny s engedékeny magatartásával épen 
ő hárította el. 

Amit Hilling X. Pius törvényeinek tartalmáról és termé-
szetéről a II. kötet bevezetésében mondott, áll az ezen kötetben 
foglalt törvényekre is és általában az egész Pius-féle törvény-
hozásra. Rendkívül gazdag ez és kiterjed az egyházjognak minden 
vidékére. Spiritualisztikus jellegű, az egyház és hívek lelki szük-
ségleteire tekintő, idealismuson és supranaturalismuson alapuló, 
de azért semmiképen sem egyoldalú, realisztikus vonást nem 
nélkülöző. A kor veszedelmeiből kifolyólag sok e törvények 
közt az elhárító, védekező, negativ természetű, de van elég positiv 
rendelkezést tartalmazó is. Általában gyakorlatiak és egészen 
határozott előírásokat adnak X. Pius törvényei, amint azt a lelki-
pásztor-pápától másképen várni nem is lehetett. Azonkívül nem 
csekély előnyük, hogy közbül szigorú és magas követelményeket 
állítanak fel s a hagyományostól, a régitől nem egyszer eltérnek. 
A törvények formai oldalát tekintve, sok technikai bevégzettség 
tekintetében semmivel sem marad a világi törvények mögött (pl. 
a «Maxima cura»), egynéhánynál azonban világosság és szaba-
tosság tekintetében volna még kívánni való. 

Mindent összefoglalva, X. Pius törvényhozása a legnagyobb 
elismerésre, sőt egyenesen csodálatra méltó. Van olyan jelentő-
ségű, mint a trienti törvényhozás, mert mindakettő az egyház-
fegyelem egész területére kiterjed és ha egyszer meg fog jelenni 
a X. Pius-féle Codex iuris ecclesiastici, bátran lehet vele az 
egyházjog történetének új korszakát kezdeni. Sokszor ugyan 
ezzel ellentétes Ítéletet is lehetett olvasni és hallani X. Pius 
törvényeiről, de az vagy olyanok részéről eredt, akiknek elvük, 
hogy Romae semper contradicitur, vagy olyanok részéről, akik 
egy-egy reformtörvényt kiszakítva, a többivel való szerves össze-
függéséből helytelen megvilágításba állították, szellemét s cél-
zatát nem értve, félremagyarázták. Minél mélyebben merül bele 
az ember X. Pius reformtörvényeinek tanulmányozásába, annál 
nagyobb tisztelettel telik el a bennük rejlő vallásos mélység, 
fenkölt nemesség, türelem és gyakorlati célszerűség láttára s azok 
a fogyatékosságok, melyek itt-ott, mint minden emberi művön, 
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ezekben is szembeötlenek, semmikép sem csökkenthetik ezt ac 
nagyrabecsülést. 

Hilling munkája igen jó összefoglaló áttekintést nyújt X. Pius 
törvényeiről. 

7 . ULRICH S T U T Z : Die katholische Kirche und ihr Recht in 
den preussischen Rheinlanden. Lex. 8°. (IV+36.) Bonn, Marcus 
u. Weber, 1915. M. L20. A kitűnő egyházjogász, aki protestáns 
létére nagy tárgyilagossággal, a kath. egyház intézményeinek 
s igényeinek megértésével műveli az egyházjogot, legújabb 
munkájában a kölni és trieri egyházmegyék jogának történetét 
s jelen állását dolgozza fel. 1915-ben volt száz éve, hogy a mai 
Rheinprovinz Poroszországhoz került. Ennek az évfordulónak 
emlékére «Die Rheinprovinz 1815—1915» címen nagyobbszabású 
ünneplő irat van készülőben, melynek egyik fejezetéül van szánva 
a Stutz-féle külön kiadásban már most megjelent dolgozat. Nem 
a rajnai tartomány katholicizmusának, hanem csak egyházjogának, 
az ezen területen felállított egyházmegyék szervezetének és igaz-
gatásának történetét, fejlődését, jelen állapotát tárgyalja. Ismerteti 
a «De salute animarum» circumscriptiós bulla alapján a kölni és 
trieri egyházmegyék felállítását (vagy jobban: visszaállítását), 
a püspökválasztás jogát, a káptalanokat, az egyházmegyei közép-
ponti kormányzó szerveket, az esperesi kerületeket, zsinati vizs-
gálati rendet, a vegyes házasságok jogát, a rendeket és kongre-
gációkat, az 1860. évi kölni tartományi zsinatot s a szervezetben 
és közigazgatásban általa és utána életbeléptetett újításokat és 
kiegészítéseket, a lelkipásztori konferenciákat, a kulturkampfos 
idők jogi állapotát s végül a legújabb viszonyokat. Ámbár — 
amint már mondtuk — a rajnavidéki virágzó katholicizmusnak 
csak a csontvázát adja e munka, a jogot, mely az egésznek és 
életének hordozója és szabályozója, de nem maga az élet, mind-
amellett a rövid, de határozott és erőteljes vonásokkal megrajzolt 
jogtörténeti részletek közül nem egyszer kiérezzük a jogszabályok 
mögött pezsgő benső egyházi életet is. Nekünk különösen érdekes 
és tanulságos olvasmány, a mi diöcesan jogainkkal való össze-
hasonlítás szempontjából. 

8. A. S C H A R N A G L : Bayerisches Staatskirchenrecht. (Staats-
bürger-Bibliothek, Heft 55.) M. Gladbach, 1915, Volksvereins-
Verlag. M. 0'40. A bajorországi, egyházi ügyekre vonatkozó 
állami jogszabályokat ismerteti e kis munka. Nem a vonatkozó 
törvények és rendeletek gyűjteménye, mint nálunk Geisz mun-
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kája, hanem az említett joganyag rövid, rendszeres, áttekinthető 
feldolgozása. Ezek a fejezetei : A bajor állami egyházjog forrásai. 
Általános állami egyházjog (lelkiismereti szabadság, a gyermekek 
vallásos nevelése, hitfelekezetek elismerése, az elismert hitfele-
kezeteknek az államhoz és egymáshoz való viszonya). Az egyes 
hitfelekezetek különös joga. A magán hitfelekezetek. A szabad-
vallású hitközségek. Ez is, mint az előbb ismertetett munkáról is 
mondottuk, mi ránk nézve különösen annyiból érdekes, hogy a 
mi viszonyainkkal való tanulságos összehasonlításra ad alkalmat. 

II. Folyóiratok. 

1. A kánonjogi folyóiratok közül az Archiv für kath. Kirchen-
recht 1914. évfolyamának 1. füzetét már ismertette lapunk. A további 
füzetek fontosabb, általános érdekű cikkei közül megemlítjük a 
következőket: Hilling,a szerkesztő, a II.füzetben befejezi XIII. Leo 
egyházjogi intézkedéseinek ismertetését, a missiójogról szólva 
ezúttal. Ugyanezen füzetben Hilling a plébánosok közigazgatási 
úton való eltávolítását tárgyalja s a S. Congr. Consistorialisnak 
1913. dec. 3-án a pamiersi püspöknek adott rescriptuma alapján 
különösen azt a két kérdést veti föl, hogy vájjon 1) a kánonjogi 
értelemben vett plébánosok akaratuk ellen áthelyezhetők-e (olyan 
esetről van szó, mikor a plébános az áthelyezésre okot nem 
adott, hanem szolgálati érdekek kivánnák, hogy azon a másik 
plébánián működjék, melyre más megfelelő embert a püspök 
nem talál) — s e kérdést úgy oldja meg, hogy áthelyezhetők, de 
nem a Maxima cura alapján, mert az az amotióról, de nem trans-
latióról szól, hanem a régi jog idevonatkozó szabályai alapján; 
2) hogy az igazi és az ad nutum amovibilis plébánosok, akik 
egyenlőkké lettek a «Maxima cura» révén a tekintetben, hogy 
csak rendes eljárás útján mozdíthatók el, egyenlőkké lettek-e 
translatio tekintetében is. Hilling szerint igen. Ezek sem helyez-
hetők át ok nélkül, hanem épen úgy, mint az igazi plébánosok: 
ex causa necessaria. A 4. füzetben a férfiszerzetesek feloldozását 
szabályozó «In audientia» dekrétumot tárgyalja Hilling. 

Fr. Gillmann Huguccionak a Gratian-féle Dekrétumhoz írt 
Summája keletkezési idejéről írt tudós értekezést és Maassen-nel 
meg Schulteval polemizálva, 1188 és 1190 közé helyezi. — 
Hankievicz a «Cum de sacramentalibus» dekretumot (az 
apácák gyónásáról) interpretálja. — I. Löhr azt fejtegeti, hogy 
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miféle jogok illetik meg a plébánosokat és hiveket a templo-
mokra vonatkozólag a francia szeparációs törvény óta ; E. Oöller 
pedig azt a kérdést, hogy az egyházi bíróságoknál szereplő pro-
curator fiscalis tisztje miképen és mikor keletkezett. 

Az 1915. évfolyam füzetein erősen meglátszik a háború 
hatása. Nem a terjedelmet, hanem a munkatársak számát illetőleg. 
A cikkek nagyrészt magától a fáradhatatlan szerkesztőtől valók. 
Az egyik tőle való cikksorozat a szász püspökségből a római 
Rota elé került 1464—1513 közti pereket ismerteti levéltári kuta-
tások alapján, a másik pedig X. Pius egyházjogi reformtörvény-
hozását tárgyalja rokonszenvesen, nagy méltánylással. A szerzőnek 
föntebb ismertetett törvénygyűjteményében foglalt magyarázó és 
biráló megjegyzéseinek részletesebb kidolgozása e cikksorozat. 

2. A Zeitschrift der Savigny - Stiftung für Rechtsgeschichte 
kanonisztikus alosztályának III. és IV. kötete (1913. és 1914.) 
fekszik előttünk. A folyóirat hivatása az egyházjog történetének 
művelése s tartalmas cikkekkel törekszik e feladat betöltésére 
mind a két kötet. 

Az 1913. évi kötetnek különösen érdekes dolgozata E.Ott-é, 
a kánonjognak Cseh- és Morvaországba való benyomulásáról, 
ottani tanulmányozásáról és tudományos műveléséről. W. Mörmann 
a poenitentiale Martenianumról közöl rendkívül alapos és beható 
munkát, E.Jacobi pedig Gratian Decretumának s a legrégibb 
dekretistáknak perjogáról. Angol (H. W. C. Davis) és francia 
(P. Viard) nyelvű dolgozatok is vannak a kötetben, a kánonjog-
történeti tudomány internacionalismusának szép szemléltetése-
képen. Mikor jutunk megint ide a háború után? 

Az 1914. évi kötetben B. Simson a Pseudoisidor-féle gyűj-
temény keletkezési helyéről ír s már régebben felállított ama 
hipotézisét, hogy ez a hely Le Mans, az azóta felmerült ellen-
vetésekkel szemben alaposan, bár talán nem teljes sikerrel, védel-
mezi. Mörmann a poenitentiale Martenianumról az előző köte-
tekben írt tanulmányát magának a szövegnek óriási kritikai appa-
rátussal kisért kiadásával fejezi be. Q. Schreiber a cisztercitarend 
első exemtiós privilégiumát, az 1184. nov. 17-én kelt «Monasticae 
sinceritas disciplinae» kezdetű pápai okiratot ismerteti, a cister-
ciensiák teljes ismeretéről adva bizonyságot. Az apróbb közle-
mények rovatában többek közt U. Stutz, a szerkesztő is ír, és pedig 
a parochus szó használatbavételének időpontjáról s az előző köte-
tekben megjelent idevonatkozó közleményeinek kiegészítéseképen 
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megállapítja, hogy e szó a humanisták latinságában fordul elő 
először a mai értelemben, szélesebb körökben csak a XVI. szá-
zadban válik ismeretessé, a hivatalos egyházi nyelvhasználatba 
pedig a trienti zsinat óta került. 

Mindezen dolgozatokon felül az 1913. évi kötet 40, az 
1914. évi 29 könyvismertetést hoz. 

Az egyházjogtörténeti kutatások mai állásáról tájékozódni 
ezen folyóirat figyelemmel kisérése nélkül lehetetlen. 

3. A francia Le canoniste contemporain 1914-iki évfolyamából 
csak az első félévi füzetek jutottak el hozzánk. 1914 közepétől 
(az augusztusi számtól) kezdve a háború miatt egy füzet sem 
jött meg. Azt sem tudni különben, hogy egyáltalában él-e a 
folyóirat. Az előbb említett két életerős német folyóirathoz képest 
roppant vérszegény a franciák egyházjogi szaklapja. Az egyes 
füzetekben legtöbbször két értekezés és néhány könyvismertetés 
található, a többi helyet az Acta Apostolicae Sedis leközlése 
foglalja el. Az említett füzetekben A. Villien-tő\ van cikksorozat 
a római kúria reformjáról s valamennyiben egy-egy a szer-
kesztőtől, A. Boudinhon-ió\ aktuális egyházjogi kérdésekről, leg-
többnyire ujabban kiadott pápai törvényekről. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

Fizetések nyugtatása. 
1914-re 12 koronát fizettek : Antoni Ferenc, Róm. kath. plébánia Üllő. 
1915-re 12 koronát fizettek: Antoni Ferenc, dr. Béky László, Chobot 

Ferenc, György Gábor, dr. Haiczl Kálmán, Kovács Kálmán Pusztataksony, 
Koller Miksa, Lebovics Dániel, Mátyás Béla, Róm. kath. plébánia Poprád, 
Róm. kath. plébánia Szalacs, Rácz Ferenc, Radványi József, dr. Rejó'd Tibor, 
dr. Sánta János, Teller Vince, Tóbi József. 

9 koronát fizetett : Kmetz György. 
6 koronát fizettek : Evetovich János, Hamvas Endre, dr. Horváth Ferenc, 

Loschert Kázmér, dr. Sashegyi Aladár, dr. Sziklay János . 
4 koronát fizetett : Dr. Babura László. 
3 koronát fizetett : Bagotai Lengyel Kornél. 
1916-ra 108 koronát fizetett : Gróf Zichy Gyula pécsi püspök. 
50 koronát fizetett : Dr. Várady Árpád Lipót kalocsai érsek. 
24 koronát fizetett : Dr. Wedenich Endre. 
12 koronát fizettek: Dr. Ambrus István, Ambrus Artúr, Antoni Ferenc, 

Babura László, Bálás Lajos, dr. Balits Antal, dr. Balázs Endre, Ballon Lajos, 
Báth László, Barabás György, dr. Bartalos Gyula, gróf Batthyányi Vilmos, Bene-
dekrendi apátság Kőszeg, Benedekrendi apátság Tihany, Benedekrendi apátság 
Bakonybél, Benyák József, Bezdán János, dr. Boromissza Tibor, Blazsejovszky 
Ferenc, dr. Boda János, dr. Breyer István, dr. Bundala János, Czier Ferenc, 
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Czeizel Gábor, dr. Czilek Balázs, Cisztercita r. főgimn. tanári könyvtára Pécs, 
Cisztercita rendház Zircz, dr. Császik István, gróf Csekonics Endre, Cser Vendel, 
Cserei János, dr. Csernoch János, Csúcs István, Debreczeni János, Dedek-Crescens 
Lajos, Dobrányi Károly, Dóczy Endre, Domokosrend Szombathely, Domokos-
rend Vasvár, Dráveczky Kálmán, Drexler Antal, Druga László, dr. Dunay 
Alajos, Elszner József, Esperesi hivatal Csomaköz, Erdó'ssy Ferenc, Erőss Károly, 
Fábián Dénes, Fábián János, dr. Fejér Geró', dr. Fekete Vince, Ferencr. zárda 
Galgócz, Ferencrendi zárda Kaplony, Ferencrendi zárda Medgyes, Ferencrendi 
zárda Pápa, Ferencrendi zárda Szakolcza, Ferencrendi zárda Szécsény, Ferenc-
rendi zárda Székesfehérvár, Ferencrendi zárda Szombathely, Ferch Mátyás, 
Főgimnázium igazgatósága Csíkszereda, Főgimnáziumi tanári könyvtár Eszter-
gom, Főgimn. tanári könyvtár Komárom, Főgimn. tanári könyvtár Rozsnyó, 
dr. Fibiger Sándor, Fiedler István, Fischer-Colbrie Ágost, dr. Frentiu Valér, 
dr. GallóSimon, dr. Gere Gábor, Glatt Ignác, Graeffel János, Grósz Béla, Giirthler 
József, Gyenes Antal, dr. Halászy Caesar, dr. Hindy Zoltán, Horváth János, 
Hittudományi kar dékáni hivatala Bpest, Hegyi Pál, dr. Hernitz József, Hartsár 
István, báró Hornig Károly, Horváth Győző, dr. Horváth Jenő, Hoffmann János, 
Heckenberger Konrád, Hudyma Emil, Janics Ferenc, Jánosi József, Jekelfalussy 
Viktor, Jeszenszky Alajos, Jézustársasági rendház Nagyszombat, Juhász Márton, 
Juhász Kálmán, Kármeliták rendháza Győr, Kath. Kör Nagyvárad, Kath. Kör 
Veszprém, Kath. Szövetség Budapest, Káuzli Dezső, Kegyesrendi főgimnázium 
Budapest, Kegyesrendi Főnökség Budapest, Kegyesrendi ház Nagybecskerek, 
Kiss István, dr. Klaucz György, Kleiner Lajos, özv. Koczán Gyuláné, dr. Kohl 
Medárd, Kollányi Ferenc, dr. Kokas János, Kondor István, dr. Koperniczky Fe-
renc, Kozári Gyula, Középponti Kath. Kör Bpest, Kránitz Kálmán, dr. Kram-
mer György, Krssák János, dr. Krüger Aladár, Komócsy István, dr. Kováts 
Kálmán, Kudora János, Láng Antal, Lazarista Missióház Budapest, Ley József, 
Litvay Péter, dr. Lukcsics József, Magyar Zsigmond, gróf Mailáth Géza, gróf 
Mailáth Györgyné, gróf Majláth Gusztáv, Marszina Alajos, Mayer Károly, 
dr. MelichárKálmán,Mergár Lajos, dr. Mester János, dr. MihályfiÁkos, dr.Mihályi 
Viktor, Mikes Lajos, Mináritz József, dr. Mohi Antal, dr. Molnár Ignác, Molnár 
Zsigmond, Nagy Mátyás, Mosányi Dénes, Németh József, dr. Némethy Gyula, 
Nezmerák Imre, Nóvák Antal, Országh Emil, Olajos József, Pacha Ágost, Papne-
velőint. Gyulafehérvár, Papnevelő Beszterczebánya, Papnevelő Rozsnyó, dr. Pa-
taky Arnold, Páder Rezső, Pár István, dr. Párvy Sándor, Pásztor Ferenc, 
Pázmány Egylet Vácz, Peszeki Ferenc, Petsár Béla, Plébániai hivatal Debrőd, 
Pléb. hiavatal Galgócz,Pléb. hivatal Iskaszentgyörgy, Pléb. hivatal Kishegyes, 
Pléb. hivatal Lovasberény, Pléb. hivatal Ruttka, Pléb. hivatal Kunosvágás, 
Plébániai hivatal Vághosszufalu, Polák István, Pozsgai József, Premontrei 
székház könyvtára Csorna, dr. Prohászka Ottokár, dr. Vuchovszky Bálint, Pius 
kollégium Pécs, Pécsi püspöki könyvtár, Püspöki konviktus Szatmár-Németi, 
Prokop Sándor, Privitzky Gyula, dr. Pobozsny Róbert, Premontrei kanonok-
rendi ház Lelesz, dr. Radnai Farkas, Radnai Győző, Radnich Imre, dr. Ragats 
Rezső, Ragány Bertalan, dr. Rajner Lajos, Rácz Endre, Ridarcsik Imre, Robicsek 
Ferenc, Rosos István, Rott Nándor, Salati Ferenc, Saly László, Sáfrán József, 
Simon István, Süttő Gyula, dr. Scheffer János, Schiffler Ferenc, Stenger Gyula, 
Stőhr Géza, Streit Ferenc, dr. Stuckner János, Szabó István, Szabó Jenő, Szabó 
Sándor, Számord Géza, Szentes Anzelm, Szepessy Lajos, gróf Széchényi Aladár, 
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Székely Gyula, Székeskáptalan Szepeshely, Szekeres Fábián, Szemnecz Emil, dr . 
Szmrecsányi Lajos, Szuhán István, Takáts György, dr. Takács Menyhért, Taksony 
János, Tamási Áron, Tanitóképzó'intézet Pécs, Tauber Sándor, Thym Adolf, 
Tomesko Alajos, Tonner József, dr. Tóth József, dr. Tóth Vince, gróf Üchritz 
Amadé Emiiné, dr. Uhl Károly, dr. Való Simon, Varga József, Velics László, dr. 
Vécsey József Aurél báró, Vida József, Vurglich Gusztáv, Wajdics Gyula, Warga 
Manó, Weber József, dr. Wolkenberg Alajos, dr. Zalka László, Zábrátzky György, 
dr. Zoltvány Irén, Zomora Dániel, dr. Zsembery István, 

io korona 80 fillért fizettek : Kath. Kör Pécs, Stein János könyvkereskedő. 
10 koronát fizetett : Dr. Hanauer Á. István. 
8 koronát fizetett: Hladik Ágoston. 
7 koronát fizetett : Pázmány Kör Innsbruck. 
6 koronát fizettek : Bagotai Lengyel Kornél, Szent Benedekrendi főapát-

ság Pannonhalma, Szent Benedekrendi tanári kar Pannonhalma, Szent Benedek-
rendi papnövendékek Pannonhalma, Evetovics János, Faust Antal, Szent 
Ferencrendi ház Boldogasszony, Szent Ferencrendi ház Kecskemét, Gábor Pál, 
Györkő Ferenc, Hodács Ágost, Hofmeister Ferenc, Hold Ádám, dr. Kis György, 
Krssák József, Mayer Ker. János, Mészáros Armand, Monisca Pompei, dr. Nagy 
János, Nogáll László, Pányik József, Peszlen Károly, Pévald Vilmos, Róm. kath. 
plébánia Felsőmeczenzéf, Rajczi János, dr. Sashegyi Aladár, Scheid Henriette, 
Scheidt Miklós, Szabó István, Szeifricz István, Szent Imre kollégium Budapest I., 
Teffert Ferenc, Tóth Lajos, Vasvármegyei róm. kath. Kör, Városi nyilv. Könyv-
tár Budapest, Vucskits Imre, Wagner Nándor, dr. Zahoray Pál, Zámboy Béla, 
Zatkovics Antal. 

5 korona 40 fillért fizettek : Belvárosi Kath. Kör Székesfehérvár, Kath. 
Kör Szeged, Kath. Kör Vácz, Országos Kaszinó Budapest. 

2 korona 70 fillért fizetett : Premontrei kanonokrendi ház Kassa. 

A nyugtatást január 12-én zártam le. 
Igen tisztelt megrendelőim, akik 1916-ra még nem fizettek, 

szíveskedjenek a mult füzethez mellékelt befizetési lapot igénybe 
venni. 

A hátralékosok legyenek szívesek úgy a jövőre szóló elő-
fizetést, mint a hátralék lefizetését teljesíteni. A hátralékosokat 
ismételten külön levélben is felszólítottam, de még mindig sokakat 
hiába. Ezzel nekem, mint kiadónak nagy kellemetlenséget sze-
reznek. A folyóiratnak nyomtatási és egyéb költségei igen nagyok, 
most a háború alatt jelentékenyen nagyobbak, mint máskor, s 
ezt mind a megrendelők beküldött díjaiból kell fizetni. Emellett 
az igazságosság szoros kötelessége, hogy a megrendelés által 
vállalt kötelezettségnek eleget tegyünk s a megküldött értékért 
a megállapított és elvállalt ellenértéket beszolgáltassuk. 

Érdemes megrendelőimet nagyon kérem, maradjanak meg 



8 0 FIZETÉSEK NYUGTATÁSA IT 

hűségesen a folyóiratnál, sőt megrendelésre másokat is, könyv-
tárak és intézetek vezetőit is, biztassanak. A legrégibb magyar 
időszaki vállalatnak fenn kell maradnia ; a 76 éves Religio-nál 
régibb lap vagy folyóirat Magyarországban nincs. 

Megrendelőimet nagyon kérem, hogy úgy a maguk, mint 
intézet részéről is egyenesen nálam tegyék megrendelésüket és 
hozzám küldjék be a megrendelési díjat s ne vegyenek igénybe 
könyvkereskedőt. Ezt azonban nem azért kérem, hogy a könyv-
kereskedői járulékot megtakarítsam, hanem kizárólag azért, hogy 
a közvetítéssel járó sok-sok bizonytalanságtól és tévedéstől a 
megrendelő és kiadó mentek maradjanak. Lehet, hogy a könyv-
kereskedő igénybevétele némelyeknek s kivált intézetek vezetői-
nek kényelmére van, de ezzel szemben a zavarnak veszedelme 
igen nagy. Ugyánily szempontból az sem kívánatos, hogy többen 
együttesen intézzék el a megrendelés és fizetés ügyét, pl. egy 
intézet tagjai; ebből is bizonytalanságok és tévedések szoktak 
származni. 

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. 

Azon vagyok, hogy folyóiratom tartalmilag érdekes, címé-
nek lehetőleg megfelelő, igazán tudományos hit- és bölcselet-
tudományi közlöny legyen. 

De egyúttal arra is mindent elkövetek, hogy folyóiratom 
külső kezelése is tökéletes legyen. A teljesített fizetések nyug-
tatása is ezt célozza. Bármennyire igyekezzem is minden bekül-
dött díjat pontosan bevezetni, mégis előfordulhat tévedés, a 
megtörtént vagy nem történt nyugtatványozás minden tévedés 
felderítésére alkalmat ad. 

Debreceni Egyetemi Könyvtár 
Átengedett fölöspéldáay 



Babérlombok a hősök sírjára. Elmélkedések és imák. 1915. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. Kötve 1 korona. 

Dr. Zsigovits Béla. Szenvedések iskolája. A Szent-István-
Társulat 299. népiratkája. 30 fillér. 

Imák a harcban elesettekért, gyászkeretes szép képekkel. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. 

Máthé |ózsef plébános Várfalván. Papok otthona és sanato-
riuma. Külön lenyomat a «Religio» 1915-iki évfolyamából. 

Tokaj-Hegyaljai (gyógyító) bor betegeknek, misebornak, 
ajándéknak, ünnepélyekre. 

Póstacsomag : (4 üveg) 8, 10, 12, 14 korona. 
3 liter szomorodni 13 kor. 
6 liter szomorodni 24 « 
3 liter asszu 22 « 
6 liter asszu - 42 « 

Árjegyzéket szívesen küld : 
Sztareczky Géza rk. igazgató-tanító, bortermelő 

Tolcsva, Tokaj mellett. 

* MŰ1NTÉZET. * 

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

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r # u d v a r i s z á l l í t ó , a 

Ferenc József-rend l o v a g j a . 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 



Görcsöni Dénes 
(FRIEDREICH ISTVÁN) 

korszakos művének, 

s 

második, befejező kötete most jelent meg. 

A két nagy, vaskos kötet-
ből álló mű ára 20 korona. 

A mi felejthetetlen és pótolhatatlan 
Qörcsöninkben nemcsak egy fényes 
tollú és jellemű publicista lakozott, 
hanem egy gazdag szellemű, első-
rendű kutató és alkotó tudós is 
rejtőzött, ki kora ifjúságától fogva 
egy egész élet szívós kitartásával 
dolgozott monumentális nagy mű-
vén, gróf Széchenyi Istvánnak hozzá 
* méltó nagyszabású életrajzán * 

Megrendelhető a 

Szent-lstván-Társulat könyvkereskedésében, 

Budapest, IV. ker., Kecskeméti-utca 2. sz. 

/ 
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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 1900 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
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Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18. 



A VILÁGI PAPOK KÁNONI ENGEDELMESSÉGE. 

Második, befejező közlemény. 

V. A kánoni engedelmesség főbb tárgyai részletesen. 

AKÁNONI engedelmesség a mondottak szerint minden egyházi 
ügyre kiterjed, amelyre a püspöknek joghatósága van, külö-

nösen pedig mindarra, ami a papok életmódjára és lelkipásztori 
működésére vonatkozik. Azonban nem olyan könnyű egyenkint 
felsorolni ez engedelmesség tárgyait, hiszen azok a különböző 
helyek, korok és nemzetek szerint változnak. Épen azért a 
régebbi egyházjogászok, a decretalisták megelégedtek az általános 
szabályok előadásával és mint Hinschius mondja, e kérdéssel 
igen mostohán bántak el.1 Ujabban főleg Heiner és Claeys-Bouuaert 
foglalkoztak az engedelmesség részleteivel is behatóbban. Vegyük 
mi is szemügyre a papi engedelmességnek néhány legfontosabb 
mozzanatát. 

A) Mindenekelőtt szent kötelessége a papságnak lelkiisme-
retesen betartani a megyéspüspöknek az egyházi férfiak épületes 
életmódjára vonatkozó előírásait. 

Az egyház megszabja ugyan áltatánosságban— úgy a Cor-
pus iuris-ban, főként «de vita et honestate clericorum» c. fejezeté-
ben,2 mint egyes zsinatokon, különösen a trienti egyetemes 
zsinaton — azokat a főbb követelményeket, amelyeket papjaival 
szemben felállít; azonban itt is csak inkább az általános elveket 
és kereteket jelöli meg, amelyeket kitölteni és a helyi körülmé-
nyekhez alkalmazni a püspök joga és kötelessége. A legtöbb 
püspök élt is ezzel a jogával. 

így az egyház általános törvényei előírják,3 hogy a papok 
trendjüknek megfelelő ruhát» viseljenek. E ruha minőségét a 
püspök pontosabban is körülírhatja. Nálunk az egyházi ruházat 

1 Id. Schneider i. m. 3Q7. 1. 
2 L. III. t. 1. in X. 
3 Trid. zsin. sess. XIV. c. 6. de réf. : ;,.!,,. 

Religio, liittud. és bölcs, folyóirat. 6 
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a reverendát, kollárét és cingulust jelenti; Rómában az előirt 
papi öltözethez a külön papi kalap és a «soprabito» vagy pedig 
a «ferraiuôlo» is hozzátartozik. Másutt, pl. Amerika és Német-
ország legtöbb egyházmegyéjében, vagy nálunk a gyulafehérvár-
fogarasi gör. kath. egyháztartományban meg van engedve az egy-
házi ténykedésen kívül a tiszteséges «papi civil» használata is.1 

Az egyház kötelezi minden papját, hogy erényes életet éljen és 
keresztény tökéletességre törekedjék. A tökéletesség elérésére szol-
gáló eszközöket, a gyakoribb szent gyónást, a lelkigyakorlatok 
végzését... a püspök részletesen és kötelezően előírhatja. így a 
legutóbbi gyulafehérvári egyházmegyei zsinat megkívánja, hogy 
az egyházmegye papjai legalább havonkint gyónjanak ;2 a pistoia-
prato-i egyházmegyei zsinat (1892) pedig arra inti papjait, hogy 
minden héten végezzék gyónásukat, de semmi esetre se halasszák 
két hétnél tovább.3 Úgyszintén a lelkigyakorlatok végzését is 
előírhatja a püspök. A gyulafehérvári zsinat pl. kötelezőleg írja 
elő legalább minden második esztendőben;4 a pécsi püspök 
1907-ben elrendelte, hogy minden papja, ha lehet évenként, de 
okvetlenül legalább minden harmadik évben tartson exercitiumot,5 

az említett pistoia-prato-i zsinat pedig büntetés terhe alatt köve-
teli meg, hogy a papok legalább öt évenkint egyheti lelkigyakor-
latot végezzenek.6 A kánonok megszabják nagy vonásaiban, hogy 
milyen női személyeket alkalmazhatnak a papok házi szolgálatukra;7 

a püspök egészen pontosan megállapíthatja azokat a feltételeket, 
amelyek mellett papi házban valamely nőt alkalmazni lehet: 
hogy pl. jóhirű, magasabb korú legyen, ne legyen elvált asszony, 
ne étkezzék a pappal együtt, kivéve ha szülő vagy testvér, amint 
ezt pl. a gyulafehérvári zsinaton az erdélyi püspök elren-
delte.8 A püspök hivatott magyarázója azoknak a kánonoknak isr 

1 Conc. Prov. primiim provinciáé eccl. gr.-cath. Alba-Julien, et Fogara-
sien. celebratuni a. 1872. pg. 146. (Balázsfalva, 1882.) 

2 Acta c. IV. §. 31. pg. 6. V. ö. az esztergomi zsinat erre vonatkozó 
elóirását (c. VI. 1. n. 14. pg. 82.) és a pécsi püspök buzdítását 1909. (Sipos 
I. m. 106. 1.) 

s L. Archiv LXXVI. köt. (1896) 57. 1. 10. sz. 
4 Acta c. IV. §. 31. pg. 6. 
5 Sipos i. m. 106. 1. 
6 Archiv, i. h. 57—58. 1. 11. száma. 
7 L. III. t. 2. in X : De cohabitatione clericorum cum mulieribus. 
8 Acta c. IV. §. 32. b—c., pg. 7. V. ö. a pécsi egyházmegyére vonatko-

zólag Sipos i. m. 97. 1. 
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amelyek a papoknak bizonyos foglalkozásokat és szórakozásokat 
megtiltanak. így tiltotta el 1822-ben Király József, pécsi püspök a 
színházlátogatást, még pedig a javadalomtól való felfüggesztés terhe 
alatt.1 Ez alapon szabja meg a pistoia-prato-i zsinat egész részle-
tességgel, milyen pénzügyletekkel szabad foglalkozni papjainak, 
hogy a «negotiatio clericis vetita» bűnébe ne essenek.2 Hasonló-
képen körvonalozhatja a püspök a kánonoknak a vadászatról 
szóló intézkedéseit. A kánonok nem tiltják feltétlenül a vadászatot, 
inkább csak a nagy zajjal történő, sok időt igénylő és feltűnést 
keltő «venatio clamorosa»-t,3 de a püspöknek jogában áll min-
dennemű vadászattól is eltiltani papjait, ha különös oka van erre, 
ha pl. a nép nagyon megütköznék rajta, vagy a papok közt 
nagyon elterjedt volna a vadászszenvedély, főleg ha a vadászat 
kötelességük pontos teljesítésében vagy a residentia betartásában 
gátolná őket. Ezért sok helyütt tiltva, vagy legalább is korlátozva 
van a papok vadászata.4 Nálunk a pécsi egyházmegyében egy 
1826-i rendelet tiltja a vadászterületek «exarendatio»-ját,s az 
1872-i balázsfalvi zsinat pedig kimondja: «Synodus haud potest 
tolerare, ut sacerdotes ferarum venatui vacent».6 A körülmények 
sokszor szükségessé vagy kívánatossá tehetik, hogy a püspök 
olyan dolgokat is megtiltson papjainak, amelyekről a kánonok 
nem szólanak. így tiltotta meg 1894-ben b. e. X. Pius pápa 
mantuai érsek korában szigorú büntetés terhe alatt a kerékpáro-
zást, mint olyat, amely a papi szerénységgel és komolysággal 
összeegyeztethetlen. Hasonló tilalmat bocsátott ki Meszlényi 
Gyula, szatmári püspök is, és a S. C. Ep. et Reg. 1894. szeptember 
28-án megdicsérte eljárását, mert «e tilalom nemcsak magukat a 
papokat menti meg a testi sérülés veszedelmétől, hanem sok 
botránynak veszi elejét és megakadályozza, hogy a papok a hívek 
előtt nevetség tárgyává legyenek».? Ugyanily tilalom áll fenn 
1896 óta a trienti egyházmegyében is.8 

A püspöknek a papi életmódot szabályozó rendelkezéseit 

» Sipos i. m. 98. I. 
2 Archiv i. köt. 59. köv. 1. 
3 V. ö. 1. V. t. 24 : de clerico venatore in X. A trid. zsinat is csak e 

szavakkal tiltja : «Ab illicitis venationibus... abstineant». Sess. XXIV. c. 12. de ref. 
4 L. Aichner i. m. 24—25. I., Perathoner i. m. 40. I. 4. j. 
5 Sipos i. m. 97—98. 1. 
6 Acta 144. 1. 
* Acta S. Sedis XXVII. köt. 437. I. 
8 Perathoner i. m. 40. 1. 2. j. 

7* 
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nemcsak az egyházmegyei papság tartozik lelkiismeretesen meg-
tartani, hanem — legalább a külső életmódra vonatkozókat — 
az egyházmegye területén tartósabban időző idegen papok is a 
botrány vagy feltűnés elkerülése végett.1 

B) A kánoni engedelmesség egyik legfőbb követelménye, 
hogy egy pap se hagyja el püspöke tudta és beleegyezése nélkül 
azt az egyházmegyét, amelynek szolgálatára szenteltetett. XIV. 
Benedek pápa az egyházmegye kötelékében való megmaradás 
kötelességét, mint a szentelésben tett igéret legelső következmé-
nyét jelöli meg a már idézett «Ex quo» kezdetű apostoli konsti-
tuciójában.2 E kötelességgel azonban később külön és behatób-
ban szándékom foglalkozni, azért e helyen legyen elég azt 
egyszerűen megemlíteni. 

C) De nem elég az egyházmegye kebelében csak megma-
radni, hanem ott a lelkek üdvén működni is kell. A munkakör 
kijelölése a főpásztor joga; ezzel szemben minden papnak köte-
lessége a püspöktől reá ruházott hivatalt elfogadni, hacsak valami 
különös ok miatt a püspök őt fel nem menti. Ugyanis minden 
pap kizárólag a hívek lelki üdvének munkálására, az egyházmegye 
szolgálatára nyerte a papi rend kegyelmét;3 ámde az egyház-
megye szükségletének és a hívek lelki javának megítélésére 
egyedül a püspök van hivatva, azért az ő joga mindenkinek 
kijelölni a maga helyét az egyházmegye szolgálatában, az alatt-
valók kötelessége pedig azt engedelmes lélekkel betölteni. 

Ha a püspök nem helyezhetné el kötelező erővel papjait, 
hanem mindenki csak a neki tetsző munkakört foglalná el, akkor 
illuzóriussá válnék a püspök joghatósága, lehetetlenség volna az 
egyházmegye kormányzása és üres frázissá válnék a felszentelés 
alkalmával tett engedelmességi igéret. Ha nem volna köteles 
minden pap a neki kiszabott téren működni, akkor sok pap tel-
jesen munka nélkül maradna és tétlenségben élne, amitől pedig 
nagyon irtózik az egyház felfogása. 

Ez okoknál fogva az egyház elvben mindig vallotta a püs-
pöknek e rendelkezési jogát, bár az elvnek gyakorlati alkalmazá-

V. ö. a III. f. 4. pontjában mondottakkal. 
2 «Libenter agnoscimus Presbyterum hujusmodi promissionis vigore, 

ea lege, inter alias, adstrictum teneri, ut a servitio Ecclesiae, cui in ordinatione 
addictus fuerit, discedere nequeat sine licentia episcopi». Const. Sélectae 
p. I. pg. 285. 

3 Trid. sess. XXIII. c. 16. de ref. •••'•• 



A VILÁGI PAPOK KÁNONI ENGEDELMESSÉGE 85 

sában szigorúbb-enyhébb irányban hullámzás észlelhető a külön-
böző korszakokban. Föltétlenül legszigorúbb volt a legrégibb 
századok praxisa, amikor a szentelés által minden pap egy bizo-
nyos egyház, leginkább a székesegyház szolgálatába lépett és a püs-
pök szeme előtt, tökéletes alárendeltségben működött. A középkor 
már igen kevéssé alkalmazza ezt az elvet. Amikor annyi egyszerű 
javadalom volt, amelynek egyedüli terhe volt a zsolozsma napon-
kénti elmondása vagy a szent mise bemutatása — sokszor resi-
dentia-kötelezettség nélkül ; — amikor továbbá a papok és szer-
zetesek száma legtöbb helyen túlságosan is nagy volt, csak 
természetes, hogy az egyháziak nagyobb szabadságot és függet-
lenséget élvezhettek és ritkán vált szükségessé e kánoni elv 
alkalmazása. A trienti zsinat imént említett fejezete újból hangoz-
tatja a régi elvet; de mivel a középkori viszonyok, az egyszerű 
javadalmak és egyházi személyek nagy száma még legtöbb helyen 
jó sokáig megmaradtak, kezdetben igen ritkán került arra a sor 
hogy a püspökök papjaikat valamely állás elfogadására kötelez-
zék. A zsinat magyarázatára alapított S. C. Concilii is enyhébb 
irányban értelmezte a zsinat ebbeli előírásait, vagy legalább is 
elnézte az enyhébb gyakorlatot, i Legújabb időben azonban a 
kongregáció felfogása sokkal szigorúbb lett; ismételten hang-
súlyozza és alkalmazza azt az elvet, hogy a püspök kötelezheti, 
sőt bizonyos esetekben egyházi büntetésekkel is kényszerítheti 
papjait egy meghatározott munkakör elfogadására. 

A praxis curiae szigorúbb irányban történt változását a mai 
viszonyoknak a középkoriakkal szemben való nagy átalakulása 
tette indokolttá, sőt szükségessé. Ugyanis 1. ma már alig van 
egyszerű egyházi javadalom és így ritkán akad olyan javadalmas 
pap, akinek minimális munkakörét az alapító levél pontosan 
megszabná, úgy hogy ezenkívül más munkára nem volna köte-
lezhető. Ma a papok kötelessége inkább csak általánosságban 
foglaltatik benne abban az igazságban, hogy a hívek lelki üdvén 
kell munkálkodniok és a püspök jelöli meg, mely konkrét téren 
teljesítsék ezt az általános nagy hivatást. 2. Épen a javadalmak 
csökkenése, sőt egyes országokban teljes megszűnése miatt, ma 
már ritkán szentelnek valakit egyházi javadalom címére ; a családi 
vagyon (Patrimonium) is ritkán fordul elő mint szentelési cím. 
Helyettük új természetű címek lesznek mind gyakoribbak, ami-

1 Claeys Bouuaert i. m. 265—274. 1. 
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lyen nálunk a servitium dioecesanum, Németországban a titulus 
mensae, Franciaországban a titulus obedientiae és más ezekhez 
hasonló.1 E címek lényege abban áll, hogy a felszentelendő fel-
ajánlja munkáját a püspöknek, mint az egyházmegye képviselő-
jének, a püspök pedig ennek fejében megígéri, hogy az egyház-
megye gondoskodni fog az új pap tisztességes megélhetéséről; 
tehát mintegy szerződés jön létre pap és püspöke között. Az ily 
címre szentelt papnak úgy munkaköre, mint megélhetése inkább 
függ a püspöktől, mint régen, azért nem csodálkozhatunk, ha a 
S. C. Conc. felfogása szerint ma bizonyos tekintetben a gyakor-
latban szabadabban rendelkezhetik a püspök papjaival, mint 
azelőtt. Igaz ugyan, hogy az általános egyházjogban még nem 
szerepelnek ezek az új címek, de mégis annyira elterjedtek, hogy 
a praxis curiae felfogására is bizonyára irányítólag hatnak és 
nem lehetetlen, sőt valószínűnek látszik, hogy az újabb egyház-
jogi kodifikációban már mint rendes szentelési címek fognak 
szerepelni. 3. Ehhez járul újabb időben a papok számának foly-
tonos csökkenése. Míg az evangéliumi munkások száma állan-
dóan apad, addig az aratás mind nagyobb, mind nehezebb és 
terhesebb lesz. Azért manapság igen gyakran előállhat a szükség 
esete, a necessitas animarum, és ilyenkor érvényesülést követel a 
usuprema lex salus animarum» elve. Ez elv szerint a püspök 
könnyen kényszerülhet papjait olyan munkára is kötelezni, amelytől 
azok természetüknél fogva talán irtóznak és ugyanezen elv szerint 
a pap többször lesz kénytelen lemondva egyéni hajlandóságairól, 
akaratát és önmagát áldozatul hozni egy magasabb érdeknek. 

A S. C. Conc. eme szigorúbb felfogását néhány újabbkeletű 
konkrét esetben is bemutatjuk. 

A pármai püspök harminc évvel ezelőtt panaszkodott a szent-
szék előtt, hogy egyházmegyéjében, sőt magában Pármában is 
sok pap tartózkodik jóformán teljesen tétlenül, míg húsz plébánia 
kénytelen lelkipásztor nélkül lenni, és megkérdezte, vájjon köte-
lezheti-e, ha kell egyházi büntetésekkel is, tétlen, de különben 
jó egészségnek örvendő papjait, a hívek lelki gondozásának 
elvállalására legalább addig, míg alkalmas lelkipásztorról gondos-
kodhatik. A S. C. Conc. 1886. január 17-én adott válaszában ezt 
ideiglenesen megengedte, ha valóban nagy szükség forog fenn.2 

1 L. Wernz i. m. II. 139. 1. 70 j. (91. sz.) 
2 «Utrum sub eodem praecepto obedientiae et iisdem intentatis censuris 
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Ugyanezt a választ ismételte meg 1890. augusztus 18-án, amikor 
a calvi- és teano-i egyesített egyházmegye püspökének paran-
csára két, egyébként alkalmas pap vonakodott elvállalni a rájuk 
bizott, pásztor nélkül maradt plébánia vezetését, i Erre a püspök 
felfüggesztés terhe alatt kötelezte két papját a nekik kijelölt plér 
bániák elfogadására. De ezek a püspök parancsa ellen a S. C. 
Conc.-hoz felebbeztek. Itt a püspök kihallgatása után arra köte-
lezték őket, hogy egy ideig (interim) kövessék a püspök rendel-
kezését. De ők továbbra is csak akadékoskodtak; szájjal enger 
delmességet ígértek ugyan, de annyi nehézséget hoztak fel és 
annyi feltételt kötöttek ki, hogy a püspök kénytelen volt ismét 
a szentszékhez fordulni. Innen 1891. augusztus 18-án azt az uta-
sítást kapta, hogy szépszerével bírja két papját engedelmességre; 
ha ellenben továbbra is ellenszegülnének, tűzzön ki számukra 
határidőt, amelyen belül a S. C. Conc.-nál adják elő sérelmüket. 
Ennek megtörténte után a kongregáció 1892. március 5-én ezt a 
végérvényes Ítéletet hozta: «Executioni mandetur rescriptum 
pontificium diei 8. Junii 1891 ».2 

Hasonlóképen intézkedett a kongregáció 1884. május 9-én, 
amikor a toulou.se-i érsek eme kérdésére: «Utrum sub eodem 
praecepto (obedientiae) iisdemque intentatis censuris, facultatem 
habeat Episcopus sacerdotes viribus pollentes et ab aliis officiis 
liberos compellendi ad earum ecclesiarum curam percipiendam, 
usquedum illis alio modo provideri queat?», a következő választ 
adta: «Affirmative, vigore facultatum, quae approbánte Ssmo D. 
Nostro Emmo'lArchiepiscopo idcirco tribuuntur ad. septennium, si 
tamdiu expositae circumstantiae perduraverínt.».3 Néhány évvel 
később, 1891. január 31-én a friaul-i püspöknek adta meg ugyan-
ezt a felhatalmazást.4 

Legutóbb, 1910-ben, a Saint-Jean de Maurienne-i püspök-
nek volt hasonló esete. Ugyanis több lelkész (succursale, désser-

possit Episcopus sacerdotes otiosos vei ferme otiosos et sanitate suffultos com-
pellere ad suscipiendam ecclesiarum curam, donec illis fas sit providea pa-
storem ?» R.: «Affirmative, urgente necessitate et ad temp us». L. idézve Acta 
Ap. S. 1910. évf. 914. 1. 

1 «Detur responsum ut in Parmen. 17. Januar. 1886. ad 3.-um dubium.» 
L. Acta S. S. XXV. köt. 330-334. 1. 

2 Acta S. S. i. köt. 334. 1. 
3 Acta S. Sedis XVII. köt. 288. 1. 
4 Acta S. Sedis XXIII. köt. 608—611. 1. 
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vant) egyszerűen otthagyta állomását, sőt a püspök felszólítására 
sem voltak hajlandók visszamenni. Azt vitatták, hogy a felszen-
telés alkalmával tett engedelmességi igéret nem kötelezheti őket 
ily nagy áldozat árán is; ha előrelátták volna a jövőt, sohasem 
tettek volna ily Ígéretet. Megunták már azt a kiáltó szegénységet 
és nyomort, amellyelílelkipásztori működésük közben állandóan küz-
ködniök kellett. Hivatkoztak a nép hálátlanságára, saját megrongált 
egészségi állapotukra, amely mellett nem birják már a terhet, — 
ámbár többnyire csak színlelték a gyengélkedést. Ilyen körülmé-
nyek közt a püspök a szentszéktől kérdezte meg, vájjon kénysze-
rítheti-e egyházi büntetésekkel e papokat hivataluk visszafogadá-
sára és köteles-e őket erre kényszeríteni. A S. C. Conc., miután, 
az ügy előadója kimutatta, hogy a szentszék mindenkor ragasz-
kodott a püspöknek e jogához, 1910. augusztus 6-án kimondotta, 
hogy nemcsak kényszeríthetők, hanem kényszerítendők régi 
helyük elfogadására a következő feltételek mellett: a) ha csak-
ugyan munkabíró papokról van szó; b) ha nincs más egyházi 
elfoglaltságuk és c) csak addig, míg a lelki vezetés nélkül maradt 
hívekről más módon gondoskodni nem lehet. E döntést a szent-
atya a következő napon jóváhagyta.1 

A legutóbbi esetben és a pármai, valamint a calviteano-i eset-
ben a szentszék teljesen egyformán döntött, amennyiben elismerni 
látszik a püspök ama veleszületet jogát, hogy munkabíró papjait 
szükség esetén valamely plébánia lelki vezetésére kötelezheti. Ellen-
ben a majdnem ugyanabból az időből származó toulouse-i és 
friaul-i esetben a kongregáció úgy jár el, mintha nem fogadná 
el ezt a jogot jus nativum-r\ak, hanem külön apostoli felhatal-
mazást ád, még pedig csak hét esztendőre, ha addig megmarad 
a szükség esete. Önként felmerül a kérdés, mi az oka ennek a 
különböző elbírálásnak. A St. Jean de Maurienne-i eset konzul-
tora úgy próbálja a kérdést megfejteni, hogy a külön felhatal-
mazás két franciaországi egyházmegye részére adatott és a külön-
leges francia viszonyokkal van összefüggésben. Ugyanis ott a 
napoleoni egyezmény után igazi plébániák és kánonilag beiktatott 
plébánosok nem igen vannak és «így könnyen megtörténhetik, 

1 Acta Ap. Sedis II. köt. 911—916.1. A pármai esetben feltett, majdnem 
szószerint egyező kérdésre adott válasz így hangzik: «Aff irmat ive , dummodo 
agatur de sacerdotibus viribus pollentibus et ab aliis officiis liberis, et 
quoadusque Episcopus necessitatibus vacantium paroeciarum alio modo provi-
dere nequeat et ad mentem». U. o. 916. 1. 
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hogy egyes papok kényelmesebb életmód után vágyódva, ott-
hagyják a rájuk bízott hivatalt és a püspöknek kellemetlenséget 
is okozhatnak a kormánynál. Ennek elkerülésére adott a szentszék 
külön felhatalmazást».1 Azonban ez a magyarázat, amelyről külön-
ben a konzultor maga is elismeri, hogy csak találgatás, alig 
lehet kielégítő. Először is nem látjuk a szerves okozati össze-
függést az ilyen megoldás és a különleges francia viszonyok 
között; hiszen épügy kellemetlenkedhetnek az engedetlen papok 
a kormánynál, ha a püspök apostoli felhatalmazás alapján jár el, 
mint ha saját jogánál fogva rendelkezik. Azonfelül maga a kon-
zultor által előadott eset is rácáfol erre a magyarázatra, amennyi-
ben ott is kifejezetten «paroehi amovibilesi>-ékrô\ van szó,2 és 
még sem felhatalmazás-adással oldja meg a kongregáció a 
kérdést, hanem kimondja, hogy a püspök «sub praecepto ob-
ediential) kötelezheti, sőt tartozik is kötelezni szükség esetén 
papjait plébánia-vezetés elfogadására. 

Talán közelebb jár az igazsághoz Claeys Bouuaert,3 ami-
kor a következőképen akarja e különbséget magyarázni : a 
püspök rendes joghatóságából kifolyólag kötelezhet ugyan 
minden papot bármely hivatal elfogadására, azért pl. min-
den felhatalmazás nélkül kötelezheti papjait, hogy egy gyengél-
kedő plébánosnak segédkezzenek stb. ; azonban a lelkipásztori 
hivatal oly rendkívüli teher, hogy bizonyára az egyházi törvények 
sem akarják azt kivétel nélkül mindenkire ráerőszakolni; azért 
nagyon különleges körülményeknek kell fennforogniok, hogy 
egy püspök akaratuk ellenére is kényszeríthesse papjait egy plé-
bánia vezetésének elvállalására. Mivel pedig ily különleges körül-
mények csak igen ritkán fordulhatnak elő, azért adott a szentszék 
a két francia püspöknek külön felhatalmazást. De lényegében 
véve a másik három megoldás is nagyon közel áll a külön 
facultashoz, amennyiben mindegyik felelet hangsúlyozza, hogy 
csak egy ideig, csak nagy szükség esetén van meg a püspöknek 
ez a joga, az 1910-i döntésnél pedig a kongregáció szükségesnek 
látta, hogy külön kikérje Őszentsége jóváhagyását. 

Amint a püspök rendeletére minden pap köteles elfogadni 
a számára kijelölt munkakört, épúgy engedelmes lelkülettel kell 
fogadnia a püspök intézkedését, ha valamely állástól elmozdítja. 
Oly egyének, akik nincsenek valamely hivatalba vagy javada-

1 U. o. 916. 1. 2 L. 911. 1. 3 I. m. 297. 1. 
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lomba szabályszerűen beiktatva, bármikor, mindenféle kánoni 
eljárás nélkül is elmozdíthatók, ha a püspök jónak látja (ad 
nutum amovibiles). A szabályszerűen beiktatott plébánosok azon-
ban csak kánoni vétség miatt, bűnügyi eljárással foszthatok meg 
javadalmuktól, vagy pedig 1910. óta a «Maxima cura» rendelet 
alapján «oeconomica remotio»-val bűntény esetén kívül is, vala-
hányszor akár saját hibájukból, akár anélkül alkalmatlanokká váltak 
arra, hogy helyüket betölthessék és a hívek lelkiüdvét munkálják. 

Azonban, bár minden pap köteles a püspök intézkedéseit 
engedelmességgel fogadni, ebből korántsem következik, hogy 
nem fordulhatnak elő olyan okok, amelyek miatt bárki is joggal 
kérheti az intézkedés megváltoztatását épúgy, amint vannak ká-
noni okok, amelyek indokolttá teszik az egyházi hivatalról való 
lemondást (pl. gyenge egészség, a nép gyűlölete...). Ily okok 
fennforgása esetén a kérdéses munkakör elfogadása inkább a 
közjó hátrányára, mint előnyére válnék, azért a kormányzói böl-
cseség megkívánja a felmentés megadását. Vannak olyan mun-
kák is, amelyek kevéssé mondhatók papi ténykedéseknek, ame-
lyekre még implicite is alig vállalkozott a pap, amikor a lelkek 
üdvének munkálására belépett az egyházi rendbe; más munka-
körök sokszor egészen különös egyéni hajlandóságot, tudást, 
tehetséget és rátermettséget kívánnak, pl. egy egyházmegyei lap 
vagy directorium szerkesztése, profán tárgyak tanítása valamely 
középiskolában vagy jogakadémián, irodai munka az egyház-
megyei hivatalban stb. Ha valaki nem érzi magában azokat az 
egyéni qualitásokat, amelyek ily különleges, a szorosan vett papi 
munka perifériáján már kívül eső foglalkozáshoz szükségesek, 
jogosan kérheti felmentését. De természetesen a felmentésre 
szolgáló okok fennforgásáról és elégséges voltáról a püspök 
fogja a végső szót kimondani, aki a körülmények mérlegelésénél 
egyedül a legfőbb elvet, a «suprema lex salus animarum»-oi 
fogja szeme előtt tartani. 

Továbbá bár a szabályszerűen be nem iktatott papokkal a 
püspök szabadon rendelkezhetik, korántsem következik ebből, hogy 
a püspök disponálási joga önkényes. Az «amovibilitas ad nutum» 
nem azonos az «amovibilitas arbitraria»-val, sem a «fraudulenta 
remotio»-val, mint a jogászok mondják.1 Minden áthelyezésnek 
«absque dolo et non ex odio» kell történnie, amint XIV. Benedek 

1 Heiner i. m. 77. 1., Schneider i. m. 313. 1., Perathoner i. m. 42—43. 1. 
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pápa kifejezi.1 Továbbá minden dispositionak igazságos okból, 
ex jlista causa kell történnie. A hívek és a pap java egyaránt meg-
kívánja ezt. Ugyanis a feltűnően gyakori és indokolatlan áthe-
lyezés miatt az áthelyezett pap jó hírneve föltétlenül csorbát 
szenvedne; de másrészt a hívek érdekével, a bonum animarum-
mal is ellenkezik a lelkipásztorok sűrű, ok nélkül való változtatása, 
mert hiszen az igazi, hathatós pastorationak létfeltétele, hogy hívő 
és papja kölcsönösen megismerjék egymást és így kifejlődjék 
közöttük az a bensőséges viszony, amelynek a lelkiatya és gyer^ 
mekei közt fönn kell állania. Épen azért a S. C. Conc. is ismé-
telten kifejezte rosszalását szeszélyes, nem igazi okon alapuló 
áthelyezések felett. így pl. 1868. január 11-én egy konkrét eset-
ben hozott ítélet tanuságaképen így nyilvánítja felfogását: «Ex 
quibus colliges : Aequitate canonica et ecclesiastico ordine sua-
dente non expedire, ut ill I cappellani-curati seu coadjutores sic 
amovibiles sine ulla causa amoveantur: remotio enim sine causa 
plerumque honorem laedit ordinemque perturbât».2 Legutóbb az 
amerikai Egyesült-Államok püspökeihez intézett rendeletében 
hangsúlyozta a szentszék ezt az elvet, amennyiben lelkükre kötötte, 
hogy az ott majdnem kizárólag szereplő «ad nutum amovibilis» 
lelkészek elmozdításánál vagy áthelyezésénél tartsák mindig sze-
mük előtt a II. baltimore-i zsinatnak ezt a bölcs előírását: «Ne 
hoc jure suo, nisi graves ob causas et habita meritorum ratione 
uti velint».3 

D) A kánoni engedelmesség további követelménye, hogy 
a papok a hivataluk betöltésére vonatkozó eló'irásokat pontosan 
tartsák be. Erre kötelezték magukat már a hivatal elfogadásávál, 
amely mintegy szerződés (quasi-contractus) jellegével bir, de még 
inkább a hivatali eskü által, amelyben kifejezetten is megígérték, 
hogy hivatali kötelességeiket lelkiismeretesen fogják teljesíteni. 

De vájjon róhat-e a püspök valamely javadalmas papjára 
új kötelességeket, vagyis olyanokat, amelyek az alapítólevélben 
nem szerepelnek, és tartozik-e a javadalmas ex obedientia cano-
nica magára vállalni ezeket az új terheket? Általános kánonjogi 
elv, hogy az egyházi javadalmakat minden változás és értékcsök-

1 De syn. dioec. 1. XII. c. 1. n. 2. 
2 S. C. Conc. 1867. júl. 27. és 1868. jan. 11. A. S. Sedis III. köt. 457. I. 

IV. Lásd e kérdést bővebben u. o. 506. 1. «Appendix X.» alatt; S. C. Conc. in 
Ratisbonen. 1721. aug. 23. Richter i. m. 53. 1. (n. 53.) 

3 S. C. Conc. 1915. jún. 28. A. Ap. Sed. VII. köt. 380. 1. 
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kenés nélkül kell odaadományozni : nut ecclesiastica bénéficia sine 
diminutione conférant un A A kánonok felfogása szerint a java-
dalmakban nemcsak úgy állhat be értékcsökkenés, hogy a püs-
pök a jövedelem egy részét elvonja, hanem úgy is, hogy a 
változatlanul megmaradt jövedelem fejében új terheket (onera 
spiritualia) ró a javadalmasra. Ez a jogi elv azonban természet-
szerűleg más alkalmazást nyer az egyszerű javadalmaknál, mint 
a lelkipásztorkodással egybekötött javadalomnál, a beneficium 
curatum-nál. 

A plébániai javadalommal együttjáró kötelesség a hivek 
lelki vezetése. Ezt a kötelességet az alapítólevél vagy a jog álta-
lánosságban kimondja ugyan, de a «hívek lelki vezetése» magá-
ban véve nem oly határozott fogalom, hogy annak tartalmát 
pontosabban megszabni, esetleg növelni nem lehetne. Ez a pre-
cizirozás a püspök joga. Ő ítélheti meg, hogy a mai korban, 
meghatározott viszonyok között az intenzív és sikeres lelkipász-
torkodás mit követel meg. Azért nem követ el jogtalanságot, ha 
az eredményesebb pásztorálás céljából újabb kötelességeket ró 
plébánosaira, és nem esik a kánonok által tiltott javadalom-csök-
kentés hibájába, ha az alapítólevélben csak nagy vonásaiban 
megrajzolt keretet kitölti. így pl. a püspök írhat elő új irodai 
munkát, elrendelhet új ájtatosságokat, kötelezheti a plébánosokat, 
hogy újonnan keletkezett iskolákban is tanítsák a hittant, egyes 
társulatokat szervezzenek, a helyi körülményekhez képest, vala-
mely irányban szociális tevékenységet fejtsenek ki stb.; a plébá-
nosok pedig engedelmességgel tartoznak az ily rendelkezésekkel 
szemben is. 

Ellenben az egyszerű javadalmasok kötelezettségét az ala-
pítólevél többnyire oly pontosan határozza meg, hogy ahhoz 
sem hozzáadni, sem elvenni belőle nem lehet a jogban odiózus 
«diminutio» nélkül. Épen azért, ha az alapítólevél pl. egyedüli 
kötelességként jelöli meg a kóruson való megjelenést, vagy a 
szentmisének felajánlását az alapító szándékára meghatározott 
napokon, nem kötelezheti a püspök jogérvényesen az ily egyszerű 
javadalmasokat az alapítólevélben elő nem írt terhek elvállalására. 
A S. C. Conc. több ízben kifejezte ebbeli nézetét úgy általános-
ságban,2 mint egyes terhekre vonatkozólag külön is. így kimon-

1 L. III. t. 12. in X. 
2 V. ö. Borromei sz. Károly esetét és a mantuai érseknek adott választ. 

Aichner: Compend. iuris can. §. 79. nota 31. 
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dotta, hogy az egyszerű javadalmasok rendes körülmények közt 
nem kényszeríthetők arra, hogy a székesegyházban az istentisz-
teleteknél segédkezzenek, vagy nyilvános körmeneteken részt-
vegyenek;1 ha az alapító a misézés idejét közelebbről nem álla-
pította meg, a püspök nem kényszerítheti az egyszerű javadalmat 
élvező papot, hogy az általa megszabott időben, pl. ünnepnapo-
kon végezze az előírt szentmiséket. Ez a S. C. Conc. 1865. évi 
dec. 9-éről kelt döntése: «Ex quibus colliges: I. Onera Cappel-
laniarum seu Beneficiorum determinanda esse ad normám legis 
fundationum, nec posse ordinaria auctoritate ea onera augeri. 
II. Quare non determinatis aliqua ratione diebus vei horis in lege 
fundationis, quibus Missae celebrentur, regulariter Cappellani 
cogi non possunt ad celebrandum determinatis diebus et horis».2 

Természetesen azonban joga van a püspöknek buzdítani papjait 
ily magában véve nem kötelező szolgálatok teljesítésére és min-
den lelkiismeretes pap készséggel fog eleget tenni főpásztora 
óhajának és szívesen fog közreműködni a hívek lelki javán. 

De amit rendes körülmények közt (ordinaria auctoritate, 
regulariter) nem tehet meg a püspök, arra joga van szükség 
esetén. Ha pl. egyetlen lelkipásztorral rendelkező hitközségben 
oly nagy a hívők száma, hogy nem férnek mindnyájan a plébá-
niai misén a templomba és így ünnepnapokon jelentékeny részük 
szentmise nélkül maradna, vagy pedig csak a kétszer misézés 
rendkívüli eszközével lehetne lelki szükségletüket kielégíteni, akkor 
a püspök a hitközségben tartózkodó egyszerű javadalmast köte-
lezheti, hogy a hívek kényelmére meghatározott időben és helyen 
misézzék. Ugyanez áll szükség esetén más egyházi ténykedésekre 
nézve is. Az egyszerű javadalmasok eme kötelessége önként 
folyik abból a már többször említett alapelvből, hogy minden 
pap kizárólag az egyház szolgálatára és a hívek lelki javának 
előmozdítására, nem pedig saját kényelmére nyerte az egyházi 
rend nagy kegyelmét. Ezt a hivatását elsősorban ugyan mindenki a 
maga különleges kötelességének pontos teljesítésével tölti be, de 
ez a külön kötelesség még nem ment fel senkit az alól az álta-
lános, alapvető kötelesség alól, hogy tehetségéhez és a hivek 
szükségletéhez képest más módon is munkálkodjék a lelkek 

1 S. C. Conc. in Auximana 26. Nov. 1701. et-19. Aug; 1702 ; in Stgniana 
15. Dec. 1703; in Eugubina 12. Jun. 1667. L. Richter Conc. Trid. 208. I. 8. és 
9. sz.; v. ö. Claeys-Bouuaert i. m. 268. köv. l. 

» Acta S. Sedis II. köt. 299—300. 1. ' 'Ii'. ' 
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javán.1 Ami a misézésről felhozott példát illeti, hivatkozhatunk 
XIV. Benedek «Declarasti Nobis» kezdetű konstituciójára (1746. 
márc. 16.), amelyben ismételten hangsúlyozza, hogy nem szabad 
a plébánosnak kétszer miséznie, ha van a plébánia területén még 
egy pap, aki szintén misézhetik a hívek számára.2 A S. C. Conc. 
pedig 1886. szept. 18-án, mikor egy Zineroni nevű egyszerű 
javadalmas a bergamo-i püspök felszólítására vonakodott az ala-
pítólevélben előírt heti négy szentmise közül az egyiket a hívek 
kényelmére a parancsolt ünnepeken mondani és az ügy Rómába 
került, kimondotta, hogy a püspök kötelezheti papját, hogy a 
hivek kényelmére vagy szükségletére ünnepnapokon misézzék, 
noha egyébként ezzel nem tartoznék.3 A szükség esetének fenn-
forgását a hívek főpásztora, a püspök itéli meg, nem pedig az 
alárendelt pásztor, a pap.4 Ily esetben az egyszerű javadalmas 
engedelmes lélekkel tartozik a püspök döntésébe belenyugodni. 
Magától értetődik azonban, hogy ilyen szükségparancsolta köte-
lességek előírásánál az egyházi hatóságnak is tekintettel kell 
lennie papjainak különös körülményeire: korára, egészségi álla-
potára, egyéb elfoglaltságára stb.5 

A szükség esetén kívül még akkor is kívánhat a püspök 
az alapítólevélben elő nem írt munkát egyszerű javadalmasaitól, 
ha e követelése törvényes jogszokáson alapul. A. S. C. Conc. 
ugyanazokban a döntésekben, amelyekben helyteleníti, hogy a 
püspökök nyilvános körmeneten való megjelenésre vagy pedig a 
székesegyházi istentiszteleten való közreműködésre kényszerítsék 

1 Schneider i. m. 312. 1. 
2 «Si in altera ex his Parochiis sacerdos aliquis deprehendatur, qui rem 

Divinam facere possit, tum illarum Rectori nequaquam licet in utroque loco 
sacrificium itérare, eo quod alterius sacerdotis opera populi necessitati satis 
consulatur.» Másutt : «Ex quibus clare perspicimus, non licere Parocho, si 
alius Sacerdos praesto sit, duo Sacra perficere diebus festis.» Const. Sel. 
p. I. pg. 339—240. 

3 «An capellanus Zineroni obligari possit ad Missam diebus festis aut 
per se aut per alium in cathedrali celebrandum ? R : Negative, nisi in singulis 
casibiis Episcopus ex légitima causa aliter iudicaverit... Ex quibus colliges . . . 
1. Episcopos posse Sacerdotem, alias non obligatum, cogere ad Sacrum facien-
dum in diebus festis pro populi commodo ac necessitate.» Acta S. Sedis XIX. 
köt. 533. 1. 

4 U. o. «II. Doctrinam Benedicti XIV. roborari in themate per datam 
resolutionem, quae Episcopi iudicio remittit pro singulis casibus decernere an 
adsit légitima causa, qua capellanus celebrate missam diebus festis cogi valeat.» 

* Schneider i. m. 312. I. V. Ö. Claeys Bouuaert i. m. 272. 1. 
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az egyszerű javadalmat élvező papokat, világosan elismeri a 
püspöknek ebbeli jogát, ahol ilyen jogszokás fennállása bebizo-
nyítható, de csak a szokás keretein belül, i 

E) Áz egyház a könyvek és folyóiratok kiadására vonat-
kozólag is külön kötelességet ró szolgáira. XIII. Leo «Off ic iorum 
ac munerum» kezdetű konstituciójának 41. pontja, amely minden 
hívőt kötelez, hogy vallási vagy erkölcstani kérdésekről szóló 
könyvek kiadása előtt egyházi jóváhagyást kérjen, természetesen 
a papokra is vonatkozik. De azonfelül a 42. pont a világi papok-
tól megkívánja, hogy profán tárgyról szóló könyvet se adjanak 
ki saját főpásztoruk tudta nélkül.2 A törvény szövegében szereplő 
«ne publicenU kifejezés nem tartalmaz kifejezett parancsot. Azért 
sokan csak intésnek, buzdításnak tekintik;3 de ebben az esetben 
is az egyháznak oly határozott kívánságát fejezi ki, hogy egy-
házias lelkületű pap nem fogja magát könnyen túltenni rajta-
Mások ellenben szoros parancsot látnak benne, amely minden 
világi papot kötelez.4 De abban mindannyian egyetértenek, hogy 
e pont nem szorosan vett előzetes cenzúrának veti alá a világi 
papok összes könyveit, hanem csak azt kívánja, hogy a püspök-
nek tudomására hozzák szándékukat, engedélyét kikérjék és 
ezáltal is kifejezzék engedelmes lelkületüket főpásztoruk, mint 
lelkiatyjuk iránt. Épen azért nem is a kiadási hely ordinariusától 
kell ezt az engedélyt kérni, mint a formális jóváhagyás esetén,5 

hanem kiki saját püspökétől. Az utóbbi vélemény a «Sacromm 
Antistitumy> konstitúció után (1910) még szilárdabban áll, amennyi-
ben 1910. óta minden egyházmegyében kötelezőleg előírja a 
cenzori intézményt és az előzetes «Imprimatur»-t.6 Nálunk már 

1 L. az imént felsorolt kongregációi döntéseket és főleg a S. C. Conc. in 
Troiana 20. Sept. 1704 : «si talis exsistat consuetudo, teneri assistere servitio 
ecclesiae singulis diebus de praecepto.» 

2 «Viri e clero saeculari ne libros quidem, qui de artibus scientiisque 
mere naturalibus tractant, inconsultis suis ordinariis publicent, ut obsequentis 
animi erga illos exemplum praebeant.» Acta S. Sed. XXX. köt. 51. 1. 

3 L. Schneider i. m. 317. 1., Perathoner i. m. 44—45. 1. 
4 Wernz i. m. III. n. 121. pg. 132. nota 110; Pennacchi Acta S. Sedis 

XXX. köt. 507. köv. 1. : «Sedulo advertant Ecclesiastici se ex praecepto l egis-
latoris Episcopum monere de publicando opere debere, neque putent esse 
consilium aliquod, quod impune et sine peccato transgredi possunt ; verba, 
enim praeceptum indicant.» 

5 «Officiorum ac munerum» n. 35 : «Approbatio... pertinet ad Ordina-
rium loci in quo publici juris fiunt.» 

6 Acta Ap. Sedis II. köt. 661. 1. 
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az 1858-i esztergomi tartományi zsinat előírja, hogy a papok 
semmiféle könyvet se nyomassanak ki a püspökük engedélye 
nélkül.1 

Ugyancsak az «Officiorum ac munerutm 42. pontja meg-
tiltja, hogy a papok főpásztoruk engedélye nélkül újságot vagy 
folyóiratot szerkesszenek, nem téve különbséget vallásos vagy 
profán tárgyú folyóiratok közt.2 X. Pius pápa a «Sacrorum 
Antistitumi> konstitucióban e tilalmat megerősíti és egyszersmind 
meghagyja a püspököknek, hogy ha valamely pap a kapott enge-
déllyel visszaélne, előbb figyelmeztessék és ha ez nem használ, 
vonják vissza az engedélyt. De nem szükséges külön engedély 
ahhoz, hogy valaki egy lapnak tudósítója vagy egy folyóirat 
munkatársa legyen.3 Azonban az egyház az összes hívőktől, de 
különösen a papoktól elvárja, hogy vallás- és erkölcsellenes la-
pokban semmit se közöljenek különös ok nélkül.4 

F) Tisztán világi ügyekben a püspök nem rendelkezhetik 
papjaival, mivel az egyház főpásztorai lelki joghatóságukat 
nem a földi dolgokra, hanem kizárólag a hívek lelki vezetésére 
nyerték. Tehát nem szabhatja meg, kire hagyják a papok magán-
vagyonukat, mire fordítsák atyai örökségüket (bona patrimonialia).5 

Itt is láthatjuk a különbséget a világi pap és a szerzetes enge-
delmessége között. Míg a szerzetes mindenben teljesen lemondott 
saját akaratáról és még a legkisebb dologban is tartozik törvé-
nyes elüljárójának engedelmeskedni, addig a világi pap csakis 
egyházi ügyekben vagy világi ügyek egyházi vonatkozásaiban 
van püspökének alárendelve. De azért fordulhatnak elő olyan 
esetek, hogy a püspök magasabb egyházi érdekekek védel-
mére, közvetve papok világi ügyeibe is beleszólhat. így, — hogy 
az előbb említett példánál maradjunk, — bár a püspök nem 
határozhatja meg, hogy kire hagyják papjai magánvagyonukat, 
mégis a hivők megbotránkozásának és a papság meggyanúsítá-

1 «Volumus. . . et in quantum opus est, mandamus, ut clerici nullum 
scriptum typis excudi faciant ante obtentum a nobis indultum, et pro re nata 
adprobationem.» Acta t. VI. c. 3. n. 3. pg. 87. V. ö. Sipos i. m. 108. 1. 

2 «Iidem (clerici saeculares) prohibentur, quominus absque praevia Ordi-
nariorum venia diaria vel folia periodica moderanda suscipiant.» Acta. S. Sedis 
XXX. köt. 51. 1. 

3 Acta Ap. Sedis II, köt. 662, 1. 
4 «nisi suadente iusta et rationabili causa.» — Officior. ac. num.. 22. p. 
5 V. ö. Schneider i. m. 316. 1. 
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sának elkerülése végett megtilthatja, hogy összes vagyonukat 
gazdasszonyukra hagyják, — amint azt az 1863-i pécsi és a leg-
utóbbi erdélyi egyházmegyei zsinat meg is teszi.1 

Hasonló szempontból kell elbírálni azt a kérdést, van-e a 
püspöknek joga polgári és politikai jogaik gyakorlásában kor-
látozni a papok szabadságát. Mivel e jogok magukban véve, mint 
világi ügyek, a püspöki joghatóság keretein kívül vannak, azért 
per se nem rendelkezhetik a püspök e téren; de megteheti per 
accidens, ha pl. valamely pap jogának gyakorlásával botrányt 
okozna, visszaélne vele vagy elhanyagolná papi kötelességeinek 
pontos teljesítését. 

Tehát általánosságban véve minden pap szabadon élhet 
aktiv választójogával, és az egyházi hatóságnak nincs joga a 
papok politikai pártállását befolyásolni mindaddig, míg megen-
gedett határok közt mozognak. Azonban, ha valamely pap any-
nyira megfeledkeznék magáról, hogy egyház- vagy vallásellenes 
potitikai pártot támogatna, a meglevő társadalmi rend ellen irá-
nyuló mozgalmak mellé szegődnék, titkos- vagy a papi állással 
össze nem egyeztethető társulatokba lépne, joggal felemelhetné 
a püspök ez ellen tiltakozó szavát.2 

Különös kivétel e tekintetben az Olaszországra vonatkozó 
«non expedite rendelkezés, amely a papoknak még most is meg-
tiltja úgy a képviselői mandátum elfogadását, mint szavazati 
joguk használatát («ni eletti ni elettori»). Ennek az intézkedésnek 
alapja nem az, mintha a pápa a világi ügyekbe beleszólást köve-
telne magának, hanem az, hogy nem tekinti Isten rendelésén 
nyugvó törvényes hatalomnak a mai olasz államot. 

Ami a passziv választójogot illeti, az egyház elvben nem 
ellenzi, hogy papjai is fogadhassanak el képviselőséget, mert 
méltányosnak, sőt kívánatosnak tartja, hogy az egyház fölfogásá-
nak is legyenek képviselői, az egyház érdekeinek is legyenek 
hivatott szószólói abban a testületben, amely sokszor az 
egyházat nagyon is közelről érintő kérdésekben hoz törvényeket, 

1 «Caveant, ne servilem suam haeredem scribant, a quo obloculiones et 
scandala in diminutionem bonae opinionis status vix abesse possunt» (Acta et 
Deer. Syn. Dioec. Quinque-Eccl. t. V. §. 2. n. 10. pg. 68. V. ö. Sipos i. m. 
42. 1.). «Omnem substantiam unice oeconomae relinquere interdictum est. 
Hujusmodi testamentum ab Episcopo non approbatur.» Acta et decr. Syn. 
Transsilv. p. I. c. IV. §. 43. pg. 9. 

2 V. ö. Heiner i. m. 44. 1. 
Religie , hittud. és bölcs, folyóirat. 7 
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íőleg napjainkban, amikor az állam a vallási ügyek rendezését is 
nagymértékben önmagának tartja fenn és amikor, — mint Heiner 
szellemesen mondja, — legtöbb országgyűlés valóságos concilia-
bulum. Azonban homlokegyenest ellenkeznék a papi fegyelemmel, 
a köteles subordinatióval és így a kánoni engedelmességgel, sőt 
az egyház felfogásával is, ha valaki önhatalmúlag keresné a man-
dátumot. Ugyanis a pap az egyház szolgálatára szentelte magát, 
tehát elsősorban a maga specifikus papi munkakörét tartozik be-
tölteni és így a lelkek üdvén közreműködni, — hacsak valami 
magasabb érdek mást nem parancsol. Különösen a plébánosnak 
szigorú kötelessége, hogy hivei közt működjék és tartózkodjék. 
A plébánia területén való tartózkodás oly szoros kötelesség, hogy 
maga a püspök sem adhat két hónapnál hosszabb távozásra en-
gedélyt súlyos ok (causa gravis) nélkül, i Ez a súlyos ok az adott 
esetben alig lehet más, mint vagy az egyház, vagy az állam 
nyilvánvaló érdeke, «evidens ecclesiae vei reipublicae utilitas». 
Annak elbírálására azonban, vájjon fennforog-e ez a magasabb 
érdek, nem lehet sem alkalmas, sem jogosult maga az aspiráns, 
hanem egyedül annak törvényes elüljárója. Egyedül a püspök 
képes objectiv szempontból megítélni, hogy a) kivánatos-e a köz-
jóra a mandátum megszerzése, b) nélkülözhet-e az egyházmegye 
egyes papokat, hogy azok állandóan az országgyűlés helyén tar-
tózkodjanak, — mert hiszen az nem érdeke sem az államnak, 
sem az egyháznak, hogy valaki képviselői címmel díszelegjen és 
semmi tevékenységet se fejtsen ki a törvényhozó testületben — 
és végül c) vájjon megvan-e a jelöltnek a szükséges rátermett-
sége,— mert nem az a fő, hogy sok papi ember üljön a törvény-
hozó teremben, hanem hogy az ott levők igazán tartalmas, súlyos 
egyéniségek legyenek, akik az egész klérusnak becsületére és 
az egyháznak díszére váljanak.2 E három tényező egybevetése 
alapján csak ő adhat döntést az egyes esetekben. Épen azért az 
egyház, főleg XIII. Kelemen «Cum primumv kezdetű konstitució-
jában3 tiltja, hogy a papok a püspök előzetes engedélye nélkül 
képviselőséget fogadjanak el. Legutóbb X. Pius a francia püs-
pökök kérdésére két ízben is leghatározottabban kifejezte : «nulli 

1 Conc. Trid. s. XXIII. c. 1. de réf. cf. Wernz i. m. II n. 484. pg. 226. 
2 L. erre vonatkozólag Heiner: Ausschluss der Geistlichen von den poli-

tischen Wahlen c. cikkét Archiv, f. kath. Kirchenrecht 84. köt. (1904) 107. köv. 1. 
3 L. Wernz i. m. II.2 n. 225. pg. 344. 
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sacerdoti licere sese candidatum sistere ad memorata munera 
absque consensu proprii Ordinarii ac Ordinarii loci ubi se can-
didatos sistere cupiunt.. . Vigere memoratam praescriptionem 
pro omnibus cuiusvis Ordinis et conditionis ecclesiasticis viris, 
etiamsi forte autea munera praefata fuerint assecuti.»1 Egyes 
püspökök külön is lelkére kötik a papoknak ezt a tilalmat. így 
a pécsi püspök 1906-ban «a jövőre nézve miheztartás végett» 
figyelmezteti papságát, «hogy XIII. Kelemen pápa 1759-ben kelt 
«Cum primum» kezdetű konstituciója értelmében áldozópapoknak 
az egyházmegyei hatóság engedélye nélkül országgyűlési kép-
viselőjelölteknek fellépni tilos».2 Az 1906-i salzburgi egyházmegyei 
zsinat pedig átlalánosságban megengedi ugyan a mandátumok 
elfogadását, sőt bizonyos körülmények közt kötelezi is erre pap-
jait; azonban minden esetben tartoznak a püspököt erről értesí-
teni és engedélyét kikérni. Községi képviselőség elfogadását a 
körülményektől és a papok belátásától teszi függővé.3 

Saedt már említett cikkében4 tagadja, hogy az egyháznak 
joga volna a papok passzív választójogát korlátozni, mert ez sze-
rinte «illetéktelen beavatkozás az állampolgári jogokba». Azonban 
állítása és indokolása is helytelen. Az egyház eljárásával nem 
akar beleavatkozni az állampolgári jogok gyakorlásába, hanem 
bizonyos óvóintézkedéssel él amaz akadályok elhárítására, ame-
lyek szolgáit kötelességük teljesítésében gátolhatnák. Mivel pedig 
az egyháznak, mint isteni rendelésen nyugvó társaságnak joga 
van célját elérni, azért nem követ el igazságtalanságot, ha céljá-
nak elérését gátoló akadályokat igyekszik elhárítani. Egyébként, 
aki egyszer az egyház szolgálatára szentelte magát, annak szá-
molnia kell azzal, hogy többé nem tehet kénye-kedve szerint, 
hanem törvényes felebbvalóinak irányítására is tekintettel kell 
lennie. 

A képviselőséggel azonos elbírálás alá esnek más olyan 
állások vagy hivatalok, amelyek a papi állással alig férnek össze 
vagy azért, mert túlságosan lekötik a papot egyházi kötelességei 
rovására, vagy azért, mert a papi állás tisztességével összeegyez-
tethetetlenek, vagy mert a nép közt feltűnést, botrányt okozná-

1 S. C. Neg. extraord. 2. Apr. 1906. A. S. S. 39, 192. és S. C. Consist. 
9. Maj. 1913. A. A. S. V. 238. 1. 

2 Sipos i. m. 100. 1. (7. sz.) 
3 L. Perathoner i. m. 45. 1. 
4 Archiv f. kath. Kirchenrecht 76. köt. (1896) 44. 1. 

7 * 
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nak. Az ilyen hivatalok elvállalását a püspök szintén megtilt-
hatja, vagy legalább is megkövetelheti, hogy engedélyét minden 
egyes esetben kikérjék. És ez igen természetes. Ha az állam 
tisztviselőitől megköveteli, hogy külön engedély nélkül ne vál-
laljanak bizonyos mellékfoglalkozásokat, akkor az egyháznak is 
joga van megkívánni, hogy papjai tartózkodjanak olyan hivatal 
elvállalásától, amelyet törvényhozása a papi állással incompati-
bilisnak itél. 

VI. Büntető határozatok. 

1. A régi egyházi fegyelem az 506-iki agde-i zsinat 2. 
kánona szerint az engedetlen papokat «peregrina communioi>-va\ 
büntette, vagyis megfosztotta őket egyházi hatalmuk gyakorlásá-
tól saját templomukban és attól a jogtól, hogy a klérussal együtt 
járuljanak az Úr asztalához («communio laica»).1 

Erre a zsinatra hivatkozik az engedelmességről szóló feje-
zet 2. kánona, amikor kiközösítéssel sujtandóknak mondja azo-
kat, akik a püspök rendelkezéseit nem tartják meg, nem téve 
különbséget világi és pap közt.2 Hasonlóképen intézkedik külön 
az egyháziakra nézve a 10. fejezet.3 A kánonok t. i. úgy tekintik 
az engedetlenséget, mint a törvényes egyházi hatalom elleni 
lázadást, azért sújtják kiközösítéssel az engedetleneket. De nem-
csak kiközösítéssel, hanem más egyházi büntetésekkel, cenzúrák-
kal is sújthatja a püspök az engedetlen papokat, amint a 9. feje-
zetből kitűnik.4 E büntetések közül manapság különösen a fel-
függesztés (suspensio) hatalmas fegyver az engedetlen papok 
megrendszabályozására; de azért a kiközösítést is használja az egy-
ház nagyfokú ellenszegülés büntetésére, mint azt a S. C. Con-
sistorialis legutóbb 1915. július 14-én tette O'Halloran Richárd 

1 C. 21. D . 50 . 
2 «Si quis venerit contra decretum Episcopi, ab ecclessia abiiciatur» és 

ugyané kánon summarium-a : «Veniens contra decretum vei constitutionem 
Episcopi debet excommunicari.» c. 2. h. t. 

3 «Canonici reguläres inobedientes Priori suo per ipsum excommunicari 
possunt : et si fuerint incorrigibiles, de fratrum consortio expelli debent» 
mondja a 10. f. summarium-a. 

4 «Abbates et sacerdotes dioecesana Tibi lege subditos, qui ad tuam syno-
dum venire contemnunt . . . per censuras ecclesiasticas ad synodum ipsam venire 
compellas : et debitam tibi obedientiam et reverentiam exhibere.» c. 9. h. t. cf. 
c. 10. C. 18. qu. II. (§. 3.) 
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westminsteri pappal szemben.1 Természetesen e büntetésekkel, 
főleg a kiközösítéssel csak azon föltételek mellett élhet a 
püspök engedetlenség esetén is, amelyek általánosságban szük-
ségesek az egyházi censuráknál, vagyis csak akkor, ha a bűntény 
súlyos és ha makacssággal van összekötve.2 Azért a püspöknek 
előbb figyelmeztetni kell az engedetlent, meg kell kísérelni 
enyhébb büntetésekkel jobb útra téríteni őt és csak ha mindez 
nem használt, akkor forduljon a szigorú cenzúrákhoz, főleg a 
kiközösítéshez. 

2. A második büntetés abban áll, hogy a püspök enge-
detlen papjaitól külön engedelmességi esküt is követelhet, amint 
már láttuk.3 

3. Az 5. kánon summarium-a —: «non obediens canonicis 
institutis incurrit inobedientiae notam, idest infamiam» — alap-
ján a régebbi decretalisták,* sőt az újabb egyházjogászok közül 
is némelyek^ azt tartják, hogy az engedetlen (vagy legalább is 
az általános egyházi törvényeknek, «canonicis institutis», ellen-
szegülő) pap infiámiát is von magára. Azonban az idézett kánon 
szövege egészen másról szól, nem is említi e büntetést; a sum-
marium pedig nem bir törvényerővel. Azért mások helyesebben 
tagadják e büntetést.6 

4. Legújabban a «Maxima cura» kezdetű rendelet a plé-
bánosok administrativ elmozdítására is elegendő oknak nyilvá-
nítja, ha valamely plébános ismételt figyelmeztetés után is vona-
kodik teljesíteni a püspök parancsát fontos dologban. Az elmoz-
dítás okai közt 9-ik helyen ezt találjuk: «Inobedientia praeceptis 
Ordinarii post unam et alteram monitionem et in re gravis 
momenti, ceu cavendi a familiaritate cum aliqua persona vei 
família, curandi debitam custodiam et munditiem domus Dei, 
modum adhibendi in taxarum parochialium exactione et similium». 
Amint már láttuk, a püspök az egész egyházmegyére vonatkozó 

• L. Acta Ap. Sedis VII. köt. 437. 1. 
2 «Haec autem poena non est infligenda nisi propter inobedientiam, 

quae sit vei secundum se gravis culpa vei propter adiunctas circumstantias, 
cui insuper contumacia accedat.» Pirhing in h. t. n. XXVII. pg. 677—8. és 
Schmalzgrueber in h. t. n. 18. pg. 260. 

3 c. 10. h. t. V. ö. II. f. 3. pont. 
4 Pirhing és Schmalzgrueber i. helyeken. 
s Phillips i. m. II. 183. 1., Perathoner i. m. 300. 1. 
6 Scherer i. m. I. 449. 1. 74. j., Wernz i. m. II.2 n. 162. pg. 248., Claeys 

Bouuaert i. m. 4—5. 1. 
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törvényeken kívül egyes személyekre vonatkozólag külön paran-
csokat, praeceptumokat is hozhat. Az idézett szövegben három 
példát is találunk e parancsokra vonatkozólag. Ha pl. egy plé-
bános állandóan rossz hirű emberek, mondjuk szabadkőművesek 
társaságát keresi és ezzel botrányt okoz, vagy gyanús nőszemélyt 
tart házánál, joga van a püspöknek e barátkozás megszüntetését 
követelni; vagy megparancsolhatja valamely hanyag papnak, 
hogy templomában a rendre és tisztaságra nagyobb gondot for-
dítson, vagy hogy a taxák, a papi szolgálmányok behajtásában 
(stóla, párbér.. .) ne lépje túl a megengedett határt. De e három 
esettel nem akarja a kánon kimeríteni a parancsok tárgyát, azért 
külön hozzáteszi: «et similium». Ha tehát egy plébános ilyen 
vagy ezekhez hasonló, fontos dologra vonatkozó parancsot kap 
püspökétől és annak teljesítését következetesen megtagadja, akkor 
elég okot szolgáltatott arra, hogy megindíttassék ellene az el-
mozdítási eljárás. 

Ehhez azonban szükséges: a) hogy a püspök a parancsot 
oly módon közölje, hogy az okmányilag is bizonyítható legyen, 
tehát vagy térti vevény ellenében vagy élőszóval, két megbizható 
tanú előtt, b) Egy ideig várnia kell a parancs közlése után, hogy 
kitűnjék, vájjon a plébános betartja-e a parancsot, vagy pedig 
ellenszegül, c) Ellenszegülés esetén komolyan figyelmezteni kell, 
hogy engedetlensége mily súlyos következményeket fog maga 
után vonni. E figyelmeztetések is okmányilag bizonyítható mó-
don történjenek s az első és második figyelmeztetés közt bizo-
nyos időnek kell eltelnie. 

Ha mindezek a követelmények megvannak és az ismételt 
figyelmeztetés eredménytelen volt, akkor a «Maxima cura»-ban 
előirt «modus procedendi» megkezdhető.1 

* * * 

Amit eddig mondottunk, az az engedelmességnek csak jogi 
oldala. Azonban Krisztus földi országa nem a rideg jog alapján 
épül fel, az egyház tagjait nem a kényszer bilincsei és a bünte-
téstől való félelem tartja össze, hanem a szeretet köteléke, a 
«vinculum caritatis». Mily szépen fejezte ki Keppler, rottenburgi 
püspök ezt a gondolatot 1902-ben, újév napján nála tisztelgő 

1 L. Cappello : De administrativa amotione parochorum. (Roma, 1911.) 
Wernz i. m. V. köt. n. 910. p. I. pg. 134. IX. 
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papsága előtt ! «A püspök odaadása a szentszék iránt, a papság-
nak bizalommal teljes engedelmessége és együttműködése a püs-
pökkel, a népnek szerető, lelkes ragaszkodása lelkipásztorához 
és a katholikus ügyekhez: ez az a háromszoros kötél, amelyről 
a prédikátorok könyve azt mondja: «funiculus triplex difficile 
rumpitur, a hármas kötél nehezen szakad el». Ez az elszakítha-
tatlan három kötelék, amely a püspököt Rómával, a papságot az 
apostolok utódaival és a népet lelkipásztoraival összeköti, a sze-
retettől és kölcsönös bizalomtól fonódjék mindjobban össze és 
erősödjék».1 

Krisztus papjánál nem lehet az engedelmesség kikényszerí-
tett, büntető sanctiókkal, suspensioval kicsikart áldozat, hanem 
rationabile obsequium és jugum suave. Rationabile obsequium 
akkor lesz, ha abból a mély meggyőződésből fakad, hogy Krisztus 
rendelésén alapul minden subordinatio, hogy az egyház isteni 
alkotmányának alapja, fegyelmének fenntartója a hármas engedel-
messég: hivek és papok, papok és püspökök, püspökök és a 
szentszék között. Jugum suave lesz, ha minden papot áthat az a 
tudat, hogy az engedelmesség többet ér, mint az áldozat,2 hogy 
ez a legfőbb papi erények egyike, specifikusan katholikus erény, 
a lelki előhaladás nélkülözhetetlen alapja és eszköze. Ennek a 
papi engedelmességnek példaadó és nevelő szerepét különösen 
ma kell átéreznünk, amikor a hivek és a papi pályára készülő 
ifjak is már az iskolában, tankönyveikből, magánolvasmányaik-
ból és az egész milieu-ből magukba szívják azt a keresztény-
iden autonomista lelkületet, amely önmagát, saját belátását, saját 
érdekét tekinti legfőbb törvénynek, amely törvény felett aztán 
nincsen sem isteni, sem emberi tekintély. E szellem ellen, amelyet 
a szentatya korunk egyik legveszedelmesebb betegségének mond, 
elsősorban nekünk, a tekintély hivatott védőinek kell fölvennünk 
a harcot, — és pedig nemcsak szavunkkal, hanem különösen 
saját példánkkal. 

A leírt jogi szabályok tehát csak általános vonások, határ-
jelzők, amelyeket átlépni bűn nélkül már nem lehet. Aki azon-
ban szívből engedelmes, aki az engedelmesség szellemétől át van 
itatva, az nem fogja mindig a tilalomfákat fürkészni, hanem teljes 
odaadással fogja teljesíteni elöljárójának még az óhaját is; a 
püspök szavában Isten szavát, intézkedésében Isten ujját fogja 

1 Idézve Schneider i. m. 324. 1. 2 I. Kir. 15, 22. 
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látni, mert hisz az Isten rendelete ez: «Obedite praepositis 
vestris... ipsi enim pervigilant, quasi rationem de animabus 
vestris reddituri». 

A kánoni engedelmesség az egyház legfőbb ereje, fenn-
maradásának titka; ez ád működésének igazi sikert. Jól tudják ezt 
ellenségeink is, azért az egyházellenes kormányok mindig tárt 
karokkal fogadták és minden lehető módon támogatták a törvé-
nyes felsőbbség ellen lázadó papokat, mint azt újabb időben 
Chatel, Ronge vagy az ókatholikusok pártolásából láthatjuk. 
Valóban, amint a hadsereg nem sokat ér, ha a fegyelmet csak a 
szuronyoktól való félelem tartja fenn, úgy az egyház sem lesz «acies 
ordinatissima», Isten tökéletes hadserege, ha a kánoni engedel-
messég nem szívből-lélekből, teljes meggyőződésből fakad. És 
nem fakadhat teljes meggyőződésből mindaddig, míg az egyházi 
elöljárókat nem természetfölötti szemüvegen át nézzük. Addig, 
míg az egyházi rendeletekben csak néhány bíboros és monsi-
gnore művét látjuk, míg az egyházmegyei hatóság intézkedéseiben 
csak a gyarló emberek munkáját vesszük észre, addig a felebb-
valókban csak egyéni szabadságunk lenyűgözőit láthatjuk. Ellen-
ben, ha a hit szemüvegén át Isten szavát fedezzük fel az egyházi 
ejüljárók rendelkezéseiben, akkor önkéntes hódolattal hajlunk 
meg előttük, a szeretetlen kritizálás nem fog ajkunkra jönni, eset-
leges tévedésüket nem fogjuk felfújni; akkor nemcsak külsőleg, 
tetteinkkel (effectu) fogunk engedelmeskedni, hanem belsőleg, 
szívvel-lélekkel (affectu) ; nemcsak megtesszük a parancsot, hanem 
ha kell, akaratunkat és meggyőződésünket is áldozatul hozzuk. 
Mert, amint oly szépen mondja Aichner Simon, a volt brixeni 
püspök:1 «Bizonyos, hogy a kánoni engedelmesség az igazi 
papi szellemnek legbiztosabb kritériuma és leghelyesebb fok-
mérője. Azok a papok, akik úgy engedelmeskednek, miként az 
apostol kívánja: «in simplicitate cordis, sicut Christo, non ad 
oculum servientes», föltétlenül Isten emberei, Jézus szive szerinti 
papok, akik az erény útján előhaladnak, mert miként szt. Gergely 
mondja: Obedientia sola virtus est, quae virtutes ceteras menti 
inserit insertasque custodit». 

Szatmár-Németi. Dr. Schefler János. 

» I. m. 27. 1. 
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Befejező közlemény. 

SZENT Tamás szerint az ember e feladatát négyféle rendben 
végzi. Van olyan rend, amelyet az ész nem teremt, hanem 

csak előtalál és megvizsgál: ez a természet rendje. Van továbbá 
rend, amelyet az ész létesít, még pedig vagy saját actusaiban és 
ez a logikai rend, vagy az akaratbeli actusokban s ez az erkölcsi 
rend, vagy a külső tárgyakban s ez a művészetek és mester-
ségek rendje. E rendek megvalósításukban persze átnyúlnak egy-
másba. Nincs rend, amelyben tervszerű tevékenység, tehát vala-
melyes művészet ne volna. 

A logikai rendnek tudománya, a logika, méltán nevezi 
magát arsnak, művészetnek. Az ész nem magát a logikai értéket 
vagy az igazság normáját teremti meg, valami természetszerű 
kényszer vagy praktikus haszon ösztökélése alatt, hanem az absolut, 
akaratától független igazság behatása alapján hozza létre a logi-
kai rendet saját actusaiban. Minden gondolat, Ítélet vonatkozik 
valamire, a tárgyra, amely szabályozza az Ítéletet. Hogy meg-
egyezik-e vele vagy nem, azt lelki szemeimmel látnom kell, 
annak evidensnek kell lenni. E felfogás, ellentétben azzal, hogy 
mi ilyenkor pszichológiai kényszer vagy imperativusok behatása 
alatt állunk, művészi felfogás. Azután a fogalomalkotás ! Mi, akik 
már kész, élesre csiszolt fogalmakat veszünk át elődeinktől, nem 
is tudjuk magunkat beleképzelni Sokrates szerepébe, aki a görö-
göknél először tapasztalta, mennyi művészet kell egy helyes 
fogalom megalkotásához. Nekünk a szarvas okoskodás egyszerűen 
otrombaság; akkor azonban komoly nehézség volt. 

A második rend, amelyet az ész nem teremt, hanem csak 
megismer és megvizsgál, a létező dolgoknak rendje. Ide tartoz-
nak a természettudományok. Az adott világ a mi közös hazánk 
és menedékhelyünk az elméletek végzetes esélyei elől. Először 
van valóságos külvilág, szín, hang, ellenállás és csak azután szer-
keszthetjük meg elméletüket, esetleg tagadhatjuk létezésüket. 
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A szigorú tudományban a művészi tevékenységnek nagy 
szerepe van, amint azt a reflektáló tudósok el is ismerik. Ribot 
körülményesen tárgyalja a teremtő fantázia szerepét, amely a meg-
figyelésben, elemzésben, kísérletezésben, feltalálásban, a hipo-
thezisben érvényesül. A zseniális művész szeme a tudomány terén 
is többet lát, mint a sokszor rövidlátó tudósé. Schakespearenek 
ideges emberei és bolondjai máig paradigma gyanánt szolgál-
nak az elmegyógyászatban. Goethe egy szempillantással felfedezi 
az os intermaxillaret, amelyet a tudósok régóta kerestek. Az ő 
színtanának leiró részletein ma is tanulnak művészek és tudósok. 

A tudományban érvényesül továbbá a helyes idealizálás is. 
Az élet, a tapasztalat nagyobbára töredékes, összefüggés nélkül 
való, véletlenségekkel teli. A művész a jelentőset keresi, a tudós 
a lényegest. A lényeg nem tolakszik elő, nem ötlik mindig 
szembe, hanem sokszor ki kell találni a természet szándékát. Ha 
tudni akarjuk, mi az ember, nem a pápuát vesszük példánynak. 
A dolgok lényege tökéletességükön alapszik. Mint közhelyet em-
lítem, hogy a tudományos rendszernek szerkezete is művészi: 
alap, épület, kupola. A hittanban: natura, gratia, gloria. 

Még mielőtt a tudomány megkezdené munkáját, maga előtt 
találja a kiterjedt testi, szines, hangos világot. Bármilyen ismeret-
elméletet kövessen is valaki, a mi érzékeink minden esetben 
művészek. Ha a fület érintő inger szabálytalan, kellemetlen zörejt, 
ha pedig rendezett, periodikus, ha a rezgések egyszerű számtani 
arányban következnek egymásra, kellemes harmonikus hang-
érzetet tapasztalunk. A szem az ő arithmetikájával megteremti a 
szinek világát, ő az első festőművész. Unsere Empfindungen sind 
schon Mittelwerte, mondja Lecher.1 Az érzékek és az értelem 
együttesen megteremtik azt az alapvető tudományos-művészeti 
intuitiót, amelyet rendnek, ordonak nevezünk. Die Wahrnehmung 
ist schon geordnetes Erlebnis,2 mondja Driesch. A tudatos és a 
tudományos tevékenységnek nem marad más hátra, mint lemá-
solni ezen észrevétlenül elénk állított világot. 

Ezen lemásolással, leírással szemben kétféle magatartást 
követhetünk. Az egyik abban áll, hogy való és átvitt értelemben 
rajta keresztül a dolgok belsejébe hatolunk. Ha igazuk volna a 
mai agnosztikus természettudósoknak, akkor az egész természet-

1 Physikalische Weltbilder. 1912. 45. 1. 
2 Ordnungslehre. 23. köt. 
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tudomány nem volna egyéb, mint magyarázat nélküli leírása a 
tüneményeknek, tehát valóságos szépművészet. Ez azonban hely-
telen felfogás. Mi ösztönszerű alapkérdésekkel fordulunk a tár-
gyakhoz és azok felelnek is, ha figyelmesen odahallgatunk, illetve 
követelésekkel állanak elő. Ezért bizvást állítja fel Aristoteles 
az ő zetumenáit a négy alapkérdést, van-e, micsoda, miben áll, 
miért van? E kérdések és a velük járó elvonatkozások révén 
lényegesen különbözik a tudomány a művészettől. 

A lemásolással, leképezéssel szemben való magatartásnak 
másik módja abban áll, hogy szemünk a felszínen, az alakon 
megpihen minden további elméleti vagy gyakorlati kérdés és 
érdek nélkül. Ez a specifikus művészi konlempláció. Minden szem-
lélet vagy képzet, hacsak gondolattársulás folytán nem csatla-
kozik hozzá kellemetlen gondolat, önmagában véve, mint kép 
sajátságos gyönyörrel jár. Maga a képszerűség tetszik még akkor 
is, ha magában a szemléletben rend és harmónia nincsen. Ezt 
rendesen figyelmen kívül hagyják a szép felett való magasröptű 
spekulációk, minek folytán azután az egyes esztétikai élmények 
sehogysem akarnak a definíciók alá illeni. A nagy Dürer mondja : 
«Wahrhaft steckt die Kunst in der Natur. Wer sie heraus kann 
reissen, der hat sie.»1 A nézésnek és szemlélésnek módja, a 
művészi kontempláció, teremti meg az esztétikai tárgyat. 

Az emberiség történelmében az átlátszó renddel járó vilá-
gosság és biztosság, másrészt a művészi kontempláció mint ellen-
lábasok jelentkeznek. Mindazon népek, amelyek a természettel 
mint valami idegen, kiismerhetetlen, félelmetes hatalommal állot-
tak szemben, a szigorú rendben, a merev geometriai vonalakban 
találták meg az eszközt, amellyel az őket nyugtalanító, elnyomó 
tömkelegben eligazodhattak. Az egyptomi és szemita népeknek 
fogalmai ép oly merevek, hieratikusok, mint művészetük.2 Amely 
nép ellenben a természetben mindeneknek ősforrását látta, mely-
hez mint élő és érző lényhez benső kapcsok fűzik, az gyönyör-
ködve szemlélte a világot, kozmikus érzésekben áradozott, egyedi 
határokat nem ismert. Fogalmaik szétfolytak mint érzelmeik, mű-
vészetükben az élő szerves formák, természethűség, az erőknek 
tetszetős játéka uralkodott. így volt ez pl. az ion természet-
bölcselők korában. Ezen pantheisztikus áradozásoknak véget 

1 C. A. Weber: Dürers schriftlicher Nachlass. 1912. 206. 1. 
2 W. Worringer: Abstraktion und Einfühlung. 2. A. 1909. 15. 1. 
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vetettek Plato és Aristoteles a hylomorphismus elméletével. 
Nálunk az eidos, a szembeötlő alak, nem geometriai merevség, 
sem tüneményszerű felcsillanása a világállagnak, hanem az, ami 
az anyaggal egyesülve az egyedi való dolgot eredményezi. 
A forma és materia elmélete pantheisztikus áradozás és theisz-
tikus félelem nélkül való művészi elmélet és nem hiába szokták 
a márványból faragott szobor példájával megvilágítani. Az igazi 
remekmű nekünk embereknek, akik nem vagyunk tiszta szel-
lemek, csak dualisztikus lehet, azaz olyan, melyben két tényező 
egyesül, forma-materia, eszme-anyag, lélek-test. 

Ezen elmélet, és azon tény, hogy a képszerű élménnyel 
szemben kétféle magatartás lehetséges, irányadó szempontot szol-
gáltat a panesztéticizmusnak elbírálásához, amellyel szent Tamást 
is vádolják. Nemcsak summájának rendszerében, az artikulusok 
felépítésében jelentkezik művészet, amelyet már sokszor össze-
hasonlítottak gothikus dómok műizlésével, hanem jelentkezik ott 
is, ahol legkevésbbé várnók. Az ő sarkalatos elve: sapientis est 
ordinäre. És ez az ordo, mint elért eredmény, mint a szemlélet-
nek megpihentető, tovább nem ösztökélő tárgya, annyira alap-
vető nála, hogy a felületes olvasóra tényleg az esztéticizmusnak, 
sőt frivolságnak benyomását teheti. Azt mondja például: «Ha a 
rossz (malum) eltávolíttatnék, akkor a világ sokat veszítene töké-
letességéből, mert szépsége a jónak és rossznak elrendezett 
együttességéből származik.» «A világban tapasztalható rossz olyan, 
mint a pauza az énekben, amely azt kellemessé teszi. (C. gent. 
III. 71.) A szivet megrázó létért való küzdelemre, ezen világra, 
amely csak úgy tud fennállani, hogy lakói egymást felfalják, azt 
mondja: «non enim esset vita leonis, si non esset occisio anima-
lium» és más helyen: «az oroszlán nem tarthatná fenn életét, ha 
nem ölné meg a szamarat.» (S. Theol. I. qu. 22. a. 2. és qu. 48. 
a. 2.), ami annyit tesz, hogy többet nyom a latban, hogy az 
oroszlán jellemző és tetsző tulajdonságaival reprezentálja nekünk 
az állatok királyát, mint minden vérengzés, amelyet véghez visz. 
Ez ugyancsak művészi felfogás. A rossznak esztétikai szerepét 
kiterjeszti az erkölcsi rosszra is. (S. Theol. I. qu. 48. a. 2.) Leg-
merészebbeknek látszanak azon tételei, amelyekkel a művészi 
elemet még a pokolban is érvényre, juttatja, a démonok prela-
turájában, concordiájában, mert, mondja, divina sapientia nihil in 
universo inordinatum reliquit. (S. Theol. qu. 109. a. 2.) Végre, 
amit gáncsolói annyira felkaptak: beati in regno coelesti vide-
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bunt poenas damnatorum, ut beatitudo illis magis complaceat. 
(Suppl. qu. 94. a. 1.) Ha ezt egybevetjük hires meghatározá-
sával: pulchra dicuntur, quae visa placent, és: Sancti de poenis 
impiorum gaudebunt considerando (a conclusióban : contemplando!) 
in eis divinae justitiae ordinem (Suppl. 94. 3.) : akkor megértjük, 
mikép keletkezhetett az esztéticizmusnak vádja. A megoldás vilá-
gos az előbb mondottakból. Ha egyszer rendszeres gondolkozás 
eredményeként előttünk áll egy tudományos ismeret, akkor csak 
szemünknek beállításától függ, hogy ezen ismerettel kapcsolatos 
szemlélet esztétikai benyomást tegyen-e vagy sem. Amit a pszicho-
fizikai parallelizmusnak hivei a testi és lelki jelenségek párhu-
zamos voltárol álmodoznak, az valóban áll a megismerésnek 
tudományos (cognitiv) és esztétikai oldaláról. Ami az egyik 
oldalon így hangzik: az erősnek győznie kell, mert ez hasznos 
a fajnak, vagy: léhább erkölcsi rend nem gondolható, mint az 
olyan, amelynek mindegy, akár megtartja-e valaki, akár nem, 
ugyanaz művészi szempontból kifejezve így hangzik: szebb a 
világ, ha oroszlán is van és az igazak az erkölcsi rend győzel-
mében gyönyörködnek. 

A művész szeme, az egészen pihen és abból látja a részeket. 
Egy sötét folt az egész kép szinhatásának emelésére szolgál. Itt 
épen a művészi felfogás áll távol a frivolságtól és hamis érzelgős-
ségtől. így látja a költőművész a poklok kapuin a sötétbetűs 
feliratot : Fecemi la somma sapienza e il primo amore. Az egész 
Divina commoedia nem más, mint a történelembölcseletnek mű-
vészi oldala. Az embernek küzdelme, bukása, emelkedése, a 
nemes és nemtelen szenvedélyek mérkőzése és mindez az isteni 
gondviselés vezetése alatt, amely célját mindenképen eléri, job-
ban mondva, mindentudásában már öröktől fogva elérte, mindez 
a művészi lélekben egy nagyszerű komoly színjáték benyomását 
teszi, Deus ludens in orbe terrarum. 

A tudomány tapasztalattal, szemlélettel kezdődik, absztrak-
ciókkal, rendszeres gondolkodással halad tovább és ismét a meg-
értett szemlélethez tér vissza. Hogy ez esztétikai gyönyörrel jár-e 
vagy sem, az magunktartásától függ. 

Minden élénk képzet magában rejti megvalósulásának ten-
denciáját, vagyis, a hagyományos lélektannal szólva, a meg-
ismerés ösztönéhez hozzájárul a cselekvés ösztöne. Az ember a 
megismert igazságot megvalósítja, megtestesíti, szent Tamás 
szerint ez a 3-ik és 4-ik rendben, az erkölcsi rendben és a mű-
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vészetek rendjében történik. Az erkölcsi rendről csak néhány 
szót. A tevékenység itt annyira művészi jellegű, hogy voltak, 
akik e rendet az esztétikának alárendelték, ami persze túlzás és 
az ezen rend sajátos tárgyának, az erkölcsi jónak félreismerése. 
Azonban ha igaz, hogy az erkölcsi tökéletesség eszmény, ame-
lyet meg kell valósítani, ha az embernek első remekműve maga 
az ember, ha az apostol felszólít ; Christum formare in cordibus 
nostris, ha a kereszténységnek kedvenc könyve az Imitatio Christi, 
akkor már ezen a művészetek köréből vett műkifejezések is mu-
tatják, hogy itt nem csak messziről vett analógiákról van szó. 

A rend, amelyet szent Tamás szerint az ész a külső tár-
gyakban teremt : az ordo factibilium, a művészetek és mester-
ségek rendje. Techne, pojezis, ars, tágabb értelemben minden 
szabályozott, tervszerű, valamit létrehozó tevékenység. A tevé-
kenység élettani szükséglete a szervezetnek, amelynek épsége 
megkívánja, hogy bevétele és kiadása egy súlypont körül leng-
jenek, tehát hogy arányosak, rhythmikusok legyenek. Maga az 
egyensúly halált jelentene. A szentírás a munkát átoknak mondja. 
És valóban minden munka rettentően kínos akkor, ha nem ordi-
nált, ha céltalan, milyen volt pl. a Danaidák büntetése. Amint 
azonban célnak alárendeljük és erőinkhez képest gyakoroljuk, a 
legnagyobb gyönyörnek forrásává válik. Ezen fiziológiai gyönyör 
ott van minden testi és szellemi munkában. Ha a tevékenységet 
önnönmagáért, mint öncélt üzzük, elméleti vagy gyakorlati 
érdekeltség nélkül, akkor a fiziológiai gyönyörhöz hozzájárul a 
művészeti gyönyör és ilyenkor a neve: játék. Ily értelemben a 
játék voltaképen igen komoly dolog. A szellemnek győzelme az 
anyag fölött, tevékenységben és tevékenység által való meg-
pihenés, megoldása a kötelékeknek, amelyekkel az életnek fel-
adatok nyomásától hajtott üzemébe vagyunk kapcsolva. Ily komoly 
értelemben veszi a játékot Schiller, midőn mondja: hogy az 
ember csak ott igazi ember, ahol játszik. Sokrates-Plato még a 
bölcseletet is TOziStâç x*Ptv> játék kedvéért űzte, hisz az ember is 
itaíyviov freoO, Istennek játékszere. 

Minden művészi teremtés ily játék és műélvezete csak annak 
van, aki a remekmű szemléleténél ismétli a művész e játékát, 
amely ez esetben nem más, mint a művészi kontemplálás. Ha 
nem játszik, ha nem marad a képszerűségnél, vagy ha kritikus 
szemmel és érdekeltséggel szemlél, nem éri el a művésznek 
célját. 
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A játék mint lényeges szempontja, magatartása a műélvező 
tevékenységnek, a műélvezetnél konkrét alakot ölt és beérzéssé, 
magát beleéléssé minősül. Lipps Tódor túloz, ha a beérzést az 
egész esztétikának alapjául veti. Hogy azonban lényeges része 
a műélvezetnek, azt csak a hidegen, kritice szemlélők tagadhatják. 
Mi a függőleges vonallal szállunk, a vízszintessel nyugszunk, az 
oszloppal felegyenesedünk és hordozunk, a szabályos alakok kör-
vonalait könnyedén kisérjük, a tájnak hangulatot adunk, a búsuló 
arccal képzelemben búsulunk és így tovább. Ezen beleéléssel 
kitágul a lélek, az egoisztikus én egy pontocskára zsugorodik, 
anima fit quodammodo omnia, mondja szent Tamás. 

Játék és beérzés a művészetnek és műélvezetnek alaki 
tényezői. Anyagi tényezője a képszerű élmény, a tiszta szemlélet. 
A művészeti ősfenomen tehát: az elméleti és gyakorlati érdek 
nélkül való érzésteli szemlélés. A művész vagy költő produkálja, 
kifejezi a szemléletet, amelyben egy darab világ és élet az ő 
egyéniségének tükrében lerajzolódik; az élvező pedig reprodu-
kálja és megéli azt, amit a mű kifejez; megéli tüneményszerűen, 
a gyakorlati életnek izgató érdekeltsége nélkül. A remekműben, 
a szoborban, költeményben, zenében kifejezést nyer a művésznek 
világnézete. 

A bölcseletben tehát e helyt akadunk e szóra, amelynek 
fogalmát a bekezdésben kerestük és azt hiszem, meg is találtuk. 
A művészet rovata alatt akadtunk reá, de világos, hogy a mű-
vészetek hagyományos fajainak egyikével sem lehet azonos. A köl-
tészet, hisz itt csak ez jöhet szóba, kifejez ugyan világnézetet, de 
úgy, hogy nála a bizonyos költői forma mindig lényeges. Emel-
lett első és közvetlen célja az esztétikai gyönyör. A képzelem, a 
fikció túlsúlyban van, affektiv természetű. A világnézet gondol-
kodása pedig elsősorban kognitiv természetű ismeretre törekszik, 
elméletileg érdekelve van, habár lényegesen más módon, mint a 
szigorú tudományok ; ha életrevaló, akkor gyakorlati szempontok 
is érvényesülnek nála; a valóságban gyökerezik, formához nin-
csen kötve. Elég sokszor csak a forma teszi a különbséget. Ha 
pl. Hamlet monológjaiból elhagyjuk a költői formát, az marad 
belőlük, amit világnézetnek nevezek. Mindebből az is világos, 
hogy itt nem tiszta művészettel, hanem egy bizonyos, sajátságos 
középfajjal állunk szemben. 

A világnézet gondolkozásmódja az ő elemeiben, az ala-
kított elmélkedő gondolatban nyilatkozik meg. Ennek leirását 
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már a bevezetésben megkíséreltem. Közelebbi jellemzésénél 
kiemelendők tárgyai, azoknak tulajdonságai és forrása. 

Tárgy itt legáltalánosabb értelemben jelenthet dolgot, tulaj-
donságot, cselekvést, állapotot, viszonyt. E tárgyak itt ugyanazok, 
mint amelyek Aristotelesnek alapkérdéseire és kategóriáinak meg-
felelnek. Nagy különbség van azonban a lelki felfogásban az 
apperceptióban. A szóban forgó gondolkozás a tárgyakat mint 
komplexiókat sommásan, szembetűnő jegyeik, legjellemzőbb egyedi 
alakjuk szerint, amellyel közvetlen benyomást tesznek, fogja fel. 
Mennyire más az apperceptió, ha egyrészt az egyszerűen gondol-
kozó, másrészt egy meteorologus mint olyan elgondolja a fogal-
makat idő, felhő, eső. A különbség nem abban áll, hogy a 
meteorologus még hozzátud valamit, hanem a fogalom már gyö-
kerében más. Ide tartoznak azon fogalmak, amelyek mint gon-
dolom, megfelelnek az aristotelesi kérdésre xt âaxt ellentétben 
a TÓ xt fy eívat kérdéssel. Sokan tényleg nagyon jól tudják, 
mit jelent ez vagy az a szó, de hányan tudják megmondani, 
hogy voltaképen mit gondolnak alatta? És ha tudják meg-
mondani, van-e két ember, aki ugyanazt mondaná, pedig 
tényleg ugyanazt a dolgot gondolják. Nem is kell nehezebb tár-
gyakra gondolni, mi a szép, a vicc, a boldogság. Németország-
ban egyszer néhány úriember összekapott a szemét fogalmának 
szabatos meghatározásán és nem tudván megegyezni, Wundthoz 
fordultak, aki nekik azt a kegyetlenül rossz definíciót üzente: 
Mist ist Materie am unrechten Orte. Ha valaki ezen xt èaxt fogal-
maknak egyértelműségét, határozottságát értékét kevésre becsülné, 
az tegye fel itt a kérdést : Ki tudja jobban, mi a szemét, a falusi 
szolgálóleány-e vagy Wundt, a nagy bölcsész. Én azt hiszem, 
hogy egyformán tudják. 

Az elmélkedő gyakorlatnak azután vannak tárgyai, amelye-
ket az ú. n. lelki vagy szellemi szem lát meg. Lipps Tódornak 
érdeme, hogy ezen kifejezés ismét helyet nyer a lélektanban. 
Ilyen tárgyai különben a tudománynak is vannak, pl. a meglátott 
viszonyok, a meglátott nedvesség, puhaság. Némelyek szerint 
még a harmadik dimensiót is lelki szemünkkel látjuk. Lelki fül-
ről is beszélnek, mi halljuk a hangulatot, amely a beszédbea 
rezeg. Az elmélkedő gondolatnak tárgyai kiválóan ily szellemi 
tárgyak. Mi látjuk az embert, pedig igazán csak a testét és 
mozgását látjuk. Mi látjuk a szellemes arcot, a haragot, látjuk, 
hogy a szikla dacosan mered égnek. Evvel összefügg, hogy az: 
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így gondolkozó mindennek életet ád és személyesít, mindenben 
erőcentrumot lát, introjekciónak nevezi ezt a lélektan, az ú. n. 
tropusokban, képekben él úgyszólván, de nem ám költői hajlam-
ból vagy esztétikai kellem végett, ahogy a hagyományos eszté-
tikák tanítják, hanem benső kényszerűségből, mert máskép nem 
is tudná gondolatait alakítani. 

A szóban forgó gondolkozás tárgyainak tulajdonságait meg-
kíséreltem három csoportba beosztani az érdekes, jelentős, fontos 
kategóriák szerint. A tárgyak u. i. nem egyenlő értékűek. 

Érdekes, érdeket keltő az, ami a lelki egyensúlyt megin-
gatja, vagy a megingatott egyensúlyt ismét helyreállítja. Tehát 
az új, szokatlan, rendkívüli, a paradox, ellentmondó, mindaz, ami 
megkülönböztetésre vezet. Másrészt mindaz, ami egységre vezet, 
összekötő kapcsok, a törvényszerű, a rend stb. lehetetlen itt 
részletezni. 

Jelentősnek nevezem mindazt, ami a képzelmet tevékeny-
ségre indítja, ami bő képzettársulást előidéz, ami beérzésre indít, 
ami a már említett értelemlátásra késztet. Minden dolog az, ami ; 
de emellett közeg is, amelyen át a világot láthatjuk, kicsiben az, 
ami a Leibnitz-féle monádák mindegyike, visszatükrözője az egész 
mindenségnek. Minden dolog természetszerűleg jelent valamit, 
kifejez valamit, ami mintegy rajta túlömlik. A világ-egység a sok-
féleségben. Az egész az ő teljességével beárad az egyes dolgokba 
és ezek az egészből élnek és azt egyedi természetükhöz képest 
kifejezik. Szikla, liliom, bogáncs, templom, hajlék, házigazda, 
szántóvető mennyi mélységes gondolatot ébreszthetnek ezek, ha 
belőlük nem poétikus cifraságokat, hanem belátást a felszín alatt 
lappangó összefüggésekbe merítünk. Minden felszín kifejez vala-
mit és alatta mélység lappang, minden alak jellemkifejezés, ahová 
hallgatunk, hangok szólalnak meg, a hallgatás is beszél. Minden 
véges a végtelen, minden mulandó az örök felé mutat, minden 
pillanat, mint az' örökkévalóságnak képviselője, végtelen jelentésű. 
«Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniss.» A világ összes dolgai 
rendelkezésünkre állanak, hogy általuk gondolatainkat kifejezzük. 
Ooethenek állandó mondása: Die Natur aussprechen. Ha egy 
tárgy lelkünknek érintésére maga is életet és lelket nyer, akkor 
nekünk jelentős. Csodálatos, mondja Eucken, hogy ilyenkor a 
tárgy megtartja természetét és visszahat mireánk lelki felvilágo-
sítással és kimélyítéssel, úgy hogy alanyi állapotunk egészen 
tárgyilagos, nem képzelem szülte szubjektivitás. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 8 
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Fontosnak nevezem, aminek következménye van az élet-
folyamban, ami gyakorlati magatartásra, állásfoglalásra késztet, 
ami eszköz a célhoz. Ide tartoznak az értékek és mindaz, ami az 
életet gyarapítja, emeli, vagy csökkenti. 

Az érdekesnél az értelembeli, a jelentősnél a kedélybeli, a 
fontosnál az életérdek a fő szempont. 

A világnézet gondolkozása tehát feltünteti az érdekes, jelen-
tős és fontos tárgyakat, azoknak viszonyait és összefüggését; és 
ezen összefüggés ismét annál érdekesebb, jelentősebb és fonto-
sabb, minél inkább ilyenek maguk a tárgyak és viszonyok és 
minél rejtettebb és meglepőbb az összefüggés. 

A világnézet forrása a konkrét egyén, a személyiség. A tudo-
mányos igazság csak egy. A világnézetnek számos árnyalatai 
vannak, hisz föntebb említett alkatrészei minden személynél 
mások, különféle jellemből és vérmérsékletből, különféle élet-
összefüggésből és tapasztalatból erednek. Az ú. n. reális világ 
csak nyers anyag, amelyet a személy feldolgoz és amelyből a 
maga világát megteremti. Aki a nyers anyagot feldolgozatlanul 
magában hordja, az a külvilág funkciója (Lucka). A világnézet 
ezen személyes jellegének természetesen semmi köze sincsen a 
rossz értelemben vett szubjektivitáshoz vagy hóborthoz. Mert a 
személyt itt nyomatékos értelemben, mint ősfenoment veszem, 
amely tehát külső és belső egyedi tulajdonságaival és képessé-
geivel ép oly következetesen kibontakozó valóság, akárcsak a 
földből kinövő ágakat és hajtásokat eresztő élőfa. Amilyen igaz 
a konkrét személy, olyan igaz a világnézete. Jellemző, hogy a 
régiek szerint Isten nem a tudóst, hanem a költőt inspirálja. Ide 
vág az aristotelesi mondás is, hogy a költészet filozofikusabb, 
mint a természetrajz. 

A világnézet, vagy annak elemének, az alakított gondolat-
nak keletkezésében alanyi szempontból kietnelendők: az élmény, 
a benyomás és alakítás és a kifejezés. 

Az élmény a látszólag passzive adott tárgy, eset, tényállás, 
vélemény. A benyomás a léleknek alakító és értékelő vissza-
hatása. Az élmény u. i. : a lélekben már akaratos szándékunk 
nélkül vagy annak ellenére is alakul, fejlődik, tagozódik, egy-
részt mintegy kifelé tágulva a képzettársulás sorainak irányában, 
másrészt mintegy befelé önmagában központosulva, miáltal szer-
ves egésszé, egységgé, intuitióvá lesz. Intuitió itt nem más, mint 
viszonyokkal telített szemlélet. Ezek mellett a lélek céltudatosan 
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tevékeny az objektiváló, elemző, viszonyító aktusaiban. Ha meg-
gondoljuk, hogy e gondolkozásnak jellemzett tárgyai, tulajdon-
ságai és viszonyai személyes megélésből alakulnak és szemlé-
letes eredetüket sohsem tagadják meg, ha hozzávesszük, hogy 
az így gondolkozó fantáziáit, vágyait, sejtéseit is beleszövi és a 
nyert belátást, a megismert összefüggést mint egészet, képet, 
mint befejezett értelmet, lelki szeme elé állítja és kontemplálja, 
akkor nyilvánvaló, hogy a gondolkozáson érzelmi nyomaték van, 
hogy elejétől végig művészi jellegű és más dimensióban megy 
véghez, mint a rendszeres tudományos gondolkozás. Akik a szem-
léletnek jelentőségét e téren tagadják, (pl. Th. Meyer és nyomán 
Dessoir, R. Lehmann) félreismerik a tényállást. Hisz azt senki 
sem állítja, hogy mi azokban a néhány képzetfoszlányban gyö-
nyörködünk, amelyek a gondolkozásnál előttünk lebegnek, gomo-
lyognak és széjjelfolynak. Az valóban sovány egy élvezet volna. 
E nézet megfeledkezik arról, hogy ezen gondolkodás a priori a 
beleélésre és beérzésre van hangolva, minek folytán a szemlé-
letet teremtő és alakító lélek teljes tudatával és felfogásával van 
jelen érzékileg hiányos és halavány szemléleteiben is. Csak a 
szenzualizmus áll tanácstalanul a tapasztalat előtt, hogy nekünk 
lehet pl. teljes tudatunk egy házról, anélkül, hogy ez a ház 
részletesen leiki szemünk előtt álljon. Amilyen bizonyos, hogy 
van lelki szem, oly bizonyos az is, hogy van lelki szemlélet és 
pedig úgy érzéki, mint nem érzéki tárgyakról. Minden befejezett 
jelentés, értelem, amelyet egy gondolat kifejez, minden gondolat, 
amelyet mint öncélt, mint önmagában nyugvó totalitást felfogunk, 
minden eszme ily lelki szemlélet. Az ú. n. szellemes pl. esztétikai, 
kategória, pedig szövedékében az érzéki elemek, ha vannak, 
bizonyára mellékesek. 

Az elmélkedő gondolkozás továbbhaladása gondolatról gon-
dolatra alakilag ugyanaz, mint minden gondolkozásé. Itt is fel-
lép az a rejtélyes, bizonyos fokú előretudás a kitűzött feladat 
értelmében. Nekem tudnom kell, mit keresek és mily irányban 
keressem, mily explicit vagy implicit kérdésekkel forduljak a tár-
gyakhoz és tényállásokhoz. Ezen előretudás és kérdezés felele-
venítőleg hat a lélekben lappangó ismeretekre, amelyek közül, 
mint N. Ach mondja, bizonyos fajkiválás révén az alkalmas oda-
illő aktuálissá, tudatossá lesz. E mellett megélünk asszociációkat, 
próbálunk ítéleteket, kombinálunk, feltevéseket teszünk, elvetünk, 
kész, átvett Ítéleteket visszaidézünk és mindezek között itt-ott 

8* 
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mint a villanyszikra felcsillan egy-egy igazi itélet evidenciával és 
érvénytudattal. 

Az élmény, benyomás és alakítás után mint külön tényezőt 
említettem a kifejezést. Ez persze már az alakításnál is szerepel. 
Mi gondolatainkat nagyobbára szókkal, mondatokban tagoljuk. 
A nyelv, a szókincs, nem csak elősegíti a gondolkozást, hanem 
már magában véve is egy kész, alakított, festett, énekelt világ,, 
amelyet a népek őseredeti világnézete teremtett meg. A nyelv 
kezelése már magában is művészet. Jól mondja O. A. Schmitz,1  

hogy a nyelv nem csak eszköz, hanem tartalom. Minél jobban 
birja valaki a nyelvet, annál gazdagabb lesz nem csak kifejezé-
sekben, hanem gondolatokban és érzelmekben. Nem egy zseniá-
lis gondolkozó bevallotta, hogy kedvenc olvasmánya egy szótár.. 

A világnézet alanyi feltételei röviden: egy egész és nyilt 
lélek. Intellektuális vagy praktikus egyoldalúság szüli a platói 
banauzost és a goethei famulust, aki a világot paragrafusokra 
osztott füzetében hazaviszi. 

Azután erős bizalom lelkünknek igazán közvetlen és ere-
deti megnyilatkozásaihoz, ahhoz, ami lelkünkben mozog és ösz-
tökél és szerves növés, kibontakozás, élet után kívánkozik. Evvel 
ki van zárva a rossz értelemben vett szubjektivitás, a lelki szen-
zációhajhászás, a lelki elemzésekben dúskáló kiváncsiság. Még a 
költőről is mondja Goethe, hogy nem az, ha csupán szubjektív 
állapotait tolmácsolja, hanem csak akkor költő, ha magáévá teszi 
a világot és kifejezi. Azokat, akikben a világ ily értelemben él, 
de hijjávai vannak az erőnek, hogy ki is fejezzék, azokat a 
humoros Jean Paul2 gyönyörűen elnevezi szenvedő határszéli 
zseniknek, a mennyország néma gyermekeinek. Ein jeder halte 
sie heilig. 

A világnézet fontossága. Minél jobban felgyűlemlenek a 
benyomások, a lelki életanyag, annál nagyobb egységesítő és 
szervező energiára van szüksége a léleknek, hogy harmóniáját 
fenntartsa. Manap rengeteg sokat élünk meg és korunk az elmúlt 
időkhöz képest nem csak differenciáltabb, hanem disszonánsabb 
is, amint azt a léleknek közvetlen megnyilatkozása, a modern 
zene félreismerhetetlenül mutatja. Ezen disszonancia veszély, ha 
a lelkienergia nem tud felülkerekedni, hogy azt egy magasabb 

1 Die Weltanschauung der Halbgebildeten. 1914. 39. 1. 
2 Vorschule d. Aesthetik. § 10. 
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fokú harmóniába feloldja. A hátterek, amelyekkel a művészek 
valamikor borzongást akartak kelteni, a havasi vidék, amelytől 
Petrarca ijedten elfordította szemét, hogy a zsebéből előhúzott 
szent Ágoston konfesszióin megnyugtassa, a viharos tenger, mind-
ezek ma előszeretettel felkeresett élvezetek. Azok a hangulatos 
természetképek, amelyeket manap majdnem minden tárcacikkben 
találhatunk, az ó- és középkorban lehetetlenek voltak. A mai ter-
mészetérzés a léleknek győzelme, amelyet művészetével vívott ki. 
Magával az élettel és feladataival szemben azonban ily össze-
foglaló és összhangra vezető álláspontot korunk még nem talált 
és azt hiszem, fölösleges bizonyítani, hogy korunk lelki élete 
nagybeteg. A lázas rohanás minden téren, a haladás a haladás 
kedvéért, szociális tevékenység a szociális tevékenység végett, 
kiürítette a lelkeket, megfosztván azokat a kontemplativ nyuga-
lomtól, amely nélkül lelki élet nem képzelhető. A helyes gyógy-
kezelés az, amely ismét telivé teszi, de nem úgy, hogy kívülről 
beléönt valami tartalmat, hanem úgy, hogy megtanítja, hogyan 
nőhet ki e hatalom magából a lélekből. A világnézet a léleknek 
tudása és meggyőződése, állapota és tette. 

A felgyülemlett anyagot tekintve még egy másik szem-
pontból is fontos a világnézet. Az élet sohasem kész, az elméleti 
és gyakorlati problémák a végtelenbe ágaznak szét. Evvel szem-
ben azonban lelki életünk egy törvénynek van alávetve, amelyet 
a Mach-féle iskola Gesetz der Stabilität-nek nevez. Mi állandó 
viszonyokra törekszünk, mi készek is akarunk lenni. A művészet 
csakugyan mindig kész, céljánál van és az ő tényezői adnak 
relativ be végzettséget a világnézetnek is. Platónak bölcselete a 
maga egészében ma elavult; világnézete el nem avulhat. 

Továbbá egy teljes ép lélekhez tartozik az emocionális 
világ, a kedély. Passiones inquantum sunt ordinatae a ratione 
pertinent ad virtutem, mondja szent Tamás. Azonban az érzelem 
már magában véve is destruktiv természetű, annál inkább az, 
amelyre Aristoteles céloz, midőn mondja: omnes ingeniosos 
melancholicos esse. E romboló hatásnak ellenszere az elmélkedő 
gondolat, amely az alanyi állapotot tárgyilagosítja, a lélekből 
kihelyezi. Minden ilynemű alakítás kicsiben az, ami a tragédiá-
ban a katharzis. Az érzelmek átszellemülnek anélkül, hogy benső-
ségük szenvedne, világosság támad, a lélek a nyomástól meg-
szabadul. Művészet és pesszimizmus nem férnek meg együtt, 
mondja Simmel Schopenhauer ellen. 
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A világnézet gondolkodása továbbá kiválóan fontos, mert 
csakis gyakorlása által és gyakorlása közben éljük meg tudatosan 
a szellemi értékeket, amelyeket a szigorú tudományos gondol-
kozás egyszerűen feltételez. Nem lehet fogalma a logikai értékről 
annak, aki még nem alakított egészen önállóan egy Ítéletet és 
nem figyelte meg, mikép támad benne az érvénytudat. A világ-
nézet gondolkozásában szemmelláthatóan kiemelkednek a logikai, 
ethikai és esztétikai értékek, mint áttörések, szakítások a mecha-
nikai és élettani folyamatokkal, mint egy magasabb világ, amely 
a merőben természetes lefolyásokat szabályozza. A szabályoknak, 
normáknak, érvényességeknek önálló fölényes világa a szellemi 
világ, eszményi nézőpontja azon világnézetnek, amellyel Eucken 
annyi elismerést aratott, bár bölcseletét, Plotinos és Fichte e 
szinthesisét, kevesen értik. Az érvényességnek világa kizárja a 
pszichologizmust és így a legjobb pedagógus az utolsó bölcse-
leti és vallási kérdésekhez. Jellemző dolog, hogy az az iskola, 
amelyet a bölcselet történelme romantikusnak nevez és amely 
iskola mindazon vonásokat felmutatja, amelyek az általam ú. n. 
világnézetet jellemzik, hogy ezen iskola a katholikus vallásban 
találta meg azon elveket, amelyekkel gondolataiknak és művé-
szetüknek egységet és összefüggést biztosíthattak. Ezen össze-
foglaló álláspont nélkül «universal-bölcseletük» tényleg chaotikus 
aforizmagyűjtemény. 

Az alakító elmélkedő gondolkodás végre a lélek energiáját 
csodálatos módon gyarapítja. A gondolat nem «semmi», mint 
azt sokan hiszik, hanem igazi tényező, erő a mindenségben. 
Szellemi fegyelmezettség, önuralom, biztosság külső és belső 
ügyekben elválaszthatatlan kísérői. Hogy ezen gondolkozás, amely 
a vidám, egészséges, lendületesnek irányában keres és halad, 
valóságos erőforrása a testnek és a léleknek, az Hufeland, Kant 
és Feuchtersieben óta ismeretes, habár sajnos, nem eléggé. 
A modern amerikai ú. n. praktikus pszichológia ismét felvette e 
gondolatot, amelyet most számos kötetben széttaposva és ella-
pítva nagy reklámmal hirdetnek Trine, Marden, Mulford. Óriási 
elterjedésük mutatja, hogy itt valóságos szükséglettel állunk 
szemben. «Minden először a lélekben történik és ha mindnyájan 
jó gondolattal gondolnánk, a világ reformja egy csapásra meg-
volna. A sikernek először gondolatban kell meglennie, csak 
azután valósulhat meg. Nem lehetsz más, mint milyen gondo-
lataidban vagy. Rajtunk múlik, hogy lelkünk pompás palotában. 



A BÖLCSELET ÉS VILÁGNÉZET MŰVÉSZI ELEMEI 119 

egyre növekvő szépségben lakjék vagy pedig nyomorult viskó-
ban, amely bedőléssel fenyeget. A világ az egész embernek 
egész, a törődöttnek törmelék.» Ezekben egy csepp túlzást sem 
találok. A világnézet a világgal, mint nyersanyaggal szemben 
teremtő álláspontra és magatartásra helyezkedik és a léleknek 
ezen teremtő ereje az egész életet győzelemmé alakíthatja. Elmél-
kedő gondolkodással ébred igazán öntudatra a lélek, avval bon-
takozik és nő, anima fit quodammodo omnia, mondja szent Tamás 
és evvel a belső világ oly gazdaggá lesz, hogy életét és vilá-
gosságát szétárasztani kénytelen, fit diffusiva sui, mondhatjuk 
szent Tamással, úgy hogy nincs többé tir térben és időben, 
amelyet ki nem töltene, nincs többé csekélység, jelentéktelenség, 
szegénység, amelyben az örökké jelentősnek visszfényét és kiapad-
hatatlan örömforrásokat ne látna. Bámult a világ és egy új kor-
szak kezdődött, midőn assisi szent Ferenc és társai egyszerű 
nyelven a mindennapi dolgokról beszéltek az emberekhez, az 
élet bajairól és örömeiről, a mi jó szomszédunkról a természet-
ről, a fivérünkről a napról, nővérünkről a vízről. E beszédekre, 
a közvetlen érzéseknek és megéléseknek e kifejezéseire még a 
madarak és halak is odahallgattak és a megközelíthetetlen me-
revségű bizantin Krisztusok és Madonnák átváltoztak szelid gyer-
mekekké és anyákká. 

Hogy ez a phantheizmusra vezet, hogy minden igazi költő 
és művész pantheista, hogy assisi szent Ferenc is az volt ? Szók-
tól, különösen nagyhangzásúaktól, nem szabad megijedni. A pan-
theizmus mint bölcselet vagy sületlenség vagy játék a fogalmak-
kal, szemfényvesztés. Ami az ú. n. pantheisztikus szemlélődések-
ben és áradozásokban, merem állítani, minden fogékony lelket 
vonz és megragad, az nem pantheizmus, hanem egy világnézet, 
ahogyan én itt értem a szót. Nincs az a pantheisztikus dúskálás, 
amelyen a theista túl ne tehetne, még pedig egészen szent Tamás 
szellemében, aki egy gyönyörű helyen kifejti, hogy neki a pan-
theizmus úgyszólván nem eléggé pantheisztikus, mert nem tágítja 
ki eléggé a lelket. Azt í r ja : 1 Aristoteles mondja, hogy a lélek 
úgyszólván minden, mert az a természete, hogy mindent meg-
ismerjen. Ily módon lehetséges, hogy egy dologban (a lélekben) 
az egész mindenségnek tökéletessége meglegyen. Ezért a leg-
nagyobb tökéletesség, amelyre a lélek viheti, a filozófusok szerint 

1 Ver. qu. 2. a. 2. 
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abban áll, hogy benne lemásoltatnak az egész világrend és annak 
okai. És abban látták az utolsó célt is, amiben azonban tévedtek. 
Mert ez az utolsó cél szerintünk Istennek szinről-szinre látása, 
mert Gergely szerint, mit ne látnának azok, akik a Mindent-látót 
látják? Az Úr igéje által lettek az ő művei. (Sifia. 42. 15.) Az ő 
művei pedig a fogékony lélekben ismét igévé lesznek. A világ 
várakozik a teremtő lélekre, aki nézze és kifejezze. így mondja 
Ekkehart a misztikus : 1 Minden teremtményben megvan a töké-
letessége után való törekvés, mindnyájan menekülnek esetleges-
ségükből lényegükhöz, mindnyájan beviszik magukat az én értel-
membe, hogy bennem értelemmé legyenek. És én, az egyén, 
ismét Istenhez készítem és vezetem őket. Legyen hát gondotok, 
mit teremtsetek!» Mintha szent Pál magyarázta volna világnéze-
tünk értelmében : minden teremtmény velünk sóhajtozik és vajúdik 
mindez ideig. 

A tudományos bölcselet ma új éra előtt áll, mindnyájan 
várják az idealizmus újjászületését, amely már két izben tette meg 
csigavonalban az utat Kant—Fichte—Hegel állásain keresztül. 
Ha a lélek felfedezi teremtő erejét, Plato szerint mániába esik. 
De ő kétféle mániát különböztet meg; az egyik betegség, a másik 
isteni adomány és ilyen a többi között a bölcseleti eros. A világ-
nézet ma azért is fontos, mert természeténél fogva korlátokbban 
tartja a teremtő mámort. Ismerettani idealizmusra, szolipszizmusra, 
konszciencializmusra csak az elvont bölcselet képes. A világnézet, 
amelynek alanya és tárgya konkrét valóság és élet, bevallja, hogy 
nem tud semmiből teremteni. 

Bécs. Dr. Mössmer József. 

i Prédikáció Máté 10., 28. fölött. 
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ellentétek, kiemelkedő társítások. — Szakértekezések.1 

I. Elnevezések. 

A szótársítások ama lelki jelenségek sorába tartoznak, me-
lyeknek mivoltát és legáltalánosabb törvényszerűségét talán leg-
célszerűbben Ebbinghaus-al így lehet jellemezni: «Ha tetszés 
szerinti lelki alakulatok valaha egy időben vagy szoros egymás-
utánban töltötték el tudatunkat, akkor ama korábbi élmény-
egésznek egy része vagy ehhez hasonló képes a tudatba vissza-
idézni a többi részt is, anélkül, hogy ezeknek eredeti indítékai 
adva volnának» :2 Találkozom az utcán egy emberrel és nyomban 
lelkem elé áll az a nyaralóhely, ahol megismerkedtem az embe-
remmel; de ugyanez az emlék fölújulhat bennem akkor is, ha 
nem az ismerősömet láttam meg, hanem más valakit, aki arcban, 
beszédben, járásban hasonlít hozzá. 

1 Ahol egy értekezés hiányosan van idézve, teljes címe és lelő helye 
megtalálható a dolgozat végén, a szerzők nevének betűrendje szerinti irodalmi 
jegyzékben. 

' Ebbinghaus, Grundzüge der Psychologie. I3 (1911.), p. 633. és 635. 
E műnek második értékesebb, Dürrtől meg nem változtatott kiadása nincs 
kezem ügyére. 
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Ezekben a nagyjából eléggé ismeretes jelenségekben min-
dig lehet három mozzanatot kiemelni : Az a jelen tudatélmény, 
rendesen képzet vagy gondolat, olykor érzelem, mely a tudatba 
idézi a valaha vele kapcsolt élményeket, a hivó, fölidéző, repro-
dukáló tudatjelenseg, rendesen képzet; amit a hivó élmény a 
tudatba emel, az a hivott, fölidézett, reprodukált tudattény, ill. 
képzet. A folyamat maga pedig a reprodukció, fölidézés. A repro-
dukálás tényének magyarázása végett föl kell tennünk, hogy az 
egymást fölidézni képes tudatjelenségek egymással szoros kap-
csolatban vannak, mondjuk, szolidáris társaságot alkotnak akkor 
is, ha nincsenek a tudatban. A tudatjelenségek fölidézésének ezt a 
szükséges (de korántsem elégséges)1 föltevéses alapját, melynek 
mélyebb mivolta épúgy ismeretlen előttünk, mint akármilyen 
más tudatélménynek az «emlékezetben» való elraktározásának 
módja, nevezzük társítás-nak, asszociációnak; és mert a tudat-
élmények közül főként a képzetek (a szó tágabb értelmében, úgy 
hogy a gondolatokat is magukban foglalják) kerültek eddig a 
társítás szempontjából tanulmányozás alá, képzettársításról kap-
csolásról szokás beszélni. Per metonymiam aztán társításnak, kap-
csolásnak, asszociációnak lehet és szokás nevezni a reprodukálás 
folyamatát is és így természetesen lehet beszélni társító és tár-
suló tudatélményekről, ill. képzetekről is. Rokonságban vannak 
ezekkel a most meghatározott fogalmakkal az emlékezés, ráis-
merés, tanulás. Ezekre azonban nincs okunk itt kiterjeszkedni. 

A szótársítások már most olyan képzettársítások, hol vagy 
a fölidéző vagy a fölidézett tudatjelenség főtartalmát szókép-
zetek alkotják; tehát a (külsőleg vagy belsőleg) kimondott, látott 
vagy hallott szóképpel kapcsolatos tartalmi képzetek, jelentés-
tudatok, érzelmek, mozgási képzetek, mozgásra szóló és egyéb 
elhatározások, mozgások és más közelebbről meg nem jelölhető 
«tudottságok»2 csak kisérő jelenség számba mennek. (L. Marbe, 
Eperimentell-psychologische Untersuchungen über das Urteil. 
Leipzig, 1901.) 

1 L. alább, VI. alatt. 
2 E «tudottságok» «Bewußtseinslagen» fogalmát Marbe vitte bele az újabb 

pszichológiába — tartalma aligha új. Mások hasonló tudatjelenségeket elnevez-
tek Bewußtheiten-nek. A különben igen termékeny fogalom körül élénk viták 
vannak folyamatban. L. Marbe, Zur Psychologie des Denkens. Fortschritte d. 
Psychol, u. ihrer Anwendungen. 3. (1914.), p. 6 kk.. 
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II. Módszerek. 

A szótársítás jelenségeinek tanulmányozása ugyanazt a célt 
követi, ami általában a lelki jelenségek tudományos földolgozá-
sának föladata: 1. a jelenségek pontos leirása ; 2. funkciós tör-
vényszerűségeknek, t. i. a szereplő tényezők között szabályszerű 
összefüggések megállapítása; 3. ű. n. strukturai törvényszerű-
ségek megállapítása, vagyis a funkciós törvényszerűségek mögött 
rejtőző mélyebb, elemibb törvényszerűségek kimutatása; 4. a 
bölcseleti földolgozás, vagyis a logikai, ill. metafizikai törzsfogal-
makkal való szembesítés. 

A képzettársítások tana a pszichológiai tudományos tevé-
kenység egyetemes útját járta: Századokon keresztül nem igen 
jutott tovább Platon és Aristoteles «asszociációs törvények»1 

nevén ismert megállapításainál, ill. spekulativ földolgozásánál. 
Ezelőtt mintegy harmincöt esztendővel aztán először a sokoldalú 
és leleményes angol Galton (1. az irodalmi jegyzéket) kezdte 
alkalmazni az újabb kísérleti módszereket, nevezetesen az idő-
mérést a képzettársításokra és azóta a termékeny módszereknek 
egész sorát dolgozták ki, amelyek cél szempontjából két cso-
portba sorozhatok: A kísérletek egyik csoportja a képzetkapcso-
latok keletkezését és változását, nevezetesen erősödését és lazu-
lását akarja tanulmányozni. Az úttörés dicsősége e téren Ebbing-
hausé, a kiépítést mintaszerű alapossággal és körültekintéssel 
G. E. Müller és munkatársai végezték.2 A kísérleteknek egy 
másik csoportja a kész kapcsolatoknak különféle körülmények 
közt jelentkező viselkedését tanulmányozza. Ide tartoznak a szó-
társító kísérletek is. 

Úgy apriori szótársításnak kell minősíteni minden repro-
dukciós lelki folyamatot, ahol vagy a reprodukáló vagy a repro-
dukált képzet-egészben akár (külsőleg vagy csak belsőleg) kimon-
dott, akár látott vagy hallott szó avagy szók szerepelnek. Szótársító 
kísérletek néven azonban rendesen csak azokat értjük, ahol a 
kísérleti személynek egy (rendesen szó-) ingerre kimondott vagy 

1 Platon, Phaedon 72 D ; Arist. Ilspi (J.víjp.rj(; 2. 
2 Ebbinghaus, Über das Gedächtnis 1885. Müller u. Pilzecker, Experi-

mentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis. Leipzig, 1900. hozzá: Poppelreuter. 
Über die Ordnung des Vorstellungsverlaufes. Archiv f. d. ges. Psychol. 25 (1913) ; 
fényes áttekintő összefoglalások az idevonatkozó rengeteg kutatásról : Offner, Das 

Gedächtnis, 1914; Braunshausen, Die experimentelle Gedächtnisforschung. 1914. 
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leirt szóval kell felelnie. Ezek tehát reakciós kísérletek,1 melyek-
ben a tanulmányozás alá vett lelki folyamatot megindítja egy 
kívülről nyújtott behatás: az inger és befejezi egy az ingerre 
feleletül adott mozgás: a reakció. 

Módszer tekintetében az eddigi munkálatokban érvényesül-
nek vagy közvetlenül fölkinálkoznak a következő mozzanatok: 

Tartalom szempontjából az inger lehet egy szó — ez a 
leggyakrabban alkalmazott inger — még pedig egy vagy több 
tagú (erre különösen Aschaffenburg és Wreschner ügyeltek) ; 
lehet két vagy három szó, melyek vagy semmiféle viszonyban nin-
csenek egymással, vagy pszichikai (Schütz), vagy logikai (Burt) 
vonatkozásban vannak. Lehet azután háromnál több szó, még 
pedig megint minden vonatkozás nélkül, vagy pszichikai, gram-
matikai, ill. logikai viszonyok kifejezői ; ilyenek tudtommal rend-
szeresen nem történtek. Lehet aztán az inger értelmetlen szó, 
még pedig vagy Ebbinghaus előírása szerinti értelmetlen norma-
szótag2 (Peters, Dauber, Wreschner), vagy értelmesekből elváltoz-
tatás által képzett szó (Dauber.) 

Az inger nyújtásának módja tekintetében: Vagy odakiált-
juk a hivó szót, ill. szókat a kísérleti személynek vagy pedig 
írásban mutatjuk föl neki, még pedig vagy tachisztoszkóppal, 
vagy célszerűbben és ma általában szokásos módon az Ach-féle 
kártyaváltogatóval.3 Aschaffenburgnak folytonos társító kísér-
letében sokszor egyáltalán nem szerepel hivó szó, hanem csak 
fölszólítás a társítás megkezdésére. 

Felelet szempontjából a szótársítás lehet szabad vagy kötött. 
Az egyetlen igazán szabad szótársítás az, ahol a kísérleti 

személy azt az utasítást kapja, hogy a hivó szó tudomásulvétele 
után mondja ki azt, ami eszébe jutott. Ezt mint rendszeres szó-
társító kísérletet tudtommal nem igen alkalmazták.4 Minden 
egyéb szótársító kísérletben a kísérleti személyt a reagálásban 

1 Mivoltukat, lélektani jelentőségüket és technikájukat legalaposabban 
leirja Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie. 1115. (1903.), p. 
380—410. (Wundt nagy müvének legújabb 6. kiadása nincs kezemnél.) 

2 Részletes utasításokar ád a képzésükre G. E. Müller u. Schumann, 
Experimentelle Beiträge zur Untersuchung des Gedächtnisses. Zeitschr. f. 
Psych, u. Physiol, d. Sinnesorgane 6 (1894) p. 81 kk. 

3 Leirja maga a föltaláló in : Kraepelins Psychol. Arbeiten Bd. 3 (1900) 
p. 203 kk. 

4 Hasonló hozzá, de más célokat szolgál és lényeges változtatást tartal-
maz a jelzettel szemben Koffka utasítása. Zur Analyse stb. p. 19 kk. 
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megszorítja az utasítás. A leggyakoribb megszorítások: A kísér-
leti személy mondja ki azt az egy szót vagy azt a két (Schütz) 
vagy több (Aschaffenberg) szót, ami közvetlenül az ingerszó 
tudomásulvétele után eszébe jut. Az utóbbi esetben ki szokás kötni 
azt is, hogy a feleletet alkotó szók ne alkossanak mondatot. Álta-
lában ezeket a minimális megkötéssel végzett társításokat szokás 
szabadoknak nevezni. 

Velük szemben kötöttek azok a társító kísérletek, ahol a 
kísérleti személynek a feleletével logikai föladatot kell meg-
oldani; rendesen logikai viszonyban kell lennie a feleletnek a 
hívással. A leggyakrabban kívánt ilyen viszonyok: rész-egész, 
nem-faj, fölé-alárendelt fogalom, mellérendelt fogalom, ok-okozat, 
ellentét; mind természetesen fordítva is. Ezeket leginkább a Külpe 
utasítása szerint dolgozó Wattnak egyéb szempontból is értékes 
úttörő munkája hozta forgalomba. Külön említést érdemel a 
kísérletnek olyan elrendezése, ahol a «föladat» magában az inger-
ben van jelezve, pl. hivószók: ház, ajtó, templom; föladat: a 
felelet legyen a templommal olyan viszonyban, mint ajtó van 
házzal. Talán nem szükség külön kiemelni, hogy az ilyen föladatok 
kitűzése nagymértékben befolyásolja a társítás menetét és ered-
ményét abban az irányban, amelyben a modern gondolkodás 
tanulmányozó munkák1 mozognak. Sajátos megszorítása a kísér-
letnek az, amely a társítás idejét köti meg. Rendesen azt szokás 
kívánni, hogy a kísérleti személy a lehető leggyorsabban adjon 
feleletet. Ép ellenkező esettel van dolgunk, mikor az utasítás 
oda szól, hogy a kísérleti személy a lehető legkényelmesebben 
(Koffka) vagy csak bizonyos jó hosszú idő múlva, pl. 10—12 mp. 
múlva feleljen. (Oertel.) 

A reagálás módját tekintve, a felelet történhetik élőszóval 
(pontos időmérő kísérletekben a kísérleti személy hangtölcsér 
felé vagy ajakkulccsal a szájában felel), és ebben az esetben a 
kísérlet vezetője jegyzi a feleletet, vagy pedig maga a kísérleti 
személy írja le. Ez az utóbbi több, közvetlenül kínálkozó szempont-
ból hátrányos, de tömegkisérleteknél elkerülhetetlen, vagy csak 
óriási munkatöbblet árán volna mellőzhető. 

A kísérleti személyek tekintetében: Amíg normál - pszicho-
lógiai törvényszerűségek megállapításáról van szó, a kísérleti 

1 Külpe iskolája. Összefoglaló áttekintés és kritika: Oeyser, Einführung 
in die Psychol, d. Denkvorgänge. Paderborn 1909. és újabb munkákról Phil. 
Jahrb. 1910-15. 
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személyek külön jellege nem jő tekintetbe; a fontos itt rendesen 
a személyeknek lehető nagy száma és vegyes összetétele. Amikor 
azonban differenciálpszichologiai jellegzetességeket keresünk, a 
legkülönfélébb személycsoportokat kell elkülönített vizsgálat alá 
venni. így kísérleti személyekül szolgáltak csaknem minden kísér-
letezőnél normális felnőttek, általában műveltebbek, a kívánatos-
nál kevesebbszer műveletlenek (Kent-Rosanoff, Jung, Schnitzler; 
általában diagnosztáknál, de rendesen nem közvetlenül pszicho-
lógiai célokra) ; nők (Kent and Rosanoff, Wreschner, Jung stb.), 
katonák (Huber), gyermekek (először Ziehen), még pedig fiúk 
és leányok, visszamaradt, gyöngeelméjű, bünőző gyermekek 
(áttekintő összeállítás Römernél), lelki betegek (összeállítás Ley-
Menzerathnál), bűnöző felnőttek (Jung, Stein, Wertheimer). Nagy 
jelentősége van itt természetesen annak a körülménynek, vájjon 
a kísérleti személy mint egyén, egymagában, vagy mint egy 
nagyobb csoportnak a tagja áll-e a kísérlet vezetőjével szemben. 

Egyéb szempontok: Minthogy a szótársító kísérletek álta-
lában reakciós kísérletek, itt is nagy szerepet visz — természe-
tesen csak az egyéni kísérletekben — az időmérés. Ennek a mód-
szereit Galton tökéletlen, de úttörő próbálkozása és a fiziolo-
gusok útmutatásai után nagyszerűen kiépítették Wundt és tanít-
ványai. A leghasználatosabb eljárás a következő : 1 Az ingerszó 
megjelenése, (ha irott, az Ach-féle kártyaváltogató segítségével, 
ha odakiáltott, az azt fölfogó hangtölcsér vagy az ajakkulcs 
segítségével) elektromos áramot zár (vagy nyit) és ez megindítja 
az ezredmásodperceket mutató Hipp-féle kronoszkópot ; a reakció, 
melyet a kísérleti személy megint hangtölcsér felé kiált vagy 
ajakkulccsal a szájában mond ki, az áramot megint megszakítja 
(vagy zárja) és a Hipp óraszerkezetét megállítja. A Hipp-el kap-
csolva van rendesen egy ellenőrző készülék. Ez az eljárás (amely-
hez más időmérő készülék is használható, pl. egy századmásod-
perceket mutató hangvilla, melynek lebegéseit a kymographion 
dobja fogja föl) a reakció-időt ezredmásodpercekben, a-kban 
adja. Egyelőre persze meddő dolognak látszik ebből kihozni akarni 
az «asszociálás idejét.»2 

Minthogy ez az eljárás meglehetősen körülményes és csak 
laboratóriumban alkalmazható, Thumb és Marbe (p. 18/19) alap-

1 Részletesen leírja és fölrajzolja Watt, Exper. Beiträge . . . az elején. 
2 L. Wundt Grdzge der physiol. Psychologie III5, p 455 kk. 
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vető kísérleteikben beérték az ötödmásodperceket feltüntető 
sportorával. T. i. a kísérlet vezetője, amint kezdi kimondani a 
hivó szót, a sportórát megindítja és mihelyt hallja a felelet meg-
kezdését, megállítja. Az említett kísérletezők tudatában voltak 
annak a ténynek, hogy többet mérnek, mint a reakciós időt; de 
mert a hozzáadást, illetve a hibatöbbletet legalább nagyjából 
állandónak tekinthették, joggal következtethették, hogy az ő mé-
résük is megadja bizonyos állandó hibahatárok közt a társítások-
nak az idővel való funkciós összefüggését. Azóta különösen a 
gyakorlati alkalmazásokban, főként amerikaiak, széltében ezt a 
kényelmesebb időmérő eljárást használják. Tömegkisérleteknél 
a reakciók időmérése lehetetlen ; legfölebb annyiban lehet köze 
az időmérésnek ide is, amennyiben záros határidőt szabunk a 
feleletek adásának. A kísérlet szabatossága érdekében ezt ren-
desen meg is kell tenni. 

Tömegkisérleteknél elesik a mai pszichológiai tanulmá-
nyozás legtermékenyebb módszeri segítsége, a rendszeres, az az 
kísérletekkel előidézett és főbb föltételeiben ellenőrzött önmeg-
figyelés is. Ezt a magasabb lelki folyamatok tanulmányozására 
először Binet és Marbe használták egymástól függetlenül1 és 
Wundt fáradhatatlan támadásai ellenére is diadalra vitték, külö-
nösen Külpe jeles tanítványai : Bühler, Watt, Koffka stb. Ugyan-
ezek és sokan mások fölhasználták a szótársító kísérleteknél is. 

A tömegkisérleteknél a törvényszerűségek megállapítására 
más módszeri eszköz kinálkozik: a nagy számok törvényei, a 
statisztikai módszer, amelyet szintén a már többször említett 
Galton vezetett be2 és különösen az amerikaiak és angolok 
dolgoztak ki.3 

1 L. Marbe, Experimentell-psychologische Untersuchungen über das 
Urteil 1901 ; Binet, L'étude experimentelle de l'intelligence 1903, Ach, Über 
die Willenstätigkeit und das Denken 1905. A prioritás kérdéséről : Psycholo-
gical Bulletin 1911 p. 184, Ach, Über den Willensakt und das Temperament 
1910. p. 18; Marbe, Zur Psychologie des Denkens. Fortschritte der Psychologie 
und ihrer Anwendungen 3 (1915) 1 kk. 

2 Hereditary Genius. London 1869; Natural Inheritance. London 1889. 
V. ö. W. Peters, Über Vererbung psychischer Fähigkeiten. Fortschritte d. 
Psychol. 3 (1916) p. 195 kk. 

3 Könnyű és jó bevezetés : Thorndike, An Introduction to the Theory 
of Mental and Social Measurements2. New-York 1913. Mélyebben járó G. Udny 
Yule, Introduction to the Theory of Statistics. London 1911. W. Brown, The 
Essentials of Mental Measurement. Cambridge 1911. 
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III. Osztályozások. 

A szótársulások osztályozásának alapja lehet az a lelki folya-
mat, amely lejátszódik a reagálónak lelkében az inger tudomásul-
vételétől a felelet leadásáig és ez pszichológiai osztályozásra 
vezet. De lehet az osztályozást a hivások és feleletek között meg-
állapítható vagy legalább is beléjük olvasható logikai vonatko-
zásokra is alapítani és így létrejönnek a logikai felosztások. 
A sok osztályozás közül, amelynek száma még emelkedőben 
van, csak a legnevesebbeket és leghasználtabbakat emeljük ki. 

Logikai fölosztások. 
Aristoteles-é, mely Platonra támaszkodik. Az ismert négy 

csoport: Azok az «eszmék» társulnak, melyek hasonlóság, ellen-
tét, idő- és téroeli érintkezés vonatkozásában vannak. Sokan ma 
is ezt vallják, de rendesen redukciókkal és fönntartásokkal.i 

Wandt felosztása I : Külső társítások, ha az előző észre-
vevésben való együttlét vagy egymásután kapcsolja a társuló 
képzeteket; II: Belső társulások, ha logikai viszony van közöt-
tük. Alosztályok: LA: szimultán képzetek társulása, még pedig 
a) egy egységes szimultán képzet részei (egész a résszel vagy 
rész az egésszel); b) egymástól függetlenül együttlétező képze-
tek társulnak. \.B: Egymást követő hang- és egymást követő 
fényképzetek és egyéb érzéki képzetek; II..4: fölé- és aláren-
delés; ILB: vonatkozás és mellérendelés (hasonlóság és ellentét) ; 
II.C; függés (oki és célos vonatkozások.)2 

Aschaffenburg, Kraepelin tanítványa, mesterének nyomán 
mindenekelőtt megkülönböztet I : közvetlen, II : közvetett társítá-
sokat, mely utóbbiak abban különböznek az előbbiektől, hogy 
az inger és a reakció között közvetítő híd-képzetek nem emel-
kednek világosan a tudatba.3 A közvetlenek ismét két csoportba 
oszolnak, A: a kísérleti személy helyesen fogta föl a hivószó 
értelmét, B : nem fogta föl helyesen. Az előbbi esetben a tár-
sítás lehet belső (mellé és alárendelés, állítmányi, oki vonat-

1 L. pl. Höffding, Psychologie3. Leipzig 1901 p. 207 kk. (a legújabb 
kiadás nincs rendelkezésemre) ; Mercier, La psychologie 1908 I8 p. 260 kk. 

2 Ez voltaképen Wundt tanítványának, Trautscholdtnak felosztása ; 
1. Wandt, Qrundzüge der physiol. Psychol. III5, p. 549 k. 

3 A közvetett társítások fogalma és első kísérleti feldolgozása W. Hamil-
tonnak utalásai nyomán Scipture-tői, Wundt tanítványától erednek. L Wundt, 
Qrundzüge III5, p. 555 ; Ebbinghaus, Grundzüge der Psychologie l3. p. 694 kk. 
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kozás) és külső (idő és térbeli együttlét, azonosságok, nyelvi 
reminiszcenciák.) Ha a reagáló nem fogta föl helyesen a hívó-
szó értelmét, akkor vagy csak hangjellegével hat (szókiegészítések, 
hangutánzó és rímelő társítások) vagy pedig csak minden vonat-
kozás nélkül egyszerűen kiváltja a reakciót (a hivószó ismétlése, 
korábbi reakcióknak értelmetlen ismétlése, fölismerhető össze-
függések nélkül adott feleletek.)1 

Pszichológiai osztályozások. 
Ziehen, aki a mai nevesebb pszichologusok közül úgy-

szólván egyedül képviseli még az ú. n. asszociációs pszichológiát, 
megkülönböztet szó és tárgytársulásokat. Az előbbiek csak a 
hivószó hangállományán alapszanak. A tárgytársulások (hol a 
társulás folyamatában a szók értelmével összefüggő képzetek is 
szerepelnek) megint több alosztályt alkotnak, amennyiben föl-
idézhet egyedi képzet egyedit, egyedi egyetemest, egyetemes 
egyedit, egyetemes egyetemest. Más szempont szerint más alosz-
tályok állnak elő: koattributiv társulások, midőn részleges rész-
legest idéz föl, mellyel együtt egy összetett egészhez tartozik, pl. 
fehér-édes (közös egész : cukor) ; totalizáló, midőn részleges egészet 
idéz föl, melynek egészei közé tartozik, pl. fehér-cukor: parcializáló, 
midőn egy összetett képzet fölidézi sajátmagának egy részét, pl. 
cukor-fehér : koobjektiv, melyben alkalmi együttlét hozta össze 
a képzeteket, pl. cukor-kanál.2 

Mayer-Orth és Menzerath a rendszeres önfigyelés módsze-
rének messzemenő fölhasználásával a következő társításosztályokat 
állítjuk föl: 1. Reprodukciók, hol nincsenek kisérő képzetek, 
2. hol vannak kisérő képzetek, melyek aztán vagy az ingert 
vagy a reakciót vagy mindkettőt kisérik, 3. hol az inger és 
a reakció közé beékelődnek képzetek és esetleg más élmé-
nyek is.3 

Kent és Rosanoff megkülönböztetnek 1. közös feleleteket 
(common reactions), melyek vagy specifikusok vagy nem (aminők 
pl. jó, szép stb., amik akármilyen hivószóra adhatók), 2. kétes, 

1 Kraepelin, Über den Einfluss der Übung auf die Dauer von Asso-
ciationen. St. Petersburger med. Wochenschrifft 1889. Nr. 1 ; Aschaffenburg, 
Experimentelle Studien über Associationen. Kraepelins Psychol. Arbeiten 1. 
(1896) p. 231. 

2 Ziehen, Leitfaden der physiologischen Psychologie8, 1908 p. 105. 
3 Mayer u. Orth, Zeitschr. f. Psych. 26 <1901 y p. 4 kk ; Menzerath, 

Die Bedeutung der sprachl. Geläufigkeit stb. p. 42. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 9 



1 3 0 DR. SCHÜTZ ANTAL 

3. egyéni feleleteket. Az utóbbiakat ismét gondosan beosztják 
különféle csoportokba.1 

Ami már most ezeknek az osztályozásoknak értékét illeti, 
ma meglehetős egyetértés uralkodik abban a fölfogásban, hogy 
a logikai osztályozások Aristotelesével az élükön, nem fejeznek 
ki «asszociációs törvényeket», amiknek pedig szerzőik és utánuk 
igen sokan napjainkig tartották. Egy asszociációs törvénynek 
ugyanis legalább funkciós összefüggést kell kimondania a föl-
idézett képzeteknek valami pszichikai sajátossága, teszem azt érzet-
területi jellege vagy gondolati elemei és ama lelki tényezők 
között, melyek tudatba emelkedésüknek elégséges magyarázatát 
adják. Ám egészen bizonyos, hogy a hivó és felelő szók közötti 
logikai vonatkozások akárhány esetben a leggondosabb pszichi-
kai elemzéssel sem állapíthatók meg, mint a reprodukció ható 
tényezői.2 De viszont épen az újabb behatóbb kutatások álla-
pították meg, hogy a képzettársításokban és nevezetesen a szó-
társításokban is a gondolati, tehát logikai elemeknek is több 
szerep jut, mint a «Reflexpsychologie» elleni első fölbuzdulás-
ban még a legjobbak is, egy Wundt vagy Ebbinghaus hajlan-
dók voltak elismerni.3 

Már ezért sem szabad azt mondani, hogy a logikai föl-
osztások a pszichológiai vizsgálódás számára teljesen haszna-
vehetetlenek.4 Hozzájárul még egy szempont: Hogy milyen 
tényezők hatnak egy-egy reprodukció létrejöttében, vagyis micsoda 
«asszociációs törvényszerűségek» forognak fönn egy-egy adott eset-
ben, annak a kielégítő megállapításától még nagyon messze 
vagyunk; tehát köszönettel kell vennünk az olyan szempontokat 
is, melyek legalább valamilyen eszközt adnak a valóság belát-
hatatlan sokszerűségének egységesebb összefoglalására. Már pedig 
ezt megteszik a logikai fölosztások. Az alkalmazott pszicholó-
giában meg, ahol épen a szótársító kísérleteknek nagy jelenük 
és még nagyobb jövőjük van, bizonyos egyéni gondolatirányok, 

1 Kent and Rosanoff, A study of Association in Insanity p. 14. Átte-
kinthetőbben, mint a szerzők, ismerteti Whipple, Manuel oi Mental and Physical 
Tests II2. Baltimore 1915 p. 58. E fölosztás értelmére nézve lásd IV. fejezet. 

2 L. pl. Marbe, Thumb u. Marbe, Exp. Untersuchungen überstb. p. 15 ; 
Ebbinghaus, Grundzüge I3, p. 638 kk., 708 k. 

3 L. Wreschner, Die Reproduktion und Association von Vorstellungen 
Leipzig 1907—1909 p. 582 kk. 

4 Mint teszi J. Orth, Kritik der Associationseinteilungen. Zeitschr. f. 
päd. Psychologie u. Pathologie3 (1901) p. 104—119. 
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jellegzetességek megállapítására elégséges alapot nyújt, ha objek-
tív (többek közt logikai) szempontok szerint megállapított bizo-
nyos társításcsoportokkal szemben jellegzetes magatartást tanúsít 
a kísérleti személy, ha pl. főként fölérendelt vagy hangasszociá-
ciókat ád. Sőt itt a hivószó és felelet tárgyi viszonyán alapuló 
osztályozásokra rá is vagyunk utalva, mert a vizsgálat alá kerülő 
egyének nagy részénél (pl. gyermekek, hülék, lelki betegek) nem 
sokat várhatunk a rendszeres önfigyeléstől. De ép ezen a ponton 
legtöbbször cserben hagynak az eddigi logikai osztályozások. 
Kent és Rosanoff panaszkodnak, hogy lelki betegeken végzett 
társító kísérleteikben cserben hagyta őket még Aschaffenburgnak 
annyira körültekintő fölosztása is; még pedig főként azért, mert 
a legtöbb esetben lehetetlen volt egy leadott feleletet egyértel-
műen besorozni.1 Ezért örömmel kell üdvözölni az ő osztályo-
zásukat, mely pszichikai is meg objektiv is, vagyis a kísérleti 
személyek tudatállapotának önfigyelésen alapuló elemzése nélkül 
is, statisztikai alapon módot ad minden felelet egyértelmű beso-
rozására. De azért ez a fölosztás nem elég részletező és így 
megint érthető, ha Woodworth és Wells körültekintő nagy tanul-
mányukban egy kompromisszumos fölosztást ajánlanak, amely első-
sorban gyakorlati (diagnosztikai) célokat követ és pszichikai, 
logikai meg nyelvtani szempontokat tudatosan egybevesz. Osz-
tályozásuk a következő: 1. egocentrikus reakciók, még pedig 
a) állítmány-feleletek (pl. virág-gyönyörű), b) tulajdonnév alak-
jában adott jelzői feleletek, c) névmással adott feleletek, pl. szék-
alatt, d) indulatszók, felelet elmaradása, a hivószó ismétlése; 
2. fölérendelések; 3. ellentétek; 4. vegyes csoport; 5. nyelvtani 
kiegészítések, pl. magas-ság. Ehhez is fér ugyan szó, különösen 
a teljesség szempontjából, de az alapgondolat ellen nem lehet ki-
fogást tenni.2 

Ami a merőben pszichológiai fölosztásokat illeti, azok egy-
úttal asszociációs törvényeket vagy legalább szabályokat akarnak 
kifejezni és természetesen annyit érnek, amennyit azok a tudo-
mányos vizsgálatok, amelyekre támaszkodnak. E téren az akták 
még egyáltalán nincsenek lezárva. Egyelőre csak annyit lehet 

1 Kent and Rosanoff, A Study of Associatin in Insanity p. 17. 
2 Woodworth and Wells, Association Tests Psych. Monographs 13. 

5 (1911) p. 77. L. Wreschner alapos osztályozását: Die Reproduktion und 
Association von Vorstellungen p. 261/2. 

9 * 
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megállapítani, hogy ezek az osztályozások, mint a fölhozott pél-
dák — és ezek a legjelentősebbek — mutatják, vagy kölcsön-
kérőbe járnak a logikai fölosztásokhoz, mint Ziehené, vagy pedig 
nagyon is bőjtösek, mint Orth és Menzerath-é. 

A legtöbb fölosztás ellen az osztályozás logikája szempont-
jából is lehet itt-ott kifogásokat tenni. De nem akarok eltérni 
föladatomtól. 

(Vége következik.) 



Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 
1900-ig. Irta dr. Karácsonyi fános, váradi kanonok, a M. Tud. 
Akadémia r. tagja. Második, javított kiadás. Nagyvárad, 1915. 
Szent László-nyomda. Kis 8-r. 8 + 499 1. Ára 4 korona. 

Egy évtizeddel ezelőtt égető hiányon segített a szerző mű-
vének kibocsátásával. Nem volt könyvünk, mely az újabb törté-
netírás vívmányaira támaszkodva hazánk egyháztörténelméről 
tájékoztatott volna. De még most is hézagpótló, e téren egyedül-
álló mű a magyar történetirodalomban. (Balics nagybecsű mun-
kája befejezetlen, Lányi-Knauz s mások Magyar egyháztörténelmei 
többé-kevésbbé elavultak.) 

Karácsonyi Egyháztörténelme élvezetes olvasmány művelt 
közönségünknek, becses segédkönyv historikusainknak. 

Hisz' hazánk történelme annyira összefor az egyházéval! 
Karácsonyi könyvét kellőképen méltányolni fogjuk, ha tekin-

tetbe vesszük, hogy egyháztörténelmi emlékeink csak elvétve, itt-
ott láttak nyomdafestéket, — nem úgy, mint külföldön. Már pedig 
épen ezek könnyíthetnék meg az ilyen összefoglaló mű szerző-
jének amúgy is bonyodalmas munkáját. A szerzőnek sok helyen 
még e második kiadásban is úttörő munkát kellett végeznie. 

Négy korszakra osztja egyháztörténelmünket: 
I. korszak. 970—1074. A magyar nemzet áttérése a keresz-

tény katholikus vallásra. (1—11. o.) 
II. korszak. 1074—1526. A magyar nemzet, mint a keresz-

tény katholikus vallás követője és alkalmazója. (13—108. o.) 
III. korszak. 1526—1711. A katholikus és a protestáns val-

lás küzdelme. (109—245. o.) 
IV. korszak. (1711—1900.) Az államnak az egyházakhoz való 

különböző viszonya. (247—400 o.) 
E korszakokat — a tárgy természete miatt az első kivéte-

lével — a következő szakaszokban tárgyalja: 
1. Országos vallásügyi állapotok. 
2. Magyarország és az apostoli szék összeköttetése. 
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3. Szerzetesrendek. 
4. Iskolák és hittudomány. 
5. A keresztény katholikus papság jogai, kötelességei, elő-

léptetése, jövedelme és fegyelme. 
6. Istentisztelet és egyházi fegyelem. 
7. A görög és örmény szertartású keresztények. 
8. A nem katholikus felekezetek nevezetesebb belső ese-

ményei. 
(Ez utóbbi fejezet természetesen csak a két utolsó korszak-

ban fordul elő.) 
E beosztásból is kitűnik, mily világosan áttekinthető és 

könnyen forgatható kézikönyv Karácsonyi Egyháztörténelme. 
A jelen második, javított kiadás fölhasználta az első kiadás 

megjelenése (1906) óta napvilágra hozott kutatások eredményét. 
Körülbelül száz helyen találunk javítást. Előnyösen bővült a kút-
források és irodalmi termékek jegyzéke. Az egyháztörténelem 
iránt közelebb érdeklődők különös figyelmébe ajánljuk a szöveg-
jegyzetekben fölsorolt irodalmat, mert a függelékül csatolt jegy-
zékből több értékes dolgozat (mint a szerző «Ki koholta a Syl-
vester-bullát?», «Világbolondító Tomkó János», «Az argyasi püs-
pökség» c. értekezései) kimaradt. 

Kiváló értékű az aránylag csekély terjedelmű mű, mert oly 
szerencsés kézzel dolgozza föl az óriási anyagot, hogy nincs egy-
háztörténetünknek oly jelentékenyebb részletkérdése, melyre nézve 
kielégítő fölvilágosítást és utalást a kérdés irodalmára — ne nyer-
nénk. A más vallásúak belső életéről is föltűnő alapossággal 
tájékoztat bennünket. 

Emeli a mű hasznavehetőségét a Peszeki Ferenctől nagy 
gonddal összeállított névmutató, melynek segítségével valóságos 
magyar egyháztörténelmi lexikont pótol. 

Ezért nem állhatjuk meg, hogy meg ne ismételjük a magyar 
történetírás előkelő orgánumában kifejezett óhajt: «Bár venné 
magára az illusztris szerző a forrón óhajtott nagyobb magyar 
egyháztörténelem megírásának dicsőséges munkáját. Mert ez a 
munka és ez az iró egymásnak termettek.»1 (Patek Ferenc: Szá-
zadok, 1915. évf. 544. o.) 

Bécs. Dr. Juhász Kálmán. 

1 Ezen óhaj már az első kiadás megjelenése után protestáns részről is 
elhangzott. (V. ö. Révész Kálmán ismertetését. Századok, 1907, 172.) 
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A Tudomány Szabadsága. A modern szellemi áramlatok 
bírálata. Irta dr. Donát József, innsbrucki egyetemi tanár. A német 
eredetinek második, bővített kiadásából fordította és kiadja a buda-
pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. Budapest, 
1915. 348 oldal. 

A magyar katholikus egyház papnövendékeinek egyik leg-
régibb önképzőköre, a budapesti növendékpapok «Magyar Egy-
házirodalmi Iskolája» a nagy háború esztendejében sem maradt 
tétlen, hanem a front mögött végzett serény munkában a régi 
hagyományokhoz most is hű maradt. A központi papnövelde — 
Istennek hála — alig érezte a háború izgató s zavaró behatását 
s ezért növendékei a kötelességszerű munkásságot épúgy, mint 
az önképzést szorgalmasan és sikeresen folytatták. 

A Magyar Egyházirodalmi Iskola munkásságát hirdeti Donát 
korszerű művének: «Die Freiheit der Wissenschaft» előttünk 
fekvő fordítása. Az Egyházirodalmi Iskola e fordítással hasznos 
munkát végzett. Napról-napra ijesztő mérvben fogy azoknak a 
papoknak és intelligens olvasóembereknek száma, akik a nyugati 
nagy nemzetek katholikus irodalmi termékeit képesek eredetiben 
olvasni. Félő, hogy rendkívüli módon szűkül majd a fiatal pap-
ságnak tudományos látóköre a nyelvekben való járatlanság miatt 
E veszélyt van hivatva kiküszöbölni a fordítók buzgalma, kik 
legalább a legjobb műveket, a standard Work-okat ültetik át iro-
dalmunkba. 

Hasznos munkát végzett azonban az Iskola azzal is, hogy 
teljesen korszerű művet ültetett át magyar nyelvünkbe. A jelen 
mű egyes fejezetei eléggé mutatják, mennyire érintkezésben van 
e mű a legújabb bölcseleti áramlatoknak, a lélektannak, az er-
kölcsbölcseletnek s az alapvető hittannak majdnem minden fon-
tosabb kérdésével. Ilyen müvek fordítása és olvasása új fényben 
mutatja be azon tanokat, melyeket a fiatal papság eddig csak a 
tezisek korlátai közé szorítva, csak főbb vonásaiban ismert meg. 
Ilyen munkák olvasása valójukban és kihatásukban mutatja be 
az egyes igazságokat is, a tévelyeket is. A szorgalmat és ügyes 
megválasztást tehát dicséret illeti. 

Kérdés most, hogyan oldották meg a fordítók ezt a hasz-
nos feladatot. Itt elsősorban a fordítás hűsége jön tekintetbe. 
Sok helyen összehasonlítottam a fordítást és az eredetit s mond-
hatom, hogy a fordítók helyesen értették meg a szerző gondo-
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latmenetét és átlag jó magyar nyelven adták vissza. Látszik, hogy 
a fordítók otthonosak ebben a tárgykörben s azért nem szolgai-
lag, hanem értelme szerint ültették át az eredetit. Nagy kísértés 
ilyen irányú német mű fordításánál az újabb német filozófiai 
nyelv, melynek többszörösen összetett bölcseleti műszavai sok-
szor hasonló összetételek alkalmazására ingerlik a fordítót. E mű-
ben ezt a kísértést legtöbbször legyőzték a fordítók. Vannak 
ugyan túlhosszú szavak, mint pl. «megváltoztathatatlan», amelye-
ket el lehet majd kerülni egy újabb kiadás esetén. 

Nagy szorgalommal végezték azonban nemcsak a fordítást, 
de a korrekturát is. Igen kevés sajtóhibát találtam. Az idézetek-
nél nagyon könnyen esik meg a hiba, de egyetlen hibát sem 
találtam. 

A nyomás szép, a papir jó, a kiállítás szolid és tetszetős. 
Az eredetiben bő, kimerítő tartalomjegyzék van, melyet a 

fordítás rövidebben ad vissza, de nem baj, mert a II. rész végén 
név- és tárgymutatót igér, ami nagyban emeli ilyen tudományos 
munkának értékét. 

Hittudományi hallgatók, de művelt világiak is haszonnal 
olvassák majd e könyvet, mely sok aktuális kérdés tárgyalásánál, 
népszerű hitvédelmi előadásoknál stb. kitűnő útmutatóul szolgál-
hat. De főleg jól tájékoztat mindenkit a tudomány helyes érté-
kelése és a tudományos munkálkodásban számba jövő szabad-
ság helyes értelmezése körül. A művek pártolását és olvasását 
melegen ajánlom. 

Budapest. Dr. Rott Nándor. 

Apologiai vitatkozások az igazság körül. Irta Dr. Platz 
Bonifác. Budapest, 1915. A Szent-István-Társulat kiadása. 8° 318 
lap. Ára 4 korona. 

Hitünk ellenfelei napjainkban, főleg természettudományi és 
ismeretelméleti alapokon támadják a kereszténységet s minden 
positiv vallást. Épen ezért a modern hitvédelem terén kiválóan 
eredményes munkát végezhet az, aki alapos természetbölcseleti 
felkészültséggel kimutatja a természettudományok eredményeire 
hivatkozó istentagadó érvek tarthatatlanságát. 

Platz Bonifác, a magyar természetbölcselő hitvédők Nestora, 
kiváló szellemi erejét főleg az istentagadó irányzat elleni küzde-
lemre szentelte. Jelen művének előszavában nemes önérzettel 
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írja: «Egy emberöltőnél jóval hosszabb írói pályámon ezen 
irányzat ellen védelmeztem az igazságot... Az enyém volt a 
munka, amit szívesen és örömmel végeztem. Az Övé legyen a 
dicsőség s imádás.» 

Az «Apologiai vitatkozások» c. kötetben «számos ide vágó, 
különböző időkből eredő természetbölcseleti értekezéseit egyesí-
tette» az illustris szerző ; valamennyit átdolgozta. Művét húsz 
fejezetre osztotta, melyekben a legfontosabb természetbölcseleti 
kérdéseket fejtegeti, illetve a világnézet alapvető kérdéseire 
vonatkozó tévedéseket cáfolja: világos, határozott előadással, a 
szaktudósnak mindenre kiterjedő figyelmével. Szerző a művet 
igen nagy apparátussal írta, a szakirodalmat jól ismeri ; legtöbb-
ször közvetetlenül az első forrásmunkákból merít. 

A tartalmát az egyes fejezetek címei mutatják; ezek: Isten 
és a lélek. A mózesi teremtéstörténet. A világnézet. A monis-
tikus irány. A természeti törvények. A világ. Az élet. Célszerűség 
a természetben. Célszerűtlenségek az emberi természetben. 
A darwinizmus. A biogenetikus törvény. A származástan és a 
geologia. Az ember származása a legújabb kutatások nyomán. 
Az ember s a majom szelleme. Az ősember. A diluvium. Az 
ősember Európában. Az ősember teste. Az őskori ember szel-
leme. Az ősember kora. 

A műnek kiválóan értékes része az, melyben az ősemberről 
olvasunk nagyon tartalmas fejezeteket. 

Midőn a nagytudományú szerző legújabb művének kiváló 
értékeit kiemelem, jónak látom tőle eltérő egyes nézeteimet is 
nyilvánítani. 

Azt vélem, hogy a szerző túlságosan konzervatív állást 
foglal el. 

Már szerzőnk könyvének előszava elidegeníti a származás-
tan hiveit, akik pedig nagy hasznot meríthettek volna e műből. 
Erős túlzásnak vélem az ilyen kategorikus kijelentéseket, melyet 
szerző már az előszóban mond : «Az egész származástan a költői 
invencióknak, be nem igazolt föltevéseknek, be nem bizonyítható 
hipotéziseknek alapján áll . . . a leszármazást sohasem lehet bebi-
zonyítani». Az igazság pedig az, hogy van tények sokaságára 
épített, higgadt föltevésű, poliphyletikus származástan is, melyet 
mi is elfogadunk, természettudományi s még inkább bölcseleti 
okokból. 

A műben az Isten-bizonyítás bölcseletileg kevéssé megokolt. 



138 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

A műben általában több bölcseleti elemet lehet kívánni, hiányos 
pl. «Az ember és az állat szelleme» c. fejezet. Én nem osztom 
a szerzőnek azt a felfogását, melyet művének 15—16. lapján a 
velünk született Isten-eszméről írt. Tévesen állítja, hogy «az egy-
ház álláspontja is ugyanaz», mint az övé. A vatikáni zsinatra hiába 
hivatkozik, mert a zsinati határozat nem azt mondja, hogy az Isten-
fogalom velünk születik, hanem azt tanítja, hogy Isten a látható 
világból (az oksági elv alapján) való következtetés által a termé-
szetes emberi ésszel felismerhető. Isten megismerésére az embert 
nem a velünk született eszme, hanem a világtani és célszerűségi 
Isten-bizonyítékok vezetik. Az embernek egyetlen veleszületett 
eszméje sincs, az emberi lelket épen az emeli az állati lélek fölé, 
hogy nekünk fogalmakat alkotni képes szellemünk van. 

Szerzőnk a mózesi teremtéstörténetet elévült felfogás szerint 
értelmezi, természettudományi megállapításokat olvas ki belőle. 
Az újabb szentírásmagyarázók szerint: a hexaemeron lényege az, 
hogy a világ nem örök s önmagától való, hanem Isten terem-
tette; a teremtés leírása nem természettudományos megállapítás, 
hanem az akkori felfogáshoz alkalmazkodó népies előadás. 
Csakis ebben az értelemben állhat meg szerzőnk e mondata: 
«a tudománynak egyetlen vívmánya sincs, mely Mózes teremtés-
történetével ellenkeznék». (36. 1.) 

Aki az Archaeopterix maradványát, vagy annak hű gipsz-
másolatát figyelemmel szemlélte, az legalább is kételkedve 
olvassa szerzőnk e véleményét, hogy «Az Archaeopterix a né-
hány gyíkjelleg dacára is valóságos madár, melyet a gyíkoktól 
végtelen távolság választ el». Én az Archaeopterixben a szár-
mazástan egyik koronatanúját látom, összekötő, átmeneti alakot 
ismerek fel benne. Egyáltalán nem győzött meg szerzőnk arról, 
hogy a művében előadott és 198-ik lapon következtetés alakjában 
összefoglalt «négy fontos és elvitázhatatlan tény a leszármazás 
gondolatát egészen kizárja». «Leszármazás nem volt és nincs.» 
Eddigi természetbölcseleti kutatásaim révén én arra a meggyő-
ződésre jutottam, hogy leszármazás volt s reménylem, hogy a 
jövő kutatások eredményei a származástan mikéntjére, a fejlődési 
sorozatokra is nagy világosságot vetítenek. 

Eddig nincs elegendő bizonyítékunk arra, hogy az ősem-
bernek voltak háziállatai. Szerző által a 230. lapon említett 
«kötőfék»-ek nagyon is elvitázhatók. Eléggé meg nem okoltnak 
vélem szerzőnknek az ősember korára vonatkozó felfogását, 



139 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

mely szerint: «a Földközi-tenger kulturnépeivel érintkeztek 
Nyugat-Európának azon ősemberei, kik a paläolith és a neolith 
mesgyéjén állottak». (297.) Szerzőnk elfogadta Sophus Müller 
és Piette kortani nézetét az ősember művészeti maradványainak 
kormeghatározására vonatkozólag, ezért ő maga is tipologiai 
túlzásba esett, midőn azt írta, hogy a mentonei és brassem-
pouyi szobrocskák révén a Solutré-korszak erősen közeledik 
hozzánk és hogy a Mas d'Azil-i és estramadurai ősember «betű-
jeleit» a phöniciai kereskedőktől tanulta. 

Szerzőnk nagybecsű munkával ajándékozta meg apologiai 
irodalmunkat. A darwinismusról, Haeckelről, a majomemberről 
nagyértékű kritikai megállapításokat adott; az ősemberről való 
fejtegetései pedig, a tények sokaságának s a legújabb kutatások 
eredményeinek kritikai ismertetése által is kiváló fontosságúak s 
nagybecsűek. 

A fáradhatatlan szerző tiszteletreméltó nevéhez illő munkát 
végzett, a Szent-István-Társulat pedig elegánsan honorálta e nagy 
művel a társulati tagokat. 

Székesfehérvár. Hajós József. 

Egység felé. Irta Dr. Trikál József. Az «Élet» kiadása. Buda-
pest, 1914. 364 lap. 

Az «Élet» könyvei sorozatában dr. Trikál műve Prohászka 
püspök könyvével együtt nagyon kimagaslik. 

Hitvédelmi irodalmunknak ünnepe volt az a nap, melyen 
dr. Trikál nagyértékű műve elkészült és a közönség kezébe jutott. 
Mély gondolkodású bölcselőnk e könyvében a bölcseletet úgy 
állítja elénk, amint az a lelkek és világnézetek felett áll s azok 
megnyugtató kibéküléséhez vezet. Dr. Trikál nagy tudással, meg-
győző érvekkel s ragyogó tollával elénk tárja, hogy a keresztény 
bölcseletben van igazi összhang, egység, lelki megnyugvás és öröm. 

Szerzőnk a világot benső egységében s metafizikai kap-
csolataiban mutatja be, kiváló hozzáértéssel. Módszere: a tudo-
mány adatait bölcseletileg elemezni, a bölcselet útmutatását 
pedig a tudomány szempontjából ellenőrizni; — mert e kettő 
együttesen adja az egység felé törekvő keresztény bölcselet által 
elért igaz világszemléletet. E mű célja az igazsághoz vezetni a 
gondolkodókat; mivel pedig Szerzőnk ezt a célt kiváló ráter-
mettséggel szolgálja a művelt emberek kalauzolására, azért köny-
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vére szükségünk van s mi hálával vesszük a művét s nagy épü-
léssel s élvezettel olvassuk azt; élvezettel is, mert dr. Trikál 
mestere annak a művészetnek, hogy miként kell acéltollal 
aranygondolatokat leírni úgy, hogy azokon gyémántigazságok 
fénye csillogjon át a költészet aranyfüstje dacára. 

A mű tervrajzát s tartalmát a könyv nyolc főrészének címe 
mutatja; ezek: Bölcseleti világnézetünk; Én és a világ; Az anyag 
bölcselete ; Az élet bölcselete ; A lélek bölcselete ; A megismerés 
bölcselete; Az erkölcsös élet bölcselete; Túl az érzékek világán. 

Szerzőnk kiválóan értékes művel ajándékozott meg minket, 
mert a legidőszerűbb világnézeti kérdéseket, a modern bölcselet 
tanait mutatja be, nemcsak ismertető, hanem alapos kritikai meg-
világításban. E műből is kitűnik, hogy dr. Trikál a modern böl-
cseletnek, különösen a lélektannak kiváló mestere, aki a téves eszmék 
forrásait, alakulásait, változatait észreveszi, méltatja s ha kell, cáfolja. 

Bár szerzőnk a legmélyebb bölcseleti kérdéseket fejtegetve, 
a mistikusok emelkedett szellemével szemlélődik, mégsem sző 
álomképeket, mert azt tartja: «Vedd el a fizikától a metafizikát 
és az meghal, többé nem élet- és fejlődésképes ; vedd el a meta-
fizikától a fizikát, akkor lecsúszik a valóság talajáról.» (25. 1.) 
Ezután megértjük a gondolatát, midőn azt írja, hogy «minden 
szaktudós elfogult» és hogy a világegyetem, az élet helyes s 
összhangzó képét nem a tudós, hanem az átfogó bölcselő nyújtja. 
A bölcselő szelleme pedig az Isten-keresés és megtalálás szelleme, 
mert a bölcselő lelke : a mindenséget összhangban látó, eget s 
földet, időt s végtelenséget összefoglaló szellem. 

Miután szerzőnk a korunk bölcseleti irányait jellemezte, az 
én és a világ c. fejezetben kimutatja, hogy a tapasztalat egyedül 
nem elegendő a valóság magjának kihámozására ; de viszont 
a legmélyebb gondolkodás sem elegendő önmagában a valóság 
megfogására ; a puszta gondolat a lét mélységeit be nem láthatja, 
ezért a megfigyelés módszereit is alkalmazzuk. 

A mű harmadik részében olvassuk, hogy a bölcselők mi-
ként vélekednek az anyagról; mi az anyag mivolta s természete 
a fizikában, milyen az anyag belső szerkezete (parányelmélet, 
elektronelmélet, dinamikus világmagyarázat), miben áll az anyag-
elvűség metafizikája. 

Az élet bölcseletéről szóló részben kimutatja az anyagelvű 
életmagyarázat tarthatatlanságát és a lélekelvűség észszerűségét. 
E mondat helyett: «Minden élő élete harc a létért!» azt monda-
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nám, hogy az élő küzd az életért ; így a struggle for life gon-
dolatát is helyesebben fejezzük ki. Kár, hogy Szerzőnk e fejezet-
ben a tapasztalati élettan nagyszerű eredményeit, a jellegző élet-
jelenségek méltatását részletesebben le nem írta. 

A lélek bölcselete c. fejezetnél szerzőnk a mélységekre 
evez, arra a területre jut, hol leginkább otthon érzi magát, mint 
ahogy otthon van a mélytengeri hal, mely mélység és örökös 
homály dacára jól érzi magát s eleget lát, mert elektromos önfé-
nyével világít. E fejezetben olvassuk, hogy miként fest a lélek 
a bölcselők szellemi világában, miben túloz a természettudomá-
nyos lélektan; a test a lélek hangszere, mert az agynak az a 
szerepe, hogy a szellem életét utánozza s a saját nyelvére lefor-
dítsa. Az öntudat nagy titka pedig az, hogy önmagát gondol-
hatja. Meggyőző s felemelő gondolatokat közöl a lélekről s 
ennek életéről ; a tudományokat is a lélek művészi ereje alkotja ; 
a lélek a szellemi működéseket is képes tételekben kifejezni, az 
emberi szellem berendezésének s életműködésének lefényképe-
zése által létesült a logika. Rámutat a léleknek nemcsak öntuda-
tos, de tudatalatti életére is. Bebizonyítja, hogy az energia meg-
maradásának elve a szellemi tudományokban, tehát a lélektanban 
sem alkalmazható. 

Szerzőnk a mű hatodik részében a legfontosabb s legnehe-
zebb kérdéssel: a megismerés-sel foglalkozik. Találóan írja már 
könyve elején (63. 1.), hogy «A megismerés egy végtelenségi 
probléma!» — Meggyőződésem az, hogy az igazság apologiáját 
az írja meg, aki az ismeret-elméletek örvényei s hullámai közt 
a megdönthetetlen érvek fényszórójával fogja majd helyesen 
irányítani a lélekvesztőben hajókázó, sokat vergődő gondolkodó-
kat. Dr. Trikál sikerrel áll e nehéz munkának, vagy inkább szent 
kötelességnek szolgálatában; műve alkalmas arra, hogy sok hánya-
tott lelket megmentsen a hajótöréstől. 

Méltányolja az intuitio nagy jelentőségét, pl. a tudósnak s 
művésznek lelki megvillanásait, melyek igen finom testi s lelki 
életnek kivirágzásai. A szellem csak akkor sziporkázik, ha tüzes. 
De az intuitio nem valami különös és rejtett lelki tehetség, ha-
nem csak magasabbfokú szellemi működés. 

Az erkölcsi élet kérdéseiről tárgyaló fejezetben leírja az 
életművészet erkölcstanát, a kötelesség eszméjét s ennek a mo-
dern bölcseletben való szerepét, bizonyítja az akarat szabadságát 
s kimutatja, hogy a jellem a szabadakarat műve. 
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A mű utolsó fejezetében szerzőnk az érzékek világán túlra 
vezeti az olvasót ; észrevesszük a positivismus romjait és a tapasz-
talatokon kívül létező valóságokat s meggyőződünk arról, hogy 
az Istent kereső lélek : a tökéletes ember eszményének kialakításá-
val eljuthat a Végtelenhez s ott megnyugvást talál. 

Szerzőnk művét minden művelt ember nagy épüléssel ol-
vashatja, de különösen kívánatos, hogy a természettudományok 
iránt érdeklődők, de a lélektanban járatlanok is tanuljanak belőle 
elfogulatlan világnézetet. 

A könyv stilusa eleven, színes, lendületes, költői értékekben 
is gazdag. És én ezt nagyon természetesnek találom, mert dr. 
Trikálnak abban is igaza van, hogy a bölcselő testvére a költő-
nek; «a nagy bölcselők rendszerint nagy poéták és igen mélyen 
érző emberei Istennek». (33. 1.) Ezért szerzőnk szelleme e művé-
ben nem úgy mutatkozik be, mint a világegyetem sötétjében 
maga elé pislogó mécs, hanem mint sziporkázó tűzcsóva és fény-
szóró, mely tájékoztat s irányít másokat. Mi pedig a szellem sugárzó 
fénykévéit és szikraesőit oly örömmel szemléljük, mint ahogy a 
gyermek nézi a fenyőillatos, angyal hajas karácsonyfán a kigyúj-
tott csillagszórót, mely a szemekbe is örömfényt varázsol. 

Székesfehérvár. Hajós József. 



AZ AQUINÓI SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Felolvasó ülés 1916. január 26-án. Az ülés színhelye a központi papnevelő-

intézet díszterme volt ; kezdete V26-kor . 

Jelen voltak dr. Székely István egyetemi tanár, dr. Rott 
Nándor prelátus, a központi papnevelő kormányzója, dr. Kiss 
János, dr. Trikál József, dr. Jehlicska Ferenc, dr. Pataky Arnold 
egyetemi tanárok, dr. Nemes Imre egyetemi magántanár, dr. Ba-
bura László, dr. Pacséry Károly királyi tanfelügyelő és sokan 
mások. Az ülés egyetlen tárgya volt dr. Schätz Antal kegyes-
rendi tanárnak előadása a kiemelkedő szótársítások-ró\, amelyben 
bemutatta kutatásainak eredményeit, amely kutatások újabban a 
würzburgi psychologiai intézetben történtek s melyeket az inté-
zet mostani vezetője, Marbe végzett és tanítványai dolgoztak ki. 

A szótársítókisérletek módszereiről szólván az előadó, ki-
emelte, hogy azok reactiókisérletek. A módszeri változások tehát 
az inger változásai körül forognak, további változások még a 
reactio, vagyis a felelet. Szólt továbbá a szótársító kísérletek 
osztályozásairól, különösen arról, amely a reproductiós folya-
matnak a psychikai természetét veszi alapul és ez a psychikai 
osztályozás; a másik felosztás pedig a hivószónak, illetve szók-
nak és a feleletszóknak a viszonyát veszi alapul és logikai fel-
osztásokat ad. Szólt a főbb megállapításokról, amelyekre idáig 
a szótársítási kísérletek vezettek és e megállapítások alkalmazá-
sairól s a kiemelkedés jelenségének okairól. 

A kiemelkedés törvényeinél tekintetbe veszi Aschaffenburg, 
Oertel, Kent, Rosanov, Neumann, Huber, Sommer, Reinhold, 
Ziehen, Resch, Rechner, Jung, Ebbinghaus, Peters és más nyel-
vészek és psychologusok kísérleteit s megállapítja e törvényeket, 
amelyek a következők: 1. A feleletek jelentékeny része a hívó-
szóval egyezik jelentés, kör és nyelvtani kategória tekintetében. 
2. A felelet igen sokszor egyezést mutat a hivás külső alakjával. 
3. Felnőtt normális személyekről szabadtársításoknál gyakoribb 
és kötöttebb s gyorsabb a társítás rész-egész, concret-abstract 
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irányban, mint fordítva. 4. Minden hivószónak van másodrangú 
s néha több társítása. Mindeme kérdésekben ne kössük magun-
kat egy psychologiai elmélethez, hanem beható vizsgálat alap-
ján iparkodjunk megállapítani a lelki tényezőket. 

A tetszéssel fogadott előadást a következő hozzászólások 
követték : 

Dr. Kiss János: Tisztelt társaság! A felolvasó úr csekély-
ségemre hivatkozott, mint aki felkértem őt arra, hogy legyen 
szives würzburgi tanulmányairól beszámolni. Ezt megtettem, 
még pedig azért, mert ámbár az immár kétszázados társulási 
lélektani iskolának abban nincs igaza, hogy az egész lelki folya-
mat nem egyéb társulásnál, mindazáltal a társulásnak igen nagy 
szerepe van az értelmi, érzelmi és akarati világban. 

A francia Taine Hyppolit szerint a kísérleti lélektant, annak 
részletes és aprólékos volta miatt, csak olyan nép találhatta fel, 
amely nem ismeri az unatkozást. Ez bók akart lenni a németek-
nek. Ő maga is követni akarta a németeket ebben a kiválóság-
ban és nagy gonddal űzte a psychophysikát. Taine Ítélete az 
egyénekre is áll. És meg kell becsülnünk azt, hogy találkozik 
egy magyar honfitársunk, aki az aprólékos és türelmet igénylő 
megfigyelésektől s az egyes megfigyelt részek összehasonlításá-
tól nem riad vissza. 

Mivel ezt a kettőt, egyrészt a társulás törvényeinek szorgos 
kutatását, másrészt ezt a semmi fáradságot nem ismerő munkál-
kodást láttam tanártársamnál, kértem őt, hogy legyen szives 
munkálatainak eredményét ide hozni. Örülök, hogy ezt megtette 
és ezért neki köszönetet mondok az egész társaság nevében is. 

A felolvasó által felsorolt eredmények épen nem csekélyek. 
Óriási eredmények ezek, sőt a lélek természetének megismerésé-
ben is nagy jelentőségük van. Látjuk t. i. hogy mennyiben 
érzékiek és mennyiben értelmiek ezek a társulások. Látjuk, hogy 
a szellemi dolgokat nem lehet eltüntetni és tisztán fizikaiakra 
visszavezetni. 

Dr. Nemes Imre a szótársulás psychologiai és logikai alap-
jának bővebb tárgyalását kívánta volna. Ezenkívül ő a képzet-
társítás helyett képzelettársítást mondana, mert a képzelés, amiről 
itt szó van, más mint a képzés. 

Dr Pacséry Károly: «A jó pap holtig tanul» — mondja a 
magyar közmondás s én, mint a pedagógia papja, tanulni jöttem 
ide és tanultam is; ezért az elismerés pálmáját nyújtom a fel-
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olvasó urnák, mert oly területet mutatott be, mely előttem, peda-
gógus előtt is némileg ismeretlen volt. Úgy vagyok a dologgal, 
mint amikor a lövészárkokat néztem meg és reflektorral meg-
világították a spanyolnyerget: ott láttam csak, mi az a spanyol-
nyereg. Egy ily spanyolnyerget ismertetett meg velem a fel-
olvasó úr. Én azt gondoltam, hogy a synonimákról lesz szó s 
azért örülök, hogy ebbe a tárgykörbe bepillanthattam. 

Dr. Székely István: Nemes igazgató úr a Vorstellungot 
képzeletnek mondja. A képzelet szó kiküszöbölése azonban ne-
hézségekbe ütközik, mert ilyen történetileg kifejlődött szót csak 
akkor lehet megváltoztatni, ha teljesen új psychologiai termi-
nológiát készítünk. Igaz, hogy a magyar képzet szónak a német-
ben Bildung felel meg, de az a bökkenő, hogy a képzelet 
németül Einbildung és nem Vorstellung. 

Ezután elismeréssel szól a felolvasott dolgozatról, különösen 
eredetiségét emeli ki, amennyiben önálló kutatásokra is támasz-
kodik. Rámutat az associatio bonyult voltára, ami azonban még 
nem jogosít fel bennünket arra, hogy a vele való foglalkozást 
meddőnek tartsuk ; mert ha nem is tudjuk a képzettársítás miben-
létét tökéletesen meghatározni, befolyásának főbb törvényei 
mégis megállapíthatók s ezzel a lélektan igen sokat nyer. 

Dr. Schütz Antal: Köszönettel fogadja az elismerést és a 
hozzászólásokat. Megjegyzi, hogy itten társítás nem egészen 
szabatos beszéd, a tárgyalt lélektani folyamat tulajdonképen 
reproductiós folyamat; a társítás maga nem egyéb, mint fel-
tevés ennek a reproductiós folyamatnak magyarázására. 

Végül megemlíti, hogy a képzettársításról kétféle értelem-
ben lehet beszélni, vagy úgy, hogy azokat az erőket keressük, 
amelyek e folyamatot eredményezik s ily értelemben sok asso-
ciai iós törvényünk van; vagy pedig előre akarjuk meghatározni, 
hogy adott képzetekre mi következik s ily értelemben törvé-
nyeink nincsenek, csak szabályaink, amilyenek a kiemelkedő szó-
társítások szabályai is. 

Ezzel az ülés véget ért. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 10 
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BIBLIKUS SZEMLE A KELETI EGYHÁZBAN. 

Újabban főleg az oroszok fejtenek ki élénk tevékenységet 
a biblikus tudományok terén. 

Zarin lefordította Pijper: «A bibliai kritika Hollandiában» 
című dolgozatát. Ebből kitűnik a rationalistikus kritika eltéve-
lyedése. A hollandi bibliai kritika nagyrészt külföldi befolyás 
alatt áll. Az önálló kritika Seppel kezdődik.1 

Fontos introductionalis anyagot ölel fel Zarinnak: Salamon 
ódái és Harnack kutatása a IV. ev. eredetét illetőleg, cimû 
cikke.2 Végső eredmény az, hogy a «Salamon ódái» a II. szá-
zad kezdeténél előbb nem igen keletkezhetett. Az bizonyos, 
hogy a IV. evangéliumnak ehhez semmi köze sincs. 

Ugyancsak Zarin több cikkben az újabban fölfedezett 
textusok értékelésével foglalkozik az újszövetségre vonatkozólag. 
Különösen az egiptomi feliratokat tárgyalja, továbbá a Szíriában, 
Kis-Ázsiában, Qörögországban fölfedezett emlékeket. Mindenek-
előtt kiemeli, hogy ezen emlékekből főleg a biblikus philologia 
merít nagy hasznot. Hála Deissmann kutatásainak, az újszövet-
ségi görög nyelv izoláltsága megszűnt. Ezt sok példával igazolja 
Zarin. 

Chronologikus, topographikus ismereteinket is nagyban 
gyarapítják az újonnan fölfedezett textusok. Itt elég, ha a delfii 
felirat jelentőségére mutatok rá. 

Ezen textusok bevilágítanak az ókor közigazgatási folya-
matába, hivatalos vallási életük és az intim személyi erkölcsi 
életbe is. 

Zarin éles elmével mutatja ki Deissmannal szemben, hogy 
a külsőségek azonosságából nem szabad a belső azonosságra 
következtetni. A kereszténységet a textusok felfogásaitól egész 
világ választja el és ezek csak a milieut szolgáltatják. 

Végül az orthodox katholikusokat figyelmezteti, hogy ezen 
fölfedezéseket fokozott figyelemmel kísérjék.3 

Evier — folytatólag — a szláv bibliafordításokról ír.4 

1 Chrésztiánszkoje Cstenie 1913. nov. füzet. 
2 Chresztiánszkoje Cstenie 1912. májusi füzet. 
3 Chrésztiánszkoje Cstenie 1914. ápr., május, jún., júl. és aug. füzetek. 
4 Chrésztiánszkoje Cstenie 1913. nov. füzet. 
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Szagarda egy londoni fölolvasás alapján a szír bibliafor-
dításokkal foglalkozik. 

A cikk végső conclusiója az, hogy a görög szöveg, amely 
a Diatessaron alapjául szolgált, az, amelyet 170 körül Romá-
ban olvastak. Az evangéliumok szövege azon helyeken, hol eltér 
a Diatessarontól, azon görög szöveget mutatja, amelyet 200 
körül Antiochiában olvastak. Végre a Pesito-evangélium, hol eltér 
a Diatessarontól és a régi szír fordítástól, azon görög szöveget 
tárja elénk, amelyet 400 körül Antiochiában használtak.1 

A poltavai könyvkiadócég kiadta Mihály püspöknek, az-
előtt archimandritának (Michael Gribanovszkij) : Nád jevan-
heliem (Super Evangelio) cimű munkáját. Ezen munka két rész-
ből áll. Az első részben Mihály püspöknek életét olvassuk. 
Mihály püspök a biblikus tudománynak szorgalmas művelője 
volt patristikus alapon. 

A második rész 32 fejezetből áll és evangéliumi magyará-
zatokat tartalmaz. Ezek, az általános érdek szempontjától eltekintve, 
főleg az orthodox felfogás szempontjából érdemelnek figyelmet.2 

Glubokovszkijnak a Quirinius-féle népszámlálásról irott 
dolgozatát ismerteti Papamichael. 

Glubokovszkij Quiriniusnak két szíriai helytartóságát külön-
bözteti meg. Elsőizben katonai, másodízben politikai helytartó 
volt. A III. ev. az elsőről beszél. Josephus Flavius a másodikat 
említi. (Ap. Csel. 5, 37.)3 

Troickij bibliai régiségtani munkát írt.4 

A görög Komninosz az Apokalypsis magyarázatával foglal-
kozik. 

Az egyházatyák, bár ismerték ennek mélységét, mégis keres-
tek typusokat az ószövetségben és a külső természetben képeket, 
melyek valami analógiát nyújtanak a mélyebb megértéshez. 
Komninosz ezeket értékeli dolgozatában.5 

Duvuniotosz damasceni szent Jánosnak a teremtés történe-
tére vonatkozó, részben még kiadatlan homiliáit közli. 

Látjuk ezekből, hogy damasceni szent János szerint Isten 
az első nap mindennek az anyagát teremtette meg. 

1 Chrésztianszkoje Cstenie 1914. májusi és júniusi füzetek. 
2 Acta Academiae Velehradensis, 1912. IV. r. 4. 
3 'ExxX. 'I'ápo; 1914. febr. füzet. 
* 'ExxX. <í>. 1914. jan. füzet. 
s 'ExxX. <1>. 1913. dec. füzet. 

10* 
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így — mondja — az első nap sokban különbözik a többi-
től, mert először semmiből, a többi napokon ellenben a meg-
levőkből alkot. 

Nagyon tanulságosan magyarázza damasceni szent János a 
7ipoJTOTOXOÇ (primonigetus) szó jelentését. 

A jó és rossz tudás fájának elnevezését összehasonlítja a 
öSwp àvxtXoyiaç kifejezéssel. («Az ellenmondás vize» 80. zs. 8.)1 

Az exegesis történetére vonatkozólag megemlítjük, Kujeának : 
'O xxiaocpdaç 'Apé&aç című munkáját. A második részben Arethas 
munkáit sorolja fel. Az Apok.-hoz írt magyarázatát többször 
adták ki. Vannak szótármagyarázatai és scholionjai az Ó- és Új-
szövetséghez. így pl. a Parabolákhoz és sz. Pál leveleihez.2 

Ide tartozik Esichios jeruzsálemi pap commentárja Jóbhoz. 
Cherubino Cerabian mechitarista publikálta ezt újabban. A görög 
mineologiák nagyon dicsérik a Szentírás értelmezésében való 
jártasságát és theologusnak nevezik, mint naz. sz. Gergelyt, kinek 
állítólag tanítványa volt. Jób könyvét allegorikusán magyarázza, 
de nagyon óvatosan, úgy hogy elkerüli Origenes hibáit. A litte-
ralis sensust nem hanyagolja el. 

Ezenkívül más munkái is vannak.3 

Mit tudunk az alkoholkérdésről a krisztuskorabeli zsidók-
nál ? Erről szól «Az alkoholkérdés a krisztuskorabeli zsidók-
nál» cimű cikk. 

Akadtak, kik a szentmiseáldozatból is eliminálni akarnák a 
bort, mert alkohol van benne. És egyes szekták Amerikában 
már meg is tették ezt. Egy lembergi egyetemi tanár is emellett 
harcol. 

Ezért nem érdektelen a kérdés. 
A cikkből meggyőződhetünk, hogy a szigorú felfogást 

semmi sem igazolja. Krisztus viselkedése sem.4 

Jamnokpulos: cO dr.ôaxoXoç Uéxpoç xal ïj áv Tú/or) Staxpißf) 
aÜToö (Athén, 1912.) cimű munkája a legtöbb orthodoxszal ellentét-
ben azt tartja, hogy Péter Rómában tartózkodott és ott halt meg. 

Az 'ExíiX. <3>. 1913. nov. füzete közli a biblikus bizottságnak 
az Ap. Csel. és a pastorális levelekre vonatkozó döntését. Ma-
gyarázatot nem fűz hozzá. De maga a tény megemlítést érdemel. 

1 'Ev.xX. <I>ápo- 1914. jan. és febr. füzet. 
2 'ExxX. <I>. 1913. nov. füzet. 
3 Bessarione 1913. okt.—dec. füzet. 
4 Bessarione 1913. jan.—márc. füzet. 
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A «Byzantinische Zeitschrift»! Robertson és Multon újszövet-
ségi nyelvtanait ismerteti. Zorell lexikonjáról elismeréssel szól. 
Úgyszintén Maidhof: Zur Begriffstimmung der xotvíj beson-
ders auf Grund des Attizisten Moisis cimű művéről, mely 
szótörténeti gyűjtemény a xoivf] fogalmának meghatározásához. 
A románokat még mindig a román kis biblia körül megindult 
vita foglalkoztatja. 

A synodus szótöbbséggel azt határozta, hogy a kis biblia 
haereticus és szerkesztőit le kell tenni. Pedig alaptalanul vádolják 
a két kiváló szerkesztőt: Nikodemus püspököt és Senban archi-
mandritát. Ezt tudományos-theologikus oldalról is ki lehet 
mutatni. 

Kifogásolják pl. ezen kifejezést: Isus se îndreptàteste. Hogyan 
igazolja magát Krisztus, hiszen ő bűn nélkül volt. Csakhogy 
ennek az az értelme, hogy Krisztus a phariseusok előtt igazolja 
magát. 

A feltámadásra vonatkozó kifogásra pedig azt jegyezzük 
meg, hogy a feltámadás pontos időpontja ismeretlen. Hasonlók 
a többi kifogások is. Hol van tehát a haeresis?2 

A hazai görög kath. románok kiváló egyházi folyóirata a 
Szentírás olcsó kiadását sürgeti, hogy ellensúlyozzák a protes-
táns kiadásokat. Ezzel a pápa intentiójának felelünk meg.3 

Ungvár. Dr. Hadzsega Gyula. 

ALAPVETŐ ÉS ÁGAZATOS HITTANI SZAKSZEMLE. 

A) Könyvek. 
1. A Herder-cégnél immár 10. kiadásban jelenik meg Het-

tingernek hitvédelmi műve, az Apologie des Christentums. (I. B. 
Der Beweis des Christentums. II. B. Der Beweis des Christen-
tums. Zweite Abteilung. Zehnte, verbesserte Auflage, herausge-
geben von Dr. Eugen Müller, Professor an der Universität zu 
Straszburg. 80. XLVI u. 486 S. és VI u. 530 S. Freiburg, 1914. és 
1915. M 5; kötve M6"80; M 5; kötve 7.) Eddig az I. és II. kö-
tet jelent meg az ötkötetes munka új, javított kiadásából. Hogy 
a 10. kiadás vált szükségessé, az kétségtelen bizonyítéka a hires 

1 1913. 3. u. 4. Heft. 
2 Revista Teologica 1913. okt.—nov. füzet. 
3 Cultura Crestina (Keresztény Kultura) 1915. márc. 15. ésápr. 10. sz. 
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würzburgi tudós tekintélyének, műve tárgyilagos értékének, köz-
kedveltségének és a német olvasóközönség műveltségének. Het-
tinger apológiáját a katholikus világnézet egyik klasszikus mű-
vének tartják. S valóban, ami igazat, jót a szerző csak talált, 
úgy a keletnek, mint a görög-római világnak kultúrájában és a 
modern természettudományok területén, azt mind igyekezett 
fölhasználni, mint anyagot a katholikus világnézet stilszerű föl-
építéséhez. De azt hiszem, közkedveltté főleg formai szépsége, 
magas szárnyalása, meleg, lelkes, lendületes és föllelkesítő elő-
adása tette. A javítás munkáját Müller egyetemi tanár végezte, 
aki leginkább a műben szereplő tudományágaknak modern ered-
ményeit törekedett értékesíteni. Azonban ez az értékesítés nem 
történt oly mértékben, ahogy szükséges lett volna. Inkább 
csak modern nevekkel (Adickes, Chwolson, Dennert, Soofs, Paul-
sen, Romanes stb.) s az újabb hitvédelmi irodalomra való utalá-
sokkal találkozunk, mint az egyes kérdéseknek kihatóbb tárgya-
lásával s a mai igényeknek megfelelő átdolgozásával. A hivők 
bizonyára továbbra is lelkesedést, hitbeli erősödést, örömet, vilá-
gosságot fognak belőle meríteni, de akik az igazi problémákat 
látni és érezni képesek, sajnálattal fogják tapasztalni, hogy a mű 
nem ér le azoknak végső alapjáig (1. a vallásról és kinyilatkoz-
tatásokról szóló részeket). Annyi szolgálatot továbbra is fog tenni, 
hogy akik az idealismus újjászületését hirdetik, a monismus 
abstract kultuszideáljai helyett az élő kereszténység felé hajolja-
nak, de arra aligha lesz alkalmas, hogy a mai tudományok szel-
lemében képzett emberrel a katholikus világnézetet a maga hit-
rendszerével együtt elfogadtassa. 

2. Az emberi leszármazás lehetőségének kérdését tárgyalja 
dr. Ude gráci egyetemi tanár műve : Kann der Mensch vom Tiere 
abstammen? (Graz u. Wien, 1914. 107. 1. M 2.) Ude azt állítja, 
hogy az embernek az állattól való származása nem csak be nem 
bizonyított tény, hanem hogy az ember nem is származhatik 
az állattól. A leszármazást akkor is lehetetlennek tartja, ha azt 
csak az ember testére vonatkoztatjuk. Azonban ezt oly katego-
rikus határozottsággal kimondani, mint azt szerző teszi, sem böl-
cseleti, sem természettudományi, sem theologiai álláspontról nem 
lehet. Bölcseleti érvelése erőtlen. Azon tényre támaszkodva, hogy 
nagy külső különbség van az emberi és állati test között, de 
főleg, mert szerinte az emberi test a lélek által egészen más 
alkatot nyer, mint az állati s ezáltal lényegesen különbözik az 
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állatitól, a kettő közt áthidalhatatlan ürt lát. Tényleg azonban 
nem bizonyítható be ilyen lényeges különbség az emberi és 
állati test organizációjában. Állításának erejét maga a szerző 
veszi el, midőn így fejezi ki magát: Philosophisch betrachtet, 
aber mit Rücksicht auf die Gesamtnatur des Menschen, ist es 
wissenschaftlicher... zu sagen : der Mensch kann nicht vom Tiere 
abstammen. (92. 1.) — Theologiai szempontból sem fogadható 
el a szerző álláspontja. Hogy Isten az első ember testét közvetet-
lenül teremtette, az nem dogma. Ezt a szerző is elismeri. A com-
missio biblica döntése (1909) pedig, melyre hivatkozik, a testi 
leszármazás kérdését nyitva hagyja; az csak általában szól az 
ember külön alkotásáról, a test és lélekből álló egész emberről 
anélkül, hogy az emberi testet külön említené. 

3. A mai nagyvárosi élet a maga új életviszonyaival a lelki-
pásztorkodás számára is új és új problémákat állít föl. Ezeknek 
egyike az esti misék kérdése. Újabban mind jobban merülnek 
föl hangok behozataluk mellett. Az «Ecclesiastical Rewiew» (1911.), 
a «Hirtentasche» (Wien, 1911.) nyomós érvekkel indokolja meg 
az esti misék behozatalának szükségességét. A bécsi nemzetközi 
eucharistikus kongresszus egyik osztálya (1912.) szintén kifeje-
zést adott a nagyvárosi esti misék sürgető szükségletének. Az 
ausztriai katholikusok uniója pedig petitióval fordult ezen ügy-
ben a katholikus püspöki karhoz. Sokan talán különös hangzású-
nak, idegenszerűnek tartják az esti misék követelését s oly újitást 
látnak benne, mely az egyház bölcs, konzervatív szellemével 
ellenkezni látszik. Azért aktuális jelentősége van annak a műnek, 
mely ezzel a kérdéssel ex professo behatóan foglalkozik s elmé-
leti és egyúttal gyakorlati célokat szolgál: Die Abendmesse in 
Geschichte und Gegenwart. Von Fr. Zimmermann. C. p. Op. 
(Wien, Mayer. 1914. 268. I. 5 K.) Szerző a történet homályából 
a napfényre hozza az esti misét, midőn végigvezet az ősegyhá-
zon (3—33. 1.), az üldözések idején (33—62. 1.), az egyházatyák 
korán (63—108. 1.), a közép- és újkoron (113—198. 1.) és kimu-
tatja, hogy az ép oly régi, mint maga az egyház s ezen szem-
pontból semmi akadálya sincs annak, hogy a modern nagy-
városi lelkipásztorkodási szükségletnek behozatalával eleget te-
gyünk. 

4. A skolasztika virágkorától körülbelül a reformatióig élő 
theologusoknak a természetfölötti hit bizonyosságára és indító-
okára vonatkozó tanait ismerteti Dr. Espenberger: Grund und 
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Gewissheit des übernatürlichen Glaubens in der Hoch- und Spät-
scholastik. Paderborn, Schöningh, 1915. 178 1. M 5-60. (Az Ehr-
hard- és Kirsch-féle Forschungen zur christlichen Literatur- und 
Dogmengeschichte XIII. kötete.) A régi scholastikusok általában 
azt tartották, hogy a hit nem belátás, mint a tudás. Midőn Abä-
lard a hitet a véleménnyel helyezte egyenrangba, határozottan 
tanították, hogy a hit tulajdonsága a bizonyosság, de azért a 
tudással sohasem azonosították azt. A hit- és tudásbizonyosság 
elválasztása már egyengette annak útját, hogy az elsőt az aka-
rattal hozzák összefüggésbe. S tényleg mértékadó befolyást tulaj-
donítanak az akaratnak a hititélet keletkezésénél Jellemző még 
ezen korra az, hogy az inkább intellectuális bizonyosság mellett 
a közvetlen átélésből eredőnek is helyet adnak. •— A hivő igaz-
naktartás motívuma pedig elsősorban Istennek, még pedig mint 
legfőbb igazságnak a tekintélye. Azt már nehezebb megállapí-
tani, hogy az első igazságot, mint ilyent gondolják-e vagy pedig, 
amennyiben active vagy passive kinyilatkoztatja magát. Az bizo-
nyos, hogy az isteni kinyilatkoztatást észérvekkel igyekeznek hihe-
tővé tenni. Nagyon valószínű azonban, hogy a hit motívumából 
a hihetőségi érveket kizárják. Az ember hisz Istennek, a legfőbb 
igazságnak, az észérvekben pedig csak eszközt lát magatartásá-
nak, hitének igazolására. Miután a régi scholastikusoknak tanait 
így összefoglalta, megkezdi a későbbi scholastikusok tanításának 
az ismertetését, melyet a hithabitusra vonatkozó fölfogásuk sze-
rint csoportosít. Kutatásai alapján azt látja, hogy ennek részint 
voluntarista (Alex. Halensis, Bonaventura, Alb. Magnus, Duns 
Scotus stb.), részint intellectualista (Aquinói sz. Tamás, Raymun-
dus Lullus stb.) színezete van. A két főcsoporton kívül vannak 
azután közvetítők (Aux. Vilmos, Gerson stb.) és olyanok, kik 
külön utakon járnak (Occam stb.). Kutatásainak végeredménye 
az, hogy a Scholastika virágkorában és később is nem tett lénye-
ges haladást, fejlődést azon elemzésekkel szemben, melyeket a 
Scholastika mindjárt kezdetben fölmutatott. 

5. Az őskereszténység megismerésére szolgáló és dogma-
történeti fontossággal biró irodalmi művek közé tartoznak antio-
chiai sz. Ignác levelei. Ezen leveleknek christológiája képezi 
Dr. Rackl kimerítő monográfiájának a tárgyát : Die Christologie 
des hl. Ignatius von Antiochien. Herder, 1914. M 8. Szerző elő-
ször a leveleknek valódiságát bizonyítja. Es gibt — mondja Harnack-
kal — keine Briefe in der altchristlichen Literatur, deren Exi-
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stenz so früh und vortrefflich bezeugt ist wie die der Ignatius-
briefe durch den Polykarpsbrief. Azután kimutatja, hogy sz. 
Ignác Jézus Krirztust igaz embernek és igaz Istennek tartja. 
Sz. Ignác nagyon jól tudja, hogy milyen nagy jelentősége van Krisz-
tus igazi emberi természetének megváltásunk szempontjából és 
a keresztény erényes élet szempontjából, mint példaképnek, azért 
hangoztatja erősen Krisztus emberi születését és szenvedéseit 
(a doketismusszal szemben). De sz. Ignác hite szerint Krisztus 
nemcsak igazi ember, a megigért Messiás, hanem Isten is, 
világteremtő, Úr, örökkévaló, mindenható, mindentudó. Fontos 
dogmatörténeti megállapítások a liberális theologusokkal szem-
ben, akik a ftéoç kifejezést legyöngíteni akarják, mintha sz. Ignác 
szerint minden, ami Istennel viszonyban van, «valami isteni» volna. 

6. Ötödik kiadásban jelent meg Lingens S. J. könyve a ke-
reszténység belső szépségéről : Die innere Schönheit des Christen-
tums. Herder, M 3-50. Szerző a keresztény vallásrendszer hittéte-
leinek, misztériumainak belső szerves összefüggésében rejlő szép-
ségét tárja föl s igyekszik általa az észt meghódolásra, a szivet 
annak szeretetére rábírni. — Ugyancsak a hitágazatok belső 
összefüggését, a természet és természetfölötti közti harmóniát 
törekszik fölfedni és bemutatni Dr. Gspann: Schönheit der kath. 
Weltanschauung c. műve (Benzinger, Einsiedeln, 1914. M 3'20.) 
az apostoli hitvallás keretében. — Körülbelül a dogmatika be-
osztása szerinti sorrendben ismerteti és védi a katholikus hit 
tanait Dr. King könyve: Der kath. Glaubensinhalt. Eine Darle-
gung und Verteidigung der christlichen Hauptdogmen für Lehrer 
und Katecheten. (Paderborn, Schönnigh, 1915. M 6-80.) 

B) Folyóiratok. 

1. Luther a sola scriptura elvét állította föl s az apostoli 
hitvallást mégis megtartotta. Pedig a symbolum a katholikus 
hagyományból származik s csak az egyház által lett ismeretes és 
kötelező. Ez egyike Luther következetlenségeinek, melyet főleg 
a mai protestáns theológia vet szemére. Már kezdettől fogva 
emelkedtek ugyan hangok a protestánsoknál az apostoli hitval-
lás ellen, de különösen a mai protestáns irodalom követeli kikü-
szöbölését. Ez a követelés szoros összefüggésben van azzal a 
modern szellemi harccal, melyet a protestáns theológiai irodalom 
folytat az őskereszténység lényegének történeti úton való meg-
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állapítása körül. Bartmann a Theologie und Glaube, 1915. I. szá-
mában számol be röviden azon élénk vitának eredményéről, 
mely a protestánsoknál az apostoli hitvallás eredetének és köte-
lező erejének kérdése körül forog. Sorba veszi a 12 ágazatot, 
megfelelő történeti világításba állítja azokat, meghatározza theo-
lógiai tartalmukat s azután összehasonlító módszer szerint egy-
más mellé helyezi a liberális, orthodox, protestáns fölfogást és a 
katholikus tant az egyes ágazatokról. Ezen összehasonlításból lát-
ható, hogy nemcsak a liberális, hanem az orthodox protestán-
sok is elvetik az apostoli hitvallásnak még szentháromsági alap-
szerkezetét is (credo in Deum Patrem et in Jesum Chr. et in Spi-
ritum S.), a Szentháromságnak ősegyházi hitét is úgy, amint az a 
Szentírásban (Máté 28, 19 és Kor. II. 13. 13) ki van fejezve. Leg-
följebb valláserkölcsi értelmet adnak még ezen tannak, magya-
rázzák, hogy mi az Isten reánk nézve, de hogy önmagában mi, 
arról vonakodnak beszélni. 

2. A középkorban szokás volt, hogy a pápák, püspökök, 
papok a megholt hiveket bűneiktől föloldozták. (Nagy sz. Ger-
gely pápa két helyen beszél a megholtak absolutiójáról ; VIII. János 
pápa 878-ban ad ilyen absolutiót, majd IX. Leo, II. Urbán stb.; 
az absolutiós imák az orthodox egyházban.) Ezen absolutiók 
némelyikében még ma is megholtak számára engedélyezett tel-
jes búcsút látnak (1. Hilgers, Die kath. Lehre von den Ablässen). 
Paulus a Theologie und Glaube 1915. 4-ik számában (Die Abso-
lution der Verstorbenen im früheren Mittelalter) igen helyesen 
a történeti okmányokat az akkori kor fölfogása szerint értelmezi 

* és kimutatja, hogy ezen absolutiók nem mások, mint imák a 
megholtakért. A búcsú fejlődésének a története maga is igazolja, 
hogy helytelen dolog bennük búcsúkat látni. A búcsúk már rég 
megvoltak, mielőtt megholtaknak engedélyezett búcsúról szó 
lett volna. A XII. század vége felé élő theológusok és kánonis-
ták sohasem beszélnek holtaknak, hanem mindig csak élőknek 
engedélyezett búcsúkról. Egyiknek sem jutott eszébe az akkor 
szokásos megholtak absolutióit a búcsúkkoz számítani. Csak a 
XIII. század közepén, mikor a hivők a keresztesháborús búcsú-
kat önkényűleg a holtaknak kezdték fölajánlani, kezdik a theoló-
gusok is figyelmüket a holtaknak való búcsúra fordítani. S míg 
egyesek ezt kereken elutasították, mások megengedhetőnek és 
hasznosnak mondták. De ezen utóbbiak sem hivatkoztak soha véle-
ményüknek megokolásánál a századok óta szokásos absolutiókra. 
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3. A legrégibb őskeresztény iratnak, a Didaché-nak bűn-
bánati tanát ismerteti a Tübinger Quartalschrift 1915.1, sz. : Die 
Sündenvergebung in der Didache. Von Fr. Weisz. A Didaché 
szerint a Szentlélek elleni bűnön kívül minden más bűn meg-
bocsátható. A bűnbocsánat elnyerésének eszköze pedig az ala-
mizsnálkodás, a bűnbánat (^exávota) vagy az exomologesis. Ez 
utóbbiról a 4, 14 és 14, 1 helyeken van szó : âv èxxXrjdx èÇoixoXoy^aï) 
xà 7iapaTLt(í)|iaTa aou... és xaxá xupiaxyjv Se Kupíw auvay^Évieç 
xXáaaxe âpxov xal zuytxpiorrpoLie, np0BE,0[L0X0yr]Gá\iz^0L xà mxpunTÚ-
fiaxa u[iöiv... A Didaché magyarázóinak és a gyónásról írt köny-
veknek egy nagy része az eucharistia előtti bűnvallomást szent-
se'gi gyónásnak tartják. Weisz Rauschen, Vacandard és másokkal 
azt bizonyítja, hogy, bár az ŐÍegyházban ismeretes volt a rész-
leges bűnbevallás, a Didachéból az történetileg nem bizonyítható 
s a benne szereplő exomologesis nem más, mint általános szer-
tartási bűnvallomás a mise elején. 

4. Paulus a Zeitschrift für Kath. Theologe 1915. II. füzeté-
ben (Die Anfänge des Ablasses) Hilgers S. J. azon tételét, hogy 
a búcsúk úgy engedélyezésüket, mint használatukat tekintve az 
I. és II. századtól a jelenkorig lényeges változás nélkül fejlődtek, 
történetellenesnek tartja s vele szemben azt állítja, hogy «száza-
dokon át nem voltak mai értelemben vett búcsúk.» Paulus sze-
rint a búcsú «ist ein Ausfluss der alten Idee, dass die Kirche 
die kanonischen Bußstrafen mildern oder auch ganz nachlassen 
kann.» A keresztes háborúk idején (11. sz.) tűnik föl először 
formaliter a búcsú az egyházban. Amiket az előbbi időkből 
szoktak búcsúk gyanánt fölhozni, azok nem igazi búcsúk (pl. a 
vérfertőző korintusi esete (I. cor. 5. és II. cor. 2.), a vértanúk 
közbenjárására a vezeklés bevégzése előtt adott reconciliatio; a 
vezeklés enyhítése a betegeknél, buzgó vezeklőknél, a redemptiók 
stb.) A kelet nem ismeri a commutatiókat, azért ott a búcsú is 
ismeretlen dolog. 

5. Paulus a Zeitschrift für Kath. Theologie 1915. III. füze-
tében (574. 1.) még külön bizonyítja, hogy a vértanúk közben-
járására adott reconciliatio nem-mai értelemben vett búcsú. Cyprián 
többször mondja, hogy a lapsusokat, libellaticusokat a vértanúk 
Istennél közbenjárásukkal támogathatják: qui libellum a marty-
ribus acceperunt et auxilio eorum adiuvari apud Dominum in 
delictis suis possunt. Hogyan lehettek a vértanúk segítségükre 
Istennél? Imáikkal és érdemeikkel hozzájárulhattak ahhoz, hogy 
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Isten irgalmas lett a bűnösök iránt, hogy könnyebben és hama-
rább megbocsátott nekik. Tehát ugyanazon hatásuk volt, mint a 
bűnösök saját bűnbánati cselekedeteinek. Az ősegyház fölfogása 
szerint a kánoni vezeklésnek nemcsak az volt a célja, hogy az 
ideiglenes büntetéseket lerójják; a bűntartozás, az örök büntetés 
eltörlését, a megigazulást illetőleg is nagy erőt tulajdonítottak 
neki. Az egyházi reconciliatio által nemcsak a bűn és örök bün-
tetés engedtetett el, hanem ideiglenes büntetések is a vezeklés 
szigorúsága szerint. Ha ehhez a vértanúk segítsége járult, annál 
több ideiglenes büntetés engedtetett el. De az ideiglenes bün-
tetés ezen elengedése nem a szentségen kívül történt. Azért az 
ideiglenes büntetéseknek elengedése ezen esetben nem is tekint-
hető búcsúnak, mert a búcsú mai fogalmához a büntetéseknek 
szentségen kívüli elengedése tartozik. 

6. A sotériológiai legnehezebb kérdések egyike, hogy mi 
lesz azon gyermekekkel, akik meghalnak, mielőtt physice lehetséges 
lett volna őket megkeresztelni. Cajetan (f 1534) azt tanította, 
hogy az ilyen gyermekek megmenthetők, ha a szülők a Szent-
háromság invocatiója mellett, gyermeküket Istennek fölajánlják 
(baptismus in voto parentum). Umberg S. J. a Zeitschrift für 
Kath. Theologie, 1915. III. füzetében (Kajetans Lehre von der 
Kinderersatztaufe auf dem Trienter Konzil) azt kutatja, hogy 
milyen sorsa volt ezen föltűnést keltő tannak a trienti zsinat 
tárgyalásain. A zsinati tárgyalásokon többször foglalkoztak vele 
s az aktákból elég világosan látható, hogy a zsinati atyák általá-
ban Cajetan theoriája ellen foglaltak állást, hajlandók voltak azt 
kárhoztatni, de végre is a kérdést, mint a tárgyhoz nem tartozót, 
mellőzték s így eldöntetlenül hagyták. A zsinat utáni időkben 
sem volt több szerencséje ezen elméletnek; a legtöbben elvetet-
ték. Umberg Cajetan érdemét abban látja, hogy a probléma 
nagyságát fölismerte és ha eredménytelenül is, annak megoldá-
sát megkísérelte. Ma Umberg szerint a probléma a természet-
tudományi ismeretek által még nehezebbé vált. Mert, ha igaz 
az, hogy az abortusok száma, melyeknek oka nem emberi bűn,, 
hanem a természet folyamata, nagy s ha másrészt igaz az, hogy 
az animatio a conceptiokor történik, akkor razon következtetést 
kell levonnunk, hogy az emberek nagy száma, akikért Krisztus 
a megváltás művét véghezvitte, a keresztség hiánya miatt nél-
külözi a mennyei boldogságot. Ha pedig ez a következtetés tart-
hatatlan és biztosan téves, akkor az előzményekben kell a téve-
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désnek rejtőznie. De melyikben, kérdezi Umberg? Az körülbelül 
bizonyos, hogy az abortusok oly nagy számának a föltételezése, 
mint azt Umberg Eschbachra hivatkozva teszi, túlzás. 

7. Érdekes cikket közöl a Der Katholik 1915. 7. füzete az 
egyháznak a szentségek körüli hatalmáról (Umberg S. / . , Zur 
Gewalt der Kirche über die Sakramente). Egyes theologusok 
szerint Krisztus a szentségek lényeges alkotórészeit csak általá-
nosságban (in genere), mások szerint részletesen (in specie) hatá-
rozta meg. Umberg úgy magyarázza az egyház hatalmát, hogy 
a két vélemény igazságtartalmát egyesíti. Azt tartja, hogy Krisztus 
maga határozta meg in specie minden szentség anyagát és alak-
ját, de egyúttal egyházának teljes fölhatalmazást adott arra, hogy 
látható elemeket tehessen hozzájuk, melyeknek megtartásától függ 
a szentség érvényessége. Az egyház pl. a bérmálási kézföltételt, 
amit maga Krisztus rendelt, idő folytán megkenéssel kötötte 
egybe, még pedig úgy, hogy most a bérmálás nem bizonyosan 
érvényes, ha a megkenés egészen elmarad, vagy ha nem olaj és 
balzsam használtatik, ha azt előzetesen nem a püspök szentelte. 
Már most ezen az egyház által az egyszerű kézföltételhez csatolt 
elemek kétfélekép lehetnek szükségesek a bérmálás érvényessé-
géhez: vagy egy egészet képeznek a Krisztustól rendelt kézföl-
tétellel úgy, hogy csak velük egybekötve van ereje a kegyelmet 
okozatilag létrehozni, vagy csak azért kell meglenniök, hogy a kéz-
föltétel az egyedül csak őt megillető kegyelmet adó erőt kifejthesse 
anélkül, hogy maguk is szentségi kegyelmet létesítő erővel bír-
nának. Az első esetben részei a szentség anyagának és alakjának, 
tehát a szó tulajdonképeni értelmében vett substantiához tartoz-
nak; a második esetben csak az évényesség föltételei (conditio-
nes valoris) s csak a szó nem sajátos értelmében tartoznak a 
bérmálás lényegéhez. Umberg, miután fejtegette a lényeg és érvé-
nyesség fogalmát s a kettő közti különbséget, bizonyítja, hogy az 
egyház valóban több szentséghez tett egyes elemeket, melyek csak 
érvényességi föltételek lehetnek, mert az egyház a szentség 
lényegére vonatkozólag semmiféle illetékességet sem tulajdonít 
magának. Következőleg pl. a bérmálásnál egyedül a kézföltétel 
a Signum efficax gratiae, egyedül neki van, mint Krisztus erkölcsi 
cselekedetének, kegyelmet létesítő ereje. Minden egyéb, ami 
kívüle az érvényességhez szükséges (a püspök által megszentelt 
chrismával való megkenés), csak minden szentségi erőt nélkü-
löző érvényességi föltétel. A szentségi kézföltétel a megkenés 
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elhagyása, ezen obex által nem volna érvénytelen oly értelemben, 
mintha önmagában nem volna ereje a kegyelem eszközlésére, 
vagy, hogy a szentség lényegének létesülése meg volna ezáltal 
akadályozva. A szentség lényegére nézve megvan ható erejével 
együtt, de ezen erejét csak úgy fejti ki, ha az érvényességi föl-
tételeket teljesítették. 

8. A dogmatika tanárai, akik nemcsak tudatában vannak 
annak, hogy a dogmatikának és exegesisnek a legszorosabb szö-
vetségben kell élniök, hanem folyton figyelemmel is kisérik ez 
utóbbinak eredményeit, sokszor tapasztalják, hogy a dogmatikai 
kézikönyvekben a szentírási szövegmagyarázatok többször hely-
telenek, mesterkéltek, tévesek. Az újabb könyvek már jobban 
törekesznek ezt a hibát kiküszöbölni, de azért még elég kívánni 
való van. A dogmatika és exegesis szorosabb együttműködésére 
hivja föl a figyelmet Dr. Schreiber cikke a Der Katholik 1915. 
9. számában : Exegetische Streif züge in das Oebiet der Dogmatik. 
Példákkal mutatja ki, hogy egyes dogmatikák nem pontosan, 
vagy tévesen értelmeznek egyes bibliai szavakat es kifejezé-
seket pl. ÛTOaxaatç (substantio), íXtyypc, (argumentum), crearc = 
bara stb.; bibliai mondatokat és szövegeket, főleg, mert nincsenek 
tekintettel az összefüggésre (különösen a kegyelemtanban előfor-
duló szentírási bizonyításoknál); vagy dogmatikus érveket von-
nak szövegkritikailag vitás, nem valódi bibliai helyekből. (Ján. 
3, 11—13; 28; 9, 35—37.) 

9. A bérmálás szentségének megértésére és értékelésére 
alkalmas fejtegetéseket, meglepő szempontokat tartalmaz a Zeit-
schrift für kath. Theologie, 1915. IV. füzetében Umberg cikke: 
Der hl. Oeist als Messiasgabe und die Firmung. Az ó- és új-
szövetségi Szentírásban a messiás-ország minden tagjának mint 
különös és sajátos messiási ajándék a Szentlélek van megígérve. 
De ezen messiási ajándék közvetítője gyanánt a Szentírásban nem 
a vízkeresztség mint ilyen szerepel, hanem a reá következő kéz-
föltétel, a bérmálás szentsége. 

10. Igen behatóan és részletesen foglalkozik Dr. Bludan 
püspök a Biblische Zeitschrift-btn a Comma Joanneum-mal a 
görögöknél (Das Comma Joanneum bei den Griechen. 1915. 
I—III. füz.). Az első cikkben a görög kéziratokban, a II. és III. 
cikkben a görög egyházatyáknál és íróknál keresi a C. J.-ot. 
Kutatásának eredménye legkevésbbé sem kedvező a C. J.-ra. A 
megbeszélt görög kézirat (12—16. száz.) egyikére sem lehet. 
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mint hiteltérdemlő tanura hivatkozni a C. J. mellett. Vagy beszú-
rás, vagy a görög szöveg alkalmazkodása a mellette álló latin 
szöveghez, vagy, mint széljegyzet szerepel vagy a kódex maga, 
mint lanú abszolúte értéktelen. Azon állítások, hogy a kéziratok-
nak egész sora van, melyekben előfordul a C. J., a szerző meg-
győző érvelése után semmi hitelt sem érdemelnek. Azon C. J.-i 
nyomokról pedig, melyeket az egyházatyáknál és íróknál véltek 
fölfedezni, összegezőleg azt mondja : mindazon kísérletek, melye-
ket ezen szöveg valódiságának védelmezői tesznek, hogy az atyák 
hallgatását megmagyarázzák,csak arra alkalmasak «diewissenschaftl. 
Forschung in Misskredit zu bingen». Végső szavai: Wir kommen 
nicht vorbei am Urteile Döllingers... dass diese Stelle der griechi-
schen Kirche stets völlig unbekannt war und in allen Hss fehlt. 

Esztergom. Dr. Wiedermann Károly. 

Fizetések nyugtatása. 

1914-re 12 koronát fizettek : Lestyán József, Nagy József, dr. gr. Pongrácz 
Frigyes. 1914-re 6 koronát fizetett: Nagy Sándor. 

1915-re 12 koronát fizettek: Kath. főgimn. tanári könyvtára Keszthely, 
dr. Hanuy Ferenc, Jurik Kobus, Lestyán József, Loczner Gusztáv, Nagy Sándor, 
dr. gr. Pongrácz Frigyes, dr. szentgyörgyi Jordán Károly, Wajdits Károly. 
1915-re 6 koronát fizettek: Bergendy István, Hoffmann Gyula, Tódor László. 

1916-ra 48 koronát fizetett: Papnevelő-int. Eger. 
1916-ra 12 koronát fizettek : Andruscsakevics Henrik, Angolkisasz. Sancta 

Maria-intézete Budapest, gr. Apponyi Albertné, Barabás Márton, Bencze István, 
Bilkei Ferenc, Braun István, Brém Lőrinc, Bundala Mihály, Czandt Lajos, Czindery 
Endre, dr. Concha Győző, dr. Chorényi József, gr. Csáky Károly, dr. Csárszky 
István, Csernik Alajos, Döbrössy Alajos, dr. Dőry Ferenc, dr. Dőry László, 
dr. Dudek János, Egyházm. könyvtár Nyitra, Ettinger János, Faflik Ferenc, 
Fetser Antal, dr. Fehér Gyula, Sz. Ferencrendiek háza Dés, Esztergom, Nagy-
szombat, Németújvár, Szászváros, Szolnok; Finta Antal, Főgimnázium tanári 
könyvtára Pápa, Sopron, Székesfehérvár ; Főgimnázium igazgatósága Kolozsvár, 
Szilágysomlyó, Főgimnázium (kir. kath.) Pozsony, dr. Franciscy Lajos, dr. Frey 
János, Fridrich Sándor, Gehl Ottmár, Gombai György, Gróh Ferenc, Hajós 
József, dr. Hám Antal, Hámon Róbert, dr. Haász Aladár, Havrán János, Hehe-
lein Károly, dr. Hirschler József, Horváth Elemér, Horváih Endre, dr. Horváth 
Ferenc, dr. Horváth Sándor, Hölszky Károly, Huszár János, dr. Igaz Béla, 
Jernei János, Jézustársasági-rendház Budapest, Kalazantinum Budapest, dr. Kará-
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József, ifj. Kicsid Géza, dr. Király János, dr. Kiss Károly, dr. Knecht János, 
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dr. Lőrinc Gyula, Magyar János, Majthán Károly, Mayer Geyza, Makár Sándor, 
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Malecz János, Máthé József, dr. Mattyasovszky Kasszián, Medveczky Ede, Melles 
Géza, Néger Ágoston, Nemsur Ignác, Norbertinum Budapest, özv. br. Orczy 
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Egyházirodalmi Társulata Eger, Pelczer Béla, Pintér Imre, Plébánia-hivatal 
Balatonberény, Csepel, Nagyszalonta, Zólyomternye, dr. Podraczky István, 
Pokornyi István, dr. Pompéry Aurél, dr. Potyondy Imre, dr. Povischil Richard/ 
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Spett Gyula, gr. Széchényi Miklós, dr. Székely István, Szémán Endre, Szent 
Imre-Egyesület Győr, Szerviták-rendháza Budapest, dr. Szilvek Lajos, Szolinger 
Antal, Szögyény Béla, Terlanday Rudolf, dr. Török Mihály, dr. Unterreiner 
József, Városi közkönyvtár és múzeum Szabadka, dr. Vucskics Gyula, dr. Walter 
János, dr. Wiedermann Károly, Zahoránszky István, gr. Zichy Lujza. 1916-ra 
10 kor. 80 f.-tfizettek : Prémontrei-kanonokrend főgimnáziuma Kassa, Premontrei 
kanonokrend Jászóvár. 1916-ra 8 koronát fizetett: Szelényi István. 

1916-ra 6 koronát fizettek: Dr. Abszolon Ede, Antal János, dr. Bodor 
József, Czapalay István, Demján Ákos, Dideczky János, Hamvas Endre, Kardoss 
Károly, Kerekes Adalbert, dr. Kereszty Viktor, dr. Kővágó Péter, Kostyál Gáspár, 
Mentes Mihály, Mihálik József, Milakovszky István, Plébánia Magyarszombat-
hely, Váradszentmárton ; Reiber Mihály, Röszler Ferenc, Spuller Gyula, Schwerer 
Jakab, Szabó Sadocus, Szmetana Ágoston, Timár Kálmán, Tódor László, Uhrin 
János, Vizsy Pál, Vojnits Dániel. 

Legutóbb érkeztek: 66 koronát fizetett: dr. Csiszárik János. 1916-ra 
12 koronái fizettek: Bernardinum Budapest, Bojdisz Miklós, Egyetemi könyvtár 
Budapest, Emsberger József, Fogarassy József, Gálfy Sándor, Horváth Lajos, 
dr. Horváth Károly, Kir. kath. főgimnázium Szatmár-Németi, Merlák Ferenc, 
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A nyugtatást február 12-én zártam le. 
Igen tisztelt megrendelőim, akik 1916-ra vagy valamely 

előző évre még nem fizettek, szíveskedjenek a mult füzethez mel-
lékelt befizetési lapot igénybe venni. Nagyon kérem a megrende-
lőket, szíveskedjenek a címükben, kivált lakásukban beálló változást 
azonnal tudomásomra adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot 
helyes címre, ellenkező esetben a füzet csak hosszas vándorlás 
után, rossz állapotban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

A magam részéről mindent elkövetek, hogy folyóiratom 
kezelése tökéletes legyen. A teljesített fizetések nyugtatása is ezt 
célozza. Bármennyire igyekezzem is minden beküldött díjat ponto-
san bevezetni, mégis előfordulhat tévedés, a megtörtént vagy nem 
történt nyugtatványozás minden tévedés felderítésére alkalmat ad. 

Debreceni Fréterai Könyvtár 
Átengedett íölöspéldány 
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HABAKUK PRÓFÉTA É N E K É N E K VERSTANI 
ÉS SZÖVEGBIRÁLATI ELEMZÉSE. 

EKIS tanulmány nem akar többet elérni, mint hogy kimutassa, 
hogy a költői forma, verstan létjogosultsága megvan a 

Szentírás egyes helyein és hogy ennek természetére is egész 
bizonyossággal következtethetünk az előttünk fekvő mazora-
héber szövegből. E célunk elérésére legalkalmasabbnak találtam 
a címben jelzett Hab. próféta énekét, mely könyvének 3. fej. 
képezi. Nem hosszú az ének s épen azért tárgyalása nem fáraszt-
hatja el azon olvasót sem, aki nem képezte magát a Szentírás 
magyarázattanában, vagy ennek ezen külön ágát eddig figyelemre 
nem méltatta. Genetikusan jövünk rá, mily mesteri forma nyil-
vánul meg a Szentírás eme helyén; verssor, versszak éles, hatá-
rozott kontúrban válnak el egymástól ; megkönnyítik egyszersmind 
e hely igazi magyarázatát s védik szövegünket a Szentírás mo-
dern csonkítói ellen, kik —nem mondom önkényesen, de hamis 
elveik alapján — eredeti szépségétől és formai tökéletességétől 
fosztják meg azt. 

Ha figyelemmel olvassuk az ének héber szövegét, három 
helyen is feltűnik az értelmetlen nbo (=szölah?) szó: 3b, 9b és 
13d versekben, i Sokféleképen magyarázzák e szót, keresik eti-
monját, összefüggésbe hozzák a templomi zenekisérettel, az 
énekkarnak, a kórusnak szereplésével, majd a verstannal ; mellőz-
zük ezt a bizonytalanságot. Fordítsuk figyelmünket arra, hogy 
e hely hangos olvasása közben bizonyos ütemszerűség csendül 
fülünkben. Rövid, drámai mondatok, változó képek követik egy-
mást. S közben ez értelmetlen nbo! Érdemes megnéznünk, mit 
akar a drámai fordulatok közepette egy darab értelmetlenség 

1 Minden versben egy-egy mondatot, tekintet nélkül arra, vájjon fő-
vagy mellékmondat, az abc betűivel jelzek. Tehát pl. 3b jelenti a 3. vers má-
sodik mondatát. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 11 
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háromszor is: amit mások meg nem tesznek a gondolatokkal, 
mérjük meg, hány gondolathossznyi távolságra van egymástól 
s az ének elejétől, végétől is e három nbo! 

Az első vers (Hab. 3, 1.) nyilván a címet tartalmazza, ha-
sonlóan, mint a : 89, 101, 116. stb. zsoltárok; ezt tehát figyelmen 
kívül hagyjuk. A 2. versben öt mondatot találunk, mindegyikben 
3—3 szó ; a 3. versben a második háromszavú mondatnak végén 
találjuk az első nbo-át : az ének elejétől tehát az elsőig hét mon-
datot találunk; háromszavas, rövid, kifejező mindenik, mint a 
távirat. Ennek megfelelően a tartalom is magasan szárnyal : imát, 
a prófétai lélek felemelkedését tartalmazza Jahwéhoz;1 az első 
öt sorban a próféfa alázatos, félelme miatt remegő lelkülete 
tárul fel előttünk: Isten büntetni fog, ezért a félelem. Majd igazi 
ószövetségi anthropomorphismusszal leírja, — átcsap a hatodik 
sorban elbeszélő hangba, miként jön Jahwe, a Szent, Párán2 

pusztája felől. 
Folytassuk tovább kutatásunkat s olvassuk mondataink szá-

mát a következő nbo-ig. Határkövünket most később érjük el, 
csak a 9. vers második mondata végén találjuk. De a szöveg 
kötöttsége a szabályszerűség megmaradt; háromszavas monda-
taink vannak ismét, kifejező, határozott tartalommal, mint az 
előbbi hét; számukat megolvasva — mint ahogy az orvos azt 
is megtudja mondani, hogy 27 csontocskából áll egy emberi 
kéz-skelett, anélkül, hogy ezt valaki szőrszálhasogatásúl, vagy 
épen bűnül tudnák neki, — 21 mondatot találunk. 

S e részben még pazarabb költői képekkel találkozunk; 
Isten mindenhatósága, természetfölötti szépsége leírva úgy van 
néhány sorban, ahogyan hiába keressük a világirodalom hason-
lóan leíró részleteiben az Isten fölségét egy Dante, Torquato 
Tasso, Klopstock közismert eposzaiban. Oly plasztikus és mégis 
drámai hatású itt minden szó! Jön Jahwe s megtelik dicsőségé-

1 Szent Jeromos (1. S. Hieron : Opp. 00. ed. a D. Valarsio, Venetiis 17, 
58, torn. VI. pag. 634.) Jahwe helyett, mely a masorában olvasható ma, Ado-
nai-t olvas szövegéből. Ez történelmi adat amellett, hogy az ószövetségi köny-
vekben az Isten neve többszöri recenziónak volt kitéve idők folyamán, mint 
Klostermann I.: Der Pentateuch 1907. 455. 1. helyesen megjegyzi s ezért is 
nagyon önkényes az, ha valaki az elohista és jahwista részek mai megkülön-
böztetésénél komoly történelmi és szövegkritikai alapot keres. 

2 A Sinai féls7igeten elterülő Tih sivatag keleti részének neve. Többször 
előfordul a Szentírásban; pl.: Gn 212I, Nm 1012, Dt 1,; Kir. 1. k. 25,; Kir. 3. 
k. 1128- stb. 
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vei az Ég, a Föld; de mert büntetni is jön, azért pusztulás1 is 
nyomában. Egy tekintetére megremegnek a gojok, Izrael ellen-
ségei: Kusan2 és Madian3 népei. Majd pedig ismét egyenes 
beszédet folytat a próféta Jahwehoz, melyben aziránt kér felvilá-
gosítást, hogyan fog nyilvánulni haragja s miképen menti meg 
népét. 

Ha áttérünk a harmadik részre, mely Qc-től 13d-ig terjed, 
újabb tizennégy sort találunk; ezek is olyan csengésű mondatok, 
mint az előbbiek. A próféta tovább magasztalja Jahwe hatalmát, 
mint a természet feltétlen urát imádja: tenger, szárazföld, 
nap, hold meghajolnak parancsára. S e Mindenható — rabságban 
szenvedő népe és felkentje: a király szabadítására jön. Ez a meg-
jegyzés Habakuk, illetőleg a neki tulajdonított ének megírásának 
idejére vet világot. 

Amit eddig összeolvastunk (7+21+14 összesen 42 mondat) 
ez mind önkéntelenül, szinte kínálkozik felosztásra; a mondatok 
csak itt-ott szorulnak szövegbirálatra is.4 A 14. vers azonban 
nagy értelmi, tehát nem is verstani akadályt gördít s megállít 
minket kutatásainkban. Sz. Jeromos, a nagy egyházatya csaknem 
csüggedőn mondja e sorok magyarázatánál: «Tudom, hogy a 
héber nagyon eltér azoktól, amit mondottam (magyarázta u. i. a 
LXX. szövegét, melynek egészen más értelme van, mint a héber-
nek); de mit csináljak, ha egyszer meghagyták, hogy magát a 
héber s a többi az egész világon kézenforgó szöveget megma-
gyarázzam».5 Ő, anélkül, hogy a különféle értelmű szövegek 
összeegyeztetésére csak gondolt is volna, egyszerűen rátér ma-

1 A ~Q"T = dbr zsidó szó, mely 5a-ban előfordul, «pestist» (mint for-
dítják : Aquila, Symmachus, Jeromos) vagy «szót» is jelenthet (ahogy LXX. és 
Theodotio), amint a dbr «döber»-nek = pestis, vagy dabar = szó pontozzuk. 
Az előbbi jelentést ajánlja inkábo a szöveg. 

2 Népet és országot jelent, mely Egiptomtól délkeletre fekszik, kb. a mai 
Abesszínia. A Kr. e. XV.-ból származó Amarna levelekben (979, 13735 stb.) 
Kasi néven szerepelnek. Előfordul e név a «népek tábláján» is Gn 107-ben. 

3 Nép, Arábia északnyugati részén, a Sinai-hegytői nyugatra. Mindkét 
nép Izraelnek hatalmas ellensége volt még virágzasa ideién is. Kezdettől fogva 
sok érintkező pont van e népek történetében, mint a Szentírás is tanúsítja. 
Lásd: On 252 kv., 3728, Nm 25,7, Jos 132i, Bir. 6, kr. Kir. 3k. 1118, Jer. 93 stb. 

4 E szükséges javításokat, amennyiben ezek csupán helytelen pon-
tozásra vezethetők vissza, vagy egyszerű tollhibákra, az ének leírásánál említ-
jük meg. 

s L. i. m. 66 1. 
11* 
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gyarázatukra. Ha valahol, úgy e részben jogosult a Szentírás 
figyelmes olvasója, hogy a szöveget alakítsa, változtassa, hogy 
értelme legyen. Úgy képzelem ezt az értelmetlen szöveget, mint 
egy rosszul, megőrzött őskori skelettet, mely hiányosan maradt 
az utókorra s a kutató természettudóst jogosan izgatja, hogy a 
meglevő roncsokból rekonstruálja az eredetit. így kell töreked-
nünk nekünk, de annál nagyobb buzgalommal, mert Szentlélek 
inspirálta eredeti gondolatot keresünk, mely e csomó értelmet-
lenségben olyan, mint a «gemma in luto», a gyöngy a sárban, 
majdnem felismerhetetlen drága kincse. Szöveg grammatika, hasonló 
kifejezések, mondatok a Szentírás más helyein, metrum: azok a 
tisztítóeszközök, melyek hatásosan segítenek a gyöngy megtisz-
tításában. A mai protenstáns irányú szövegkritika igen megté-
pázza ezt a helyet; sokan elhagyják a 15-ik verset, mások a 
17—19. részt, ismét vannak, kik csupán a 19-iket hagyják el, 
úgy hogy az ének a 16-ik, illetve 18-ik verssel záródnék. Érveik 
azonban épen oly nem meggyőzők, mint amily hipotetikusak, 
amikor felfogásukat megalapozni és védeni akarják; vagy ami 
újabban divatos kezd lenni az Ószövetség magyarázatában, egy 
kategorikus kijelentéssel intézik el műveikben a legkényesebb 
kérdéseket is. 

Módszerünkhöz hiven 25 mondatot találunk a 14—19. ver-
sekben ; 19d nem tartozik, mint utóirat a számított mondatainkhoz; 
ezt több zsoltárnak elején találjuk (1. 4, 1 ; 6, 1 ; 54, 1 ; 55, 1 ; 67, 1 ; 
76, 1 ; zsoltárokban !) s utasítást foglal magában az énekvezető 
számára; szorosan véve tehát az énekhez nem tartozik s innen 
elhagyása a nevezett mondatok köréből. A mondatok felismerése 
nehéz a 14. versben, a 16. versben pedig, bár szemre-hangra 
megvan a mondatunk, egy kis értelmetlenséget kell kiküszöböl-
nünk. Mindjárt a második szó 14a-ban: Voan (bemattáv = Vulg. 
sceptris tuis) nem elégíthet ki minket 3. személyű birtokragjával, 
ha 9a-val vetjük össze; amennyiben Istennek büntető eszközéről 
van szó, akivel egyenes beszédben beszél a próféta; helyes tehát 
a : Tlflan (bemattöka = sceptris tuis). Több oknál fogva változ-
tatnunk kell a TDtfn (rós = caput) szó helyzetén. A mazora, Vulg. 
LXX. is status constructusban köti össze: i n s (peracáv = bella-
tores v. bellatorum eius) s így fordítják e kifejezést: caput bella-
torum eius. Azonban több oknál fogva is helytelenül. Ugyanis: 
1. a 1T~is qerével olvasva így — alanya a 14b-nek, mely mondat 
(14b) hiányosnak maradna, nem lenne alanya; 2. másrészt a szö-
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v e g így részletező: bűnhődik a «rossz ház feje» (1. 13c!), de 
bűnhődnek alattvalói is,1 mikor mondja a próféta: n y c m s 
(peracáv jisz'aru = bellatores eius dispergentur) ; végül 3. előbbi 
mondataink eddig is három szóval, főhangsúllyal birtak. Az em-
lített 13c-re való utalással, hol a rós = fej, mint a «rossz ház 
feje» szerepel, hogy ezen birtokviszonyra utaljunk, a 3. személyű 
birtokraggal írjuk: róso, mely birtokrag a különben javított 
bemattaw szóban csendül meg. 

A 14b, c javítására vonatkozólag — jobbnak hiányában — 
elfogadjuk W. Nowack2 gondolatát, aki a 14b-be vonja a szöveg-
ben előforduló kammo = 1123 = sicut ille szót kamosra = sicut 
palea s ezt az értelmet javasolja: peracaw jis'aru kammos=bel-
latores eius dispergentur sicut palea; míg 14c rekonstruálásánál 
felbontja a mazora szöveg omriby ('alisiotham = exultatio eorum)3 

szavát, melynek fordításánál összes direkt fordításaink eltérnek 
egymástól, melyeket ily kétes helyek tárgyalásánál elsősorban 
kell döntő súlyuaknak elfogadnunk; jelül, hogy már ezen fordí-
tások keletkezésének idején sem volt biztos az olvasás. A 'ali-
sotham = exultatio eorum helyett, három betű megváltoztatásá-
val : de? nby (=calah 'ammam = ascendit populus eorum) kife-
jezést illetve tőmondatot olvashatjuk Nowack-kal. A 14c ennek 
következtében így hangzik: D)ay nby i;r>snb (lehafisëni 'alah 
'ammam = ad dispergendum me ascendit populus eorum). A 14d 
változatlanul marad. 

A 15b-ben a -iran (chmr) szó van különféleképen fordítva: 
a mazorában csak i án (chômër = Vn. lutus) van, a LXX-ban 
crTan (chomerím=conturbantes), míg a Vulg.-ban Tara (ba-
chômër = in luto) a fordítás alapja. Ezen olvasások közül a 
Vulgátáét kell helyesnek tekintenünk, mint hol kérdésre helyha-
tározó (bachomër = in luto), értelmezője a szintén hol kérdésre 
felelő helyhatározó : Dia (bajjám = in mari) szónak, mely 
15-ben van. 

Zavarólag hat még ez utolsó részben a lód és ennek kö-
vetkeztében: 16e is. A lód első szava: innril (wethachthai = 
subter me) helyett csak wethachath = postea, míg a i = i már a 

1 Hasonlóan részletező, mint Zach. 137: percutiam pastorem et disper-
gentur oves. 

2 L. R. Kittel: Bibi. Hebr. Lipsiae, 1909, 882. 1. 14c—c jegyzetet. 
3 Ez olvasás keletkezésének ideje a LXX és Jeromos ideje közé esik : 

LXX még nem, Jeromos már így olvassa. 
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következő m (ragac=contremuit) ige jövőidejű, harmadik sze-
mélyű előragja, amely állítmánynak alanya -uns ('osër= fortitudo, 
gloria), helyesebben a 16a, b, c első személyű birtokraggal ellá-
tott alanyai szerint: vym ('osri=fortitudo mea).1 Az eltérés onnan 
ered a LXX. egyrészt, valamint a Vulg. és mazora szöveg között, 
hogy -nrs ('sr) gyök kéféleképen pontozható: vagy 'asër=aki, 
amely, ami kötőszó, vagy 'osër=fortitudo, gloria.2 Az előbbit vá-
lasztotta a mazora és a Vulgata is (Jeromos), míg a LXX. az 
utóbbit; és hogy azonos szerkezetű mondataink vannak, emiatt 
a LXX. olvasását kell elfogadnunk. A 14d tehát igy hangzik: 
liras TDiT> nnnl (=wethachath jirgac 'osrí=ideo conturbata est 
fortitudo mea). Ennek következtében a 14e azon módosulást 
szenvedi, hogy elesik mellékmondati jellegétől, amelyet a Vulg. 
megtart ( . . .u t etc.) s főmondati jelleget nyer. Az rox ('nch) 
igető azonosan kiírt formája nem defectív írás m:N ('anuach) 
helyett, amint ezt a mazorában ma találjuk, hanem egyszerűsített, 
haplografikus írás: ('ë'anach=requiescam) helyett.3 Külön-
ben e javítás értelmet nem változtat a Vulg. fordításában, csupán 
a helyes mondatfűzés kívánja e változtatást. 

A következő 16f-ben a D5?b (leam) a 'alah ige mellett szo-
katlan kifejezés; szokásosabb a Szentírásban az bi3> ('ad le=-ig) 
praepositió az irány megjelölésére (pl. Esr 313) vagy pusztán 
ba (ël=-ig). 

Mondottuk, hogy a negyedik részben 14—19c-ig (az utolsó 
nbo-tól végig) összesen 23 mondattal találkozunk. Azonban a két 
legutolsó mondat 19b és c, melyeknek értelme nehezen illesz-
kedik be szövegünkbe; szórul-szóra előfordul a 18. zsoltár 34. 
versében, míg Hab. próféta szövegében hirtelen fordulatot jelen-
tenek; másrészt pedig e két mondat miatt szenved az a szám-
arány, melyet a hetes szám többszöröseiben találunk az előbbi 

1 Novack felhozott javítása (i. m. i. h.) szolid alapot nélkülöz. Sz. Jero-
mos a LXX-át is ismeri s ezzel a kétféle pontozást is e helyen, ahonnan az 
eltérés ered a szövegek között. L. id. m. 663. col.: «conturbata est forti-
tudo mea.» 

2 1TDS (helyesen: "noií) szónak semmi köze a 16e mondathoz; az nem 
mellékmondati kötőszó, de alanya 16d mondatnak ! 

3 E gondolatmenet mindenestre feltételezi, hogy egykor a szövegben 
('nch) állott pusztán ; a mai mazora szenv. alakú pontozása : 'anúach a 

mellékmondati fűzésnek következménye, mely helytelen a görög direkt fordítás 
után is Ítélve. 
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három helyen. Ezért jogosan tesszük, ha elhagyjuk e két mon-
datot s marad ez utolsó részben 21 mondatunk. 

Mielőtt az így nyert verssorok strofikai beosztásának tárgyalá-
sára áttérnénk, meg kell okolnunk azon tettünket, hogy az előbb 
csak mondatokat és pedig egyenlően tagolt mondatokat keres-
tünk s most már verssoroknak nevezzük azokat. Vagyis, ameny-
nyire az elemzés határai megengedik, e verssorok metrumára 
kell terelnünk figyelmünket s ennek természetére kell következ-
tetnünk. Annál is inkább meg kell ezt tennünk, mert a közfel-
fogásban eddig szinte kiirthatatlanul beleette magát az az újkori 
tévedés, hogy Szentírás helyein csupán az ú. n. gondolatritmus-
sal találkozunk. Újkorinak kell neveznünk, mert eredetét az 1770. 
évre tehetjük, R. Lowth.: De sacra poesi Hebraeorum, Qottingae 
17701 cimű mű megjelenésével egyidejűleg. 

Nem úgy azonban a régieknél ! Mellőzve Alex. Philo, Fla-
vius Josephus, Origenes, Eusebius Pamph. idevágó kijelentéseit, 
kik oly elismerően szólnak a Szentírás egyes helyeinek verstani 
tökéletességéről ;2 mily másképen hangzanak Sz. Jeromos szavai, 
midőn így ír; «Quid canorius psalterio, quod in morém nostri 
Flacci et Oraeci Pindari, nunc Jambo currit, nunc Alcaico per-
sonat, nunc Sapphico tűmet, nunc semipede ingreditur? Quid 
Deuteronomii et Isaiae cantico pulchrius? Quid Salomone gra-
vius? Quid perfectius Job? Quae omnia hexametris et penta-
metris versibus (ut Josephus et Origenes scribunt) apud nos 
composita occurrunt».3 A verssor elnevezést igazolhatjuk a szent 
atyák korából Sz. Ágoston eme szavaival : «Quibus numeris 
consistant versus Davidici, non scripsi quia nescio... certis tamen 
eos constare credo illis, qui earn linguam (sc. Hebr.) probe 
callent».4 A VII. században hispaniai Sz. Izidor (f 636) magasz-
talja a hexametert, mert Mózes és Job Írásaiban ennek az üteme 
csendül felénk.5 

1 L. 361—391. 11., ahol háromféle gondolatritmust állapít meg. Újabban 
negyedik gondolatritmust különböztetnek meg. L. Székely I.: Hermeneutica 
biblica gener. Frib. B. 1902, 125. old. 

2 Ezeket egybegyűjtve 1. N. Schlögl: De re metrica Hebraeorum, 
Wien, 1899. 

3 Migne : Patr. Lat. XXIII. col. 3, 6 ; hasonló lelkesedéssel szól másutt 
is, pl. M PL XXIII. 1081, XXII : 442, 547. etc. 

4 MPL : XXIII. 369. n. 4. 
s MPL: XXXII. 118. n. 9. 
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Hosszú és nem helyén való lenne, ha a Szentírás költői 
formájáról a héber hagyományt akarnók felvonultatni. Tény, hogy 
találkozunk verssorokkal; felmerül a kérdés, hogy e verssorokat 
mily verstani lábak alkotják : időmértékes, vagy hangsúlyos 
lábak. E kérdésben nekünk is határozott állást kell foglalnunk. 
Az időmértékes, tehát klasszikai versformák hívei elsősorban a 
latin és görög írók vonatkozó hagyományaira hivatkoznak: úgy 
tűnik fel valóban, hogy az említett írók tényleg mellettük szól-
nak, mert minduntalan klasszikai versformákat emlegetnek. Ámde 
ennek is megvan a maga természetes magyarázata : ezek ugyanis 
valamennyien oly olvasóknak írnak, akik más versformát nem 
ismernek ezeken kívül, másrészben pedig a hasonlatosság nem 
csekély az időmértékes és hangsúlyos között és közöttük igen 
szép párhuzamot lehet vonni, hogy mely időmértékes formának 
milyen hangsúlyon alapuló verstani forma felel meg, amint erre 
találóán figyelmeztet a héber verstan szaktekintélye: Schlögl 
Nivar dr. bécsi egyet, tanár,1 aki ezt a párhuzamot ki is mu-
tatta. ítéletünknek a hangsúlyos versforma mellett kell kedvező-
nek lennie egyéb okoknál fogva; az ú. n. költői helyeken, ahol 
tehát himnuszokról, énekekről szól maga a Szentírás is nyíltan 
(pl. Énekek éneke) vagy tanító költeményekkel találkozunk, ami-
lyenek a Salamonnak tulajdonított könyvek, bővebb, gazdagabb, 
mint a történeti könyvekben a hangsúlyjelzés. Helyesen jegyzi 
meg e jelenségre W. H. Cobb, hogy a mazoréták e gazdag 
hangsúlyjelzésökkel, korukban még ismert scansiot örökítették 
meg.2 Az sem mellékes és kicsinyes ok, hogy a mazoréták jogo-
san felpanaszolt rendszertelen, sokszor következetlen pontozása 
épen a költői helyeken a legkövetkezetesebbnek tűnik fel viszo-
nyítva egyéb szentírási szakaszok pontozásához. Felettébb tanul-
ságos annak a megfigyelése, hogy oly hangsúlyozást jelölő 
jegyek, melyek a költői könyvek rendszeres pontozásához tar-
toznak,3 elvétve fordulnak elő más történeti, tehát elsősorban 
próza szövegben; világos, hogy a pontozást csináló mazo-

1 L. N. Schlögl : Die echte biblisch-hebr. Metrik, Wien, 1911. (BST. 
XVII/1. 1912) 79—82, 86-92 . 

2 W. H. Cobb. A criticism of Systems of Hebrew Metre, Oxford, 1905. 
48. 1.: «Those Hebrew scholiats, the Massorets have preserved by their me-
trical accentuation the scansion and modulation of the anciènt». 

3 Pl. 'Olè' wejôrë, Mêrcka mahpakatum, Rebiat parv. (utána 'O" wej") 
stb. — Esetleg máskor többet a punctatióról. 
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reta fülét megütötte itt-ott a prózában is az az ütem, mely 
helyénvaló a költői helyeken, de azért megjelölte ezt is 
külön költői hangsúllyal a próza szövegben is. Ez lett a mazo-
réta pontozás rendszertelenségének egy okává, melynek pontos 
ellenőrzése sok lélekölő munkát ad, de mégis azt az eredményt 
joggal várhatjuk tőle, hogy a héber metrika sokat hánytorgatott 
kérdésében a döntést siettetni fogja s ennek kijegecedéséhez ha-
talmasan hozzásegít. A hangsúlyon alapuló versforma legerősebb 
bizonyítéka a kevésbbé találóan elnevezett qina' verssor,1 mely 
a Jeremiás siralmaiban honos s azért nevezték el a panasz vers-
sorának, bár a panasszal ellentétes tartalmú részek is pl. a gra-
duális zsoltárok szintén e formában vannak megírva. Ennek jel-
legzetessége abban áll, hogy öt-öt hangsúly, illetőleg ütem 
képezi sorát; sormetszete a második vagy a harmadik hangsúly 
után van. 

Amint láttuk, Habakuk próféta énekében egyre ismétlődtek 
a háromszavas mondataink; ezt a jelenséget a mondottak után 
lehetetlen véletlennek minősíteni s lehetetlen ebben a «kötött 
beszédet», tehát verstani formát fel nem ismerni. És hogy e mű-
vészet nem pusztán a szószámoláson múlik, az kitűnik abból, 
hogy oly verssorok közepette, melyeket három hangsúlyos szó 
alkot, találunk olyat is, melybe kevesebb szó lesz, de hosszabb 
az egyik szó, mint pl. Hab. 36C vagy: Os. 14ia és b, Thren. 11C stb. 
s ahol a mazoreták is az illető szónak két hangsúlyt jelöltek; 
vagy fordítva, hogy több szó fordul elő egynemű verssorok 
közepette valamely verssorban, mint pl. Hab. 31?a vagy: Am 
49d, iod, nd Abd. l3a stb. jelül, hogy nem a szavak száma, hanem 
a hangsúlyos (!) szótagok száma dönti el a verssor milyenségét. 
Természetes, rendesen egy szónak egy hangsúlyos szótagja van, 
lehet, hogy a szó az egész mondattani helyzete és természete 
miatt nem kap hangsúlyt, tehát egy hangsúlya sem lesz a szó-
nak; lehet az is, hogy egy szónak két hangsúlya is van, mint 
az említett helyeken s ez mind befolyásolja azt, hogy egy vers-
sort hány szó alkosson.2 S ezért nem szószámoló művészet a 
hangsúlyos verstan. 

1 Ennek leírását 1. már J. Bellermann : Versuch über die Metrik der 
Hebräer Leipzig, 1813. 137b.; N. Hävernick : Einleitung etc. Tübingen, 1849, 
III. 512; ennek dacára azonban a verssort felfedezte (?) Budde 1882-ben. 

2 A verstan bővebb tárgyalása elől kitérünk ; itt csupán ennek létjogo-
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Ugyancsak nem lehet a véletlennek tulajdonítanunk, hogy 
ezen énekben a titkos értelmű nbo szónak háromszori előfordu-
lása a verssorokat oly arányosan beosztja, mint láttuk a 7-ik, 
21-ik és a 14-ik verssor végén találjuk e szót s az utolsó "o-tól 
az ének végéig megokolt, sőt szükséges javítás után ugyancsak 
21 sort találunk. Az így nyert arányszámok: 7, 21, 14, 21 feltűn-
nek, mert a hetes számnak többszörösei és ha meggondoljuk, 
hogy a strófa nem áll egyébből, mint bizonyos arányszámú vers-
sorból, amely arányszámot az iró, jelenleg a hagiograf követke-
zetesen megvalósít, úgy természetesnek találjuk azt is, hogy a 
"o Habakuk énekében éppen határkő, mely strófákat tagol. Nem 
lehetetlen azonban, hogy az éneket kisérő zenészeknek is egy-
szersmind szolgált utasításul s éppen ezen feltevés hagy bennün-
ket bizonytalanságban arra nézve, vájjon Hab. énekében csak 
négy strófát keressünk, amelyek 7, 21, 14 és 21 számú verssorból 
álljanak, vagy pedig kilencet, melyek mindegyikét hét-hét sor 
alkotná. 

Mindkét felosztás mellett lehet felhoznunk érveket. Az első 
mellett : hogy csupán négy hosszabb strófát keressünk, a "o hely-
zetét kell vennünk; a szöveget mindkét felosztás mellett lehet 
felhozni. Ez utóbbi érv azonban inkább a kilenc strófás felosztás 
mellett esik latba, mert a szövegnek egy-egy fontosabb gondo-
latát egy-egy strófa fejezi ki, miként a prózában a szakasz és 
mint látni fogjuk, a kilenc strófa közül mindegyik egy főgon-
dolatot tárgyal. A kilenc strófában a versszakok jobban feltün-
tetik a szabályszerű kötöttséget, mert mindegyik hét verssorból 
áll; a "o helyzetéből vont érv az első felosztás mellett, azon 
meggondolás miatt, hogy a "o nem kizárólagos verstani jelentő-
séggel bír, — de egyúttal zeneivel is — nem dönt az első fel-
osztás javára. Ezért az éneket kilenc verssorból állónak kell 
tekintenünk. 

Miután így a fontosabb szövegbirálati és verstani kérdé-
seket elintéztük, melyek ez ének mai mazora szövegében felme-
rülnek, az éneket a régi írásmód helyett stichikusan írhatjuk le, 
minden stichus héber szöveg után az általánosan használt Tár-
kányi-féle magyar fordítást i jegyezzük, a szükséges változtatá-
sokat pedig a jegyzetekben fogjuk megjelölni. 

sultságára és néhány jellegzetességére akartam felhívni azok figyelmét, akik 
nemcsak a breviáriumból és a misszale pericopáiból ismerik a Szentírást. 

1 Tárkányi B. : Az O- és Újszövetségi Szentírás, Eger2, 1892. 
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2) «Uram ! Hallottam, amit hirdettél, 
És féltem Uram, [a te munkádat 
Az esztendők folyamán újítsd meg, 
Az esztendők folyamán jelentsd ki azt]1 

És mikor haragszol, az irgalmasságrol 
[emlékezzél meg!» 

Az Isten eljő Dél felől, 
És a Szent Párán hegyéről. 

Dicsősége elborítja az Egeket, 
És dicséretével teljes a föld. 

4) Az ő fényessége, mint a világosság ; 
Szarvakat tart a kezében : 
Ott van elrejtve erőssége. 

5) Orcája előtt megyen a halál ; 
És a gonosz jár lábai előtt. 

6) Megáll és [megméri a földet] ;2 

Széttekint és szétszórja a nemzeteket ; 
Összeomlanak a világ hegyei ; 
Lesülyednek a világ halmai.—3 

Az ő örökkévaló léptei alatt. 
7) A gonoszság miatt4 látom reszketni 

Szerecsenország sátorait : 
[S Mádián földének bőr hajlékait].5 

1 A 3. és 4. zárójelbe tett verssorban a Vulg., melyet T. szorosan követ 
fordítási hibáiban is, nem vette észre a héber szójátékot, mely a pontozáson 
múlik. U. i. Qi;B aipa olvasható : beqarób saním : a közeli esztendőkben 
(mint az Egyház liturgiájában nagypénteken előfordul ennek fordítása az Os. 6. 
leckéje Tractusában : dum appropinquaverit tempus) és olvashátó : beqöreb 
senajim: kettejük közöft; t. i. mint a LXX. fordítja: Çtpffiv «a két élőlény 
közül,» vonatkozással Ex. 2522-re a két kerubra, akik a Szentek szentjében 
állottak kiterjesztett szárnnyal a frigyszekrény fölött, s akik között szólott az 
Úr a zsidó néphez többször. E sorok fordítása: «Közel jövőben valósítsd meg 
(művedet, S nyilatkoztasd azt ki két angyalod közül !» [Thodi^h = nyilatkoz-
tasd ki, formát igazolja Ex. 22,22a (!), helytelen tehát a LXX után induló 
thiwwa léah = innotesceris olvasás.] 

2 Amad wajje moded = megáll és méri [a földet] helyett a 45. zsolt. 6. 
és 104. (105.) zsolt. 32. szerint olvasandó : wajjim'ad = és megreng a föld, 
amint LXX. is fordítja. A közeledő Jahwe hatalmát fejezi ki ez. 

3 A 3. és 4. verssor Gn 4926-ra emlékeztet. 
4 Pro iniquitate elmarad a paralellizmus miatt ; ra'ithi helyett jirgezun = 

Megzavarodnak értelem szerint, mely Izrael elleneinek : Madiannak és Etiópiá-
nak rettegését fejezi ki Jahwe jöttén, helyes: jire'u = remegnek. Fordításunk 
héber szövegünk szerint : Remegnek Ethiopia sátrai — Megzavarodnak Mádián 
bőrhajlékai. 

5 A 7. sorban e szó : földjének szintén mondataink eddig azonos szer-
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iv. nini m n Q-nrenns 

Vas o-nros ox 
i r n i y D-a ns 

"lido by ns-iri 
nyírni -prfiamai 

"irnrip n u n -i-ny9 
nbo insBs rtrca nyniD 

8) «Vájjon a folyóvizek ellen hara-
gudtál-e meg Uram ? 

A folyóvizek ellen van-e aTebusulásod? 
Vagy a tenger ellen a te boszankodásod ? 
Ki felülsz lovaidra 
És szekereidre, hogy szabadíts. 

®) Felvonván, felvonod kézíjadat, 
[Amint megesküdtél a nemzetségeknek].1 

v. ina ypnn rvnn; 
O-nb ITTTP "pin10  

rrny ai» na-ir 
ibip Dinn in: 
nais: -p-p D"n 

nb"ŰT IE? m-p 11 TC73ÏÏ5 
lobni T>sn nxb 

VI. ini;n p-n na:y 
•p» -lysn oyn i 2 

•na mi-in qsn 
lay yrcrb 
imira n s yw»b 
yim r ra nsrra 

nbo -ns ny noi rrny 

A földből folyóvízeket hasítasz, 
Látnak téged és megrendülneka hegyek; 
[A vizek árja özönlik] ;2 

A mélység szózatát adja : 
[A magasság felemeli kezeit]3 

A nap,'1) hold hajlékukban megállanak. 
[A te nyilaid csillámánál mennek ők.]4 

[És villogó dárdád fényénél]5 

12) Búsúlásodban eltapodod a földet; 
Haragodban elrémíted a nemzeteket. 

13) Te kijösz néped szabadítására, 
Szabadítására a te felkenteddel ; 
[Megvered az istentelen házában a főt, 
Tetőtől talpig megmezteleníted.] 

kezete miatt törlendő. A héber : rWH"1 (bőrök) itt sátrakat jelent, melyeknek 
lakói : a nomád madianiták ellenségei Izraelnek. 

1 A maz. szövegben : sebu'óth = esküvések (Vulg. helyett olv. s^ba'tha — 
megtöltötted ; e sor utolsó szava : 'ômër = locutus itt értelmetlen ; valószínű 
a nagyon hasonló kiírásu : 'aspathëka ( = nyiltartó puzdra) olvasás, amint ezt 
az előbb kezdett kép a felajzott íjról megkívánja. Szövegünk : Nyilakkal töltéd 
meg puzdrádat. 

2 Hab. ebben s a köv. versben 76(77) zsolt. 18 versét szószerint idézi, 
ezért a ford. : Sűrűn öntik vizöket a felhők. 

3 D ' l rürn > rôm > = a l t u s 3 fuit > altiludo itt nem nominal, de verbal 
forma. A Vulg. és Tárk. ford, értelmetlen ; Jahweról mint harcosról van itt szó, 
ki a nyíllövés miatt «magasra emeli kezét» és mert egyenesen Jahwehoz intézi 
a próféta szavait, amint az egész szöveg mutatja, második személyű ragokra 
kell kijavítanunk a maz. szöveg 3. szem. ragjait. Fordításunk lesz : «Magasra 
emeled kezeidet.» 

4 A chasöka = nyilaid status absolutus, helytelen tehát a Vulg. és Tárk. 
fordításában a birtokviszony : nyilaid csillámánál [in luce sagittarum tuarum] ; 
ford. : Nyilaid csillogva repülnek el. — A próféta előadása a nagy lelki felin-
dulástól itt különösen balladaszerű, szaggatott : hol a cselekvést, hol az ezt 
kisérő jelenségeket — egyik képről a másikra nyugtalanul csapongva — írja le. 

5 p i a = brq pontozása nem beraq, hanem baraq = fulgurat határozott» 
verbal forma. 
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vu. ican TETon ropD1* 
iiyoi i n s 

Da? nb? íjsisnb 
-írottá baxb 

-peno n r n ro-n1 5 

o i m D->a -rann 
i:t3n wnnn -wac iö 

VIII. insuj ïbbs bipb 
lasyn npi arai 
•nwx ran-" nnni 
m i D'pb rexx 

13-nii oy bx nibpb 
man xb n:xn "o17 

Di:s52 bill 71x1 

IX. rnr nuya CHD 
b=x -os> xb na-im 

1X2 nb=aa its 
DTS-Ö ipa 11X1 

nnbyx nirro iixiis 
•îymi inbxs nbiax 

ibin 13-iN mm 

14) Megátkozod királyi pálcáját, 
Az ő hadakozóinak fejét, kik forgószél 

gyanánt jöttek engem elveszteni. 
Öröm nekik a szegényt elnyelni a 

rejtekben.]1 

15) Utat nyitsz lovaidnak a tengerben, 
A nagy vizek iszapjában. 

16) Hallottam ezt és megháborodott az én 
belsőm.» 

A szózat miatt reszkettek ajkaim. 
Induljon a korhadás csontjaimba, 
[És alattam fakadjon ki].2 [napján, 
Hogy megnyugodjam a szorongatás 
Hogy fölmenjek felövezett népünkhöz. 

17) Mert a fügefa nem fog virágozni 
És nem leszen termés a szőlőkben. 

Megcsal az olajfa gyümölcse, 
És a szántóföldek nem teremnek élel-
Az akolból kivesz a juh; [met; 
És nem lesz barom a jászoloknál. 

Is) Én pedig az Úrban örülök 
És vigadok Üdvözítő Istenemben. 

")Az Úr az én erősségem.3 

n r a b A zsoltárokat éneklőnek. 

Az ének szövege a versszakok szerint könnyen áttekint-
hetően tagozódik. Az első versszak a bevezetést foglalja magá-
ban : a próféta fél Jahwenak egy tettétől, mely a közel jövőben 

1 A két strófa többi szövegkritikai részét már tárgyaltuk s ezen tárgya-
lás eredményeként a két strófa szövege lesz : 

Csillogva villan meg dárdád. I4) Sújtottad ves-zővel a házfőt, 
,2) Búsulásodban eltaposod a földet ; Harcosai elszóródtak mint a pelyva ; 

Haragodban elrémíted a nemzeteket: Vesztemre tört haduk, 
,3) Néped szabadítására jösz ; Hogy elpusztuljak gyámoltalanul. 

Felszabadítására a Te felkenteddel. 15) Utat nyitottál lovaidnak a tengerben, 
Megbüntetted a hűtelen háznépet, A nagy vizeknek sáriszapjában. 
Házát leromboltad tövig. 16) Hallottam ezt és megháborodott az én 

belsőm.» 
2 Előbb eszközölt javításaink szerint a héber szövegen, e mondat for-

dítása : Ezért megingott bátorságom. 
3 A Vulg. és héber szöveg hozzáadja még : et ponet pedes meos, quasi 

cervorum, Et super excelsa mea deducet me victor in psalmis canentem ; jel-
zett okoknál fogva (1. 166. o.) e részt elhagyjuk, mint későbbi szövegbetoldást. 
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fog lejátszódni s erre vonatkozólag kéri az Úr kinyilatkoztatását. 
Az Úr jön, hogy tettét végrehajtsa. A 2. strófa a közeledő 
nagy dicsőségét irja le; a 3. mindenhatóságát. Itt tudjuk meg 
először, hogy e mindenhatóságtól Izrael ellenségeinek kell 
félniök. A 4. strófából megértjük a próféta félelmét is, melynek 
kifejezést adott az 1. strófában: az Úr haraggal telve közeledik; 
de miáltal fog büntetni haragjában, aziránt kétségben vagyunk, 
sőt azt sem látjuk még tisztán, vájjon haragja csak Izrael ellen-
ségeit s nem egyúttal az idegen hamis istenekkel, bálványokkal 
paráználkodott népét fogja sújtani. Mint harcos jön, tegezzel s 
benne nyilakkal, íjjal. Az 5. strófa fokozatosan leírja a hatást, 
melyet a haragvó Jahwe az egész teremtett természetre tett; 
folyó, tenger, óceán,1 nap és hold elváltozást szenved mind. 
Majd egy újabb ecsetvonást lelünk fegyverzetéről. A következő 
(6.) strófa «láncolva van» az előbbihez:ugyanazzal a gondolattal 
kezdődik (a fényes fegyverzet leírásával), amellyel az előbbi 
strófa befejeződött. Ezt a jelenséget «concatenationak» lán-
colásnak nevezzük a verstanban, mely láncszemhez hasonlóan 
fűzi egymásba a versszakokat. Eloszlik kétségünk is. Jahwe né-
pének és felkentjének szabadítására jön s ezért bünteti «gonosz 
házat» azzal, hogy alapjáig lerombolja. A 7. strófa magyarázza, 
hogy a «gonosz háznak» feje is, házanépe is megsemmisül ; s itt 
a hagiograf emlékezetében vibrál az egykori szabadulás, melyet 
Mária, Mózes testvére az Egiptomból megszabadított néppel 
együtt énekelt meg a Vörös-tenger partján. Egy-két kifejezés 
Ex 15-ből van kölcsönözve e strófában. 

A büntetés, melyet Jahwe Izrael ellenségeire rámérni ké-
szül, elrettentő: belereng a próféta lelke is, mikor hallja, mit fog 
tenni a kiválasztott nép ellenségeivel az Úr. E csontig ható fé-
lelem, remegés leírása a 8. strófát tölti ki. Már ez a versszak 
is ír a büntetésről, de főtárgya ez az utolsó strófának: a két 
strófát e leírás összeköti (concatenatio). 

Hogyne remegne a próféta ! Nem marad az ellenség föld-
jén semmi sem, mit Isten ujja nem sújtana. Mint valamikor 
Egiptom földjén az elsőszülöttől kezdve élő és élettelen foko-

1 A héber Difin (thehóm) szónak, mely a régi kelet kozmogonikus 
felfogásával oly szoios és sokat vita ott kapcsolatban van, az óceán felelhet 
meg a magyarban. A régiek szerint ebből az óceánból emelkedett ki a száraz-
föld L. H. Gunkel : Genesis. Güttingen, 19103 ; 103 1. V. Zapl tal : Schöpfungs-
bericht; Regensburg, 19112 ; 27 és 124 s. k. 1. 
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zaton le az ivóvízig, a Nilus vizéig sújtott mindenkit: úgy nem 
kegyelmez most sem az ellenséges népeknek. Szőlő, füge nem 
terem ; állatok szakadnak el a jászoltól, istállóból ; nincs meg-
mondva, miért történik ez. De homályosan sejteti velünk, hogy 
a haragvó Isten ezektől is megfosztja Izrael elleneit. Igazi 
keleti szines képekben látjuk Isten haragjának kitörését! Mihez 
a keleti ember annyira ragaszkodik, mint a beduin lovához, a 
pusztai gazellához, a nomád állattenyésztő nép élőállataihoz: 
ezeket veszi el Isten Izrael ellenségeitől. Sújtja őket ott, hol leg-
érzékenyebbek és annyira, hogy megszánja őket a próféta is és 
érettök fél. De mégsem. Nem szánja őket annyira, hogy ne 
örülne annak a büntetésnek, mely Istentől jön azokra, akik népé-
nek ellenségei. Ebből ráismer Istenben megváltójára s azért fejezi 
be üdvkiáltó szóval énekét s az utolsó strófát: «És én Istenem-
ben örvendezem : szabadítóm, Uram, Istenem !» 

Mind a kilenc strófának van határozott témája, mely a 
többitől elválasztja, bár a strófaalkotásnak nem feltétlen követel-
ménye, hogy minden strófa külön gondolatot fejtsen ki az ének 
keretén belül; ha megvan ez a sajátosság, annál nagyobb az 
ének verstani szerkezeti tökéletessége. És ezt tapasztaltuk Haba-
kuk énekében s egyúttal kiemeltük mint bizonyságot amellett, 
hogy énekünk kilenc versszakból áll. A tartalom hozzásimul e 
strófái felosztáshoz s ezzel igazolja az éneknek általunk felvetett 
strófái felosztását. 

S itt befejeztük Habakuk énekének elemzését és vele a hé-
ber szövegéből kibontakozó verstannak főbb vonásaiban való 
tárgyalását; tisztán azt a gondolatot szolgálja elemzésünk, hogy 
megbarátkozzunk végre azon iránnyal, mely hosszú fáradságos 
munkával dolgozik azon héber verstan megszerkesztésén, mely-
nek ütemei meglevő héber szövegünkből felénk csengenek. 
Tagadhatatlan az, hogy annak ellenére is, bár e kérdés csaknem 
állandóan szőnyegen volt a történelem folyamán — ezt igazol-
ják a keresztény és héber irók különböző korokban írt művei, 
melyekben e tételt érintik — : tisztázódásig, kijegecesedésig még-
sem jutott. Inkább oly mellékkérdésnek tekintették, melynek 
végleges megoldását fontosnak nem tartották. Ujabb időinkben 
a szövegkritika volt az, mely fokozottabb figyelemre kezdte mél-
tatni e kérdést s kapcsolatosan sürgette és sürgeti is végleges 
megoldását. 

Hogy e kérdéssel komolyan ex professo csak a legutóbbi 
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időben foglalkoznak: azt statisztikaszerű adatokkal is igazolhat-
juk. Az 1750-es évektől 239 különféle munkáról, tanulmányról 
van tudomásunk: ezeknek javarésze 1850-től jelent meg külön-
féle európai nyelveken, holott az 1750-től megjelentek csaknem 
teljes számban szerepelnek. Részletkérdések még nincsenek telje-
sen tisztázva; fővonásaiban azonban már előttünk lebeg a héber 
verstan, mely a Szentírás egyes helyein érvényesül. 

Rozsnyó. 
Dr. Pobozsny Róbert. 



AZ AB E R C I U S - S I R F Ö L Í R A T . 
A Theologia Monumentalis egy fejezete. 

I. 

AKERESZTÉNY archaeologia a szó legszorosabb értelmében ha-
ladó tudomány. Nemcsak évtizedről-évtizedre folyamként 

dagadó hatalmas irodalma, a katholikus és protestáns, katholikus 
és racionalista tudósok között leviharzott szellemi csaták bizony-
ságai állításunknak, de azok a nagyszerű fölfedezések is, ame-
lyekkel Giovanni Battista de Rossi, a keresztény archaeologia 
újjáteremtőjének működése óta eddig nem is sejtett méretekben 
tágult e fiatalnak mondható tudomány látóhatára. Olyan anyagi 
bővülés, amilyet Rossi halála óta is feltüntet a keresztény archaeo-
logia tárháza, akármelyik tudománynak is becsületére válnék. 
Csak néhány évvel ezelőtt ismertettem rövid vonásokban, a Re-
ligio 1912-iki folyamának hasábjain a hires frankfurti archaeo-
logus, Kari Maria Kaufmann korszakos fölfedezését, az egyiptomi 
Menas-város föltárását, melyet nagydíszű irodalmi műben ismer-
tetett meg a felfedező az egész tudós világgal, amely, amellett 
hogy szent Menas vértanú alakjának történeti valóságát minden 
kétségen felül megállapította, az ötödik, hatodik század művelő-
déstörténetét, főleg a keresztény művészettörténetet óriási anyag-
gal, eddig még ki sem aknázható, hogy ne mondjam, nem is 
sejthető anyaggal gazdagította. Ez a Menas-szentély a negyedik 
századtól kezdve valóságos őskeresztény Lourdes-dá fejlődött ki; 
épületeinek szépsége mellett a római őskeresztény bazilikák 
fénye szinte elhalványul s szemlátomást fogy az a túlsúly, melyet 
eddig az őskeresztény művészet kifejlődésében nyugatnak, Rómá-
nak tulajdonítottunk ! 

Vagy húsz évvel régibb, nem oly külső ragyogású, nem 
oly sokszoros érdekű, de vallástörténeti szempontból elsőrangú 
jelentőségű az a keresztény archaeologiai fölfedezés, amelyet 
ezúttal óhajtok a Religio olvasóközönsége előtt tárgyalni : az 
Abercius-sirfölirat kövének fölfedezése. Rossi nem habozott e 
föliratot az összes keresztény föl iratok királynőjének nevezni 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 12 
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Epigramma dignitate et pretio inter Christiana facile princeps.1 

A keresztény archaeologia újjáalkotójának a szavai, melyekhez 
egyébiránt az összes számbavehető archaeologusok véleménye 
csatlakozik, egymagukban indokolttá teszik választásunkat, főkép 
ha meggondoljuk, hogy az Abercius-sirfölirat fölfedezését s 
annak theologiai irodalmunkban eddig még senki sem tette szóvá. 
Pedig Kaufmann azt mondja: minden theologusnak ismernie kell 
az Abercius-föliratot.2 

Az Abercius-fölirat szövege Metaphrastes és más bizánci 
hagiographusok munkáiból, illetőleg Abercius életrajzaiból isme-
retes volt régen, de nem igen méltatták azt figyelemre, mert 
főleg Tillemont óta (1637—1698) az Abercius-életrajzokat min-
den történeti valóság nélkül szűkölködőknek tartották. Hosszú 
feledés után akkor kezdett vele ismét foglalkozni a tudományos 
világ, mikor a tudós Pitra bibornok egybevetette azt az 1839-ben 
fölfedezett autun-i Pectorius-fölirattal s kritikai kommentárt fűzött 
hozzá.3 Mint az rendesen történni szokott, csakhamar akadtak 
tudósok, akik vagy az egyik, vagy a másik vers hitelességét 
vagy valódiságát kétségbevonták. Garrucci, a legkiválóbb archaeo-
logusok egyike például némely verset közbecsusztatottnak tar-
tott, a másikról azt állította, hogy a másolók hibásan írták s így 
aztán az ő szövegezése ugyancsak eltért a Pitraétól.4 A fölirat 
valódiságát annál könnyebb volt kétségbevonni kritikus szelle-
meknek, mert az Abercius-életrajz szerzője maga is azt mondja, 
hogy nehéz volt leolvasni a sirkőről a föliratot, annyira össze-
marta azt az «idő foga». Az Abercius-életrajz szerzője azt állítja 
továbbá, hogy Abercius Hierapolisban, Phrygiaban volt püspök, 
a II. század második felében élt, Marcus Aurelius és Lucius 
Verus uralkodása alatt látogatta meg Rómát s 72 esztendős ko-
rában vésette saját sírkövére a föliratot. A hierapolisi püspökök 
között azonban a II. században Abercius nevét nem találhatni s 
ez a chronologiai nehézség épen elég volt arra, hogy a fölirat 
hitelét veszítse. Mindamellett voltak, akik hitelesnek tartották. 
Kraus például elég részletesen foglalkozik vele Roma Sotterranea 

1 Inscriptiones Urbis Romae. II. kötet. 13. lap. 
2 Die Abercius-Inschrift darf keinem Theologen unbekannt bleiben. Hand-

buch der christlichen Archaeologie. Paderborn, Ferd. Schöningh. 1905. 237. 1. 
3 Spicilegium Solesmense. III. k. 532. 1. Anal. Solesm. II. k. 169. 1. 
4 Mélanges d'épigraphie ancienne. 1—31. 1. 
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c. jeles könyvében s Pitra-t követve az autuni fölirattal párhuza-
mosan és elég részletesen tárgyalja azt.1 

Minden chronologiai nehézségnek végett vetett 1882-ben 
az angol archaeologus W. Ramsay fölfedezsse. Ez Phrygiaban, 
Hieropolisban (nem Hierapolis) föliratos keresztény sírkőre (or̂ Xr]) 
bukkant, a phrygiai időszámítás 300-ik, a keresztény időszámítás 
216-ik esztendejétől, egyszóval a III. század elejéről. Ez a hires 
Alexander-sirkő, melynek eredeti görög szövege a következő : 

(Ex)Xexxrjç TO2(À)EU>Ç G 7uoXet(x7]Ç) xoOx' èizolr](aa.) 

Zwv ív' eyui cpacvep (&/;?) aw;j.axoç; Ivfra ftéaiv. 
Oùvojia 'AXéjjavSpoç 'Avxwviou [lafrrjxijç 7ioi[xevoç ayvou 
05 [itnoL TÜ[i,ßcp xiç ejj.à) exepov xtva tWjaei. 
EÍS' ouv, T(i)|j.a?wv xa([j.)eíw üj^e^) O'.ayeíX'.a. (yjpuaà. 
'Eypátprj exec x' JJWJVÏ a' Çôvxoç. 
EIpr^ïj Tîapâyouatv otaï j.ivrja>to[iévotç uepc 

Magyarul: «Kiválasztott város polgára készíttettem ezt éle-
temben, hogy nyilván legyen fekvőhelye testemnek. Nevem 
Alexander Antonii, tanítványa vagyok a szeplőtelen báránynak. 
Senki se tegyen síromba akárkit is, ha pedig (tesz) fizessen 
a római kincstárnak 2000 aranyat. íratott (ez) 300-adik esztendő-
ben, VI. hónapban, életemben. Békesség az itt járóknak s akik 
rólam megemlékeznek». 

A fölfedezés közzététele után mind Rossi, mind pedig 
Duchesne fölhívták a tudós világ figyelmét arra, hogy ez a föl-
irat az Abercius-fölirat kezdő és befejező soraiból van össze-
állítva, hogy némely vers egy mindkét fölirat forrása gyanánt 
szolgáló még régibb fölirat után készült s hogy Alexander leg-
alább egy verset egészen Abercius föliratából vett, még pedig 
úgy, hogy tekintet nélkül a versmértékre, az illető sorba «Aber-
cius» helyett beiktatta az «Alexander Antoniou»-t.2 Az ilyen sir-
föliratkölcsönzés megszokott dolog volt akkor is. A római Pris-
cilla-katakombában van egy szép verses epitaphium, egy bizo-
nyos Agape nevű keresztény nőé, mely után készült egy másik, 
Marcia nevűé. Az Alexander-fölirat fölfedezésének íőjelentősége 
tehát abban áll, hogy igazolta az Abercius-fölirat valódiságát, mely 

1 Roma Sotterranea, Die römischen Katakomben. Freiburg im Br., 1879. 
248-249. 11. 

2 Bullet, archeol. christl. 1882. 78. 1. Bull, christiqu. 1882. 135. 1. 
12* 
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azelőtt annyi vita tárgya volt. Eloszlatta a chronologiai nehézsé-
get azzal, hogy Hierapolis helyett Hieropolisra irányítva a kuta-
tók figyelmét, Abercius immár mint Hieropolis püspökét állí-
totta előtérbe. Duchesne abbé tudniilik egy rendkívül ügyes 
értekezésben, a Revue des questions historiques1 hasábjain Saint 
Abercios, évêque d'Hiéropolis en Phrygie kimutatta, hogy Aber-
cius a Symnade mellett fekvő kis Hieropolis püspöke volt s 
azonos Abercius Marcellus-szal, ki Eusebius (Hist. Eccl. V. 6.) 
tanúsága szerint a Montanus elleni viták és küzdelmekben élénk 
részt vett. Végleg tisztázta, hogy jóllehet Abercius életrajza át 
meg át volt szőve mesés részletekkel, jórészben igaz mégis s ő 
maga történeti személyiség. Újból bebizonyult, hogy minden 
ilyenféle legendás életrajznak van történeti magva, ha maga az 
életrajz föl is van ékesítve mindenféle meseszerű részletekkel. 
Abercius emléke úgy élt a nép között, mint a vidék egyik leg-
nagyobb jóltevőjének emléke s mikor először foglalták irásba 
élettörténetét, az V. vagy VI. században, emlékköve még állott. 
Az életrajz szerzője szóbeli hagyományon kívül magából a föl-
iratból is merített, de annak jelképies symbolikus kifejezéseit 
már nem igen értette és félremagyarázta. A sírkő aztán elpusz-
tult, de a katholikus egyház szentjeinek általános jegyzékében, 
a «triumphus»-ban mind e mai napig megmaradt szent Abercius 
hieropolisi püspök neve, mint akit különösen Kisázsiában min-
dig tiszteltek, még pedig október 22-én. Az Alexander-sirfölirat 
fölfedezése végül ismét igazolta a szent püspök alakjának törté-
neti valóságát. 

Még szerencsésebb volt az angol archaeologus, Ramsay, 
néhány esztendő múlva, midőn tudniilik ugyancsak Hieropolis-
ban megtalálta Abercius föliratos, álló sírkövének két darabját, 
még pedig épen azokat, amelyeken a fölirat legtöbbet vitatott, 
legfontosabb részei vannak bevésve. Gondoljuk csak el : száza-
dokon át csak másolatokból ismertük e sirföliratot s ime egy-
szerre előbukkan maga az eredeti sírkő s rajta a fölirat, a sokat 
emlegetett, megtámadott, vitatott eredeti sirkőfölirat a Krisztus 
utáni II. század végéről ! Igaz, nem az egész fölirat, de ez az 
eredeti töredék, az Alexander-sirkő és a régi másolatok együtt-
véve lehetségessé tették, hogy most már az egész föliratot min-
den részeiben, nem tekintve bizonyos csekély jelentőségű elté-

1 1 8 8 3 , 5 — 3 3 . 11. 
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réseket, helyreállítani lehessen. Abdul Hamid szultán Ramsay 
ösztönzésére XIII. Leo pápának ajánlotta fel a drága leletet, 
ennek aranymiséjére, 1887-ben, valóban fejedelmi ajándékul. 
Azóta a két kődarab a római lateráni múzeum egyik féltve őr-
zött kincse s így a legjobb helyen van arra, hogy a keresztény 
archaeologia művelői tanulmányozhassák. 

Az Abercius-sirkő szabadég alatti, úgynevezett álló sirkő 
volt, görögül oxrjÀrj, latinul cippus. Alakja hasonlíthatott pogány 
kis oltárokéhoz. A fölirat a sírkő három oldalára volt vésve, 
negyedik, hátulsó oldalát domborművű borostyánkoszorú díszí-
tette csokornélküli szalaggal. Mindenekelőtt lássuk a fölirat tel-
jes szövegét Marucchi után.1 A Ramsay által megtalált eredeti 
sirkőtöredékeken fennmaradt, tehát az eredeti sirkőről leolvasott 
részt nagy betűkkel, az Alexander-sírkő és a régi aktákból ki-
egészített részt kis betűkkel irjuk. 

Az Abercius-fölirat teljes szövege: 

A sírkő első oldalán. 

1. vers. 'EttXsxTrjç uôXewç 6 toXEÍ-
TÏJÇ TOUT' énoírjoa, 

2. vers. Zwv ïv' exw Xa'P¥ 
awfiaToç svít-a Oiaiv. 

3. vers. Ouvoji,' 'Aßepxto; öv ó 
fiaftrjTrjç TTOtjiévoj áyvoű, 

4. vers. "Oç ßoaxet TtpoßocTcov âyé-
ÀAÇ Speaov TÏESÎOIÇ TE, 

5. vers. 'OcpfraX^oùç 8ç ëyvei [teyá-
Xooç TîàvTrj xa&opwvTaç 

6. vers. Oôxo; yáp ii'èStSaÇe 
(rá Çwijç) YPÁJXNATA -ICTTX. 

A második oldalon. 

7. vers. EIS PQMHv ôç Ira{ii|)ev 
EMEN BA2IA eíav 
àfrprjaai 

8. vers. KAI BASIAISaav tSeiv 
XputjóaTOAON XPuaorce 
ScXov 

1 Orazio Marucchi, Handbuch der christlichen Archaeologie. Deutsch 
v. Fridolin Segmüller. Benziger. Einsiedeln, 1912. 320. és kk. 11. 
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9. vers. AAON A EIAON èxet 
Xapi-pàv 2í>PArEIAAN 
E/uvxa 

10. vers. KAI SÏPIHS ÏÏESov eíSov 
KAI ASTEA HAvxa, Nt-
acßlV 

11. vers. Er<t>PATHN DIAßa? icáv-
TH AESXON SrNO(it-
Àouç 

12. vers. IIAIAON EMBN(?)EIIO-
[XT]v(?)niSTlS Tiávxrj Se 
TZpOfffS 

13. vers. KAI I1APE0HKE xpocpijv 
I1ANÏH I x e r N ATO 
TiYjyijç 

14. vers. IIANMErE6H KA0apàv 
Sv EAPASATO IIAP0-
évoç áyv^ 

15. vers. KAI TOÏÏON EIIESur/e 
yí A0I2 E20ieiv Scà 
Tiàvxoç 

16. vers. Otvov ^vrjaxöv épousa xé 
paqxa SiSoOaa |X£t' âpxou. 

y4 harmadik oldalon. 

17. vers. TaOxa nxç saxwç efrcov 
'Aßepxtos J)§£ ypaçrjvac. 

18. vers. 'EßSojirjxoaxöv sxoç xat 
Seúxepov Yjyov àXrjô-ûç. 

19. vers. Taöx'ó voajv suijatxo ÔTtsp 
'Aßepxiou Tiâç ó auvtoSôç. 

20. vers. 05 (jivxoc xüfißoti) xtç éfifij 
exepov xiva &rjaei. 

21. vers. E£ S'oöv Tw^aicov xap,£tw 
tWjaso Zirr/tlX'.x ypuaâ, 

22. vers. KaE xprjaxf/ Tiaxpc'Si Ispo-
TtóXei yeü-ix ypuaà. 

A görög fölirat magyar fordítása ez lehetne: «1. Kiválasz-
tott város polgára állítottam ezt (az emléket), 2. életemben, hogy 
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(ha eljön az idő) legyen testemnek nyughelye. 3. Nevem Aber-
cius, a szeplőtelen pásztornak vagyok tanítványa, 4. aki juhok 
nyájait legelteti hegyeken és mezőkön; 5. akinek nagy, minde-
nekei látó szemei vannak; 6. ez biztos tanításra oktatott engem. 
7. Ő, aki Rómába küldött, hogy szemléljem az országot, 8. és 
lássam az aranyruhájú és aranysarús királynőt; 9. és láttam ott 
az aranypecsétű népet. 10. És Syria síkságát láttam és minden 
városokat, Nisibist, 11. miután átkeltem az Euphratesen, min-
denütt találtam elvtársakat (hitsorsosokat). 12. Követtem Pálomat» 
a hit volt mindenütt kísérőm 13. és mindenütt eledelül adta 
nekem a forrásból való halat, 14. a magasztost, tisztát, melyet a 
szeplőtelen szűz fogott. 15. Ezt adta ő (a hit) barátainak eledelül 
mindörökre; 16. üdvös bora is van, melyet (vízzel) vegyítve ád, 
kenyérrel. 17. Én Abercius jelenlétemben írattam ezt e képen: 
18. Hetvenkettedik évemben vagyok valóban. 19. Minden ha-
sonló érzületű, aki ezt megtudja, imádkozzék Aberciusért. 20. És 
senki se tegyen más valakit síromba; 21. ha mégis (ezt tenné), 
fizessen a római kincstárnak 2000 darab aranyat, 22. és az én 
derék szülővárosomnak, Hieropolisnak 1000 aranyat». 

Összehasonlítás okáért közöljük itt még Rossi latin for-
dítását. 

«Electae civitatis civis hoc feci vivens ut habeam (quum 
tempus erit?) corporis hic sedem. Nomen (mihi) Abercius, disci-
pulus (sum) pastoris immaculati, qui pascit ovium greges in 
montibus et agris, cui oculi sunt grandes cuncta conspicientes : 
Is me docuit litteras fideles (vitae, i. e. doctrinam salutarem); 
qui Romam me misit urbem regiam contemplaturum visurunque 
reginam aurea stola, aureis calceis decoram : ibique vidi popu-
lum splendido sigillo insignem ; et Syriae vidi campos urbesque 
cunctas, Nisibin quoque, transgresso Euphrate: ubique vero 
nactus sum (familiariter) colloquentes (i. e. fratres concordes), 
Paulum habens.. . Fides vero ubique mihi dux fuit praebuitque 
ubique cibum IX0TN (piscem) e fonte ingentem, purum, quem 
prehendit virgo illibata deditque amicis perpetuo edendum, 
vinum optimum habens, ministráns mixtum (vinum aqua mixtum) 
cum pane. Haec adstans Abercius dictavi heic inscribenda, annum 
agens vero septuagesimum secundum. Haec qui intelligit quique 
eadem sentit oret pro Abercio. Neque quisquam sepulcro meo 
alterum superimponat : sin' autem, inferat aerario Romanorum 
aureos bis mille et optimae patriae Hieropoli aureos mille.» 
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Ez a hires Abercius-fölirat szószerinti fordítása, melynek 
külső történetéhez hozzá kell füznünk még korának megállapí-
tását, mielőtt a szöveg értelmének tárgyalásába fognánk. A sir-
fölirat korának meghatározásánál az Alexander-sirfölirat keíte 
képezi a végső határt, a terminus ad quemet. Minthogy az 
Alexander-fölirat szövegének egy része az Aberciuséból van 
átvéve s mivel az Alexander-fölirat 217-ben Krisztus után készült, 
természetes dolog, hogy Abercius-föliratnak ennél okvetetlenül 
régibbnek kell lennie. Ha pedig a két föliratot, főkép azok be-
tűinek Írásmódját összehasonlítjuk, arra az eredményre jutunk, 
hogy a két fölirat között jelentékeny időköz fekszik. Ezt mutatja 
elsősorban az E és S írásmódja, mely az Abercius-föliratnál a 
régebbi formát tünteti fel, míg az Alexander-föliratnál az E majd 
a régibb, majd az újabb alakban, a 2 pedig mindig az újabb 
formában tűnik elénk. Az Abercius-föliraton a H, ©, P, T, <t> be-
tűk állandóan régibb alakjukban irvák, az Alexander-siriraton az 
újban. Ha ehhez hozzávesszük, amit Abercius régi életrajzirója 
mond, hogy tudniillik Abercius Marcus Aurelius és Lucius Verus 
császárok idején látogatta meg Rómát s hogy római útja után 
iratta meg siriratát, végre, ha latba vetjük azt is, mily lelkese-
déssel emlékezik meg Abercius római útjáról a síriraton : jogo-
san állíthatjuk, hogy az Abercius-fölirat inkább 180 előtt készült, 
mint utána.1 

Az Abercius-fölirat értelmezésében a frankfurti archaeolo-
gust, Kaufmannt követjük.2 Szerinte az egész sirirat két főrészre 
osztható. Az első, mely eschatologikus, vagyis az utolsó dol-
gokra vonatkozik, 8 verset foglal magában, a második, mely az 
Oltáriszentségről szól, a 9-—16. verseket; a 17. versnél kezdődik 
a befejezés, melynek főtárgyát a tiltakozás képezi az ellen, hogy 
valakit e sírban Aberciuson kívül elhelyezzenek. Az első rész 
eschatologikus értelmezését Kaufmann először a «Katholik» c. 
folyóirat 1897-iki évfolyamában kisérlette meg. Abból az ellen-
tétből indul ki, mely a két jelző : èxXexxôç : kiválasztott, kiváló 
és xpïjorôç: jó, derék között fennáll. A II. század görög fölirat-
tanában, epigraphicajában nincs példa rá, hogy közönséges földi 
várost, pláne oly kis várost, mint aminő Hieropolis volt, èxXsxxôç-

1 Wilpert, Principienfragen der christlichen Archaeologie. Freiburg in 
Br., 1889. 50 és kk. 11. 

2 Kaufmann, Handbuch der christlichen Archaeologie. Paderborn, 1905. 
228. és kk. 11. 
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nak nevezzenek, ellenben XPTJCTXÔÇ megszokott jelzője a szó szoros 
értelmében vett kisázsiai városoknak ebben a korban. Ehhez 
képest az ÉXXSXT^Ç -ÔÀSMÇ Ő no)J.xrtc «kiválasztott város polgára» 
kifejezés a vers elején nem Hieropolisra vonatkozik, hanem egy 
magasabb értelemben vett városra, mely vallási, lelki erkölcsi 
javai miatt érdemli meg e nevezetet, a XP7)?^? ellenben magára 
Hieropolisra. (E jelzőt a befejezésben az utolsó versben hasz-
nálja.) Abercius, mint Hieropolis polgára emeltette életében ezt 
a sirkövet, hogy testének nyughelye legyen, de neki magasabb, 
fensőbb polgárjoga is van az íy.lv/.xrt 7ióXtg-ra, Isten mennyei váro-
sára, a kiválasztottra, amelynek a messiási Jeruzsálem előképe 
volt : a mennyországra. Isaiás 54-ik fejezetében így festi a jövendő 
Jeruzsálemet, Isten egyházát: «Szegényke, szélvésztől szaggatott, 
minden vigasztalás nélkül lévő ! íme, én elrakom rendszerint kö-
veidet és zafírokon alapítalak téged és jáspisból csinálom bás-
tyáidat és kapuidat faragott kövekből és minden falaidat váloga-
tott kövekből. Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, fiaid 
a békesség bőségében». Az újszövetség szent irói közül sz. Pál 
az, aki a mennyei városról több helyen megemlékezik. «Mert 
nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük», írja 
a zsidókhoz küldött levelének 13. fejezetében (14. v.), tudniillik 
«járultatok Sión hegyéhez, az élő Isten városához, a mennyei 
Jeruzsálemhez és a sok ezer angyalok seregéhez, az elsőszülöttek 
Anyaszentegyházához, kik beírattak mennyekben». (U. o. 12, 
22—23.) Más levelében, melyet a szintén kisázsiai (mint Hiero-
polis) galatákhoz írt, ezeket olvassuk: «Mert ezek (t. i. Ágár és 
Sára) a két szövetségi, egyik ugyan Sina hegyén adatott, mely 
szolgálatra szült s ez az Ágár ; mert Sina hegye Arábiában va-
gyon, mely hasonlít a mostani Jeruzsálemhez és szolgál fiaival 
együtt. Ama fenső Jeruzsálem pedig szabad, mely a mi anyánk». 
(J. k. 4, 24—26.) Párhuzamos hely még sz. János apostol gyö-
nyörű látomása a Jelenések könyvének 21. fejezetében az Isten-
től alászállott mennyei Jeruzsálemről. Ez a mennyei város az 
üdvösség tanyája, nemcsak maga èxÀex-ri), kiválasztott, de egyút-
tal választottak városa is, izàliç xfijv ázJ.ey.-öv. 

A bevezetés után a sirirat készíttetője megnevezi magát 
ö ü v o j i , 'Aßepyvio? wv s hozzáteszi : jj,a{hjxrjç 7rat[iivuç áyvoO, a szeplő-
telen pásztornak tanítványa. Mintegy visszatér a választott vá-
rosra, a mennyei országra, rámutatva Krisztusra, aki minden túl-
világi vágyakozásnak célja, örömnek tárgya s uralkodója a 
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mennyei városnak. A következő, 4-ik és 5-ik versben igazi kata-
kombai képben állítja elénk a szeplőtelen pásztor alakját: aki 
juhok nyájait legelteti a hegyeken és mezőkön s akinek nagy, 
mindeneket látó szemei vannak! Ismeretes dolog, hogy nincs 
kép, amely annyi változatban ismétlődnék a katakombák falain, 
mint épen a jó pásztor alakja juhaival. A «mindeneket látó sze-
mek» a pásztor isteni jellegét domborítják ki. Ez a pásztor, mint 
Abercius a 6-ik versben mondja: «megbízható tudományra ok-
tatta Őt» ypá[i[jiaxa raorá. 

A 7-ik verssel kezdődik a sírirat azon része, amely az emlék 
második oldalára volt vésve s amely a lateráni múzeumban lévő 
eredeti, Ramsay fölfedezte töredéken is olvasható. Milyen úton 
jutott el Abercius a megbízható tudományhoz, a teljes igazság-
hoz, megmondja ebben a részben. A szeplőtlen pásztor Rómába 
küldte őt, hogy szemlélje az országot: BA2IA stav áfrpfjaai. Ez 
az ország vagy királyság természetesen nem valami földi ország, 
nem a római császárság, hanem Krisztus királysága, Krisztus 
országa. Az első századok keresztény föliratain gyakran előfordul a 
ßaatXeta ebben az értelemben. Ott van például Julia Euarista sír-
irata.1 «Isten szerette Julia Euarista teste nyugszik itt. Lelke 
azonban Krisztus szellemének átadva, angyalhoz hasonló alakot 
vett föl s a szentekkel Krisztus mennyei országába vétetett föl.» 

. . AABOrCA IC OÏPANION XÏ 
BA2IAEIAN . . 

Egy harmadik századbeli sirirat a Priscilla-katakombában 
szintén ßaacXeia-t emleget: év íkía 'Irjaoö -/piaxoO ßaadeia.2 

Azonban Abercius nemcsak azért ment Rómába, hogy az 
országot vagy királyságot szemlélje, hanem y.at ßautXiaaav fSetv 
XpuaóaxoXov -/puaoTtáík/.cv, hogy lássa az aranyruhás, aranysarús 
királyasszonyt. Ez a királynő nem földi királyasszony, sem Juno 
regina, hanem a római egyház personificatio-ja. Földi királynőnél 
semmi értelme sem lett volna kiemelni a magától értetődő díszt, 
főkép, ha meggondoljuk az akkor elterjedt, raffinált keleti fény-
űzést. Annál természetesebb viszont, ha a bárány tanítványa az 
üldözött egyházat, a misztikus királynőt a legszebbel ékesíti, 
amit a föld adhat, midőn őt mintegy érzéki, szemmellátható 
alakban megszemélyesíti. 

1 Inscriptiones Urbis Romae. I. rész. CXV1. 1. 
2 Bulletino di archaeologia cristiana, 1882. 105. 1. 



AZ ABERCIUS-SÍRFÖLIRAT 187 

A 9-ik vers fényesen igazolja, hogy az aranyköntösű és 
sarujú királyasszony nem lehet más, mint a római egyház. 

AAON A EIAON íxu Xájutpáv 2<5PArElAN Exovxa, láttam a 
ragyogó pecsétú népet. A atppayíg sigillum az akkori nyelvszokás 
szerint nem egyéb, mint a keresztség s a vele együtt kiszolgál-
tatott bérmálás. Mintegy előképe ennek az a «jel» vagy pecsét, 
amelyről sz. János beszél a Jelenések könyvében : «És láték más 
angyalt feljőni napkeletről, ki az élő Isten jelét viselte s ki a 
többi angyalokkal együtt megjelölte Isten szolgáit homlokukon». 
A görög szövegben : exovxa acppayrSa 9-eoO Çwvxoç, habentem Sig-
num Dei vivi. Mondom, az első századokban a a<ppayiç = kereszt-
ség, bérmálás, mint amely szentségek eltörülhetetlen jelt nyom-
nak a lélekre. Egy őskeresztény amuletten a következő igéket 
olvassuk: S^payiç xoö freoO: Isten jele.1 Sz. Pál az efezusiakhoz 
intézett levelében két helyen is beszél a lelki pecsétről, mellyel 
a hivek meg vannak jelölve. «Krisztusban, kiben ti is, miután 
hallottátok az igazság igéjét (üdvösségtek evangéliumát), kiben 
ti is hivén meg vagytok pecsételve az igéret Szentlelkével»... 
(eacppayía tbjxe.) «Ne szomorítsátok meg az Isten Szentlelkét, ki 
által meg vagytok pecsételve a váltság napjára»... «âv $ eacpça-
yíattojxs etç ïj[iipav àTCoXuxpwaswç.» (Ef. 1, 13—14; 4, 30.) Világos 
mindezekből, hogy evangéliumi, őskeresztény szólás szerint a 
«ragyogó pecsétű nép» nem más, mint a keresztény hitközség, 
keresztény nép. Ilyen értelemben használja a «pecsét» szót Pastor 
Hermae is (8, 6): «akik a pecsétet megkapták, de megsértették 
és nem őrizték meg teljesen... penitenciát tartsanak és nyerjék 
azt meg újra». 

Foglaljuk most már össze röviden az Abercius-sirirat első, 
eschatologikus részének tartalmát. Abercius megismerte 1. Isten 
országát, Krisztus országát, 2. az ország kegyelmeinek közvetí-
tőjét, az egyházat is, 3. különösen a római hitközséget, mindezt 
a szeplőtelen pásztor utasításából, ki az üdvösség útját így 
jelölte meg neki. Kaufmann hozzáteszi, hogy amennyiben Aber-
cius Rómába ment igaz tudományért s ott látta az aranyruhás 
és aranysarus királyasszonyt, mely nem jelenthet egyebet, mint 
a római egyházat: az Abercius-sirirat legalább is indirekt, köz-
vetett tanúságot teszen a rótnai egyház elsősége, a primátus 
Petri mellett."1 

1 Bulletin de corresp. hell. XVII. 638. 1. 
2 Ez de Waal véleménye is. «Wie keine Andere legt sie in einer den 
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Az Abercius-sirirat második részének főtárgyát az Oltári-
szentség képezi, mely Abercius szerint az a belső kötelék, mely 
a hiveket szent közösségbe fiizi össze ellentétben a tanítással, 
amely külső köteléke e közösségnek. Hogy ezt a 9-től 16-ig ter-
jedő részt minél tökéletesebben megértsük, párhuzamba kell 
azt állítanunk egy másik, őskeresztény fölirattal, az úgyneve-
zett autunivel, melyet 1839-ben Pitra az autuni kisszeminá-
rium tanára fedezett föl s melyet Pectorius-siriratnak is nevez-
hetünk. A II. és III. század fordulója táján készülhetett (Rossi 
véleménye szerint!) fölirat eredeti, görög szövege a következő: 

'Î OnSoç o(upavíou Í)'E)ÍOV yévoç yjxopi asnvtp 
XpTjas Xaßtö(v nrjyrj)v «[ißpoxov ev ßpoxéoiç 
Seoneaíwv óSáxtov tfjV arjv cpíXe {WXtoi ó'j(yjjv) 
"rSaciv dvetxotç TtXouxoSoxóu aocpírjz. 
Swxrjpo; áyíwv, [AEAcrjosa Aajißave ß(pwatv) 
"Eaíhs Tuváwv, t/^ùv e/wy 7taÀà^aiç. 

A fölirat hátralévő öt sora bennünket most nem érdekel. 
Az itt közölt hat sort Rossi így fordítja latinra: Piscis coelestis 
divinum genus puro corde utere hausto inter mortales immor-
tal fonte aquarum divinitus manantium. Tuam amice foveto 
animam aquis perennibus sapientiae largientis divitias. Salvato-
ris sanctorum suavem sume cibum ; manduca esuriens IX0ÏN 
tenens manibus. 

«Mennyei halnak1 isteni nemzetsége», ez természetesen nem 
jelent egyebet, mint a keresztényeket. Az «Apostolok cseleke-
detei»-ben (XVII. 28.) sz. Pál maga mondja, hogy Isten nemzet-
sége vagyunk: Toü yàp (íteoö) v.zi yévoç iajiév. Sz. János (X. 34.) 
hasonlót mond: 'Eyw dna, ©áoi eaxe. Sz. Péter isteni természet 
részeseinek mondja a keresztényeket II. levelében (1, 4.) yévea&e 
ítóas ocotvwvoí cpùcrewç. Ha tehát Pectorius isteni szentségnek 
mondja a keresztényeket, bibliai kifejezést használ. Pectorius föl-
irata első négy versében magasztalja az isteni vizek halhatatlan, 
ki nem apadó forrását, melyből a mennyei hal (IX0ÏC) isteni 

Aposteln noch nahen Zeit Zeugniss ab für den Vorrang der römischen 
Kirche und für das heilige Altarssakrament.» Der Rompilger. Freiburg i. Br., 
1904. 228. 1. 

1 Hogy az IX€»rC = Krisztus, azt hiszem, nem kell magyarázgatnom. 
Érdekes, hogy az autuni fölirat első öt sorának kezdőbetűi is IX©rC-t ké-
peznek. 
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nemzetsége táplálkozik. A Callisto-katakombában az úgynevezett 
szentségkápolnák misztikus festményciklusa pompás párhuzamot 
szolgáltat e szavakhoz. Ott látjuk a sziklából fakadó forrást, mely-
ből az evangéliumi halász horoggal halat húz ki. Ugyancsak 
abban a vízben keresztelnek egy gyermeket (A2 és A3 kápolnák). 
Kinek ne jutnának eszébe Tertullianus szavai : Nos pisciculi se-
cundum IX0ÏN nostrum Jesum Christum in aqua nascimur, 
nec aliter, quam in aqua permanendo salvi sumus. A kereszté-
nyek tehát isteni nemzetségét képezik a mennyei halnak; halacs-
kák a keresztények, kik a sziklából fakadó forrás vizében szü-
letnek (a szikla: Jézus, petra autem erat Christus); Krisztus módjára 
megkereszteltetve meg kell maradniok a keresztség malasztjában 
(in aqua permanendo salvi) s az isteni malasztok kiapadhatatlan 
forrásából kell meríteniök az örök élet bölcseségét. Ezt hirdetik 
a gall Pectorius föliratának sorai ; az afrikai Tertullianus igéi s a 
II. és III. századból eredő keresztények a szentségkápolnák falán. 

Egy V. századbeli keresztény költő űrientius azt mondja 
Krisztusról, hogy «vízben született hal» : Piscis natus aquis 
auctor baptismatis ipse est. Abercius, hogy visszatérjünk az ő 
síriratára, Krisztust forrásból való halnak nevezi : IX8ÏN A-5 
TcrjYfjç ; de hozzáteszi, nagy, tiszta hal : IIANMEAE0H KAOapöv. 
hogy a kis halaktól (pisciculi) megkülönböztesse azt. Erről a 
nagy, tiszta halról olvassuk a 14-ik versben: ov EAPAEATO 
OAP@évoç áyvfj, akit a szeplőtelen Szűz fogott meg. E szavakat 
szószerinti értelemben kell vennünk, azaz Szűz Máriára, az IXÖl'G 
édesanyjára kell vonatkoztatnunk. Kitűnik ez a mondatszerkezet-
ből; a költő t. i. különbséget tesz a szeplőtelen Szűz között 
(ÜAPeENOS ArNH), aki a halat a forrásból kiragadta s a hit 
között niSTlS, mely allegorikus értelemben kiszolgáltatója, nyúj-
tója a halnak az Oltáriszentségben. Egy bizánci névtelen, aki 
szibillai könyvekből sokat kölcsönzött, a Szűz Máriáról, olyan 
kifejezésekkel beszél, amelyek emlékeztetnek Abercius kifejezés-
módjára : Ilrjyíj GSaxoç TCTjyíjv TtVcùfiaxoç avsXaßs, eva [ióvov 'IXÖl'N 
£/_O'JAA. TO) -TFJÇ iteôxrjxoç áyxía-cpa) Xa[ißavö|JI£vov, xöv TI áve A XÓCTIJIOV, 

iç év d'x/.áaoYj §taytvó|i£vuv, ÜSía aapxí xpácpovxa. (Fons aquae fontem 
spiritus suscepit unum et solum IX0ÏN habens, captum hämo divi-
nitatis, qui mundum universum velut in pelago versantem propria 
carne nutrit.1 Az iró itt Szűz Máriát IIHFH-nek (forrásnak) nevezi. 

1 Pitra Spicil. Solesm. III. 518. o. 



ISO DR. NÉMETHY GYULA 

Az Oltáriszentség vételéről a Pectorius-féle sirirat azt mondja : 
a szentek megváltójának édes eledelét vedd; éhezve edd a halat, 
kezeidben tartva azt. Abercius világosabban beszél. Megmondja, 
hogyan, minő alakban vesszük magunkhoz az isteni halat : kenyér 
és vízzel vegyített bor alakjában ; és őt (a halat) adta az (a hit) 
barátainak, hogy egyék mindörökre; üdvösséges bort ád nekik 
vegyítve és kenyeret (oívov ypvjaxùv ïyouax, y.épaqia StSoûaa jxë—' 
apTOU.) 

Amit e két sírirat, Pectoriusé és Aberciusé szavakban tanít, 
képben láthatjuk S. Callisto katakombájában. A Pectorius-féle 
sírfölirat az Oltáriszentségről szólván, csak eledelt említ, borról 
nem szól. Ugyanígy emlékeznek meg az Oltáriszentségről a 
szentségkápolnák festményei, melyek a keresztség ábrázolásával 
kapcsolatosak. Az A3 kamarában három kép ábrázotja a kereszt-
séget, három az Oltáriszentséget is. Először látjuk a szentmise-
áldozat előképét, Ábrahám áldozatát, azután az újszövetségét : 
egy filozofus köpenybe burkolt alak, a pap, kezeit egy három-
lábú asztal fölé terjeszti, melyen kenyér és hal látható, a hal mel-
lett áll egy imádkozó női alak, melyben Rossi a hit, a IIISTIS 
allegóriáját látja. Ábrahám áldozatának képe és a szentmise, ille-
tőleg a consecratio ez ábrázolata között lévő teret egy harma-
dik kép tölti be, mely a hét tanítvány lakomáját állítja elénk a 
Tibériás tavánál. A tanítványok asztal körül ülnek; az asztalon 
két hal, az asztal előtt nyolc kosár, tele kenyérrel, mely utóbbi 
részlet kétségkívül a népsokaság második csodálatos megvendé-
gelésére emlékeztet az Üdvözítő által. (Máthé 14, 17. Luk. Q, 13. 
János 6, 4.) A régi szentatyák mind a tanítványok Tibériás mel-
letti lakomáját, mind a sokaság csodálatos megvendégelését az 
Oltáriszentség előképének tekintették. Az A3 kápolnában tehát 
teljes parallelizmus van a keresztség és Oltáriszentség ábrázolatai 
között. Három-három kép állítja elénk mindakettőt, részint elő-
képében, részint teljesedésében. Az A2 kápolnában két oltári-
szentségi ábrázolat van. A keresztelés jelenete mellett látható a 
Tibériás melletti lakoma kapcsolatban a kenyeres kosarakkal, 
csakhogy itt a lakmározó ruhátlanok, mintha elvégezve a hal-
fogást, most léptek volna ki a tóból. A második oltáriszentségi 
ábrázolat a menyezet félköralakú mezejében van : háromlábú asz-
talon hal látható, tányér nélkül, két kenyérrel. Az asztaltól jobbra-
balra kenyereskosarak, összesen hét. 

Abercius sírirata, mint említettük, mindkét szentségi szint 
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említi, bort és kenyeret: ennek felelnek meg a halasképek. 
S. Callisto legrégibb részében a S. Lucinaban. Két helyen is lát-
ható itt a vízben úszó hal, hátán kenyereskosárral, melynek 
oldalán, ahol a kosárfonadék ki van vágva, vörösboros üveg 
látható. 

Mindez ábrázolatok az oltáriszentséget majd csak az egyik, 
majd pedig mindkét színnel ábrázolják, de hal nélkül soha. Ezt 
Irenaeus, lyoni püspök, sz. Polycarpus tanítványa magyarázza 
meg legtalálóbban. Azt, mondja, hogy az Oltáriszentségben két 
elemet kell megkülönböztetnünk, egy földi és egy égi elemet. 
A földi elem nem egyéb, mint a kenyér és bor, mely az átvál-
tozás alkalmával, a consecratio szavai révén az égi elemmé válik, 
Krisztus testévé és vérévé.1 Krisztust jelzi a hal, melyet a szent 
Szűz fogott s melyet Pectorius égi, mennyei halnak nevez. 

A mondottak után azt hisszük, elég világosan állhat az 
olvasó előtt, hogy az Abercius-fölirat második részében ékes-
szólón tanúskodik amellett, hogy az őskereszténység egy szívvel, 
egy lélekkel hitt Jézus valóságos jelenlétében a kenyér és bor 
szine alatt, azaz Jézus szentségi jelenlétében. Az Oltáriszentség, 
persze a disciplina arcani homályába, szimbolikus szólamok és 
képekbe burkoltan volt az a belső kapocs, mely az egész vilá-
gon szétszórt, üldözött keresztényeket lelkileg összekapcsolta. 
«Tarn praeclaro consensu monumentorum, írja Rossi, Asiae, 
Galliarum, Urbis Romae mane prope dixerim tangitur, quam 
vere Abercius litteris lapidi incisis publice testatus sit, fratres 
unius fidei tessera ubique devinctos ab Oriente ad Occidenten 
ab Urbe Roma usque Nisibin iisdem secum mysteriis commu-
nicasse; et eius sermoni intentas, unanimes excepisse doctrinam 
pastoris immaculati. Huius autem pastoris imago sive picta sive 
sculpta summum ubique fastigium obtinuit veterum symbolorum 
artis christianae.»2 

Nagyvárad. Némethy Gyula dr. 
(Vége következik.) 

1 Ad versus haereses, 1. IV. c. 18. 
2 Az autuni Pectoris-fölirat és az Abercius-sirirat e párhuzamos tárgya-

lásában Wilpertet követjük idézett munkájában. 
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JÉZUS KRISZTUS szenvedése olyan tárgy, melyhez a szentek is 
félelemmel, borzadással s mégis szeretettel nyúltak e földi 

életökben, hogy felőle elmélkedjenek, hogy másoknak hirdessék. 
Félelemmel, mert kegyelem-megvilágosította lelkök jól látta, 
hogy ők is okai, a legjobb esetben megmentendő okai voltak; 
borzadással, mert Jézus szenvedésénél felborult minden jogrend, 
kialudt a népnek különben oly könnyen lángra gyúló rokonér-
zése s az állatias kegyetlenség teljes hatalmát mutatta ; szeretet-
tel, mert a szenvedő Jézust csak szeretni lehet. 

Magunkforma szegény, bűnös ember alázattal gondolkodik 
a megváltó Szenvedésről. Tudja, hogy hályog fedi lelki szemét, 
hogy a megtörtént valót, okaival, tényeivel csak gyarlósága sűrű 
ködén át láthatja, de mégis megteszi, maga elé varázsolja az 
Istenember utolsó napját, mert még oly sűrű fátyolon át is rikí-
tók, megdöbbentők, megrázok a Szenvedés eseményei. 

Jézus utolsó napján teljesedett a József-korabeli Fáraó álmá-
nak mása: végtelen tenger nyelt el végtelen tengert. Az isteni 
irgalom tengere az emberi bűnösségét. 

Az Úr halálával teljesült Iziaiás jövendöléseinek s az ószö-
vetségi szertartásoknak nagy része. 

A Megváltó életének alkonyán érvényesült igazán a királyi 
zsoltáros szép szava: az igazságosság és a béke megcsókolták 
egymást. 

Nagypénteken nyerte méltó befejezését a betlehemi angyal-
szó. Isten megkapta elégtételét az igazság végtelen szigora, az 
ember megkapta lelki békéjét az irgalom végtelen könyörülete 
szerint. 

A Szenvedésnek éjjelét, életet, fényt, világosságot hozó 
éjjelét isteni alkony vezeti be. Az alkony az utolsó vacsora, az 
Istenember önátadása, önmegsemmisítése a szentségi szinek alatt. 
A másnap a Megváltó átadása a szenvedésre, a halálra. Az al-
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konyon a húsvéti Bárány a szeretetét, másnap, utolsó szavában 
is, céltudatos irgalmát, égi szelidségét mutatja meg. 

Mert a Szenvedésnek ez az alapja. Szeretet, irgalom, szelíd-
ség; mindahárom egy cél, a megmentésünk felé irányítva. 

Erre szolgál a szenvedésben minden. Júdás árulása, Kaifás, 
Heródes, Pilátus; kivált ez utóbbinak megfoghatatlan jellem-
gyengesége, az elvakult nép, — mind csak a főszemélynek, 
Jézus Krisztusnak nagyságái emeli ki. 

Mi meg körülálljuk az Urat, ki közelebbről, ki távolabbról, 
amint a szivünk vonz Feléje. Részvétlen nézők nem lehetünk, mert 
a Szenvedés vagy örök hasznunkra vagy örök kárunkra van. 

Ezúttal keressük az Urat a Golgothára vezető útjában s 
fenn a megváltó halál hegyén. 

A biró halálra Ítélte az ismételten ártatlannak nyilvánított 
Jézust s a menet 10 óra után megindult a Golgotha felé. Lár-
mázó gyereksereg s két lator között, körülvéve a legionáriusok 
csapatától, kisérve a főpaptól, az egész szanhedrintől halad, viszi 
nehéz keresztjét az Úr. 

Veronika, igazi nevén Seraphia kendője, a fájdalmas talál-
kozás szűz Anyjával, a háromszoros összeesés a kereszt alatt, a 
síró asszonyok, cyrenei Simon, — mind egy-egy mélyértelmű, 
sok tanulságot rejtő jelenete a hosszú, kínos keresztútnak. 

Végre, déli 12 órakor a halál e menete elérte célját: fel-
ért a Golgothára. 

Jézusnak e legfájdalmasabb útja az élet hű tükre. Erőnk, 
vigaszunk, fenntartónk, lelkesítőnk. Fényvonal, amely átragyog 
életeken, időkön, lelkeken. Szenteket, hősöket képző iskola. 

Mert az élet: a kereszt útja. Azzá teszi velünkszületett 
gyarlóságunk, testünk betegségei, Istennek szeretetből, az embe-
reknek gyarlóságból vagy gonoszságból minket érő megpróbál-
tatásai; a lélek kínzó szava, ha nem törődünk vele; a kemény 
küzdelem az ellenséggel, ha megtesszük; nem egyszer ajkunkra 
tolul szent Pál sóhaja: én szerencsétlen ember, ki szabadít meg 
engem a halál e testétől!? 

A világ közös sorsa a kereszt. A gondolkodó, az életet s 
a lélek mivoltát szemlélő előtt ez olyan természetes. Az ember 
oly gyarló, szenvedélyei, bűnei, a rosszra hajlandósága oly erős, 
örök élete, boldogsága, a természetében rejlő rendetlen önsze-
retet miatt annyi veszélynek van kitéve, hogy nagyon, de na-
gyon hathatós, folytonos orvoslásra van szüksége, ha nem akar 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 13 
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bűneinek áldozatául esni, ha nem akarja teste-lelke örök javát 
örökre elveszteni. 

S ezen, általánosan szükséges, általánosan ható orvosság 
csak egy: a kereszt. Legyen az testi fogyatkozás, vagy lelki fáj-
dalom, küldje reánk Isten, vagy érjen embertársaink részéről: a 
haszna mindig megvan. Elvon a világtól, Istenre utal, meg-
mutatja erőtlenségünket, gyöngéinkkel megaláz, önmagunk iránt 
bizalmatlanokká tesz, tekintetünket befelé irányítja. 

S mert az élet így nagyon nehéz, mert könnyen kislel-
kűekké lehetnénk s az orvosság, saját hibánkból, méreggé válhat-
nék számunkra, a jóságos mennyei Atya e keserű labdacsot 
cukorba adja: elénkbe állítja Fiát, Jézus Krisztust, amint a világ 
keresztjét a Oolgothára viszi, amint arra a hegyre megy, melyen 
valamennyiünkért minden hősnél hősiesebben a legrettenetesebb 
halállal hal meg. 

Mert Jézus keresztútjának szemlélésénél egy gondolattól nem 
tudunk szabadulni: Te, Isten Fia, oly türelemmel, oly szeretettel vit-
ted a keresztet — értem s én ne így vigyem az enyémet. Teérted ? 

Neked ennél semmi közvetetlen érdeked, ebből semmi 
személyes hasznod nem volt, nálam minden ettől függ. Te az 
én megmentésemért vállaltad s én a magam örök boldogságáért 
ne tenném, mikor már e földön is békém, nyugalmam, boldogsá-
gom csak az, ha összeszokom a keresztemmel ? 

A karácsonyi éjféli istentisztelet után — épen ötezredik 
szent misémet mondottam — oly szép álmom volt. Azt álmod-
tam, hogy keresztre akartak feszíteni s én ettől rémmód féltem. 
Hiába mondogattam magamnak, hogy nagy, szent ügyért törté-
nik, hogy a szenvedés rövid, a jutalom örök lesz: borzadt, resz-
ketett egész valóm. S akkor egy kimondhatatlanul, leirhatatatla-
nul kedves hang, melyet nem tudok feledni, azt mondta: ne 
félj, a kereszt másik oldalán függ Jézusod ! 

A kereszt áldásos, hasznos, érdemszerző viselésének csak 
egy a módja: in unione divinae intentionis et amoris Jesu. 

Szépen mondja szent Ágoston: ha megmentésünkre lett 
volna más út, más mód, mint a kereszt: Isten úgy szeret min-
ket, hogy azt választotta volna. De nincs s irgalmának, szereteté-
nek, rólunk gondoskodásának istenileg szép jele, hogy előképül, 
előharcosul, bátorítóul elsőnek szent Fiát küldte reá. 

Oda föl csak a kereszt királyi útja vezet. 
* * * 
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Fél egy felé járt az idő, mikor a kereszt, isteni drága ter-
hével a magasban megjelent. 

Feje fölött a címtáblával, magasan a föld s a milliónyi fej 
felett, ég és föld között függ már az Áldozat. Az érintkezést, a 
kapcsot az ég és föld között visszaállító láncszem. 

Égnek kedves, földnek becses látvány. Annak kedves, mert 
végre-valahára megnyilhatik, ennek becses, mert évezredes vára-
kozás után amaz felé reménnyel tekinthet. 

A keresztfán, az ószövetség gyalázatfáján függ a nem te-
remtett Szentség, két lator között az Ártatlanság és Tökéletes-
ség; a nép gúnyhahotájának, a farizeusok ellenséges élcelődésé-
nek gyúpontjában a megtestesült Szeretet; káromlók tömegében 
az Isten; megátalkodottak között a Megváltó. 

A Golgotha a végtelen ellentétek találkozó helye. 
És még valami. 
A golgothai napfogyatkozáskor tört meg a sátán majdnem 

föltétlen uralma a lelkek felett, kelt fel az az örök igaz nap, 
melyet Jézus e szavakkal jövendölt meg: ha az emberfia felma-
gasztaltatik, mindeneket magához fog vonzani. 

Történettudós, lélekbúvár, filozófus bámulva áll meg Jézus 
keresztje s a kereszten függő Jézus előtt. 

Sötét éjszaka után, azúrkék égen, teljes pompájában feltűnő 
nap, pusztító vihar után üde zöld, nagy lelki megrázkódtatások 
után édes benső béke a golgothai kereszt gyümölcse. 

Az asszonyt a kereszt alatt álló hétfájdalmú anya emeli ki 
a rabszolgáénál is gyászosabb sorsából. A férfi, az atya korlát-
lan, sokszor vad, emberietlen hatalmának megállj-t mond e 
szent határjelző. Az engesztelhetetlen gyűlölet, uralomvágy, egy-
mást pusztítás élét elveszi a szeretetnek szeretetből meghalt 
Istene. 

A lélekbe, mely sokszor hangosan, de legtöbbször, a nagy 
sokaságnál némán, sejtelemszerűen kiáltotta a próféta szavait: 
rorate coeli, békét, megnyugvást, bocsánatot hoz a Princeps 
pacis. 

A világ, az emberiség átalakulása a Golgothán kezdődik 
Dühöngött még s dühöngeni fog mindig a trónját vesztett pokol-
beli fejedelem, de hatalmát megtörték a Jézust a keresztre sze-
gező kalapácsütések. Érezte ezt s közegei által azért töltötte úgy 
bosszúját az Úron az utolsó három órában. 

Gúnyolódva mondják ellenségei : szállj le a keresztről s 
13* 
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hinni fogunk benned. Az a Jézus, aki a habokon járt, ezt is na-
gyon könnyen megtehette volna. De nem tette, mert arra a gú-
nyolódok nem voltak érdemesek, mert úgy sem hittek volna, 
mert a golgothai három óra minden más volt, csak nem tüne-
ményes színjáték s mert Jézusunkhoz sokkal jobban illett a csen-
des tűrés a kereszten. 

Itt a legnagyobb Ő. Istensége a lehető legszűkebb hatá-
rok közé vonul s előtérbe lép az ember, aki szenvedni tud és 
szenvedni akar. 

Az áldozati Bárány nem védekezik. Izaiás századokkal 
előbb mondott szava szerint elnémult s követte hóhérait s e 
hősies tűrésből még ellenségeinek maró gúnyja sem zökkenti ki. 

Csendes, nagy szenvedés Jézus egész élete, meg nem érte-
tés e földi sorsa s ez a része a halálban is. 

Születésekor nincs ház, még oly szegény sem, amely Any-
ját befogadná. A .Megváltó első sóhaját az istálló s a jászol 
hallotta. 

Alig néhány napos korában, a leghidegebb évszakban, éj-
nek idején Egiptomba kell futnia a trónját féltő, vérengző ki-
rály elől. 

Harminc éves koráig a nehéz ácsmunka, a sokszor nagyon 
nyomasztó szegénység a kísérője. 

Nyilvános életének kerete az úri-osztály gyűlölködő félté-
kenysége, apostolainak sokszor bántó tökéletlensége. 

S mindennek vége az utolsó nap, a maga borzalmaival s 
végül, mint pont a mondat, az élet végén: a kereszt. 

S ez, mert így történt s mert miattunk történt így, előttünk 
olyan természetesnek látszik. 

Mi nem is tudnók Jézust máskép elképzelni. Gazdagság-
ban, becsültetésben, hírnévben két kézzel vájkáló Krisztus pszicho-
lógiai lehetetlenség. 

A mi Jézusunk az Izai megjövendölte «fájdalmak férfia, vir 
dolorum». 

Mi is lenne belőlünk ez a Jézus nélkül ? Életét sóhajtozva, 
nyögve cipelő eszes teherhordó állat, amely a legelső alkalom-
mal elvetné a nehéz podgyászt. 

Jézussal a kereszten, a hivő, hacsak kicsit ismeri Őt: ember 
a szó legnemesebb értelmében, azaz Isten gyermeke, Jézus társa, 
még a kereszt viselésében is. Szerető gyermek, hűséges társ, aki 
tudja, hogy egyetlen célja, feladata a Jézushoz hasonulás, tudja, 
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hogy ez csak a Golgotha útjain lehetséges, tudja, hogy mindez 
javára van, mert nyomja bár bármily nehezen az élet terhe : már 
a közelből csalogatóan int feléje jövő sorsa : a harmadnapra 
dicsőségesen feltámadó Jézus Krisztus. 

Jézus keresztje, megértelek-e valahára ? Domine, nove-
rim Te ! 

* * * 

A méla, csendes tavaknak, a nagy rengeteg őserdőiben, a 
kopár sziklacsoportok mélyein elrejtett vizeknek fehértollú lakó-
járól járja a monda, hogy teljes életén át néma, csak vége kö-
zeledtével jön meg a hangja, hogy először s utoljára dalra 
gyújtson, hogy elzengje haláldalát, az ő nevén: hattyúdalát. Azt 
is tartja a monda, hogy ez a dal utánozhatatlanul szép. 

A mi égi Pelikánunknak is van ilyen hattyúdala s ebben 
hét strófája : a kereszten mondott hét szava. 

Néma csönd honol a Golgothán. A jók kis csapata fájdal-
mában hallgat, az ellenség nagy tábora talán lelkiismeretének 
pillanatra fölszólaló szavára, talán kielégített bosszújában némul 
el rövid időre. Csak a kalapácsütések hangzanak, csak egy hang 
hallik, tisztán, értelmesen, az is azt mondja: «Atyám, bocsásd 
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. 

A legkínosabb percben, mikor életet, vért, becsületet veszít, 
az Úr Jézusnak, az eddig hallgatag Úr Jézusnak megjön a szava, 
de csak azért, hogy Atyjától irgalmat, bocsánatot esdjen kinzói 
részére, hogy még O mentegesse őket. 

Az Úr Jézus igazán a világ Megváltója, még e szó leg-
magasabb értelmében is, e pillanatban. Mindent elfelejt, ami Vele, 
Rajta történik s csak egy áll a szeme előtt : a lelkek örök üdvös-
sége, amelyért a földre jött. 

Ez a könyörülő szeretet mondatja vele a második szót is, 
Dismashoz, a hozzá forduló jobb latorhoz. Jézus szelídsége, 
türelme, azaz első szó megdöbbenti, magába téríti e kérges lelket is. 
A kegyelemnek egy reá nézve örökre határozó percében, jobbik 
énjére s ez érzelmekre hallgat. Az Úrhoz fordul, szavaival nyil-
ván megvallja hitét, megbánja életét s méltóvá lesz e szavak 
hallására: «Még ma velem leszel a paradicsomban». 

Nézzük, magunkba szállva, ez igazán égi jelenetet s hall-
gassuk, mit mond szivünk a bűnbánat s a mindent megbocsátó 
irgalom ez isteni ölelkezésének láttára? 

Nekünk is ad valamit a kereszten függő Jézus. Harmadik 
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szavát : íme, anyád ! S ezzel az emberiséget képviselő szent Jánossal 
szűz Anyjában égi, hatalmas, pártfogó Anyát. Hogy legyen, aki 
kérő, könyörgő, közbenjáró, engesztelő mindenhatóságként oda 
álljon Isten haragja s a mi bűneink közé. 

S a jó Anya elfogadott minket s nem feledkezik meg rólunk 
soha, mert ott fogadott el. Életet, sorsot, jövőt intéző lelki köte-
lékek a legerősebben, legtartósabban a fájdalom óráiban jönnek 
létre. 

Jézus három első szava másoknak szólt, az utolsó négy 
mennyei Atyának és önmagának, de mindkettőjökben nekünk is. 

Az Úr Jézus szomjúságról panaszkodik. Az utolsó vacsora 
óta nem ivott s a vérvesztés, a forróság, a kereszt magaslatain 
fújó szél csak fokozta szomját. De e szavával inkább lelki szom-
júságát hirdeti, vágyát a lelkek után. Ez értelemben a «sitio» a 
legkedvesebb szavának ismétlése : Jertek hozzám mindnyájan ! 

A harmadik óra is vége felé közeledik, Hogy némi fogal-
munk legyen Jézus lelki szenvedéséről a kereszten, felkiállt : Istenem, 
Istenem, miért hagytál el engem!? 

A lelkiállapotok legsúlyosabbja, az elhagyatottság, vett erőt 
Jézusban az emberen. Ezt is meg akarta Ízlelni, hogy ily helyzet-
ben is bizalommal forduljunk Hozzá, aki még ebben is hasonló 
lett hozzánk. A két utolsó szó egy nagy fogalmat fejez ki: a 
Megváltó búcsuzását a Megváltó szenvedésétől. 

Consummatum est! 
Beteljesedett, az utolsó betűig, a próféták jövendölése, az 

Isten Fia teljesítette Atyja akaratát. 
Telve, színültig telve a szenvedés mértéke, mi sem maradt 

hátra, egy jotta, egy pont nem hiányzik belőle. 
A Megváltó elérte élete célját; ideadta mindenét s meg-

adott, visszaadott mindent. Ádám már békén nyugodhat — a 
hagyomány szerint épen Jézus keresztje alatt — amit elrontott, 
azt Jézus mind kijavította már. 

Joggal mondhatja az Úr : Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! 
Mindent megtettem, mindent eltűrtem, amit parancsoltál. 

Mily szép, mily imádandó Ő ez utolsó szavaiban ! A férfiú, 
az igaz katholikus mintaképe, az igazi jellem, a céltudatos élet 
fénylő, magasztos példája. 

Uram, el fogom én is mondhatni majdan, az utolsó órában: 
beteljesedett ! ? 

-K-K * 
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«Et inclinato capite tradidit spiritum.» 
A nagy mű immár be van fejezve, Jézus elmehet a meg-

dicsőülés felé. Szeme még egyszer megpihen a hűek kis csapatán, 
végigsíklik a részvétlen tömegen. Azután felemeli az Úr tövis-
koronázott fejét, Jeruzsálem, a szeretett, a hálátlan város felé néz. 
Majd ismét lehajlik a szent fő, Jézus magához inti a halál angyalát 
s megengedi, hogy a lelkével elröpüljön. 

Jézus meghalt. 
S e pillanatban vége minden gyalázkodásnak, vége minden 

megaláztatásnak. E pillanattól kezdődik a megdicsőülés, már itt 
e földön is. A meghalt Megváltó előtt meghódol minden : halál, 
természet, ember. 

Meghódol a halál. A nagy halott tiszteletére visszaadja már 
elejtett zsákmányát, a halottak feltámadnak. Az élet és halál Ura 
ezzel is mutatja a közös örökségünk feletti korlátlan hatalmát. 
E feltámadottak a próféta szavainak megszemélyesítői: halál, hol 
a te győzelmed ? halál, hol a te félelmetességed ? 

Meghódol a természet. A nap gyászbaborul Teremtője, 
Fenntartója halálán. Elsötétül a világító, melegítő, éltető égi test, 
hiszen kialudt a világ Világosságának élete is. A föld megindul, 
mintha mozdulatlanul nem birná el a szokatlan terhet: az ember-
ért meghalt Istent. Egy-egy sóhaj, egy-egy felzokogás minden 
lüktetése; vagy talán a benne nyugvó holtaké, kiknek ez óra 
szabadulást jelent? A sziklák repedeznek, az egyik szentatya 
szerint azért, mert a mi sziveink nem teszik. A templom szenté-
lyének varratlan kárpitja széthasad. Nincs mit többé elfödnie, az 
ószövetség megszűnt. 

S az ember? Az is hódol. A gúnyolódás, a kacaj megszű-
nik, az óriási néptömeg, élén a megriadt főpappal és sanhed-
rinnel hanyat-homlok rohan le a Kálváriáról Jeruzsálem felé. 
S amint azt a mi nagy Munkácsynk a képén szépen, találóan 
jelzi az öreg, elmélyedt farizeus alakjában, nem egynek ez az út, 
ez a futás, ez a sötétség a lelki virradásnak kezdete volt. 

A kereszt tövében a Jézushoz nem tartozók közül csak 
egy maradt: Longinus százados. O is megijed, mikor mind-
ezt látja, de igaz római jelleme, kötelességérzete legyőzi félel-
mét. Talán azért, hogy a reábizottnak haláláról teljesen meg-
győződjék, talán azért is, hogy — nem tudva a már beállott 
halálról — az Úr kínjait megrövidítse, lándzsájával átdöfi a 
szent szivet. 
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A kötelességhű Jézus megjutalmazza a pontos katonát. Egy 
csepp a szentséges vérből Longinusnak valamelyik hősies csatá-
ban elvesztett szemére hull s ő ismét lát. E csoda hatása alatt 
is a százados felkiált: Ez valóban Isten Fia volt! Később nyíl-
tan vallomást tesz hitéről abban, akit átszúrt s hősiesen állja a 
vértanúhalált, őt is lándzsával szúrják át Jézusért. 

* * * 

A kereszt alatt áll a fájdalmas Anya, a szűztiszta János, 
a bűnbánó magdalai Mária s a szentasszonyok. 

Ott a helyük. 
Az Anyát anyai szeretete láncolja oda. Nemes, nagy szive 

vigaszt talál abban, hogy most már vérrel szerzett anyja az egész 
emberiségnek. Igaz, anyai fájdalma a próféta szavaiban tör ki: 
Ó ti, akik átmentek erre, nézzétek s lássátok, van-e fájdalom, 
mint az én fájdalmam, de szeretete hozzáteszi szent Fia szavait: 
Jertek hozzám mindnyájan, akik szenvedtek és én megenyhítlek 
titeket. 

A kereszt alatt áll a szűztiszta János, akit Urához két köte-
lék fűz: szeretete és szűziessége. Mindakettő csak a keresztben 
találja erejét fenntartó indítóokait; mindakettő csak úgy virá-
gozhatik, csak akkor élhet, ha a kereszthez simul. 

Hol is akadna több táplálékra az erények királynője, a 
mennyei üdv egyetlen életeleme, a szeretet, mint annál, aki ki-
vált a kereszten a megtestesítője volt és marad? 

Hol talál védelmet a legszebb, legszendébb, legérzékenyebb 
lelki virág, a szív liloma, a tisztaság, ha nem a kereszt alatt? 
A Jézusé alatt, ahol erőt, kegyelmet, kitartást nyer a legnehe-
zebb, de épen azért legdicsőbb harcra; a sajátja alatt, melynek 
tövisei, terhe, fájdalmai a legbiztosabb védőfala? 

Mert túlbőségben, kényelemben ez erény ismeretlen. A tisz-
taság lilioma nem a föld örömeinek humusában, hanem egyedül 
csak az önmegtagadás, a kereszt homokföldjében található. 

A kereszt tövében térdel a bűnbánó magdalai Mária. Amint 
alig egy évvel ezelőtt Simon farizeus házában könnyeivel, a meg-
hódított, megtért lélek könnyeivel áztatta Jézus lábát, úgy tér-
del most is megmentője keresztjénél. Könnyei, szeretetének, fáj-
dalmának könnyei feláztatják a keresztfáján már megaludt szent-
séges vért. 

Ott a helye : a kereszt alatt. A set. baumei barlangban is, 
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ahol csodásan szigorú, vezeklő életét bevégezte, egyedüli vigasza 
az önkezével faragott kereszt volt. 

Jézus szenvedésének, halálának egyik legszebb virága : a bűn-
bánat, csak a kereszt tövében nyilhat. 

Mi mutatja meg vétkeink nagyságát, Isten előtt utálatos 
voltát, ha nem az, hogy ezek miatt Isten — egy Fiát — a ke-
resztre küldötte? 

Mi utalna lelkünk értékére, ha nem az, hogy a megmen-
téséért maga Isten nem habozott meghalni — a kereszten? 

Van-e hangosabb, az itélet harsonájánál zengőbb szó, amely 
jobban a szivünk-lelkünkbe kiáltaná a bűn által elkövetett vég-
telen hálátlanságunkat, mint a kereszten függő édes, szelid, szere-
tetteljes Ige? 

Ki lehetne jobb vezetőnk, hathatósabb édesgetőnk a ko-
moly, őszinte bűnbánat útján, mint Jézus Krisztus, aki a mi bű-
neinkért úgy vezekelt, úgy szenvedett? 

Kitárja felénk karját, az a holthalavány arc, az a csukott 
száj oly édesen suttogja : Kövess engem ! Ne félj, én törtem 
utat részedre; ne remegj, az én igám könnyű, az én ter-
hem édes. 

S a kereszt alatt állanak a szentasszonyok, ki még férjes 
ki már özvegy. Mily mélységesen mély ennek a jelentősége is! 

A kereszt alá menjetek, ti házasok! Ha az élet hideg szele, 
a megszokás hűsítő hatalma, a hibák, gyarlóságok, talán szenve-
délyek kisebb-nagyobb hullámai elmosták, lefokozták, eltüntették 
az első idők forró érzelmeit, ha a karikagyűrű nehéz teherré 
lett; ha nyögtök a tapasztalás alatt, hogy nem két angyal, hanem 
két gyarló ember kötött egy életre szóló szövetséget: 

A kereszt alá menjetek! 
Ott látjátok azt, aki felétek suttogja : Viseljétek türelemmel 

az egymás hibáit s ezzel betartottátok az egész törvényt. 
Ott Jézus függ, aki a tengert csendesítette le, akinek sza-

vára Péter a habokon járt. 
Hozzá forduljatok s O szent keresztjéről int a ti habjaitok-

nak s azok elcsendesednek; példája ad majd erőt, hogy habo-
kon, vizeken járjatok, hogy a gyarlóság, a gond, baj össze ne 
csapódjék felettetek, hanem az Ő nevében ti tapodjátok ! 

Jézushoz, a megfeszítetthez menjetek ! 

* * * 
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A halál után számunkra e földön még két nagyon passzív 
dolog marad hátra: a kiteríttetés és a sír. Sietve, el nem nyom-
ható borzadással teszik meg velünk, rajtunk mindakettőt, mert a 
holttest már nem tartozik a családtagok közé, mert bármennyire 
is sirassanak minket mieink, a temetésről hazajövet önkénytele-
nül, de megkönnyebbülten sóhajtanak fel. .. s kiszellőztetik a 
halotti szagot a szobákból. Azután még emlegetnek egy kicsit, 
mindig ritkábban, az idő lassan, de teljesen begyógyítja az el-
vesztésünk felett érzett fájdalom sebét, cito actum est de te. Csak 
az egyház emlékezik meg rólunk a mindennapi mementóban. 

Az Úr Jézusnál ez épen ellenkezőleg történt. A mindenség 
hódolata után előlépnek, nyíltan, bátran az addig titkos tanítvá-
nyok: Nikodéin s arimathei József. 

Tisztelettel, gondosan veszik le a szent testet a keresztről 
s egyelőre a legjobb helyre, a fájdalmas Anya ölébe helyezik. 
Ez volt a bold. Szűz életének legnehezebb, legkeserűbb órája. 

Nem volt idő a kesergésre. Az alkony s ezzel a zsidók 
húsvéti ünnepe közeledett, a temetéssel sietni kellett. 

A leggyöngédebb, legféltőbb gonddal illatos, fűszeres lepe-
dőkbe göngyölik az Urat, a három férfi — János, József, Niko-
dém — felemeli s viszi gyors léptekkel Nikodém kertjébe, a szik-
lába vájt új sírba, melyet a gazda magának készíttetett elő. 

S amint elhelyezik az Urat s a hét szerető szív még egy-
szer fájdalommal rátekint: feltűnik az első csillag. 

Menniök kell. Húsvét előestéjén kiki a házába való. Jézus 
már ott van, a magáéban. 

Teste csendesen pihen a sírban, lelke elszállt a pokol elő-
tornácába, ahol — kisérő angyalai társaságában — örömmel, 
imádással fogadja Őt a várakozó szentek serege. 

Odafenn utolsó mérgét adja ki a gyűlölet : a szentsírt 
őrök veszik körül s a főpap pecsétjével zárja le. 

S a sioni szentházban, az utolsó vacsora termében? 
Csendesen, fájdalmába merülve ül a bold. Szűz, fájó szere-

tettel nézi legszentebb ereklyénkké lett kendőjét Veronika. 
És szent János? 
A hű tanítvány a fájdalmában féleszméletlen Magdolnát 

vigasztalja s fogadja a lassan összeszállingózó apostolokat. Utol-
sónak Péter jön s csak a bold. Szűz szelid, biztató szava eny-
híti némileg a magát vétkéről nyilvánosan vádoló apostol fáj-
dalmát. 
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Édes, fájón édes beszélgetésben az Úrról, utolsó napjáról, 
annak minden legkisebb eseményéről múlik az idő. 

Jeruzsálem gyertyafényben úszik. A gyilkosok eszik a hús-
véti bárányt. 

Az égen megjelenik a hold, halvány, ezüstös sugaraival 
bűvös fénybe borítja az Úr sírját. 

S az Úr Jézus a nagy munka után pihen. Ezen sírban pihe-
nése a nagy mű vége, a csendes s mégis oly hangos Amen. 

Barskapronca. 
Zámboy Béla. 



K I E M E L K E D Ő S Z Ó T Á R S I T Á S O K . 
Irta és az Aquinoi Szent Tamás Társaság 1916. jan. 26.-i ülésén fölolvasta 

dr. Schütz Antal kegyesrendi tanár. 
(Befejező közlemény.) 

IV. Megállapítások. 

Ha a szótársító kísérletben ugyanazt az ingert nyujtjuk több 
személynek (akár egyéni, akár tömegkisérletben) és egynél több 
kísérleti személynek felelete (reakciója) valami jellegzetes egyezést 
mutat, kiemelkedő, kiváltságolt, közös szótársításokról beszélünk 
(bevorzugte Assoziationen, common associations.) Egy-egy kísér-
letben a kiemelkedés mértékének vehetjük azt a számot — a 
kísérleti személyek százalékában kifejezve — amely mutatja, hány 
személy adta ugyanarra a hivószóra a kiemelkedő feleletet: 
nevezzük ezt a kiemelkedő társítás gyakoriság- vagy értékmutató-
jának. Amely kiemelkedő társításnak legnagyobb gyakoriság-
mutatója van ugyanabban a' kisérletsorban, azt nevezzük első 
helyen álló, elsőrangú, az utána következőt második helyen álló, 
másodrangú, s t. i. kiemelkedő társításnak (erst-, zweit-, dritt-
u. s. w. bevorzugte Assoziation.) 

Maga a megegyezés, mely a kiemelkedés fogalmának kon-
stitutivumát teszi, állhat abban, hogy a kiemelkedő társulás 
bizonyos tartalmi vagy formai egyezésben van a hivószóval, pl. 
ugyanahhoz a nyelvtani kategóriához tartozik, mint a hivószó. 
Ebben az esetben beszélhetünk, jobb kifejezés híján, a társítás 
irányának egyezéséről, amennyiben ugyanis a felelet valamikép 
ugyanabban az irányban mozog, mint a hivószó ; röviden nevez-
zük ezeket kiemelkedő társításirányoknak. Állhat az egyezes 
abban is, hogy ugyanarra a hivószóra több kísérleti személy 
ugyanazt a feleletet adja; ezeket szokás egyszerűen kiemelkedő, 
közös, kiváltságolt társításoknak nevezni. A kiemelkedő társítá-
soknak e két osztályára nézve a következő törvényeket állapították 
meg az eddigi kutatások: 

Kiemelkedő társításirányok : 
1. A feleletek jelentékeny része a hivószóval egyezik jelen-

téskör és grammatikai kategória tekintetében. Másszóval : a reak-
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ciók többnyire homoszenzórikusok (Sommer), azaz ugyanazon az 
érzékterületen mozognak, mint a hívások. Vagy a «kísérleti személy 
lehetőleg a hivószó tartalmi körében marad» (Wreschner p. 559.) 

Részletesebben: A \t\e\t\. főnév re főnév (Münsterberg: 68°/o) ; 
sőt külön:rokonságot kifejező nevekre rokonságot kifejező nevek 
(Marbe 80<>/o, Menzerath 60—700/o, Schütz 45—50<>/o); állatfajokra 
állatfajok (Wreschner), testrészekre testrészek stb. Melléknevekre 
melléknév a felelet (Münsterberg; Marbe 87'5°/o. Menzerath 79— 
80°/o, Schütz 45—50°/o); még pedig rendesen ellentétes jelen-
tésű; névmásokra névmások (Marbe 71-3°/o, Schütz 40<>/o), idő-
helyhatározó szókra idő és helyhatározók Marbe 68'8°/o és 76'3°/o ; 
Schütz 40—45%.) Számok túlnyomó részben számokat (Marbe 
87'5°/o ; Schütz 50°/o), igék igéket társítanak ; még pedig a főnévi 
igenév főnévi igenevet (Marbe szerint 51'7°/o főnevet és csak 
42°/o igét, Menzerath szerint azonban jelentékenyen több ige-
nevet), különféle igealakok, úgy látszik, általában définit igeala-
kokat. Kötött kísérletben, ahol csak igével volt szabad felelni, az 
a szabályszerűség mutatkozott, hogy némely felelő gyakrabban 
ugyanazon igének más alakjával felelt, amely a hívótól csak 
módban különbözött, más pedig más igével, amely akkor a hivó 
igével rendesen mód, idő, szám és személy szerint egyezett 
(Thumb és Marbe p. 68 kk.) 

Aschaffenburg folytonos társító kísérletei azt a törvényszerű-
séget mutatják, hogy a társítás folyamán témasorozatok keletkez-
nek, amennyiben egy szósorozat egy középponti eszme körül 
csoportosul, amely aztán többnyire könnyen kimutatható híd 
segítségével új eszmekörre megy át. (Whipple, Manuel II.2 p. 48.) 

Mindezekben a kísérletekben a feleletek között uralkodnak a 
főnevek; Aschaffenburg 16.000 hivó szóra a feleletek 810/o-ában 
főnevet kapott. Ha gyerekekkel végezzük Aschaffenburgnak foly-
tonos társító kísérletét, Binet változatában, ahol egymásután 20 
szót kell a gyereknek mondani, az csaknem mind főnév. 

Értelmetlen szók föltűnően erős tendenciát mutatnak értel-
mes feleletek kiváltására. Daubernek 30 (12 és 14 év közti) fiúval 
végzett kísérleteiben, ha semmi kikötés nem történt a feleletre 
vonatkozólag, az összes reakciók 81°/o-a értelmes szó volt; ami-
kor csak értelmetlen szóval volt szabad felelni, még mindig 32°/o 
volt az értelmes felelet, (p. 206—7.) 

2. A felelet igen sokszor egyezést mutat a hivás külső alak -
iával. Még pedig: 
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a) A felelőben általában megvan a törekvés annyi szóval és 
e szóknak olyan nyelvtani viszonyaival felelni, aminő volt a hivás. 
Erre nézve exakt kísérleti számadatokkal igazolható kísérletek 
még hiányzanak. Nevezetesen szükség volna szabad kísérletekre, 
ahol a hivás vegyesen különféle számú és viszonyú szókból áll, 
az utasítás pedig csupán csak odaszól, hogy a kísérleti személy 
mondja ki, ami a hivás tudomásulvétele után közvetlenül eszébe 
jut. De utalások a fönti tétel igazolására vannak részint az én 
(még egészen föl nem dolgozott) kisérleteimben, részint Jung 
Wertheimer és Koffka kísérleteiben. 

b) Ha egy a hivószó, a felelet a legtöbb esetben annyi 
szótag, ahány volt a hivás. (Wreschner p. 41.) 

c) Ha a hivószók Ebbinghaus-féle értelmetlen normálszó-
tagok, akkor a feleletek túlnyomó többségében a feleletnek két 
vagy több hangzója azonos sorrenben közös a hivó szóéval. 
(Peters 88,30/o p. 169; Dauber 82,8<>/o p. 216.) 

3. Logikai irányok: Felnőtt normálisoknál szabad társítás-
ban gyakoribb, kötöttben gyorsabb a társítás a rész-egész, kon-
krét-absztrakt irányában, mint fordítva. (Watt s utána igen sokan.) 

Kiemelkedő társítások. 
Münsterberg (IV. p. 32. kk.), Aschaffenburg (I. p. 288.) és 

Wreschner (Alig. Zeitschhr. f. Psychiatrie 57 1900 p. 241. kk.) 
kísérletei azt mutatták, hogy a szótársító kísérletekben az egye-
zés jelensége nem szorul meg a fönt jelzett kiemelkedő társítás-
irányok határai közt, hanem kiterjeszkedik itt-ott a magukban 
vett feleletekre is. így Aschaffenburg azt találta, hogy öt fölnőtt 
normális egyénen végzett kísérleteiben a feleleteknek csak 37°/o-a 
volt különböző; 39 szót megismételt két, 16-ot három, 4-et négy 
és 2-t (Notiz-Buch, Eile-Weile) mind az öt felelő, (p. 288.) 
Marbe aztán a Thumb-al közösen nyelvtudományi érdekből 
végzett kísérleteiben, mint egyetemes jelenséget állapította meg 
azt, amit azóta Bevorzugung-nak neveznek tanítványai, aminek 
lényege a következő tételekben foglalható össze: 

1. Minden szónak van kiemelkedő (kiváltságolt) társítása, 
vagyis olyan, amellyel több mint egy kísérleti személy felel a 
hivószóra. Sáling és Menzerath kísérleteiben mutatkozott néhány 
szó, amelyekre az összes feleletek különbözők voltak; de Rein-
hold megmutatta (p. 185), hogy ez a kísérleti személyek csekély 
számán múlt. A törvény igaznak bizonyult nemcsak a német, 
hanem az angol (Kent és Rosanoff), francia (Levy és Menzerath) és 
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magyar (Schütz) nyelvre is. Az egyes kiemelkedő társítások gyakori-
ság mutatója természetesen nagyon különböző. így pl. az én egyik 
kísérletemben erre a szóra: szántó 59, 2°/o felelte azt, hogy : vető ; 
ellenben erre: út, mindössze 5, 9°/o felelte, mint legkiváltságol-
tabb reakciót azt, hogy: hosszú. 

2. Minden liivószónak van másodrangú, a legtöbbnek har-
mad-, negyed- stb. rangú kiemelkedő társítása, még pedig olykor 
több is. Ezeknek gyakoriságmutatójára vonatkozólag azt a (el-
enyésző csekély kivételt mutató) törvényszerűséget találtam : a 
különböző rendű kiemelkedő társítások gyakoriságmutatói között 
annál kevesebb a számbeli különbség, minél alacsonyabb a leg-
magasabb rendűnek mutatója. A különböző rendű kiemelkedő 
társítások értékmutatóinak az összege bármilyen társításoknál elég 
szűk határok között egy középérték körül csoportosul, amelynek 
számszerű megállapítása azonban még kiterjedtebb kísérleteket 
kíván. 

3. A magukraálló, elszigetelt (semmiképen ki nem emelkedő) 
feleletek száma minden egyes szóra, mint hivószóra nézve igen 
korlátolt és százalékszáma csökken a kísérleti személyek emelke-
désével.' így pl. Kent és Rosanoff kísérleteiben erre a szóra: 
harag, ezer személy mindössze 180, erre: tű, csak 72 feleletet 
adott; erre: sötét, 800-an csak ezzel a hét szóval feleltek: vilá-
gos, éjszaka, fekete, szín, szoba, fényes, ragyogó, és mindössze 
70 adott olyan feleletet, amely nem volt semmi mással közös (p. 8). 

4. A legkiemelkedőbb társítások, különösen melléknevek 
között sok a kölcsönös. Azaz, ha megteszek hivószónak egy leg-
kiemelkedőbb társítást, sok esetben erre legkiemelkedőbb felele-
tül kapom az előbbi hivószót. így pl. erre a hivószóra: öreg, 
egy kísérletemben 44°/o felelte azt, hogy: fiatal, és erre a hivó-
szóra: fiatal, 46 0/0 felelt azzal, hogy: öreg. 

5. Ha egy elég közkeletű egymásután egyik tagját tesszük 
meg hivószónak (pl. hónap, a hétnek egy napja, évszak, számok 
egy és tíz között), általában a közvetlenül következő lesz a leg-
kiemelkedőbb társítás, rendesen igen magas gyakoriságmutatóval, 
és nem ritkán a közvetlenül előző a második helyen álló, de 
hasonlíthatatlanul csekélyebb mutatóval. 

6. Marbe alapvető kísérleteiben azt az értékes megfigyelést 
1 Ezt helyesen állapította meg először Reinhold (p. 186) szemben Wresch-

ner-el, aki egészen hibás értékmutatót állít föl e törvény nem ismerése miatt. 
(Die Reproduktion stb. p. 86. kk.) 
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tette, hogy a kiemelkedő társítások általában gyorsabb lefolyá-
súak, mint a többiek, (p. 24. stb.) így pl. az ő nyolc kísérleti 
személye közül erre a hívásra: nagy, heten felelték az, hogy: 
kicsiny; a reakciós idő átlaga: l-29 mp.; a többi feleleté: 2'4 
mp.; nehéz, erre hat felelet: könnyű; átlagos reakciós idő: l-23 
mp., a többi feleleté: 1'9 mp. 

Sőt többet lehet mondani : Ha a kiemelkedő társítást úgy 
fogjuk föl, hogy az általában jobban keze ügyére esik az embe-
reknek, mondjuk taposottabb út s azért hajlandók többen követni, 
mint más utakat, akkor a társítás könnyűségének vagy fogékony-
ságának mértékéül vehetünk egy törtet, melynek számlálója a 
kiemelkedő reakciók gyakoriságmutatója (nem százalékban, hanem 
abszolút értékben), nevezője pedig az összes feleletek száma (bele-
véve a zérus-eseteket is, vagyis azokat, amelyekben a kísérleti 
személy nem adott feleletet). Ez a társítási folyékonyságmutató 
egy-egy hivószóra adott kiemelkedő feleletekre nézve természe-
tesen más és más lesz; nagyobb a legkiemelkedőbbeknél, kisebb 
a másod- és még kisebb a harmad- s i. t. rangúaknái, és persze 
nem okvetlenül egyenlő a különböző szókra adott egyenlőrangú 
feleleteknél. Kérdhetjük tehát, van-e funkciós összefüggés a tár-
sítás folyékonysága és a társítás ideje között. Marbe úgy találta, 
hogy igen, és fölállította a társítási folyékonyság-törvényt. A tár-
sítási reakció ideje a folyékonyság növekedtével először gyorsan, 
aztán egyre lassabban fogy (p. 46.). Menzerath a Hipp-féle 
kronoszkóppal végzett pontosabb mérések alapján Marbe törvé-
nyét oda igazította ki,1 hogy a társítási reakció ideje a folyé-
konyság növekedtével arányosan fogy, tehát nem mint Marbe 
gondolta, asszimptotás görbével, hanem egyenessel ábrázolható.2 

Az eddig felsorolt törvényszerűségek alapul veszik a nor-
mális egyént, tekintet nélkül a nemre, korra, műveltségre stb., és 
a módszert illetőleg csaknem kizárólag a legszokásosabb szabad 

1 Ha Kent és Rosanoff (p. 12), akik, úgy látszik, Marbe munkáját nem 
ismerik, nem így találták, ez abban leli magyarázatát, hogy nagyon kevés ilyen 
kísérletet tettek és azokat sem dolgozták föl statisztikailag, hanem az egyes 
személynek egynehány reakciójából akartak jellegzetességeket lehozni. 

2 Ezt a megállapítást nagyjából igazolja Watt, Zeitschr. f. Psych. 36 p. 
429 ; ott leközölt görbéje ugyanis megközelíti az egyenest. Marbét különben 
aprioris megfontolás is rávihette volna, hogy görbéje épen az igen rövid reak-
ciós idők helyén szorul kiigazításra, mert hiszen a sportórával végzett mérések-
nél a legkisebb mérhető reakciós idő 0'8—12 mp. között mozog és az ezen 
belül vagy ezen alul levő eltéréseket nem tudja feltüntetni. 
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társító kísérletekből erednek, ahol t. i. egy hivószóra közvetlenül, 
lehetőleg gyorsan egy reakciószóval kell felelni. Amint azonban 
tekintetbe vesszük a jelzett és más tényezőket, nyomban jelleg-
zetes változások állnak elő, amelyeket korrelációknak, azaz e külön-
féle tényezőktől való függéseknek kell minősítenünk. 

Függések : 
1. A kiemelkedés jelenségének az ingertől való függése. 
a) Ha az inger nem egy, hanem két szó és a felelet csak 

egy szó, szintén mutatkoznak kiváltságolt társulások, még pedig első-, 
másod- és többnyire harmadrangúak is. De minthogy e két szó már 
alakjánál és még inkább tartalmánál fogva determinál, ez a körül-
mény a kiemelkedés gyakoriságmutatójára hatással van; még 
pedig: A két szóra adott egyszavú legkiemelkedőbb feleletnek 
általában sokkal csekélyebb a gyakoriságmutatója, mint mindegyik 
hivószó legkiemelkedőbb társításáé külön-külön. Valószínű, hogy 
a kísérleti személyeknél hol az egyik, hol a másik szó determi-
nálja a társítást és így már matematikai valószinűségszámítások 
eleve sejtetik, hogy ily esetekben kevesebb reagáló találkozik 
ugyanabban a feleletben. Kivételt tesznek azok a hivószópárok, 
melyek egy folytatásos sornak tagjai, mint pl. hétfő-kedd, mert 
itt a legkiemelkedőbb felelet könnyen sejthető okból magasabb 
gyakoriságmutatót ér el, mint az egyes társításokban bármelyik 
a két hivószó közül. Ha hivószópárul kölcsönösen legkiemelke-
dőbb társításokat veszünk, feltűnően sok a nemfelelés, a zérus-
eset és általában igen csekély a legkiemelkedőbb társítás gyakori-
ságmutatója. 1 

b) Ha az inger kettőnél több szóból vagy épen mondatból 
áll, arra az esetre a kiemelkedés jelensége még nincs meg-
vizsgálva. 

c) Ha a hivószó értelmetlen szótag, akkor fönnforog a ki-
emelkedés jelensége, még pedig kivétel nélkül minden értelmet-
len hivószótagnak van kiemelkedő társítása, amelynek gyakoriság-
mutatója azonban sokkal csekélyebb, mint az értelmes szóknál. 
Dauber 30 személlyel tett kísérletében pl. (p. 211) azt találta, 
hogy az értelmes szókkal való kísérletben a feleleteknek kb. 75°/o-a 
volt első vagy második helyen kiemelkedő társítás, az értelmet-
len szókkal folytatott kísérletekben azonban csak 33 9 °/o. Figye-

1 Ezeket és más idevonatkozó törvényszerűségeket a szerző az irodalmi 
jegyzékben jelzett, még közlésre váró dolgozatából veszi át. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 4 
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lemreméltó azonban, hogy a részleges kiemelkedés (partielle 
Bevorzugung), hol három, két vagy egy hangzó azonos helyen 
vagy azonos sorrendben egyezik, 99°/o-ot tett ki (p. 213.). 

d) A hivószó szótagszámával rendesen nő a feleletek szó-
tagszáma is (Wreschner, p. 304. és 359.). Egytagú szóra többször 
felelnek rimmel, mint többtagú hivószóra. 

e) Az inger nyújtásának módja, t. i. vájjon fölmutatjuk-e 
vagy pedig odakiáltjuk a hivószókat, nem változtat a kiemelkedés 
jelenségén.1 

2. A kiemelkedésnek a felelettől való függése. 
a) Ha a felelet egy hivószóra nem egy, hanem két szó, 

akkor is föllép a kiemelkedés jelensége, de az egyes kiemelke-
déseknek általában rendkívül csekély a gyakoriságmutatója, 
másod- s harmadrendű kiemelkedések korlátolt kísérleti személy-
számnál (50—60 közt) ritkák. Ha azonban félfeleletnek nevezzük 
a feleleti szópárnak első vagy második részét, akkor félkiemel-
kedésekről is beszélhetünk és ezeknek értékmutatója általában 
nagyobb, mintha ugyanazokra a hivószókra adott egyszerű egész 
feleletek volnának.2 

b) Az Aschaffenburg-féle folytonos kísérletben, ha tekintetbe 
vesszük, hogy a kísérleti személyek semmi megszorító utasítást 
nem kapnak, meglepő, mennyi egyező szó van már néhány kí-
sérleti személynek száz szavas jegyzékében is. így Jastrow kísér-
letének ötven jegyzékében (összesen 5000 szó) csak 2024 külön-
böző szó szerepel, csak 1266 szó fordult elő egyszer és a száz 
leggyakoribb szó kitette annak az ötezer feleletnek 3/io-ét. 

c) A kötött, különösen logikai viszonyokra beállított kísér-
letekben idáig a kiemelkedés jelenségére kevés ügyet vetettek és 
a közzétett anyagból a közzétevés hézagossága miatt nehéz kihá-
mozni azt, amit eleve lehet sejteni: a kiemelkedés jelensége itt 
is előfordul és a kiemelkedő társítások gyakoriságmutatója álta-
lában nagyobb, mint a szabad kísérletekben. 

d) A felelet adásának módja, legalább az egy és két szavas 
feleletekben, úgy látszik, nem befolyásolja az eredményt. Azonban 
bizonyos, hogy a leírás arra kisért, hogy ne az első, közvetlenül 

1 Watt, Zeitschr. f. Psych. 36 p. 425. De az ingernek Írásban való föl-
mutatása nehezíti a feleletet és általában növeli a reakciós időt : Wreschner, 
p. 3 0 2 . kk. 

2 A részletekre és az indokolásra nézve lásd a szerzőnek föntebb jelzett 
dolgozatát. 
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eszébe jutó szóval feleljen a kísérleti személy, hanem egy, az 
írás alatt vagy megkezdésekor fölbukkanóval. Az én tömegkisér-
leteimben alkalmilag elhangzott megjegyzésekből azt kell sejte-
nem, hogy ha a feleletet nem leírni, hanem elmondani kénytelen 
a kísérleti személy, a kiemelkedő társítások gyakoriságmutatójá-
nak általában nagyobbnak kell lennie, mint a leírt feleletek 
esetében. 

3. A kiemelkedésnek a reakció idejétől való függése. 
Marbe alapvető megállapításai ahhoz a kísérleti föltételhez 

voltak kötve, hogy a felelet tüstént a hivószó tudomásulvétele 
után következzék be. Oertel amerikai nyelvész megismételte 
Marbe kísérleteit és egészen más eredményekre jutott. De könnyű 
voltMarbenak kimutatni, hogy ennek oka Oertel eltérő utasításában 
keresendő : O csak 10-20 mp. után kívánt feleletet. Természetes, hogy 
ez alatt az idő alatt egy hosszadalmas reprodukciós folyamat megy 
végbe, amelynek kiindulópontja a hallott hivószó, végpontja 
pedig a legtöbb esetben épen nem a közvetlenül ehhez kapcso-
lódó feleletszó, hanem olyan, amely tartalmi vagy érzelmi jegyei-
nél fogva leghatékonyabbnak bizonyul a kifejezésért küzdő lelki 
alakulatok közül. Ezt igazolták Kent és Rosanoff is, akik saját magu-
kon végzett kísérletekben azt tapasztalták, hogy ha időt engedtek, 
akkor az egyéni vagyis elszigetelt feleletek száma igen megnöve-
kedett és akárhányszor mondattal reagáltak, amelynek aztán a 
«főszava» az volt, ami a gyors kísérletben a legkiemelkedőbb 
felelet volt. Ugyanezt a tényt Meumann így fejezi ki : Ha kényel-
mes időt engedünk a felelőnek, feleletei szellemi tartalomban és 
értékben növekednek.1 Ezért nem is tartom egészen szerencsésnek 
azt az eljárást, amelyet a tömegkisérletekben Marbe és több 
tanítványa követ, hogy t. i. odakiáltják a szót, a kísérleti szemé-
lyektől azt kívánják, hogy ennek hallatára idézzen föl, «mondjon 
ki bensőleg» egy más szót, és mikor elhangzik a fölszólítás : 
«írni», akkor írják le. E vezényszó elhangzásáig ugyanis az elő-
ször társított szó már régen elröpülhetett és érvényre juthatott egy 
másik, amely tartalmi vagy érzelmi elemeivel ily hosszú idő alatt 
jobban kifejlődhetett. 

4. A kiemelkedés jelenségének a kiserleti személyektől való 
függése. 

1 Meumann, Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Päda-
gogik I.2 (1911) p. 516. 

14* 
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a) Egyén és tömeg. Egyéni kísérletekben jobban ki lehet 
zárni a zavaró mellékkörülményeket, pontosabb időméréseket 
lehet tenni és rendszeres önmegfigyeléseket eszközöltetni. Mind-
azáltal a kiemelkedő társítások szempontjából nem vezetnek 
lényegesen más eredményre, mint a tömegkisérletek (Marbe-
Thumb, Menzerath, Watt, Schmidt: egyéni; Sáling, Reinhold, 
Dauber, Schütz stb.: tömegkisérletek). 

A tömegkisérleteknél azonban még két törvényszerűség lép 
előtérbe: 1. Más-más összetételű tömegeknek részben más-más 
kiemelkedő társításaik vannak, amelyek jellegzetesek az illető 
tömegre, mint ezt katonákra nézve kimutatta Huber. Itt azonban 
kívánatos volna újabb, külön e célra végbevitt kísérleteket tenni 
olyan hivószavakkal, amilyeneket Kent és Rosanoff választottak 
Sommer alapján: amelyek lehetőleg nem váltanak ki sok szemé-
lyes emlékeket. 2. Minél több egy hivószóra nézve a kísérleti 
személy, annál inkább előtűnik egy-egy kiemelkedő társításnak 
kiemelkedő jellege és annál inkább fogy az izolált feleletek 
száma. így Dauber Reinhold kísérleti anyagán kimutatta, hogy 
30 személynél az izolált feleletek száma volt 25*9 °/o; 300 sze-
mélynél ellenben már csak 15 0 o/o. 

b) Társítótipusok. Ilyeneket, mint láttuk, a kísérleti személyek 
rendszeres önfigyelései alapján Mayer és Orth, ill. Menzerath 
állapítottak meg először biztos alapon. Ezektől a kiemelkedés 
jelensége a következőképen függ: Minél folyékonyabb egy-egy 
társítás — és a kiemelkedők, mint láttuk, ilyenek — annál több-
ször tartozik az A) típusba, vagyis annál többször megy végbe 
közbenső és kisérő képzetek nélkül. (Menzerath, p. 61.) Ezzel 
összevág, hogy az A) típusba tartozó társítások reakcióideje a 
legrövidebb a három közül (p. 48.). Egy más törvényszerűséget 
talált Winteler: (p. 207.) Ha a feleleteknek a hivószóhoz való 
viszonyát vesszük alapul, két tipust tudunk elég jól megkülön-
böztetni : Az egyik főnévre jelzői melléknévvel, melléknévre és 
igére kiegészítő főnévvel szeret felelni; ezt nevezhetjük szem-
lélődő vagy leíró típusnak. A másik főnevekre, más, velük 
logikai viszonyban levő főnevekkel, melléknevekre ellentétes mel-
léknevekkel, igékre ellentétes vagy rokonértelmű igékkel szeret 
felelni ; ezt lehet összehasonlító, vonatkoztató típusnak mondani. 
Persze a valóságban a kettő rendesen keverten fordul elő. 

c) Társítási osztályok. A belső társítások (amelyek épúgy, 
mint a definíciók műveletleneknél gyakoribbak, mint műveltek-
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nél) ritkábban mutatnak föl kiemelkedő feleleteket, mint a kül-
sők (Huber, p. 258.). 

d) Nem. Kent és Rosanoff ezer személyes kisérletükben 
nem találtak említésreméltó különbséget a kiemelkedés jelensé-
gét illetőleg férfiak és nők között. Wreschner úgy találja, hogy 
férfiak könnyebben oldják meg a megszorított kísérletben a föl-
adatukat, mint a nők (p. 562.). 

e) Kor. Ziehen állapította meg először, hogy a gyerekeknek 
több az egyéni társításuk, mint a közös, kiemelkedő. A kor 
emelkedésével az egyéni társítások száma csökken és a kiváltsá-
goltaké emelkedik, de Reinhold szerint (p. 184.) nem lineárisan. 
A két Rosanoff szerint tizenegy éves kor után a gyerekek úgy 
viselkednek, mint a felnőttek. Ez azonban aligha lesz ebben a 
kérdésben a végső szó. Legalább az én kísérleteim, melyeknek 
ugyan nem ez a közvetlen célja, mást sejtetnek. Itt alighanem igen 
sok fordul azon, mennyire ismeri a gyerek a hivószók tartalmát 
és mennyire érti meg az utasítást. A társítás ideje a gyermekek-
nél általában hosszabb, mint a felnőtteknél ; de ez a kérdés sincs 
még eléggé tisztázva (I. Whipple, Manuel II.2 p. 64.). A szótár-
sítás osztályai közül a perszeverációk (egyazon feleletnek több 
hívásnál való alkalmazása, vagy a hivószónak feleletként való 
ismétlése) szerepelnek a gyermekeknél jellegzetesen nagyobb 
számmal, mint a fölnőtteknel (a két Rosanoff kísérleteiben: föl-
nőtteknél 61 °/o, 300 gyereknél 27"8 0/o). A társítás ideje Ziehen 
és Wreschner szerint a korral csökken, Rusk és Goett ellenben 
ezt nem találják igazolva. Ami egyes megszorított társításokat 
illet: Winteler úgy találta, hogy a gyermekek nehezebben talál-
nak fölé-, mint alárendelt fogalmat. Watt szerint a felnőtteknél 
épen fordítva van. 

f) Fáradtság. Aschaffenburg azt találta, hogy a virrasztásban, 
táplálék nélkül eltöltött éjszaka után a szótársító kísérletekben a 
hivás és felelet közti fogalmi vonatkozások meglazulnak és olyan 
formáknak adnak helyt, melyek hosszas gyakorlatnak köszönhetik 
létüket. Különösen merőben nyelvi vonatkozások nyomulnak itt 
előtérbe. A kimerültség növekedtével a hivószók egyre kevésbbé 
hatvak tartalmukkal és egyre inkább a hivószók hangalakja hatá-
rozza meg a feleletet (p. 81.). 

g) Oyöngelméjűség. a) Gyermekek. Az értelmileg elmaradott 
gyermekeknek kevesebb a kiemelkedő társításuk, különösen a 
névmások és névszók körében, és részben mások, mint a rendes 
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értelmi fejlettségű gyerekeknek (Römer). Goett szerint lassabban 
is foly le náluk a társítás, de Römer körültekintő vizsgálatában 
ezt nem találja igazolva. Jellemzi még az elmaradt gyermekeket : 
a hivószónak sokszor feleletként való ismétlése, hangutánzó tár-
sítások (Klangassoziationen) és perszeveráció a reagálásban (Römer, 
Miss Otis, Goett, Eastman and Rosanoff). b) Felnőttek (idióták). 
A gyöngelméjűek szeretik feleletként a hivószó meghatározását 
adni, a hivószót gyakran megismétlik vagy pedig kiegészítik, 
sokszor új nyelvi alkotásokkal (Wehrlin, Boumann). A kiváltságolt, 
kiemelkedő társítások tekintetében nincsenek megvizsgálva. 

h) Lelkibetegek. Általában sok egyéni (nem kiemelkedő) 
feleletet adnak; Kent és Rosanoff úgy találták, hogy őrültek 
26-8 o/o egyéni feleletet adtak, míg a rendes elméjűeknél ez a 
szám csak 6'8°/o volt. Egyes lelkibetegségi kórképeknek (dementia 
praecox, paranoia, epilepsia, egyetemes parézis, mániás depresszió) 
jellegzetes egyéni reakcióik vannak (Kent és Rosanoff, Isserlin, 
Sommer, C. G. Jung, Wehrlin, Ley és Menerath), amelyeknek rész-
letezése azonban nem tartozik föladatunk körébe. 

i) Értelmi fok és műveltség, a) Felnőttek. Kent és Rosanoff 
ezer személyen szerzett anyaguk alapján nem mernek jellegzetes 
különbséget fölállítani száz akadémiai végzettségű és száz elemi 
iskolát végzett fölnőtt között. Ám ha tekintetbe vesszük Thumb 
megállapítását: művelteknél több a külső, merőben a szóbeli 
nyelvi összefüggésen alapuló társítás, mint műveletleneknél, 
(Thumb u. Marbe p. 65), továbbá, hogy azoknak a társításoknak 
van legnagyobb gyakoriságmutatójuk, melyeket nyelvszokás, nyelv-
beli folyékonyság fűz össze (Menzerath), nagy valószinűséggel 
arra kell következtetnünk, hogy a magasabb iskolai végzettség-
gel rendelkező egyének több kiemelkedő társítással is felelnek, 
és ezek között ismét azok válnak ki, kiket foglalkozásuk a nyelvi 
kapcsolatoknak különösen élénk művelésére késztet (gyorsírók, 
szónokok, írók, nyelvtanárok.) Ez a sejdítés azonban még kísér-
leti igazolásra szorul, b) Gyermekek. Isabell és Rosanoff kísér-
leteiben az élénk eszű gyerekek több kiváltságolt társítást ter-
meltek, mint a közepesek, és ezek ismét többet, mint a buták 
(79, 75, 67°/o.). Viszont Ziehen, Wreschner, Meumann azt találják, 
hogy az élénk eszű gyermekek több «eredeti» feleletet adnak, 
mint a butábbak. Reinhold 300 leánytanulón végzett kísérletben 
azt találta, hogy két osztályban az osztály intelligensebb fele (az 
osztálybizonyítványok szerint csoportosítva) felelt több kiemel-
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kedő társítással, más két osztályban meg az osztály gyöngébb 
fele. Römer aztán a következőket állapította meg: az elmaradt 
gyermekek életkora és kiemelkedő társításaik gyakoriságmutatója 
közti összefüggés (korreláció: a Pearson-féle korrelációs koeffi-
ciensei mérvei) sokkal kisebb, mint ugyanez az összefüggés a 
normális gyerekeknél. De ha a visszamaradt gyermekeknek a 
Binet—Simon módszerrel megállapított értelmiségi korát2 vesszük 
alapul, akkor ezen értelmiségi kor és a kiemelkedő társítások 
gyakoriságmutatója közti összefüggés (Pearson-féle koefficiens) a 
legtöbb esetben eléri vagy erősen megközelíti a normális gye-
rekeknek hasonló korrelációját. 

V. Alkalmazások. 

«A szótársító kísérletekben csaknem az összes lelki ténye-
zők vannak működésben. Ezek a kísérletek ennek következtében 
olyan élményt vizsgálnak, mely a gyakorlati valóság legkülön-
félébb nyilvánulásait alkotja. S ezért jóllehet módszer dolgában 
elmaradnak az emlékezet-, ill. tanulás-kisérletek mögött, az alkal-
mazott pszichológia segédeszközéül alkalmasabbnak kínálkoznak, 
mint bármilyen más kísérlet.»3 Ennek külső kifejezése is az a 
tény, hogy pszichiáterek és pedagógusok semmiféle más kísér-
letet nem használnak ki oly mértékben, mint a szótársítást. A szó-
társító kísérleteknek gyakorlati alkalmazhatóságának irányát és 
határát megjelöli az a tény, hogy «az efajta kísérletek azoknak 
az asszociatív kapcsolatoknak vizsgálják a természetét és erejét, 
amelyekkel a kísérleti személy a kísérlet idején már rendel-
kezett.»4 

A kutatás mai állása mellett a kiemelkedés jelensége a 
következő területeken igér és részben adott már is gyakorlati 
használhatóságot : 

1. Nyelvtudomány. A nyelv fejlődésének a hangeltolódás 
mellett igen jelentős tényezője az analógiás nyelvképződés, amelyre 
nézve a nyelvtudósok már régebb idő óta azt vallják, hogy itt 
pszichikai tényezők vannak munkában. De hogy bizonyos szók 

1 Thorndike, Introduction to the Social and Mental Measurements II2 p. 
162 kk. Römer, Fortschritte der Psychologie. 3 (1914) p. 82 kk. 

2 Éltes, A gyermeki intelligencia vizsgálata. Budapest, 1914. 
3 Wreschner, Die Reproduktion und Assoziation von Vorstellungen p. 554. 
4 Whipple, Manuel of Mental and Physical Texts. II2 p. 44. 
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az átalakulásnál hogyan hatnak egymásra, nevezetesen honnan 
indul ki és milyen irányban hat az alakító erő, (pl. levis-gravis-
grevis, Suaí-Suolv helyett ; más példák : Thumb és Marbe p. 49. 
kk.) és ha több lehetőség kínálkozik, mért épen ez hat, erről 
rendesen csak a kimelkedő társulás iránya világosít föl. T. i. az 
analógiás hatás egy nyelvközségben azt az irányt veszi, melyet 
ama közület legtöbb tagjának társító iránya követ, és épen ez a 
kiemelkedő társításirányok és társítások útja. Ezzel tehát megdől 
sok nyelvésznek az a tétele: «Die Wortverbindungen im Satze 
sind die erste Ursache für Assoziation und Analogiebildung.» i 
Ezt természetesen elsősorban a jelen, élő nyelvek fejlődésére 
nézve lehet kísérletileg megfigyelni. (Thumb és Marbe p. 84.) 
Letűnt nemzedékek már nem kaphatók kísérletekre. De mert az 
emberi psziché alapjában akkor is ugyanaz volt, mert ugyan-
azok a lelki tényezők voltak akkor is működésben azokban az 
analógiás képződésekben, melyeket a nyelvtörténet tár elénk, 
ezekben, mint a kövületekben letűnt geologiai korok tenyésző 
életét, le lehet olvasni a régi nemzedékeknek asszociatív maga-
tartását. (Thumb és Marbe p. 78.) Érthető tehát, ha Thumb a 
nyelvészeket és irodalomkritikusokat energikusan ráutalja arra, 
hogy az újabb pszichológiai módszereknek és név szerint a sta-
tisztikai módszereknek is nagyobb érdeklődést szenteljenek, hogy 
kombinációik ezzel szolidabb alapot nyerjenek.2 

2. Történeti kritika. Oklevelekben, régi föliratokban, króni-
kákban, útirajzokban (ma is újságokban) elég nagy számmal sze-
repelnek fölsorolások (állatok, látott nevezetességek, meghódított 
népek, városok, társadalmi osztályok, állások, melyek pl. egy 
összeesküvésbe voltak belekeverve). Ha valaki elegendő szám-
mal összevetne az ilyen fölsorolásokból, melyek ugyanabban a 
tárgykörben mozognak, úgy gondolom, ugyanolyan eredményre 
jutna, mint Dauber és Bauch a historikusok ill. csillagászok szám-
adataira nézve,3 vagyis hogy föltünűen sok itt az egyezés; és ha 
aztán megfelelő hivószókkal megfelelő szótársító kísérleteket 

1 Thumb, Germ. Rom. Monatschrift. 1911. p. 67. 
2 L. Marbe, Die Bedeutung der Psychologie für die übrigen Wissen-

schaften und die Praxis. Fortschritte der Psychol. 1 (1912) p. 31 kk. 
3 Dauber, Ober die Gleichförmigkeit des psychischen Geschehens. Fort-

schritte der Psychologie 1 (1912) p. 85 kk. Bauch, Psychologische Unter-
suchungen über Beobachtungsfehler. Fortschritte d. Psych. 1 p. 169 kk. V. hozzá 
Marbe-nek az előző jegyzetben idézett dolgozatát p. 6 k. és 40 kk. 
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tennénk, kitűnnék, hogy azoknak a felsorolásoknak a tagjai 
kiemelkedő szótársítási soroknak is tagjai; és azért nem lehet 
mindenestül a történeti valóság kifejezésének venni. Itt tehát az 
emberi gondolkodásnak, ill. beszédnek egy kitaposott útjával 
volna dolgunk: mihelyt ráteszi valaki a lábát, a legnagyobb 
valószínűséggel ugyanazokon az állomásokon ugyanabban a sor-
rendben fog áthaladni, mint a legtöbben mások. Ez természe-
tesen csak sejtés: a végső szót itt is külön vizsgálatnak kell 
kimondania; és ha igazolást nyer is, nem lehet azt mondani, 
hogy valami eget rengető dolog; azonban úgy gondolom, nekünk 
köszönettel kell vennünk minden homokszemet is, mely fölhasz-
nálható az igazság szolid otthonának építő munkálatainál. 

3. Didaktika. A tanításban is nagy szerepük van a fölosz-
tásoknak és fölsorolásoknak. Ezekben természetesen elsősorban 
logikai és tárgyi szempontoknak kell dönteniök. De ha a tárgyi 
érdek kára nélkül helyt lehet adni kiemelkedő társításoknak, 
különösen úgy amint azok kettős és többes feleleteknél érvé-
nyesülnek, úgy gondolom, lehetőleg abban a sorrendben kell 
fölsorolni a tagokat, melyben azokat a kiemelkedő társítás vagy 
társításirány nyújtja. Mert ha a fölsorolást arra az útra tereljük, 
melyet a közületnek legtöbbje legszívesebben jár gondolkodá-
sában és beszédjében, könnyebben, biztosabban, nagyobb erő-
megtakarítással járja a tanuló, mint más utat. E végből persze 
ajánlatos megint külön erre a célra előkészített kísérleteket 
végezni. De némi segítség már az is, ha erre a szempontra a 
figyelem föl van híva. Akinek nincs kificamodva az esze járása, 
írás és beszéd közben amúgy is valószínűleg a fogalmak és 
szók egymásutánjának ezt a jártabb útját fogja követni. Csak 
kétes és nehezebb esetekben lesz szükség a kísérlet támogatá-
sára; úgy mint az elme az igazság keresésében is a természetes 
logika útmutatásait követi, de kétes vagy nehéz esetben mégis 
csak hálás lesz annak a sokszor agyongunyolt logikai technikának. 

4. Gyorsírás. A gazdaságos gyorsirás arra törekszik, hogy 
a nagyon is korlátolt számmal rendelkezésre álló legfolyékonyabb, 
legegyszerűbb és így legtöbb idő- és erőmegtakarítást biztosító 
jeleket és rövidítéseket azokra a hangokra, szókra és szókapcso-
latokra fordítsa, amelyek leggyakrabban szerepelnek a nyelvben, 
hogy így a nagy rövidítéssel minden gyorsirórendszerben okvet-
lenül együttjáró emlékezetterhelés megérje a befektetést. 

Hogy egy nyelvben egy hang milyen gyakori, azt csak 
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széleskörű statisztika alapján lehet megállapítani. Erről ezúttal 
nem akarok szólni. Az egyes szók gyakoriságát a nyelvben nagy-
jából szintén meg lehet állapítani statisztikai úton sokféle és 
nagyszámú nyelvanyag feldolgozásával. Ilyen gyakoriságszótárt a 
német nyelvre gyorsirási célokra szerkesztett is Kaeding;1 de tesz 
az a pszichológusnak és valószínűleg a nyelvésznek is szolgá-
latot, és azért épen nem volna baj, ha nálunk is akadna gazdája 
az ilyen szaporátlan, nem gyorsan kamatozó szolid munkának. 
De nekem úgy tetszik, hogy a gyorsírás célját ugyanígy szol-
gálhatja egy megfelelően előkészített szótársító kísérlet is. Dauber 
ugyanis megállapította, (p. 184 kk.) hogy az ismétléses társítások 
(különféle hívásokra adott azonos feleletek) és a szóknak abszolút 
gyakorisága közt egyenes arány van; tehát egyik a másik helyett 
állhat; és így az ismétlés értékmutatója is lehet az abszolút gya-
koriságnak mutatója. Még hamarabb és biztosabban lehetne talán 
célt érni kellő hivó szóval megindított folytonos kísérletekkel. Az 
ilyen megállapításoknak a statisztikaival szemben a gyorsírók 
számára megvolna az a hasznuk, hogy az élő nyelvnek maga-
tartását mutatnák; hisz a gyorsírónak ezzel van elsősorban túl-
nyomón dolga. 

A szókapcsolatok irányát és gyakoriságát pedig alig lehet 
máskép megállapítani, mint társító kísérletekkel. Már a legegy-
szerűbb társító kísérlet is, hol egy hivószóra egy felelőszó jön, a 
kiemelkedő társításokban olyan kapcsolatokat mutat, melyeket a 
beszéd leggyakrabban követ; ezeket tehát a gyorsíró úgy tekint-
heti, mint összetett szavakat, melyeknek csak első felét kell rész-
letesebben jelezni. Megfelelően előkészített kísérletek aztán más 
gyakori összetettebb kapcsolatokra is utalnak. 

5. Diagnosztika. 
a) A gyermekek értelmi fokának vizsgálata. Az a korreláció, 

melyet Römer talált a visszamaradt gyermekek értelmi foka és 
a kiemelkedő társítások terén fölmutatott teljesítményei közt, 
módot ád a gyermekek értelmi fokának megállapítására. Nor-
mális értelmi fejlettségű gyerekeken végzett kísérletek segítsé-
gével ugyanis meg lehet állapítani az egyes életkörök értelmi 
fokának megfelelő minimális teljesítményt, (vagy Kent és Rosanoff 
vagy Römer útmutatásai szerint) és aztán könnyű lesz adott eset-
ben megállapítani, vájjon egy kérdésbe jövő gyerek megüti-e az 

1 Kaeding, Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1898. 
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átlagos mértéket. Ilyenformán a kiemelkedő társítások tekinteté-
ben való magatartás is egyikét szolgáltatja azoknak az értelmifok-
megállapító módszereknek, amelyeknek idővel a Binet—Simon-
félét helyettesíteni kell. Ma ugyanis a legtöbb pszichológus a 
Binet—Simon-féle módszer érdemének és nagy használhatóságá-
nak elismerése mellett azon a nézeten van, hogy átlátszóbb, 
körülhatárolhatóbb tevékenységeket és tehetségeket közvetlenül 
vizsgáló módszerekről kell gondoskodni.1 

b) Felnőttek normalitása. Ha elegendő számú egyénen vég-
zett kísérlettel megállapítottuk, melyik hivószónak mi a legki-
emelkedőbb stb. társítása, utána minden egyes emberre nézve 
könnyű azt is megállapítanunk, hogy összes feleletei között 
mennyi a kiemelkedő, és milyen társításirányok emelkednek ki 
nála. A kiemelkedéssel szemben tanúsított magatartás általában 
jellegzetes minden emberre és így alkalmas arra, hogy egyéni 
lelki képének (pszichogrammjának) megállapításában szintén szol-
gáltasson egy vonást. Segítsége itt annál értékesebb, mert a mód-
szer kezelése könnyű és biztos. Helyesen állapítják meg Wood-
worth és Wells: «A Kent-Rosanoff-féle kísérlet legjelentősebb 
eredménye: tapasztalati mértéket nyújt arra, vájjon szokásos vagy 
külön utakat követ-e a kísérleti személy elmejárása; határozot-
tabban : vájjon alanyi vagy tárgyi irányban mozog-e ?» (p. 74.) 
Mi legyen aztán ennek a «normalitás»-nak a mértéke, arra nézve 
még aligha ki van mondva az utolsó szó. Kent és Rosanoff ezer 
személyen végeztek kísérletet; az itt nyert gyakoriságmutató 
minden egyes szónál föl van tüntetve és egy új kísérleti sze-
mély normalitásának mértéke kiemelkedő társításai gyakoriság-
mutatóinak összege. Ez ellen azonban nagyon jogos kifogások 
emelhetők.2 A gyakorlati alkalmazás számára egészen jó heurisz-
tikai szabályt ád a Marbe-féle folyékonyságtörvénynek az a 
kiegészítése, melyet Römer talált: Ha egy kísérleti személy tár-
sításai közt sok a kiemelkedő, akkor legkiemelkedőbb társításai 
általában gyorsabban folynak le, mint azoknál, kiket kevesebb 
kiemelkedő társítás jellemez (p. 68.) 

c) Lelki rendellenességek és betegségek. «Normális emberek 
körében csaknem egyetemes a hajlandóság arra, hogy hivószókra 
egyikét adják azoknak a nagyon is korlátolt számú feleleteknek, 

1 W. Peters, Die Beziehungen der Psychologie zur Medizin. Würzburg, 
1913. p. 20 k. 

2 L. Whipple, Manuel II2 57. 
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melyek a kiemelkedő társításokat alkotják.» (Kent and Rosanoff 
p. 14.) Ebből következik, hogy az abnormis emberek e maga-
tartástól eltérnek. Annak idején már Aschaffenburg megállapí-
totta, hogy «normális embereknél több mint 50/o logikátlan, több 
mint 4°/o hangutánzó társítás nem fordul elő.» (Psychol. Arbeiten 
1 p. 295.) Rámutattunk, hogy általában sikerült korrelációkat 
találni az egyes lelki beteg kórképek és ezeknek a kiemelkedő 
társítások és társításirányok tekintetében követett magatartása 
közt. Ez pedig elég fogódzó pontot nyújt arra, hogy a társítási 
kísérletekben már könnyű kezelhetőségük miatt is értékes diag-
nosztikai módszert lássunk, amit a pszichiáterek csakugyan föl 
is ismertek.1 

d) Tatbestandsdiagnostik. Újabban jogászok és érdeklődő 
laikusok körében is nagyobb érdeklődést keltettek azok a vizs-
gálatok, melyek Freud iskolájától vették indításukat, módszeres 
kiépítésüket Wertheimernek és Kleinnek köszönhetik, melyeknek 
lényege a következőképen fejezhető ki: Ha a szótársító kísér-
letben alkalmas hivószó olyan területet érint, melyben a kísérleti 
személy erősen érintve van (ein interessebetontes Erlebnis), külö-
nösen amely erős érzelmeket vált ki (ein gefühlsbetonter Kom-
plex), akkor a kísérleti személy a felelésével könnyen elárulja, 
hogy a hivószó ilyen, érdekeivel átszőtt területet — egy szóval, 
komplexumot érintett meg benne. Ha tehát pl. gyilkosságról 
vagy lopásról vádolt embernek odakiáltanak a bűnténnyel kap-
csolatos hivószókat, feleleteiből esetleg meg lehet állapítani 
bűnösségét.2 De csak akkor, ha sikerül találni a felelet pszicho-
lógiai jellegében olyan, tárgyilag megállapítható vonásokat, 
melyek csakis abban lelhetik magyarázatukat, hogy a felelőben 
komplexumot érintettek. C. G. Jung, zürichi pszichiáter úgy gon-
dolja, hogy ő talált ilyeneket, különösen kettőt. Komplexumra vall 
a feltűnően hosszú reakció-idő és a reprodukciós társító kísér-
letben a negatív eredmények. Ő t. i. a társító kísérletet a meg-
vizsgálandó személlyel bizonyos idő múlva megismétli azzal az 

1 L. pl. Sommer, Lehrbuch der psychopathologischen Untersuchungs-
methoden. Berlin. 1899. p. 326—388. Kraepelin, Psychiatrie. I8 Leipzig, 1909. p. 
495 kk. 

2 Rövid, jó áttekintést nyújt : Marbe, Qrundzüge der forensischen 
Psychologie. München, 1913. p. 63. Irodalom: O. Lipmann, Die Spuren inter-
essebetonter Erlebnisse und ihre Symptome. Beiheft der Zeitschr. f. ang. 
Psych. 1911. W. Peters, Der Oerichtssaal 1913. évfolyam. 
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utasítással, hogy mondja minden hivószóra azt a feleletet, melyet 
először adott. Ahol az utasítás dacára mást felelnek, ott érzelmi 
komplexum hatott zavarólag. Ám ami itten Jung első kritériumát, 
a reakció lassú lefolyását illeti, a folyékonyságtörvény mutatja, 
hogy az izolált társítások sokszor jelentékenyen lassabban folynak 
le, mint a kiemelkedők és így a hosszú reakció-idő mástól is 
jöhet, mint egy «érzelmi komplexum gátló hatásától.» Ami pedig 
a társítások reprodukciójának hiányosságát illeti, azokra nézve 
Dauber külön kísérletekkel megmutatta, hogy a helytelenül 
reprodukált társítások többnyire izoláltak ; a kiemelkedőket leg-
többször helyesen reprodukálják (p. 102 kk.)1 Nem akarnám én 
ebből Schnitzlernek azt a lesújtó következtetését levonni: «Die 
induktive Auffindung von eventuell vorhandenen Vorstellungs-
komplexen mit Hilfe des gebräuchlichen objektiven diagnos-
tischen Systems ist ganz und gar unmöglich» (p. 91.) De az bizo-
nyos, hogy e módszereknek okvetlenül szükséges javításában 
nem lehet mellőzni a kiemelkedés tényeit.2 Egyelőre persze a 
kiemelkedő társítások tana itt csak negativ szolgálatot tesz: 
elhamarkodástól óv. 

VI. A kiemelkedés j e l enségének okai. 

A képzetkapcsolásnak alaptörvényét Ebbinghaus-sal így fejez-
tük ki: «Ha tetszés szerinti lelki alakulatok valaha egy időben, 
vagy szoros egymásutánban töltötték el tudatunkat, akkor ama 
korábbi élményegésznek egy a tudatban valami okból megjele-
nült része vagy ahhoz hasonló képes a tudatba visszaidézni a 
többit is, anélkül, hogy e többinek eredeti indítékai adva vol-
nának.» Kimond-e ez a törvény valamit arra nézve, hogy adott 
esetben egy a tudatban bármi okból, tehát pl. hivás alapján, 
mint a szótársító kísérletekben, megjelenő képzet milyen mást 
fog visszaidézni? Nem kell-e igazat adnunk Tetens-nek, a 18. 
századvégi ismert filozófusnak, aki azt mondja: «Minthogy min-
den képzetnek csaknem valamennyi mással van némi hasonló-
sága és mivel minden képzet valaha számtalan mással volt együtt, 

1 Schnitzler is erre a következtetésre jut : «Affekte und okkasionelle 
Eindrücke versagen als Faktoren, den auf Gewohnheitsgebrauch (Beruf, Ge-
läufigkeit in der Sprache) beruhenden ziemlich stabilen Konstellationszustand 
der Wortvorstellungen zu beeinflussen, in der Praxis gänzlich, p. 89. 

2 Erre már G. Sáling utalt (p. 238 kk.) 
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ezért a társítás törvénye a képzetek egymásutánjára nézve nem 
ád határozottabb fölvilágosítást, mintha azt mondaná: Egy kép-
zetre a tudatban csaknem minden más képzet következhetik.»1 

És ma, másfélszáz évi tudományos kutatás után terjedelmes mun-
kája végén Wreschner azt mondja: «Assoziationsgesetze gibt es 
nicht; das allgemeine Assoziations- oder Reproduktionsgesetz ist 
eine leere Formel, die Sinn und Bedeutung erst dadurch erhält, 
was der Mensch aus seinen Eindrücken und Erlebnissen macht.»2 

De a kiemelkedés tényeiben és törvényeiben mégis, meg-
ismertünk olyan jelenségeket, melyek ezt a lemondó megálla-
pítást kiigazítják: Az egyetemes társítástörvény látszólag úttalan 
rónájában igenis minden hivószóból több, mondjuk Tetens-el — 
számtalan út indul ki, mint reprodukciós lehetőség; de ezek 
között mindig kiemelkedik egy vagy több taposottabb, és a lélek 
határozott hajlamosságot mutat arra, hogy társító tevékenységé-
ben inkább ezt járja, mint bármi mást. Ez pszichológiai nyelven 
annyit jelent, hogy a kiemelkedő társítások inkább vannak készen-
létben a fölidézés tekintetében, mint más feleletek. 

Itt aztán fölkinálkozik a kérdés, minek köszönhetik ezt a 
nagyobb készenlétüket? Mivel vannak a többinél jobban föl-
szerelve a tudatba való emelkedésért a sok lehetséges repro-
dukció közt folyó küzdelemben? 

A felelet attól függ, milyen álláspontot foglalunk el általá-
ban a képzettársítás kérdésében, milyen tényezőknek tnlajdonítunk 
hatékonyságot a képzettársításban ? Nekem úgy tetszik, elemi mód-
szeres követelmény, hogy ne kössük le magunkat egy pszichológiai 
elméletnek, hanem a lelki folyamatok elfogulatlan és a legjobb 
módszerekkel végbevitt beható vizsgálata alapján iparkodjunk 
megállapítani a képzetek tudatba-emelkedésének okait általában 
és aztán a kiemelkedő társítások okait különösen. Megbecsül-
hetetlen szolgálatot tettek itt a régebben csaknem egyeduralkodó 
angol eredetű, a lelki életet mechanizáló asszociációs pszicho-
logusok egyoldalúságainak letörésére Külpe tanítványai, neveze-
tesen Ach, Watt, Bühler, Messer, Koffka, azután Peters és Geyser, 
továbbá G. E. Müller és tanítványai. Az ő megállapításaik szerint 
egy képzetnek a tudatba emelkedését háromféle tényező hatá-
rozza meg: 

1 Ap. Ebbinghaus, Qrundzüge der Psych. I3 p. 710. 
2 Wreschner, Die Reproduktion und Assoziation von Vorstellungen. 
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1. Asszociatív tényezők, vagyis az a föltevéses kapcsolat, 
mely olyan képzetek közt terem meg és válhatik hatékonnyá, 
amelyek egyszerre vagy szoros egymásutánban voltak a tudat-
ban. Az asszociatív kapcsolatot különösen erőssé teszik és így 
a visszaidézés számára különösebb készenlétet (Bereitschaft) 
teremtenek : a jelzett pszichikai érintkezés ismétléseinek száma, az 
ismétlések célszerű megosztása, a kapcsolat régisége, asszociatív 
gátlások távoltartása, hasonló irányú más asszociatív pályák jelen-
léte, stb. 2. Reproduktiv tényezők, úgymint a jelen tudatállapotot 
közvetlenül befolyásoló ingerek tartalma, terjedelme, ereje, továbbá 
a képzetfolyamat eddigi iránya, reproduktiv gátlások távoltartása, 
az érdeklődés erőssége, érzelmek, különösen a hangulat. 3. Deter-
mináló tendenciák, vagyis a föladattól kiinduló akaratbefolyások, 
aminő a reakció-tendencia, a föladat teljesítésének tendenciája, 
egynehány gondolati tendencia, (a reprezentáló, elnevező ten-
dencia.) Továbbá a lappangó beállítás (latente Einstellung), amely 
többnyire nem közvetlenül a föladat természetéből ill. tartalmá-
ból indul ki, nem is okvetlenül jut tudomásra vagy legfölebb 
utólag, (a determináló tendenciák már a képzetfolyamat alatt a 
tudatban vannak és így működnek), de azért a föladat megoldá-
sába igen hatékonyan beleszól. A kísérletekben az utasítás 
kimondja a feladatot, a feladatból annak megoldására irányító 
determináló tendenciák sugároznak ki, és ezek a legtöbbször a 
megoldásra irányuló lappangó beállításokat teremtenek meg. 
Nagy érdeme a föntnevezett tudósoknak, hogy tapasztalati ala-
pon megmutatták, hogy a képzetfolyamat nem csupán asszo-
ciatív tényezők mechanizmusa, hanem abba beleszólnak gondo-
lati, érzelmi és akarati tényezők is.1 

Már most a lelki folyamatban egy képzetre, ill. képzet-
komplexumra az a másik képzet, ill. képzetkomplexum fog a 
tudatba emelkedni, amelyre nézve ezeknek a tényezőknek (me-
lyek közül egy vagy több zérussal is lehet egyenlő) az ere-
dője nagyobb a többinél. Es a kiemelkedő társításokra nézve a 

1 L. különösen : Watt, Exp. Beiträge zu einer Theorie des Denkens. 
1904. Ach, Über die Willenstätigkeit u. das Denken. 1905. Messer, Experi-
mentell-psych. Untersuchungen ü. d. Denken. (Arch. f. d. ges. Ps. 1906. 8) 
Bühler, Tatsachen u. Probleme zu einer Psych, d. Denkvorgänge (Arch.' f. d. 
g. Ps. 9) 1907. G. E. Müller, Zur Analyse der Gedächtnisttäigkeit u. d. Vor-
stellungsverlaufes. I. 1911. III. 1914. (Ergänzungsbände der Zeitschr. f. Psych.) 
Koffka, Zur Analyse der Vorstellungen u. ihrer Gesetze. 1913. Kap. III. 
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kérdés az, hogy az említett tényezők közül melyek vannak 
működésben, miért alkotnak a kiemelkedő társításokra nézve 
hatékonyabb eredőket mint más társításokra nézve, és honnan 
kapták ezt az erejüket. 

Nekem úgy teszik, hogy a kiemelkedő társításokra nézve 
is, mint annyi más reakció-jelenségre nézve (1. Watt és Ach) a 
döntő tényező a föladat. A mi kísérleteinkben a föladat, mely 
kifejezésre jut az utasításban, a következő: Egy vagy több hal-
lott vagy írásban látott szóra «minél hamarabb» kell egy vagy 
több más szóval felelni. Ez pedig lappangó beállítást teremt arra 
nézve, hogy a kísérleti személy a föladatnak minél könnyebb 
megoldását keresse, mert így adhat ki rajta leghamarabb.1 A leg-
jártabb, az embernek leginkább keze ügyére eső út a legrövidebb. 
A kiemelkedő társítások reprodukálása tehát a legkönnyebb, s 
ezért emelkednek ki a reprodukciós folyamatban. Hogy a szótár-
sítások kiemelkedésének ez a legegyetemesebb oka, erre nézve 
bizonyítékaim : a) Marbe folyékonyságtörvénye kétségtelenné 
teszi, hogy a kiemelkedő társítások gyorsabban folynak le, mint 
a többiek, még pedig gyakoriságmutatójukkal egyenes arányban. 
b) Orth—Mayer és Menzerath vizsgálatai megállapították, hogy 
a kiemelkedő társítások általában ahhoz a típushoz tartoznak, 
amelyben a szótársítás folyamatának nincsenek kisérő képzetei. 
c) Ha elhagyjuk az utasításnak ezt a mozzanatát: «minél gyor-
sabban felelni,» a kiemelkedés jelensége elhalványul, sőt egészen 
el is marad, d) Úgy vettem észre, hogy a kiemelkedő társítások 
és társításirányok gyakoriságmutatója az egyéni kísérletekben 
(Marbe, Orth—Mayer, Menzerath, Sáling stb.) általában nagyobb, 
mint a tömegkisérletekben (Huber, Reinhold, Dauber, Schütz, 
Schmidt stb.) és volt alkalmam kísérleteim közben tapasztalni, 
hogy a gondos utasítás, ellenőrzés és a kísérleti személyek igye-
kezete dacára is az alapvető utasítástól gyakrabban történik 
eltérés, mint ez az egyéni kísérletekben lehetséges, e) A kiemel-
kedés okául közvetlenül kínálkozó és eddig egyedül érvényesí-
tett szempont (Menzerath : sprachliche Geläufigkeit), nem lehet 
sem egyetemes, sem döntő tényező; pl. értelmetlen hivószókra 
adott értelmetlen reakcióknál szóba sem jöhet, a legtöbb kiemel-

1 Koffka, Zur Analyse stb. p. 321 ; p. 325 kísérlettel igazolja, hogy ha 
a föladatot «gyorsan» kell megoldani, ez mindig lappangó beállítást teremt a 
«könnyebb» megoldásra. 
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kedési irány kérdésében pedig eltörpül más erősebb asszociatív 
kapcsolatok mellett. 

Lehet-e már most a fönt ismertetett egyes kiemelkedés-
csoportokra nézve részletekben megállapítani, mi okozza ezek 
reprodukálásának «könnyebb» voltát? Úgy gondolom, részben 
igen: 

Nyelvtani kategóriák kiemelkedése. 
Már ennél a törvényszerűségnél is (névmásra névmással, 

főnévre főnévvel stb. felelnek legtöbben, még pedig igen magas 
százalékban) csődöt mond a pusztán asszociatív tényezőkkel dol-
gozó elmélet. Hisz a beszéd rendesen mondatokban történik és 
így asszociatív kapcsolatok elsősorban mondatrészek és nem 
beszédrészek között támadhatnak. Emellett szól az a tény, hogy 
gyerekek a társító kísérletekben sokszor az ismételten hangsú-
lyozott utasítás ellenére is mondattal, ill. mondattá való kiegé-
szítéssel felelnek (ezt a hajlamot még VI. o. gimnázistáknál is 
föltűnő nagy mértékben észleltem). Viszont fölnőttek feleletei a 
többszavas reakciókban is jobbára a hivószó nyelvtani kategóriá-
jában mozognak. 

A kiemelkedésnek sok esetben mégis asszociatív alapja van. 
Hogy számnevekre számnévvel, még pedig egy és tíz között 
rendesen a következővel szeretünk felelni, annak elégséges oka 
ennek a sornak gyakori használata. Ugyanígy vagyunk más sorok 
tagjaival is (hónapok, a hét napjai, évszakok stb.). Nagyjából 
ugyanez áll névmásokra, határozószókra is. Itt az asszociativ kap-
csolatok megteremtésében igen nagy szerep jut a nyelvtantanulás-
nak; akik igen huzamos nyelvtanításon nem mentek keresztül, 
gyermekek és egyszerű emberek, sokkal csekélyebb gyakoriság-
mutatókat tüntetnek föl épen ezekben a kategóriákban. 

Főneveknél és igéknél azonban a kiemelkedés megmagya-
rázására ez nem látszik elégnek. Igaz ugyan, hogy a nyelvhasz-
nálat gyakran együtt emleget itt is dolgokat, amiket a tapaszta-
lat sokszor együtt mutat (pl. tej-kávé-tea, ló-tehén, bátyám-öcsém) 
és ez mindenesetre eléggé megmagyarázhatja, mért marad meg 
a felelő szívesen a hivószó tartalmának körében, tehát rokonság-
névre miért reagál legszívesebben rokonságnévvel. De nem ma-
gyarázza meg, miért részesíti elsőbbségben a hivószó nyelvtani 
kategóriáját. Hisz a tapasztalat épannyiszor együtt mutatja pl. a 
tejet a fehérrel vagy az ivással, evéssel, kanállal stb. Itt aligha-
nem elemi pszichikai ténnyel van dolgunk, amely, úgy tetszik, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 15 
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egy elemi lelki törvényben gyökerez. Ez az ismerőképességnek 
az a törekvése, hogy az egyszer a tudatba iparkodó képzeteket 
és gondolatokat világosabbakká akarja tenni és nem nyugszik 
meg addig, amíg érlelésig nem hordta. Ez az érlelő törekvés 
sokszor a tudat alatt működik, mint mikor pl. valami hosszas 
fejtörésre sem jut eszünkbe, egy idő múlva azonban, mikor már 
egészen másutt jár az eszünk, hirtelen elénk áll. Ide vág, amit 
Müller és Pizecker megfigyeltek értelmetlen szótagokból álló 
sorok tanulásánál : ha a többszöri olvasást kis üres szünet 
követi, a teljesítmény sokkal jobb, mint rögtöni fölmondásnál, i 
Ebben a tendenciában látja pl. Geyser is a figyelem gyökerét.2 

Úgy gondolom, ez a törekvés, mint az alanyi érlelőtendenciának 
tárgyasítása, igen nagy szerepet visz az egyes ember beszédjének 
kifejlődésénél. Arra sarkalja az embert, sokszor lappangó beállí-
tással, hogy minél világosabb gondolatát alkossa meg lelkében 
az észleleteinek, hogy aztán annál világosabbá válhassék a 
beszédje. Ezt pedig leginkább azzal éri el, ha a szemügyre vett 
gondolatot és a tőle szinte elválaszthatatlan szót hozzáméri azok-
hoz, amikhez leginkább hasonlít, amikkel legkönnyebb össze-
téveszteni; részint hogy az egyező elemeket kiemelje, részint 
hogy a kevéssé elütő, tévesztő eltérésektől elszigetelje. Részben 
ezért szereti a kezdő szónok és író halmozni a rokonértelmű 
szókat, ezért szeret a műveletlen ember, az idióta stb. definiálni. 
Az ismerő pszichének ez az alaptörekvése nem halad, mint az 
ítéletalkotás a vonatkoztatott gondolatok körében, hanem fogal-
makban és képzetekben, és ezért természetesen a nyelvtani kate-
góriák útját követi. 

Ebben a véleményben, amelyet külön kísérletekkel és 
megfigyelésekkel kell majd megtámogatni és kiigazítani, meg-
erősít az a kiemelkedés, mely a beszédrészek között a főnévnek 
jut. Ebben a jelenségben van ugyan kétségtelenül szerepe annak 
a ténynek is, hogy a hivószók között csaknem minden kísérlet-
ben legtöbb a főnév, ez pedig beállítást teremt a főnévre, készen-
létbe helyez egy sereg ú. n. mellékasszociációt, melyek aztán 
mind a főnév felé terelik a tudatot. De pl. az Aschaffenburg-
kisérlet, különösen a Binet-féle változatban arról tesz tanúságot, 
hogy a főnév abszolút kiemelkedésben van. A használt beszédben 

1 Ap. Ebbinghaus, Grundzüge I.3 p. 690 
2 Geyser, Lehrb. d. allgem. Psychologie.2 Münster, 1912. p. 255. kk. 
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több a főnév, mint más beszédrész együttvéve.1 Ez arra utal, 
hogy a gondolkodásban a szubstancialitás kategóriája nagyobb 
helyet foglal, mint más és így a gondolkodás általában jobban 
van beállítva a szubstancia-kifejező főnévre, mint más beszéd-
részre. Ez jut kifejezésre már Aristoteles fölosztásábán is, hol a 
szubstancia, mint egyenlőrangú tag van szembeállítva az összes 
többi kategóriával. 

Rész-egész, konkrét-absztrakt. Miért követi a társítás kötött 
kísérletekben könnyebben, szabadban gyakrabban ezt az irányt? 

Semmiesetre sem azért, mert igen gyakran ebben az egy-
másutánban voltak a tudatban, úgy hogy erős asszociatív kapcsolat 
létesült közöttük; hanem itt is mélyebben, mondjuk, a lélek 
struktúrájában rejlő lelki tevékenységirányok érvényesítik hatá-
sukat. A tárgyra vonatkoztatott gondolat, azaz az itélet rendesen 
a fönt jelzett utat követi : az alany rész vagy konkrétum, az állít-
mány egész vagy absztraktum. Nem minden itélet szubszumciós — 
ebben tévedt a régi logika; de abban igaza volt, hogy mégis 
csak a legtöbb itélet az. így aztán ez az irány, mint egy tarta-
lom nélküli forma, mint funkciós dispozició van a lélekben. Ezt 
követi tehát a szótársítás is szivesebben, mint más lehetséges 
irányokat. 

Továbbá gondolkodásunk egyéni és faji haladása arra terel, 
hogy többször alkossuk meg az egésznek mint a résznek, az 
elvontnak mint a konkrétnek fogalmát és szavait. Többször gon-
dolunk és mondunk egészet, mint részt, absztraktot, mint kon-
krétet. Csak így győzzük a konkrét egyedeknek végeláthatatlan 
sokaságát, ha befogjuk néhány elvont és egész fogalom, illetőleg szó 
alá. Ezért jár a felnőtt ember elméje könnyebben és szivesebben 
a részről az egészre, a konkrétről az elvontra, mint fordítva. De 
közvetlenül és elsősorban a részszerinti és a konkrét egyed 
kínálkozik föl; a gyerek még ebben a világban gondolkodik, a 
szónok és művész, aki képzeletre és érzelemre akar hatni, ezen 
kénytelen járni, és ennek meg kell nyilvánulnia társításaikban is, 
amint ez a gyerekekre nézve csakugyan ki van mutatva. Quasi 
matematikailag ugyanezt a gondolatot így is fogalmazhatjuk: 
minden rész csak egy vagy nagyon kevés egész, minden konkrét 
csak egy vagy nagyon kevés elvont fogalom, illetőleg szó alá foglal-

1 Kirpatrik (How children learn to talk. Science 1891) szerint felnőttek-
nél 60%>. Ap. Menzerath initio. 

14* 
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ható ; ellenben egy egésznek szinte kimeríthetetlen sok része, egy 
absztraktunknak mérhetetlen sok konkrétuma van, s ezért a föl-
adatának gyors és ennek következtében könnyű megoldására 
beállított elme választás elé lévén állítva, könnyebben jut dűlőre, 
ha a kevesebb eshetőség irányában indul el. 

A hivó- és felelőszó külső formájának egyezése. Ez persze 
semmiképen sem asszociatív tényezőktől függő jelenség. Hanem 
itt lehet arra gondolni, amire először Müller és Schumann1 hivta 
föl a figyelmet, hogy a hivószó ingere perszeverál, megtapad 
egy időre a lélekben, mintegy utóképet hagy, még pedig nem a 
tartalom, hanem csak a forma — die Gestaltqualität — persze-
verál; a tartalomnak háttérbe kell szorulnia, mert a föladat oda 
szól, hogy más szóval kell felelni, mint volt a hivószó. Ugyanez 
a lelki törvényszerűség érvényesül, persze módosult körülmények 
közt, mikor egy verssor nem akar eszünkbe jutni, és aztán verjük 
a taktusát vagy dudoljuk szók nélkül vagy értelmetlen szótagok-
kal a dallamát és erre lassan eszünkbe jut a tartalom is. Itt is a 
forma, mondjuk, a hivószónak a taktusa megmarad a tudatban és 
érvényesül, már amennyire a föladattól lehet neki.2 

Ellentétek. Miért halad a szótársítás iránya szivesebben a 
hivószóval ellentétes tartalmú szó irányában, mint más uton? 
Ebben eligazíthat különösen két tény: Az ellentét leggyakoribb 
a mellékneveknél, bár kisebb mértékben hely- és időhatározók-
nál és még kisebb mértékben főneveknél is szerepel; továbbá 
gyerekeknél kevésbbé erős, de a korral eléggé lineáris arányban 
nő. Ennek a kiemelkedésnek, úgy gondolom, egyik főoka az, 
amit Ebbinghaus általános okként említ az ellentétesség magya-
rázatául azokkal szemben, akik szeretnék az ellentétesség törvé-
nyét a hasonlósági társítás törvényére visszavezetni. Ő t. i. arra 
utal, hogy a természet nagyon sokszor tár elénk ellentéteket: a 
fény mellé odarajzolja az árnyékot, a hegyeket völgyek mellé állítja, 
a halált az élet kellő közepébe; eddig még minden életben ma-
radt éhezővel éreztette a jóllakottság áldását.3 De az ember is 
a maga részéről szívesen egymás mellé állítja az ellentéteket: 
Szemléletek és gondolatok tartalmát legbiztosabban azáltal tesz-

1 Ap. Wreschner p. 252. kk. 
2 Koffka, Zur Analyse stb. p. 352. 
3 Ebbinghaus, Qrundzüge I.3 p. 640 ; Menzerath, Die Bedeutung stb. 

p. 80/81. 
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szük világosabbá, hogy az ellentéthez mérjük; régi bölcseség, 
hogy opposita iuxta se posita magis elucescunt. Áll ez különö-
sen azokra a tulajdonságokra, amelyek gyakorlati igényeinkkel^ 
ú. n. értékelő tevékenységeinkkel vannak vonatkozásban ; ezeknek 
nem annyira abszolút tartalma és mértéke érdekel, hanem inkább 
relativ értéke : nagy-e valami vagy kicsiny, szegény-e valaki vagy 
gazdag, gonosz-e vagy jószívű — ezt akarja tudni rendesen gya-
korlati eszünk. És ez a gyakorlati igény aztán az ellentétek gya-
kori használatára sarkal és így erősebb asszociációt teremt, mint 
amilyenek a többi lehetséges vonatkozások. Vegyük még hozzá, 
hogy az ellentétek nagyon alkalmasak arra, hogy hatalmas érzsé-
seket váltsanak ki, épen mert nagy értékkülönbségekre utalnak, és 
ezért költők és szónokok is gondoskodnak róla, hogy a király 
mellől ne hiányozzék a koldus, boldogság mellől a lehangolás. 

Kiemelkedő társítások. Honnan van, hogy könnyebb egy 
hivószóra a kiemelkedő társítással felelni, mint mással ? 

Itt, úgy gondolom, mindenekelőtt különbséget kell tennünk. 
A nagy gyakoriságmutatóval rendelkező kiemelkedéseknél a 
reakció könnyúségének döntő oka kétségtelenül egy asszociatív 
tényező : a gyakori nyelvhasználat kapcsot teremtett a hivószó és 
kiemelkedő társulása közt, mely erősebb, mint más szavakkal 
való kapcsolat. Erre szinte ujjal rá lehet mutatni ott, hol a ki-
emelkedő felelet egy sornak következő tagja, mint pl. hétfő-kedd, 
vagy nyelvi kiegészítés, mint pl. karácsony-fa. Továbbá a legtöbb 
kiemelkedő társítás vagy a beszélt nyelvben, vagy a nyelvtanok-
ban, vagy tárgyaik által a közönséges életben igen gyakran 
együtt szerepelnek. Ezért a kiemelkedés jelensége ez esetben nem 
egyéb, mint a nyelvi gyakorlottságnak következménye. Ebből 
magyarázom, hogy eddig nem sikerült egyértelmű vonatkozást, 
korrelációt megállapítani egy személy értelmisége és a kiemel-
kedő társításokban való részvétele között. Mert, hogy ezek a 
közönséges szókapcsolatok jól kezeügyére vannak-e valakinek, ez 
elsősorban nem annyira az értelmiségen, hanem a nyelvkészségen 
múlik. Ezért, úgy gondolom, gyorsíróknál, szónokoknál, íróknál 
és talán nőknél általában nagyobbnak kell lenni a kiemelkedő 
társításokban való részvételnek és innen van, amit Németország-
ban magamon tapasztaltam, hogy az ember máskép társít olyan 
nyelven, melyet tud ugyan, de nem használ állandóan gondola-
tainak alakításában. Hogy magas mutatójú kiemelkedéseknek 
döntő oka a nyelvbeli jártasság, annak bizonysága az is, hogy 
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mutatójuk egyenes viszonyban van a korral a normális gyerme-
keknél és az értelmi korral az elmaradott gyermekeknél. 

Ami az alacsony gyakoriságmutatóval rendelkező kiemel-
kedéseket illeti, amely még hozzá csakis elég nagy számú kísér-
leti személy esetében mutatkozik, ezeknél, úgy tetszik, elsősorban 
nem asszociatív kapcsolatok idézik föl a kiemelkedő társítást, 
mert ott a kiemelkedő feleletnek nem lényegesen erősebb az 
asszociatív kapcsolata a hivószóval, mint akárhány más szóval-
De ha egy-egy felelet mégis kiemelkedik, erre rásegítik a követ-
kező mozzanatok : Egy-egy szóval kapcsolható gondolatok száma 
csak in abstracto kimeríthetetlen, a valóságban nagyon véges, 
amiről meggyőződhetik a tanár, mikor fölsorolásokat vagy logikai 
avagy nyelvtani példákat kíván a tanulóktól. Ennek megfelel az 
a nyelvi tény, hogy egy-egy személynek általában igen csekély 
a készenléti szókincse; tudva van, hogy akárhány tanulatlan 
ember megél 4—500 szóból, a legtöbb tanultnak sem áll ren-
delkezésére 1500—2000-nél több. Vegyük hozzá, hogy részint a 
kiemelkedő társításirányok, részint a hivószónak tartalma a fele-
lőt aránylag csekély területre állítja be, és megértjük, hogy már 
a merő valószinűségszámítás szerint is ilyenkor okvetlenül lesznek 
egyező feleletek, csak elég nagy legyen a felelők száma. Ez ma-
gyarázza meg, hogy ezek a csekély értékű kiemelkedések rende-
sen csak nagyobb számú kisérleti egyén esetében jelentkeznek 
és -— amint gyanítom — változnak a kisérleti csoportok kultur-
jellege szerint, míg a nagy értékmutatóval bíró társítások nagy-
jából egyeznek a különféle nyelvekben (Schütz). Ugyanez az oka 
annak, hogy az Aschaffenburg-féle folytonos társító kísérletben 
is annyi az egyezés. Fölfogásunkat erősíti az a tény is, melyet 
először Reinhold állapított meg Wreschner ellenében, hogy a 
kisérleti személyek növekedtével fogy az izolált feleletek száma. 
Továbbá, valószínű, hogy itt a kiemelkedő feleletek között sok 
a «gefühlsbetont», világos jeléül, hogy itt már a gépies társítás 
átmegy a képzetekkel és érzelmekkél kisértbe, aminek külső jele 
a reakciós idők növekvése. 

Értelmetlen hivószókra adott kiemelkedő feleleteknél ter-
mészetesen asszociatív tényezőkre nem lehet gondolni: a hivó-
és felelőszó itt nem hogy gyakran, hanem ritka véletlent nem 
számítva, sohasem volt együtt vagy közvetlen egymásutánban az 
elmében. Ezt helyesen állapította meg már Aschaffenburg. 
(1. p. 294.) Hol keressük tehát itt a kiemelkedés okát? Itt is a 
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föladat természete beállítást teremt minél könnyebb megoldásra. 
A legkönnyebb volna persze magával a hivószóval felelni. De 
ezt az utasítás kizárja. Mással kell felelni, és ez legkönnyebben 
úgy megy, hogy a hivószónak egy vagy két betűjét megváltoz-
tatjuk, vagy az épségben meghagyott hivószóhoz hozzáfüggesz-
tünk egy-két szótagot. Minthogy azonban a betűváltoztatásban 
vagy szótagfüggesztésben a lehetőségek száma nagyon is korlá-
tolt, hozzá még itt is vannak kiemelkedések, melyeknek való-
színűleg pszichofizikai okai vannak, kellő számú kísérleti személy 
esetében okvetlenül lesznek, akik ugyanerre az útra találnak. 
Dauber táblázatában (p. 210—211.) a kiemelkedő társítások csak-
ugyan olyanok, amilyeneknek itt levezettük. Ezzel jól összevág 
az a tény, hogy az értelmetlen kiváltságolt társításoknak érték-
mutatója jóval csekélyebb, mint általában az értelmes szóké, és 
hogy igen nagy szerep jut itt az ú. n. részleges kiemelkedésnek, 
melynek az értelmes társításokban alig van szerepe. Ugyan-
csak ennek a megfontolásnak körébe esik az a megfigyelés 
is, hogy nagy fáradtság, alkoholmérgezés, hülyeség esetében igen 
sok a hangutánzó, tehát a hivószótól pszichofizikai alkatban csak 
kevéssé eltérő felelet. 

Miért könnyebb ilyen esetekben hasonló szóval felelni, mint 
mással ? Erre ez idő szerint bajos más feleletet adni, mint azt> 
hogy «a pszichofizikai szubstancia legkönnyebben idézi föl és 
ezért legszívesebben reagál egy olyan ingerre, amelynek ingerü-
letét már átélte; de idegen ingernél még mindig könnyebben 
reagál olyanra, mely az eredetihez hasonló és pedig minél na-
gyobb a hasonlóság, annál könnyebben.» Ezt, úgy látszik, alap-
törvénykényt kell kimondani és ezzel ismét becsületre volna 
segítve a hasonlósági társítás önállósága, szemben azokkal a 
kísérletekkel, melyek ezt érintkezési társításra akarták vissza-
vezetni.1 

Szerepelnek-e a kiemelkedésnél még más tényezők is? 
Nevezetesen vannak-e az ismertetett jelenségek közt olyanok, 
melyeket abszolút kiemelkedés nevével lehet illetni (Dauber p. 
185.), és amelyek rokonságban vannak azokkal a tényekkel, me-
lyeket Marbe jellemzett először2 és nevezett el a pszichikai tör-

1 L. Koffka, Zur Analyse stb. p. 343—362. Ebbinghaus, Grundzüge I.3 

p. 640. kk. Peters, Über Aehnlichkeitsassoziation. 
2 Marbe, Über die Gleichförmigkeit des psychischen Geschehens. 

Zeitschr. f. Psychol. 56. (1910). p. 241. kk. 



2 3 2 DR. SCHÜTZ ANTAL 

ténés egyformaságának ? Ennek a kérdésnek a fejtegetése itt csak 
akkor volna helyén, ha igazolva volna, hogy ez az egyformaság 
a léleknek elemi, srtukturai tevékenysége. De épen ennek a meg-
állapítása új vizsgálat, melynek mindenesetre vannak érintkező 
pontjai a kiemelkedő társítások fönt megkísérelt elméletével. 

* 

«Úgy vagyunk gondolatainkkal, mik keresztül-kasul járják 
szellemünket, — mondja Flournoy — mint a hervadt falevelekkel, 
melyeket kavar és sodor az őszi szél. Elméletileg tudjuk, hogy 
minden levél úgy esik, amint azt sebessége és a különféle ráható 
erők meghatározzák, a gyakorlatban azonban le kell tennünk 
arról a reményről, hogy össze-vissza szállongásának ezer kerülő-
jét szabatos formulára hozzuk és megállapítsuk, hogy bonyolult 
pályájának minden pontján mekkora része van a levegőjárásnak, 
a szélrohamnak és a nehézkedésnek.» A fizikus nem is töri magát, 
hogy mindezt megállapítsa. De meg tudja mondani, mely erők 
érvényesülnek a falevél röpülésében és ismeri ezek hatékonysá-
gát. S hogyan jut ezeknek az erőknek ismeretéhez? Úgy, hogy 
a puszta megfigyelés helyébe állítja a kisérletet; folyton változ-
tat, majd bonyolít, majd egyszerűsít, míg meg nem talált leg-
alább néhány törvényt a levélnek látszólag önkényes esése szá-
mára. Ugyanez az út áll előttünk a társításoknak látszólag 
össze-vissza játékának tanulmányozásában is. Csakhogy még 
nagyon messze vagyunk attól, hogy a társítás valóságos törvé-
nyeiről beszélhessünk. Be kell érnünk vele, hogy megtaláltunk 
néhány társítási szabályt, i Úgy gondolom, a kiemelkedések tana 
ezeknek a szabályoknak a számát egy-két hasznavehetővel szapo-
rította. Talán nem sok, a laikusra akárhányszor talán lehangolón 
kevés, amit hosszadalmas és fárasztó kísérletek mint igénytelen 
kis aranyszemet kiszitálnak a tapasztalati káosz fövényéből. De 
mégis csak arany; és bárkinek jogában áll jobbat és többet adni. 

! Aschaffenburg, Kraepelins Ps. Arbeiten 1 p. 292. 
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Várkonyi Fidél dr. S. O. Cist. Budapest, Apostol-nyomda r.-t. 
1915. Szent-István-Társulat bizománya. 95 1. Ára 1 K 60 f. 

Hasznos szolgálatot tett Várkonyi hitbuzgalmi irodalmunk-
nak, mikor fenti címen külön könyvben is közrebocsátotta a 
mézajkú egyháztanító életrajzát, amely nagyrészt már a «Mária 
Kogregáció» folyóirat 1914—15. évfolyamában is megjelent. Örül-
nünk kell a legigénytelenebb munka megjelenésének is, mellyel 
szegényes vagy csak felületesen művelt hagiografiai irodalmunk 
gazdagodik. Fenti mű Meier német bencés munkájának sikerült 
magyar fordítása, szent Bernát és rendjére vonatkozó több si-
került képpel illusztrálva. 

Tizenkét fejezetben tárgyalja a művecske a középkor nagy 
szabású misztikusának és valóban döntő befolyású egyházi tanító-
jának és rendalapítójának tiszteletet parancsoló, tanulságos élet-
történetét, alkotásait, áldásos tevékenységét, kolostor-alapításait, 
korára gyakorolt rendkívüli hatását, a kor nagy mozgalmaiban 
kifejtett hatalmas közreműködését, páratlan egyéniségét, erényeit, 
kiváltképen a B. Szűz iránt való gyermeki kegyeletét, bölcs kor-
mányzói munkásságát, irodalmi tevékenységét, épületes halálát, 
jellemét és az utókornak elismerő és csodálkozó ítéletét felőle. 

Igen szépen, találó korhűségben van leírva a citeaux-i s 
clairvaux-i alapítás, Cluny-hez való viszonya, a pápai székhez 
való fiúi ragaszkodása, a keresztes hadjáratban való szereplése, 
a szerzetesek vezetésében tanúsított bölcsesége, mint misztikus 
írónak méltatása. 

Legmelegebben ajánlom épületes és tanulságos olvasmány-
ként a középiskolai ifjúságnak és mindkét nemű fiatal nemze-
déknek, mert csak nemeset, eszményit lelnek benne s szent lel-
kesedésre gyúlnak a magasztos keresztény vallásos ideálok iránt, 
amelyek iránt egyre nagyobb közönyösség észlelhető a modern 
ifjúság körében. 

Szombathely. Dr. Tauber Sándor. 
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Gróf Széchenyi István élete. Irta Friedreich István. I. kötet. 
1791—1840. Budapest. A Szent-István-Társulat kiadása. 1915. 
440 1. — II. kötet. 1840—1860. 382 1. A M. Tud. Akadémia 
által jutalmazott mű. A két kötet ára 20 K. 

Kevés azoknak a publicistáinknak a száma, akik aránylag rövid 
közéleti szereplésük alatt oly sokoldalú tevékenységet fejtettek ki 
és oly feltűnő hatással írtak és szóltak, mint a férfikora hajnalán 
elhunyt derék Friedreich István fővárosi tanár és hirlapiró, aki 
Qörcsöní Dénes írói néven aktuális, hatásos cikkekben és fel-
szólalásokban irányította a katholikus közvélemény figyelmét az 
égető napi kérdések és problémák felé. Tüzes, talpraesett, szel-
lemes, okos cikkeivel és szónoklataival ébresztgette az aluszékony, 
közönyös, bágyadt katholikusokat, ostorozta a hideglakatosokat 
és kétkulacsosokat, bátorította a harcosokat, lelkesítette a fiata-
lokat, éber figyelemmel ellenőrizte a katholikusok jogai ellen 
intézett közéleti, gazdasági, politikai támadásokat és aknamun-
kálatokat. Valóban csak akkor értékelte a katholikus társadalom 
Görcsönit, mikor a katholikus közügyek nagy kárára korai el-
halálozásával elvesztettük. A megmozdult katholikus lelkiismeret 
hálája a még aránylag fiatalon elhunyt katholikus író munkás-
ságát és emlékét egy síremlék felállítására szolgáló és szép 
eredménnyel járt gyűjtéssel kívánta némikép megjutalmazni és 
megörökíteni. 

Görcsöni iránt érzett kegyeletünk és elismerésünk nagyban 
fokozódik azáltal az örvendetes tény által, hogy a jeles katho-
likus publicista sokoldalú hirlapirói és publicisztikai tevékeny-
sége közben a szükséges pihenés idejét történetírói búvárkodás-
nak szentelte. Tiszteletreméltó ambícióval merült bele kiváltké-
pen a hazai történelem tanulmányozásába, melynek félreismer-
hetetlen bizonyítékaival cikkeiben elszórtan találkozunk. De külö-
nös kedvteléssel és, mint jelen hatalmas munkája igazolja, nagy 
szakértelemmel foglalkozott gróf Széchenyi Istvánnak, a legna-
gyobb magyarnak életével, közgazdasági, társadalmi, politikai, 
államférfiúi működésével, korára és korunkra gyakorolt hatásá-
val, egybehasonlítva kora vezetőférfiának, nevezetesen Kossuth 
Lajosnak közéleti pályafutásával, irányelveivel, programmjával és 
hatásával. 

Jelen kétkötetes, hatalmas munkáját történetírói tehetségé-
nek és nemes ambíciójának aere perennius emlékét életének 
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utolsó évében adta be a Magyar Tudományos Akadémiának, 
mint pályaművet az akadémiának Széchenyi István gróf életrajz-
pályatételére. A tudós társaság hivatalos bírálóinak eltérő állás-
foglalása következtében nem nyerte el ugyan e munkájával a 
Széchenyi-életrajzra kitűzött pályadíjat, de mégis magas pénz-
beli jutalommal és dicsérő elismeréssel honorálták az akkor már 
elhunyt jeles publicista és történész munkáját. A legmagasabb 
és leghivatottabb helyről jött eme babérkoszorú már nem lelte 
életben, mert nem sokkal előbb korai halál áldozatává lett. 

Teljes elismerés illeti meg a Szent-István-Társulatot, mely 
kegyeletes áldozatkészséggel vállalta magára Friedreich derék 
munkájának kiadását két vaskos kötetben. Ezzel találóan és meg-
felelőképen rótta le hazánk legelső irodalmi társasága háláját és 
elismerését az elhunyt katholikus iró iránt, aki teljes életében a 
katholikus közügyeknek és irodalomnak volt termékeny, hasznos 
munkása. 

Előrelátható volt és nagyon természetes is, hogy Széchenyi 
életrajza különböző elbírálásban részesül, miként különféleképen 
fogadják és bírálják meg még hivatott szakemberek is Kossuth-
nak, Deáknak, Andrássynak és bármely más korszakalkotó állam-
férfiúnak életrajzát. Habent sua fata libelli! Mert bármint csür-
jük-csavarjuk a dolgot, ily nagyemberek életrajzának megbirá-
lásánál és a velük szemben tanúsított állásfoglalásnál befolyásoló, 
gyakran irányító, sőt döntő szerepet játszik a bírálónak az illető 
államférfiúról és politikai értékléséről, nemkülönben közéleti ha-
tásáról alkotott egyéni felfogása is. Részben ez a körülmény, 
részben a bírálói mérce különböző alkalmazása különböző 
birálatott hozott felszínre Friedreichnak jelen Széchenyi-élet-
rajzáról is, bár mindannyi megegyezik abban, hogy kiváló, ér-
tékes, maradandó irodalmi beccsel biró munka, amely az aka-
démia dicsőítő elismerésére és jutalmára érdemesen rászolgált. 

Elismerem én is, hogy Friedreich munkájának tartalmi ér-
tékét és történetirodalmi jelentőségét nagyban fokozta volna a 
Széchenyire és korára vonatkozással biró külföldi irodalom ér-
tékesítése, ahonnan szerzőnk édes-keveset merített; nagyban 
emelte volna továbbá a mű historiográfiái becsét, ha szerzőnk 
tüzetes és önálló forrástanulmányokat végezve, ezek eredményeit 
is felhasználta volna; nemkülönben, ha Széchenyi feljegyzéseit 
nyomtatásban még nem közölt levélváltásait, egyéb kéziratait és 
naplóját is felhasználta volna. Mindazonáltal a Wesselényire, 
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Széchenyire és korára vonatkozó nagy irodalmi anyagnak szor-
galmas összegyűjtése, önálló ítélettel és pedáns lelkiismeretesség-
gel való feldolgozása, Széchenyi életfolyásának, politikai, katonai, 
nemzetgazdászati elveinek és szereplésének szabatos kidomborí-
tása, az egész kornak, szellemének és politikai áramlatainak 
helyes megítélése és egybevetése és mindezek között Széchenyi-
nek beleállítása, olyan előnyei és kiváló tulajdonságai Fried-
reich könyvének, hogy minden túlzás és nagyítás nélkül elmond-
hatjuk, miszerint omne túlit punctum, alapos, kimerítő, nagy 
látókörű és eddig meg nem közelített történelmi életrajzot nyúj-
tott Friedreich jelen munkájával. 

Ami Széchenyi egyéni és politikai jellemzését és méltatá-
sát, Kossuthtal és elvbarátaival folytatott szenvedélyes irodalmi 
vitatkozását és ennek Kossuth és párthivei előnyére szolgáló be-
állítását illeti, mindenesetre Friedreich teljes őszinteséggel és 
történetirói határozottsággal Kossuth iránt való rokonérző ala-
nyiságát juttatta kifejezésre, azonban, szerény véleményem sze-
rint, ezáltal korántsem kisebbíti Széchenyi nagyságát, mert min-
dig és mindenütt a hiteles történelmi szilárd talajon áll, melyről 
soha egy tapodtat nem akar lelépni. Mint befejezősoraiban ön-
igazolóan mondja Friedreich, történetet akart írni, Széchenyit 
olyannak feltüntetni, amilyen és aki csakugyan volt. Helyesen 
mondja, hogy Széchenyi «pályájának igazolását ma már nem 
tartjuk egynek a Kossuth pályájának kárhoztatásával; cseleke-
deteit nem nézzük a kritikátlanság bámulatával; nem keresünk 
benne rendszeralkotó filozófust sem s nem állunk meg alakja 
előtt a megmagyarázhatatlan rejtélyeknek, a megérthetetlen szfin-
szeknek kijáró csodálkozással. Szerepét s jelentőségét nemze-
tünk történelmében legklasszikusabban Kossuth Lajos jellemezte, 
mikor legnagyobb magyarnak mondta, amiért a legalkalmasabb 
időben bátor fellépéssel megállapította a nemzet betegségét és 
orvosságát. Ebben rejlik nagyságának alapja». 

Mindent egybevetve és mérlegelve, teljes határozottsággal 
valljuk, hogy Friedreich Széchenyi-életrajza komoly, ihletett, 
szakavatott történetirói munka, amely beláthatatlan időkig vilá-
gító és útbaigazító fáklya gyanánt fog szolgálni mindazok szá-
mára, kik Széchenyit és korát megismerni, tanulmányozni és abba 
belemelegedni akarnak. A Magyar Tudományos Akadémia csak 
magát tisztelte meg, amikor az elismerés méltó pálmájával jutal-
mazta a jeles tudós posthumus irodalmi hagyatékát. A Szent-



240 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

István-Társulat pedig az egész katholikus közvéleményt megör-
vendeztette azáltal, hogy köteles kegyeletét ennek a hatalmas 
monográfiának kiadásával kifejezésre juttatta. 

Szombathely. Tauber Sándor. 

A középkori nevelés története. Vezérfonál egyetemi előadá-
sokhoz. Irta dr. Fináczy Ernő, a budapesti egyetemen a peda-
gógia nyilv. rendes tanára. Ára 8 K. 

Ez a könyv egy átélt könyv. Ez a könyv hosszú, fáradsá-
gos, rendkívüli szorgalomnak és egyúttal a középkor szereteté-
től áthatott léleknek érett gyümölcse. Rajta van a fóliánsok illata, 
a felkutatott forrásmunkák közvetetlen tanulmányozásának varázsa 
és ép azért meggyőzően, őszintén és szellemmel szól hozzánk. 
Ezt a művet a szerző sokáig hordozta lelkében, több éven át 
előadta és így eleven erejét már a nyomtatás előtt ismerte. Az 
idő egyes gondolatokat letompított, másokat élesebb világításba 
helyezett, legalább én úgy emlékszem vissza. 

Most a szerző élvezete, látása már közkincs. Öröme mind-
nyájunk öröme ; ama letűnt kornak megihlető varázsa a mi él-
ményünk is. A szerző szeretettel emel minket is a tudás és a 
képzelet szárnyaira, hogy lássuk, milyen is volt az a középkor; 
milyen forrásokból táplálkozott; miként cseperedett fel; mikép 
jelent meg delelőjén ? így tudjuk csak méltányolni azt a kort és 
így tudjuk a jövőre való kihatását megérteni. 

Ma minden készen van. Ma a művelődés legfinomabb és 
leggazdagabb eszközei, intézményei környeznek. Ma nagynevű 
tudósok, irók világában élünk. Ma egy gazdag és hatalmas kul-
tura minden áldását élvezzük és legfeljebb azon törjük fejünket, 
mint lehessen a növekedő lelkeket simán és okosan, lehetőleg 
könnyen és mégis komoly egyéni munka árán is a szellemi élet 
részesévé és egyúttal annak komoly munkásává avatni. A közép-
korban nem így volt. A középkor a letűnt klasszikus világ rom-
jain épült fel. A középkori ember a görög-római világ öröksé-
gébe lépett, de más volt a nemzeti múltja, más a jelleme, más 
az éghajlata és a talaj viszonyai, mások az erkölcsi és vallási 
nézetei, főleg, mikor a kereszténységet átvette. A középkori em-
ber a klasszikus világ műveltségében és hagyományaiban; val-
lási, erkölcsi és politikai felfogásában; a költészet, a bölcselet 
emlékeiben nem látott atyai örökséget, nem érezte, hogy ő abból 
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a gyökérből nőtt ki, arról a fáról szakadt le. A középkori ember-
nek saját lelkéből kellett, mint életforrásból kiindulnia, neki saját 
kulturát kellett teremtenie. A klasszikus világ nagy hagyományai 
természetesen őt is környékezték; annak szellemét ő is élvezete, 
de azt előbb lelkébe be kellett illesztenie, a saját lelke és a klasz-
szikus lélek között az ürt át kellett hidalnia és csak akkor válha-
tott reá nézve a klasszikus kor életerővé, a művelődés forrásává. 

Ezt a nagy átértékelő folyamatot a keresztény középkor 
számára az egyházatyák indították meg, akik keresztény lélekkel, 
de a klasszikus világ műveltsége iránt mégis őszinte szeretettel 
átvettek a régiből mindent, ami a keresztény műveltségbe beil-
leszkedett és ott is áldásos lehetett. 

A középkori nevelés történetében ép az az izgató látvány, 
mint nő nagyra lassan-lassan a középkori ember a klasszikus 
világ emlőin ; mint sajátítja el annak egész tudását, még pedig 
úgy az elemi ismereteket, mint a magasabb bölcseleti problé-
mákat is és mégis miként bontakozik ki a haladó élet szükség-
leteinek nyomása alatt a klasszikus szellemből és mint tér át a 
nemzeti nevelésre vagy, mondjuk, akkor még a lovagias neve-
lés feladataira. 

A szerző érző lélekkel mutat arra, mekkora volt a közép-
kori ember tudásvágya és érdeklődése az ismeretek iránt; mily 
önzetlenül és az anyagi haszon minden várása nélkül mennyi 
szeretettel keresték fel a jelesebb tanárokat, a hírnevesebb inté-
zeteket, hogy a bölcsesség és tudás áldásaiban részesüljenek. És 
valóban a tudásnak hatalmas lángja lobogott fel azok lelkében, 
akik a középkor legnagyobb intézményeit, az egyetemeket elő-
ször elgondolták és azután valóra váltották. 

Igaz, hogy a nevelés intézményei a középkorban kezdetle-
gesek, a nyújtott tananyag fogyatékos ; a módszer hiányos ; 
a fegyelmezés kemény, de lehetett-e akkor mindez máskép? 
Lehet-e a gyermeket kérdőre vonni azért, mert még gyermek? 
De aki behatol mindezekbe a kicsinységekbe, látja, hogy a szűk 
és sokszor naiv dolgok mögött hatalmas, izmos lelkek lüktetnek. 
Főleg, aki átrágja magát azokon a súlyos bölcseleti kérdéseken, 
amelyekkel e kor megküzdött, amelyeket átértett és átbirált, 
akkor látja, hogy a középkori ember éles tekintettel, hatalmas 
logikai készséggel, igen átfogó szellemmel bírt. 

Szeretett az mindent. Szerette a triviumot és a quadriviu-
mot; szerette a természetet (és ezt nagyon hangsúlyozom, mert 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 16 
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az erre vonatkozó adatokat most gyűjtjük); szerette a költésze-
tet ; szerette a művészetet ; a lovagias erényeket és örömöket, 
szóval tudott komoly tudós, harcos, költő és művész lenni. 

Ha valaki csak úgy futtában, a szívnek odatapadása nélkül 
nézi, mit és hogyan tanítottak akkor, hát bizony nagyon szegé-
nyes felfogást nyer a középkori nevelésről. De ha tudni akarja, 
mit ért a középkori ember mint bölcselő, olvassa szent Tamást, 
Bonaventurát stb. ; mit ért mint természettudós, tanulmányozza 
Roger Bacont és Nagy Albertet ; mit ért mint költő, olvassa a 
középkor lovagregényeit, királymondáit és Dantét; mit ért 
mint technikus és építész, nézze a nagyszetű templomokat, a re-
mek középületeket, a ragyogó palotákat! Ezek azok a nagy és 
hatalmas tények, amelyek a középkori nevelésre, tudásra és 
világnézetre rávilágítanak és azt a maga nagykorúságában be-
mutatják. 

És ezt az érzékeny látást megszerezzük, ha Fináczy művét 
olvassuk és tanuljuk. A szerzőnek van meleg szive, éles tekin-
tete és őszinte lelkesedése a középkor iránt és fel tudja ben-
nünk is mindezen érzéseket gerjeszteni; fel tudja nyitni szemün-
ket, hogy elfogulatlanul és méltányosan értékeljük azt a homályba 
eltűnő kort. 

Budapest. Trikál József. 

Dr. Nagy János: Krisztus a háború tengerén. Az Urak 
Mária-kongregációjában az 1915. év nagyböjtjén tartott öt kon-
ferenciai beszéd. 8° 51 old. Eger, 1915. 

Nagy János dr.-nak nincs szüksége arra, hogy hangzatos 
címeket használjon beszédeihez: Igaz gyöngy és göröngy, A sírok 
derűje stb. Ezek nélkül is meg fogják becsülni beszédeit hitszó-
noki gondos és buzgó munkálkodása után. Ezek a* címek ritkán 
is fedik a tartalmat, tehát csak hatást keresnek. 

Nagyon figyelmesen átolvasva a füzetet (1. Lelkünk Isten-
nél van otthon, 2. Menjünk Istenhez, 3. Elszakaszkodás a föld 
gyönyöreitől, 4. Halhatatlanság, 5. A kereszt szentsége és diadala) 
és mérlegelve mindent: a szónok tehetségeit, hallgatóságát, a 
célt, melyre törekszik, stb., mindjárt feljegyzem Nagy dr.-nak 
egyetlen fogyatkozását, azt, hogy nagyon szónok. Ez az ő szó-
noki nevének nem árt, ő maga pedig megérti, hogy jobban sze-
rettem volna azt mondani, hogy apostoli irányú homiléta. Való-
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8zinűleg az is, ha templomi szószékről s a megszokott vegyes 
hallgatóságnak beszél. Ez azonban annyira a valódi irány az 
egyházi szónoklásban, hogy soha semmiféle hallgatóság előtt, még 
ha nagyon fegyelmezetten élő kongregációsok előtt beszélünk is, 
nem szabad vele szakítani. Prohászka püspöknek tavalyi soproni 
beszédei (kivéve talán a férfiaknak tartott második beszéd egyik 
részét) ugyancsak minták arra, mint kell a nagy igazságokat 
apostolian, a megszentelés céljára alkalmasan előadni. 

A jelen beszédek számára összeszedte Nagy dr. legjobb 
gondolatait, azoknak kenetes és költői szárnyalást adott. Látjuk a 
beszédeken, hogy szerzőjük tételein sokat elmélkedett, nagy szor-
galommal igyekezett minél több érvet, gondolatot belevinni be-
szédeibe és ezeket a háborús vonatkozásokkal minnél aktuáli-
sabbakká tenni. Nyelve gördülő, szép magyar nyelv. Azt gon-
dolom, mindenki avval távozott auditóriumából, hogy nagyon 
tanult, buzgó paptól, akinek nagyon jó érzéke és izlése is van, 
hallotta az örök igazságokat. Már ha olvassuk a beszédeket, ez a 
vélemény megmarad ugyan, de épen a gondolatgazdagság miatt 
egy kis duzzadtság mutatkozik hellyel-közzel. Nagyméretű mon-
datok, szinonimák, sok kérdés, olykor zavarnak. Ezt a duzzadt-
ságot azonban bizonyosan nem érezték a hallgatók. A 14. oldalon 
a Bossuet-idézet alighanem spurius; ezeket a gondolatokat más-
nál is szebben olvastam. Maeterlincket a római itélet után nem 
kellene idézni. Nordeau Miksa nem igen tartozik «a világ elis-
mert nagyjai» közé. Se Humboldtot, se Shaksperet nem vezet-
ném fel azzal az idézettel. Mindezek kis dolgok. Semmit se 
rontanak Nagy János dr.-nak érdemein. Nagyon melegen üdvöz-
löm lelkes szép beszédeiért. 

Budapest. Dr. Wolkenberg Alajos. 

Túri Béla, A háború belülről nézve. Budapest, 1916. Az 
«Élet» kiadása. 290 1. Ára 3.50 K. 

Tudjuk mindnyájan, micsoda nagy érték a magyar katho-
likus társadalom politikai küzdelmében a 21 éves «Alkotmány» 
és hogy micsoda érték az «Alkotmány»-ra s így az egész ma-
gyar katholikus társadalomra nézve is: a Túri Béla tolla. Akik 
végigláttuk ennek a tollnak küzdelmét, bizonyságot teszünk arról, 
hogy ez a toll Istennek, egyháznak és hazának forró szeretet-
tüzében acélosodott és finomodott meg. 

16* 
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Túri Bélát még újságcikkeiben is mélyreható felfogás, szé-
les európai látókör, nyugodt, de meg nem alkuvó, öntudatos 
katholikus meggyőződés jellemzi és az, hogy folyton tanul, hogy 
lelke, szelleme minden fontosabb irodalmi terméket befogad a 
legmodernebb irányokból is s azoknak értékes gondolatait a 
saját lelkén szűri át. Innen van írásában, kifejezéseiben, szóköté-
seiben és képeiben az újság s a modern vonás. 

Könyve «egyszerűen papírra vetése ama pillanatnyi lelki 
átéléseknek, melyeknek a világháború hatása alatt részesei vol-
tunk» (8.1.). Azt találja, hogy a háború az írók szellemét is fel-
felé irányította; megtanította őket ismerni magasabb eszményt 
is az eddigi önzésnél. A saját benyomásait — átéléseit — beszéli 
el őszinte, közvetetlen hangon, amiket Berlinben nyert (21—39.), 
Sombart, Schrörs, Wundt könyveiből merített (45—65.). Azt 
tapasztalta hogy a német nép minden rétege mélyen át van 
hatva attól a lelkes gondolattól, hogy háborúja épen a műve-
lődés s a nemzetek békéje szempontjából elkerülhetetlenül szük-
séges és hogy Németország az egész világ összes népeinek igazi 
eszményeiért harcol. Ezért fogja fel minden német a lelke leg-
mélyebb komolyságával a háború ügyét. 

A német háborús irodalom néhány főképviselőjének müvét 
is a Túri Béla lelkén át ismerjük meg. Amit ír, az az ő lelké-
nek a képe. Nem száraz ismertetés. Werner, Sombart (Händler 
u. Helden) az angolban kalmár, önző, csak kényelmet és sportot 
űző szellemet, a németben pedig hős, altruista, állami közös-
ségének élő szellemet lát. A katholicizmusra csak a német győ-
zelem kivánatos. Ezt bizonyítja H. Schrörs is (Der Krieg u. der 
Katholizismus). Ha pedig Wundttal (Die Nationen und ihre 
Philosophie) a népek karakterét bölcseletükből akarjuk megismerni, 
úgy a francia skepsis s az angol utilitarizmus-sal szemben egyedül 
a német «Wille zur Pflicht» vitte előre az emberiség ethikai 
életét. Ugyancsak az angol és német állapotokra világít Ruttkay 
Vilmos (A világháború) és Normann Angell (Rossz üzlet a há-
ború) könyveinek birálata is. (71—87.) Még ezeknél is érdeke-
sebb azonban az a kép, amit igazán mesteri kézzel rajzol Túri 
Béla «a kettős orosz lélek»-ről (99—143). Masaryk (Europa u. 
Russland) után hatalmas vonásokkal állítja elénk Pobedonoscev-
nek alakját, akiben mintegy megtestesül a hagyományos orosz 
szellem a moszkovita carizmus és az orthodoxia alakjában. Mint 
mélységesen szomorú halk zene kiséri a jobb sorsra érdemes 
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orosz néplélek életét az orosz nagy erdő sóhaja s a nagy keresz-
teknek inkább elszomorító, mint vigasztaló beszéde. Elszomo-
rodott lélekkel olvassuk a könyv e lapjait. Lelkünk csak akkor 
kezd éledni, amikor XV. Benedekben szemléljük az egyházban 
rejlő óriási erkölcsi erőt (147—168.); halljuk az ő ajkán a békét 
sürgető hangot, mely hang isteni tekintéllyel hangzik át a lángba 
borult világ véres csataterein: «Vessetek véget a rettenetes mé-
szárlásnak... felelősséggel tartoztok!...» 

Az utolsó rész «Napról-napra» címen (171—290.) a háború 
kezdetének, az 1914. jún. 28-tól 1915. nov. 11-ig történt esemé-
nyeknek nem annyira történeti, mint lelki naplója. Ebben a rész-
ben a szerző az események szálait bontogatja ügyes kézzel. Jól 
esik látnunk a komoly és erélyes rendreutasítást, melyben a szé-
gyenletesen kisértő «összmonarchia» gondolatát részesíti. Ádventi 
gondolatai (205.) a Megváltó-várásról igazi keresztény gyöngyök. 
«Minden sóhaj, mely a véres csatamezőkön és az elhagyott tűz-
helyeken a szivekből felszáll, mi egyéb, mint a lélek mélyéből 
feltörő sóhaj a megváltás iránt?» Ez a tartalma Túri Béla mű-
vének. S ez a tartalom igazolja, amit a könyv címében igér. Finom 
tollal, éles boncoló szellemmel megírott műve igazi nyeresége 
irodalmunknak, mely előtárja a háborút, nem a csataterekről, 
hanem az ő lelkéből, onnan — belülről nézve. 

Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor. 

Dr. Kass József, Magyarok vigasztalása. Budapest, 1916. 
A Szent-István-Társulat kiadása. 403 lap. Ára 1.80 K és 3 K. 

Annak a magyar népnek, mely hazánkban s a kettős mon-
archiában a leghősiesebben küzd s a legtöbbet szenved, a lel-
kéhez vigasztaló jóbarátként simul ez a könyv. Nyugodt, igazi 
magyaros higgadt észjárással tapogatja a szenvedésnek eredetét, 
végét s a nagy kérdést, hogy hogyan egyeztethető meg a szen-
vedés az isteni Gondviseléssel ? 

A szenvedésnek ősforrása az eredeti bűn: «Minden rossz-
nak bűn az atyafisága» (5). Célja, vége a szenvedésnek Isten 
akarata szerint : a lélek üdvössége. Ez a fő, amit Isten akar. Sok-
szor kemény eszközökkel is, ha szükséges. Mint amilyen a háború. 
Mert mélyreható bajra gyökeresen igazító orvosság kell. S a 
magyar társadalomnak valóban mély, nagy bajai voltak. A hitet-
lenség, a hazug kultúra, a rang- és címkórság, az egyszerű élet 
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hiánya, az iszákosság, a bujaság s a mindjobban terjedő gyer-
mektelenség. Ezekre a rettenetes bajokra gyökeresen javító orvos-
ság a háború. 

Isten mértéke szerint csak a bűn a tulajdonképeni rossz. 
Minden más baj, bármily kellemetlen és fájdalmas is, valójában 
az Isten áldása. Még a háború is. Csak élő hittel, Isten szerete-
téből viseljük. Mert semmi se bizonyítja, hogy Istent szeretjük 
úgy, mint ha a szenvedés keresztjét türelemmel hordozzuk. Igaz, 
erre csak hitében erős lélek képes. Aki mindent, ami vele tör-
ténik, az örök élethez mér, ahhoz hasonlít, mindent aszerint 
értékel. Ez az a gondolat, hogy lélekkel kell megfognunk a 
világot (292). A hit s a remény tehát megbírja, megfejti a szen-
vedést, a szeretet pedig boldogságot csinál belőle (325). Isten 
csodálatos bölcsesége az, hogy épen a szenvedést, épen a bűn 
termését fogadja tűlünk érdemes áldozatul (323). 

Ki kell külön emelnünk a könyv utolsó fejezetét, melyet a 
tulajdonképeni magyar népnek szánt a szerző. «Magyarok fel-
támadása» a címe. Beszél a fajról, melyet szerinte (és helyesen) 
nem annyira külső jegyek, mint inkább a közös származás s a 
faj lelkével való történelmi közösség jellegez. A magyar faj ösz-
szenőtt a magyar földdel, a kereszténységgel és szent István koro-
nájával. Ezt a történeti nemzetfentartó s a mostani háborúban 
is legérdemesebb fajt fejleszteni, erősíteni kell testileg, lelkileg, 
erkölcsileg; tudományban, művészetben egyaránt. De fejlődése 
csak az lehet, ami a magyar faj természetének és történelmi örök-
ségének, fejlődésének megfelel. Idegen hatásokat is el kell fogad-
nunk tudományban, politikában és szociális intézményekben, de 
ezeket a magyar faj természetéhez és történelmi hagyományaihoz 
kell hozzásimítanunk. 

Három szomorú megfigyelést szögez le a szerző műve 
végén: 1. Nincs igazi, régi ízű magyar intelligencia. 2. Nincs 
gerinces keresztény meggyőződés. 3. A magyar nemzet szellemi 
életét nem magyar lélek fakasztja. Ez a csakugyan «Bús ének 
szegény magyarokról» (369). Reménye csak a harcból komolyabb 
és magyarabb lélekkel visszatérő és az itthon szenvedő magyar 
népben van. De a fajmagyarság jövője követeli: 1. Hogy épen a 
fajmagyarokat földhöz kell juttatni (392) s 2. hogy épen a faj-
magyar nép gyermekeiből minél többet kell az intelligens pá-
lyákra képezni. Ez rövid tartalma Vass könyvének. 

Ha magyaros, népszerű irályáról akarok szólni, azt kell 
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mondanom, hogy nyelvének tősgyökeres magyarsága úgyszólván 
páratlan. A nagy Pázmánynak hatása ugyan kézzelfogható. Ami 
nagy dicséretére szolgál. De ha összehasonlítjuk (mint ahogy én 
összehasonlítottam) Pázmány idevágó prédikációival (vízkereszt 
ut. III. vas. 1., húsvét ut. III. vas. 2. «Modicum», s az áldozó-
csüt. ut. vas.), azt kell mondanunk, hogy Vass irályában ugyanaz 
a magyarság megvan, de sokkal szebb; megvan benne az azóta 
finomult s helyes irányban fejlődött magyar nyelv és pedig a 
költői szépségben ragyogó magyar nyelv ! A lelkünk valósággal 
örül : micsoda gyönyörű nyelv ez a magyar nyelv ! Az a közve-
tetlenség, ahogy a folyton szeme előtt lévő jó magyar testvérrel 
társalog, szinte bámulatos. És ez a meleg közvetetlen hang egy 
pillanat alatt leheletszerű könnyedséggel emelkedik a szónoki 
vagy költői magasba. A hazának oly szép, ragyogó képét, mint ő 
(22, 47, 48, 209, 316), csak kevesen rajzolták meg. A magyar 
föld képe, mely érzi és őrzi lábnyomainkat (305, 306, 316); a 
kisgyermek képe (331, 332, 337) ; a magtalan asszony képe (337) 
szinte drámai erővel hat lelkünkre. És az a pár sor, amit édes 
atyjának szentel (317)? Áldott a kéz, amely írta. Pár szóval 
hány lélekben fogja fölkelteni a szülő szeretetét! 

A háborús irodalom egyik legértékesebb gyöngye Vass dr. 
könyve. Adja Isten, sok könnyet szárítson, sok lelket tereljen a 
vigasztalás forrásához, Krisztus Urunk áldott keresztjéhez. 

Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor. 

C. Telch: Epitome theologiae morális, e Summa Theologiae 
morális P. Hier. Noldin S. J. Oeniponte, 1915. Ed. III. emenda-
tion 564 1. 

Magyarul így lehetne nevezni e könyvecskét : Noldin 
mogyoróhéjban. A theologiai tárgyak közül az erkölcstan az, 
melyet a papnak folyton kell tanulmányoznia, mert épen úgy van 
rá szüksége, mint az ügyvédnek a magánjogra, vagy az orvosnak 
a maga kézikönyvére. Nagy tévedés volna azt hinni, hogy a 
lelkek vezetésének nagy és művészi munkájában teljesen elegendő 
az az irányítás, amit a papnak természetes józan esze ad. A józan 
ítélőképesség ugyan föltétlenül szükséges kellék és semmiféle 
tanultsággal nem pótolható, ámde minthogy a lelki élet nagyon 
szövevényes, minthogy az általános erkölcsi elveknek gyakorlati 
alkalmazása sokszor nagy penetrációt és finomságot követel s végre 
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minthogy az erkölcsi törvényeknek igen nagy része pozitív, jogi-
természetű előírás, melyet a puszta józan észből bajosan lehet 
kitalálni: a józan Ítélőképességet állandóan élesíteni, finomítani 
kell, legalább is meg kell azt tartani abban a frisseségében, melyre 
a morálisnak alapos áttanulmányozása által egyszer szert tett. 

E tekintetben pedig egy jó kivonat, amilyen ez is, sokszor 
jobb szolgálatot tehet, mint maga a tankönyv. Az epitome, mint-
hogy rövid, gyorsabban használható, mint a vaskos kötetekből 
álló kézikönyv. Szükség esetén tehát könnyebben lehet kezelni és 
a szabad órákban való lapozgatás, olvasgatás által egyre jobban 
lehet belevésni az elmébe a legszükségesebb tudnivalókat, melyek 
a kivonatban érveik és magyarázataik nélkül vannak ugyan fel-
sorolva, mindamellett a legtöbb esetben elegendők a pillanatnyi 
szükséglet kielégítésére, minthogy a princípium rendesen felidézi 
az elmében az egyszer már megtanult argumentumokat és korol-
láriumokat. 

Hogy a szerző épen Noldinnak Summájából készített kivo-
natot, egyrészt érthető, hiszen tanítványa volt a nagy mesternek, 
aki iránt épületes szavakkal fejezi ki háláját az előszóban ; más-
részt örvendetes, mert Noldinnak művétől bajos lenne elvitatni 
az első helyet, melyet a morális tankönyvek között elfoglal. 
Tartalomban gazdag s mégsem túlnagy, tömör s mégis világos, 
tudományos s mégis kellemes könyv ez, megírva egy szerzőtől, 
aki korunkban élve, ismeri a mai embernek összes lelki szükség-
leteit, bajait s aki úgy szellemi, mint szívbeli nagy kvalitásainál 
fogva teljesen hivatott arra, hogy nemcsak a hívőknek, hanem a 
hivők lelki vezetőinek is biztos tanácsadója legyen. 

P. Noldin nem ellenezte a Summula (epitome) kiadását; 
bizonyára tudta, hogy a Summula nem fogja kiszorítani a Sum-
mát, melyet nem tesz fölöslegessé, sőt csak felkelti az utána való 
vágyat. Aki e kellemes kivonatban olvasni fogja a keresztény 
erkölcstannak elveit, melyek itt is a főkönyvnek hármas csoportja 
szerint (de principiis, de preceptis, de sacramentis) sorakoznak 
egymás mellé, lehetetlen, hogy meg ne szeresse azokat s meg ne 
kívánja azt a művet, mely részletesebben, teljes szépségükben 
tárgyalja és ecseteli azokat. 

A főelvekhez öt appendixet csatolt szerző, aki úgy az eszmé-
ben, mint annak teljesen gyakorlatias kivitelében igazi amerikai 
embernek bizonyult. Ezen appendixek között legértékesebb a 
probabilis véleményének rövid összefoglalása. Komoly nézetek 
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ezek oly kérdésekben, melyeket a legfőbb egyházi tanítóhivatal 
még nem tartott szükségesnek eldönteni. Minthogy e vélemények 
komolyan valószínűek, a lelkek vezetésében nyugodtan alkalmaz-
hatók. Noldin, miként jezsuitánál természetes, egyébként is meg-
elégszik a komoly probabilitással minden olyan esetben, mikor 
az erkölcsi kötelesség nem áll tisztán a lelkiismeret előtt. Ilyenkor 
komoly érvek alapján megengedi a szabadság mellett szóló véle-
ménynek követését. E bölcs mérséklet egyrészt nagyon megfelel a 
keresztény átlagember csekély erkölcsi teljesítőképességének, más-
részt megszabadítja a lelki vezetőket azoktól a gyötrelmes nehéz-
ségektől, melyek a szigorúbb erkölcs-rendszerek vallása mellett 
elkerülhetetlenek. 

Ily kivonat mint Telché, nem tudományos munka ugyan, 
de azért alapos tudást tételez fel. Nagyon tisztában kell lennie a 
lényeggel annak, aki azt röviden összefoglalni és kifejezni akarja. 
Ily tudás nélkül nemcsak a szokásos homály járna az epitome 
rövidségével, hanem esetleg nagyon súlyos tévedések is csúsz-
hatnának be abba. Különben pedig az egyes theologiai tárgyak 
körül nemcsak az szerez érdemeket, aki azokat tudományosan 
továbbműveli és fejleszti, hanem az is, aki megkönnyíti számukra 
az utat az embereknek szivébe. 

A könyvecske, bár 564 lapot tesz ki, papirosának finomsága 
miatt elég kicsiny ahhoz, hogy könnyen lehessen zsebbe tenni. 
Ára 3 K. 

Budapest. Dr. Jehlicska Ferenc. 

Fichte vallásphilosophiai fejlődése, némi tanulsággal napjaink 
philosophálására. Irta dr. Szelényi Ödön ev. theol. akad. tanár. 
Pozsony, 1915. (32 old.) 

Ismert dolog, hogy mily önbizalommal kezdette meg Fichte 
philosophiai pályafutását. Talán semmi sem bizonyítja ezt annyira, 
mint Kanthoz való viszonya, illetőleg az a hang, amelyen a nagy 
előd philosophiáját birálja. De a fiatal Fichtének is csakhamar 
be kellett látnia, hogy állásfoglalására ugyancsak nincs rányomva 
az állandóság vagy épen a változatlanság bélyege. Philosophiai 
rendszerében nagyon is alapos tisztogatást kellett végeznie s ha 
nem ragadta volna el a halál oly korán, ki tudja mily alakban 
maradt volna ránk bölcselete. Fejlődése azonban korántsem oly 
kevéssé szimpatikus, mint pl. Schellingé, hanem organikus és 
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logikus. S mivel az újabbkori philosophusok között talán egyik-
nek sem volt annyi baja a vallással, mint neki, könnyen érthető, 
hogy vallásphilosophiáján majdnem még jobban megállapíthatók 
fejlődésének különböző korszakai, mint egyéb nézetein. Ezt a 
vallásphilosophiai fejlődést vázolja Szelényi egy rövid értekezés 
keretében. 

Az első korszakot a Kant-féle álláspont adoptálása jellemzi. 
Rövid s számba sem vehető önállóság után Kant tanítványává 
lesz, amennyiben Isten fogalmát spekulatív célokra alkalmazatlan 
határfogalomnak tekinti. Az erkölcsi törvény kelti életre bennünk 
e fogalmat, illetőleg ez ad neki praktikus realitást. A második 
korszakban legyőzi Kant befolyását, Isten létének kérdését függet-
leníti az erkölcsi törvénytől s az Isten határfogalmát a legfőbb 
valóság foglalatjává igyekszik átdolgozni. Állásfoglalása e kor-
szakban párhuzamosan halad a tapasztalati «én»-nek az abszolút 
«én»-nel való felcserélésével. 

A szerző e fejlődésben átmenetet lát a metafizikátlan állás-
pontból egy jobban megalapozott metafizikai állásfoglalásba. Igaz 
ugyan, hogy részemről Fichte utóbbi Istenében nem látok erősebb 
és metafizikaibb valóságot, mint az elsőben, de ez végül is onnét 
van, hogy a metafizikáról más fogalmam van, mint a szerzőnek 
s így a jelzett fejlődés tényének leszögezésére elfogadom szerző-
nek tételét. Itt keresi Szelényi az alapot néhány tanulság levoná-
sára. Helytelennek tudja, hogy a modern philosophia majdnem 
kizárólag ismeretelméleti fontolgatásokban merül ki s felhívja, 
hogy Fichte példájára emelkedjék túl e szűk látókörön s adjon 
metafizikát — világnézetet. Örülünk, hogy ily tanácsot mindgyakrab-
ban ad önmagának az a bölcseleti irányzat, amelynek szerzőnk 
is képviselője. De másrészt, úgy-e szabad megjegyeznünk, bizony 
nagyon szomorú állapotokról tesz tanúságot, hogy a philosophiát 
ilyesmire egyáltalában figyelmeztetni kell. De mindenesetre jó, 
hogy a túloldalon észrevették a hibát. Még jobb szeretnők azon-
ban, ha rájönnének, hogy az ő nézőpontjukból metafizika, világ-
nézet egyáltalában föl sem építhető. Ha ugyanis ilyesmit akarunk 
nyújtani, akkor arra kell törekednünk, hogy teljes, hézagtalan s 
ellenmondásokat nem takargató világnézetet adjunk, vagy legalább 
is, hogy ilyesminek a látszatát keltsük föl. S ha még csak e lát-
szatig sem tudjuk vinni ! 

A szerző konciliánsnak mutatkozik Fichte vallásphilosophiai 
álláspontjával szemben. Ez végül is az ő és theologus bajtársai-
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nak a dolga. Egy nyilatkozatát azonban nem hagyhatunk szó 
nélkül. «Bármint Ítéljünk e pantheismusról — mondja a 26-ik 
oldalon — mint egyik formáját a vallásosságnak jogosultnak kell 
elismernünk.» Igazán nem értjük, hogyan írhatja le e tételt egy 
theologus, ha mindjárt nem is a mi körünkből való. Ilyen zava-
rosak volnának már korunknak a vallásról alkotott fogalmai, 
hogy jogosultságuk határát már a theologusok sem tudják meg-
szabni! Valóban szomorú lenne, ha philosophiai állásfoglalásuk-
ban kellene a végső okot keresnünk. S ha itt találnók meg, nem 
lenne-e ez figyelmeztetés, hogy nézzünk kissé körül philosophiánk-
ban s ne engedjük magunkat ennyire félrevezetni. 

Grác. Dr. Horváth Sándor O. P. 
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A V I L Á G H Á B O R Ú B A N M A G Y A R O R S Z Á G 
I S T E N H E Z F O R D U L J O N ! 

Mióta ember él e föld hátán, ilyen borzasztó háborút, mint 
ez a mostani, az emberiség még nem élt át soha. 

Még ha harminc évig hadakoztak is valaha egymással az 
ellenfelek, annyi ember s oly tömérdek vagyon nem pusztult el, 
mint ebben a 19 hónap óta dühöngő világháborúban. Csak a 
hadi költségeket meseszerű számra, 100 milliárdnál többre teszik 
a pénzszámlálás szakértő emberei. Hogyis ne! Hiszen Francia-
országnak a hadiköltsége egymagában eddig 46 milliárdra emel-
kedett fel.1 

1 Alkotmány, 47. sz. 1916. febr. 18-án, a 8. lapoldalon. — A háború hadi-
költségeiről — eltekintve az ingó és ingatlan vagyonokban esett töméntelen 
károktól — Anka János az Alkotmány c. lap 48. számában (1916. febr. 17-én) 
tüzetes kimutatást közölt a berlini «Bank-Archiv» és a «Schweizerische Kredit-
anstalt» számításai alapján. Álljon itt ez a kimutatás teljes szövegében ! A «Bank-
Archiv» a háború elejétől 1915. év végéig a következő hadügyi kiadásokat állí-
totta össze a «négyesszövetség» államai részéről : «Anglia 30'40, Francia-
ország 21-0, Oroszország 24'0, Olaszország 5-2, vagyis összesen 80'6 milliárd, 
tnárka. Ezt az óriási kiadást eképen fedezték az egyes kincstárak : Angliában 
adókkal 16, hosszúlejáratú kölcsönökkel 19-0, rövidlejáratú kölcsönökkel 7"8, 
állami papírpénzzel 2-0 milliárd márka-, Franciaországban kölcsönökkel 14'9, 
bankjegyekkel 6'0 ; Oroszországban készpénztartalékkal 1"0, adókkal 1 '0, kölcsö-
nöké! 11-5, bankjegyekkel 8'7, papírpénzzel 18 ; Olaszországban adókkal 0-2, 
kölcsönökkel 2 9, bankjegyekkel 1*5, papírpénzzel 0'6. Az entente hadi költ-
ségeiből tehát csak 216 milliárdot fedeztek mobil pénzkészletekből és 20-7 mil-
liárd, az összes hadiköltségek egynegyed része, fiktív pénz, állami papir. A köl-
csönök a hadiköltségek 52 °/o-át teszik ki. — Ezzel szemben a Schweizerische 
Kreditanstalt összeállítása szerint Németország eddig 25'66 milliárd márka, 
Ausztria 8-86 milliárd korona, Magyarország 4'29 milliárd korona hadiköl-
csönt vett igénybe. Az egyes államok hadikölcsöneit frankra átszámítva, az 
illető országok lakosságára fejenkint a következő összegek esnek : Angliában 786, 
Franciaországban 708, Németországban 473, Ausztriában 324, Magyarország-
ban 217 frank»—teher.» — Pénzben tehát Ausztriáénál kisebb a mi terhünk, de 
vérben, emberben a mi terhünk aránya Ausztriáénál nagyobb, azt mondják, 
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Eddig a földkerekségen, ha háború volt, csak itt vagy amott, 
egy-két ország közt támadt vérontás pusztította az emberiséget: 
most a földkerekségének mind az öt világrésze, Európa, Ázsia, 
Afrika, Amerika, Ausztrália — szóval valamennyi világrész — 
valamikép bele van keveredve a vérontásba és annak keserves 
következményeibe. 

Hogy gondolatkeltésemnek ez a része lehetőleg rövid legyen, 
csak a következő adatokra szorítkozom: 

A földkerekségének összes népességét 1600 millióra teszi 
a népszámlálás tudománya. Ebből az 1600 millió emberből elle-
nünk van 750 millió angol, francia, orosz, olasz s a többi, ezek-
nek alávetett, nagyobb vagy kisebb, civilizált vagy civilizálatlan em-
bertömeg, mint hadakozó, vérontó felek —és 190 millió amerikai 
jenki és ázsiai japán népség, mint a mi életünkre törő, közvetet-
len ellenségeinknek fegyvert s egyéb segítséget szállító cinkos-
társak. 

Tehát minekünk: magyaroknak, osztrákoknak, németeknek, 
törököknek, bolgároknak kik mint védoszövetségesek együtt-
véve körülbelül csak 150 milliónyi ember vagyunk — ebben a 
világháborúban összesen 940 millió ember túlnyomó ereje ellen 
kell megvédeni megtámadott életünket, országunkat, vagyonun-
kat, szóval emberi, állami létjogunkat és becsületünket. Mint 
l-nek 9 ellen, mint 100-nak 900 ellen kell védekeznünk ebben 
a borzasztó világháborúban. 

Gondoljuk csak jól végig ezt az aránytalanságot!... Egy-
nek egyszerre kilenc ellen kell védekeznünk! Egy szurony ellen 
egyszerre kilenc szurony támadása ! így volt ez, kivált kezdetben, 
mielőtt a török birodalom és Bolgárország szövetségünkbe be 
nem léptek. Hát nem hátborzongató ez a jelenség még gondo-
latnak is?! Hiszen ilyen aránytalan kisebbségben győznünk merő 
képtelenségnek látszik, nemde?! 

És mégis, teljes 18 hónap óta tartó viaskodásunkban — 
az eleinte itt-ott mutatkozott megtorpanásokat leszámítva — mit 
tapasztaltunk mindannyian ? 

60— 70°/o között lebeg. Lesz-e közjogi állásunkban és világhelyzetünkben a 
békekötés után megfelelő, teljes kiigazítás ? ! Én nem hiszem . . . Ismerem a 
magyar természetet, és a német közmondást, amely, tudja mindenki, így fest 
la : «Es kommt nichts Besseres nach !» és «Undank ist der Welt Lohn !» . . . 
Az osztrák «tudós» koponyákban már mutatkozik... Még az örökkévalóságban 
is örülni fogok, ha az idő megcáfol. 
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Úgy van: mit látunk egész a mai napig? 
Minden áldott nap szakadatlanul meghozza nekünk azt a 

bátorító, végső sikerrel biztató örömhírt, hogy a mi és szövet-
ségeseink vitéz hadseregei a világtájék minden irányában, észa-
kon és délen, keleten és nyugaton, visszanyomták és szakadatla-
nul visszaverik ellenségeink pusztító támadásait s most immár 
mélyen bent táboroznak ellenségeink országaiban, vagy amint 
Olaszország esetében látjuk, az ő álmaiban tőlünk elkívánt terü-
letek kellő közepén túl, jóval messzebb. 

Mi lehet vájjon ennek a fényes és tartós kisebbségi győ-
zelemnek a legeslegvégső, a legmélyebb, a teljesen kielégítő 
végoka ? 

Egyik nagy, döntő oka — a jó, sőt kitűnő fölszereltség és veze-
tés mellett kétségkívül az, hogy hazánk életének védelmében 
izzó katonáink felülmúlhatatlanok a vitézségben s a minden áron 
való győzniakarás rendületlenségében. 

Ámde az a kérdés merül itt fel, hogy tulajdonképen mi 
emelte és mi fokozta szakadatlanul katonáink lelkében a győzni-
akarás erejét fel — fel egészen a legyőzhetetlenség szintájára? 

Ez a titkos valami, ez a lelkek mélyén — a mi lelkünk és 
véreink, katonáink lelkének a mélyén dolgozó nagy indíték — 
nem más — nem is lehet más — mint az a rendületlen szent 
meggyőződés, hogy a vesztünkre összeesküdt ellenségek, mikor 
bennünket megtámadtak, kardjukat végzetes merénylettel az Isten 
dolgába, a világtörténet igazságszolgáltatásába vágták bele, vagyis 
égbekiáltó támadást intéztek a mi, Istentől nyert és oltalmazott 
létjogunk ellen : ennélfogva világos mint «az égő nap», hogy nem 
ellenségeinkkel, hanem velünk, a jogtalanul megtámadottakkal 
van a jog és igazság, tehát a jogot és igazságot fenntartó és 
védő igazságos, nagy, mindenható Isten is. 

Ez az Istenre való hivatkozás hogy korántsem valami fur-
fangos «papi találmány», hanem a mindközönséges, józan em-
beri ész hangos kiáltása, kitűnik a következő, világraszóló pél-
dából. 

Németország nagyeszű és nagyhatalmú császárja, Vilmos 
császár, aki ebben a világháborúban a győzelem zászlóját lobog-
tatja előttünk, azt a szóban forgó, első pillantásra igazán érthe-
tetlennek látszó feladatot, hogy mikép győzhet aránytalan kisebb-
ség óriás többség ellen, szintén ugyanígy oldotta meg, ahogy 
én megláttam. Azt mondta ugyanis a győzelmes császár, tapasz-
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talásból merített hatalmas tanúbizonyságával, hogy — «egy em-
ber - Istennel — mindig többségben vam-1 

Ragaszkodjunk, kik egy világverő császár tanúbizonyságá-
nak és példaadásának szerencséjében részesülünk, ragaszkodjunk 
Vilmos császárnak e fenséges, mélyen vallásos, Istent hálásan 
imádó meggyőződéséhez! Miért?. . . Miért?. . . Mert csak így 
tesszük magunkat méltókká Isten további segítségére — végleges 
győzelemre, áldásos,'biztos békére! 

-K-K* 

Magyarországnak, a mi szépséges szép hazánknak és tápláló 
édesanyánknak — amelyen kívül e világon «nincsen számunkra 
hely» — léte, fennállása, jövő élete soha, de soha még ilyen 
veszedelemben nem forgott, mint amilyen elé ez a mostani há-
ború hazánkat magával ragadni akarta — és akarja még mindig. 
Mert ez a világháború, amint tulajdon szemetekkel látjátok, ellen-
ségeink szándéka szerint, a mi megsemmisítésünk nélkül meg-
szűnni még mindig nem akar. 

Magyarország és benne nemzetünk a történelem tanúsága 
szerint kétszer került már ezelőtt halálos veszedelembe, vagyis a 
sír szélére: Mohinál és Mohácsnál. 

Mohinál, ott fent Borsodmegyében, negyedmillió tatár 
nevetett ki előbb és vert tönkre aztán, röviden, egy szomorú 
nap reggelén, 60,000 főnyi magyar hadsereget úgy, hogy Béla 
királyunk is majdnem ott pusztult el. E véres csata után a győz-
tes tatárok szélvészként száguldtak végig az országon, halomra 
gyilkolva minden élő lényt, elpusztítva minden vagyont, ami 
útjokba akadt. A hontalanná lett Béla királyt az adriai tenger 
hullámaiba akarták végül fullasztani. Szerencsénkre, hajó nem 
állt rendelkezésükre. 

Mohácsnál - itt lent a szomszéd Baranyamegyében - - szintén 
egy negyedmilliónyi török hadsereg izzé-porrá zúzott 25—27 
ezernyi magyar hadsereget úgy, hogy II. Lajos királyunk is 
menekülés közben ott veszett, nem messze a csatatéren innen. 
Belefúlt a Csele-patak mocsarába, leroskadt lova alá temetve. 

Hogy szörnyű csapás volt mind a két csatavesztés hazánkra, 
az kétségtelen, azt mindnyájan tudjuk és fájlaljuk. Azért kesereg 
a magyar, Vörösmarty költőkirályunkkal Mohács gyászos mezeje 
felé fordulva, mondván : 

1 Ein Mann mit Gott ist stets in der Majorität. Bad. Hirlap, 1916. 2. o. 
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«Hős vértől pirosúlt gyásztér, sóhajtva köszöntlek : 
Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács !» 

Mohácsnál, köztudat szerint, nemzeti nagylétünk, Magyar-
ország nagyhatalmisága ment tönkre. 

Tudjátok, kortársak, mi az a magyar nagyhatalom ? Hogyne 
tudnátok ! 

Nagyhatalom oly nemzetet, oly országot jelent, amely előtt 
a legerősebb országok is tisztelettel, az izgága, de okos kis or-
szágok pedig félelemmel és rettegéssel hajolnak meg. 

Ilyen nagyhatalom volt Magyarország a mohácsi vész előtt, 
szent István, szent László, Nagy Lajos, Hunyady Mátyás királyok 
uralkodásának fényes korában. 

Ezt a meseszerű, de valóságban tényleg megvolt «nem-
zeti nagylétet», ezt a nagyhatalmú államiságot veszítettük el, saj-
nos, Mohácsnál, egész a mai napra kihatólag. 

De miért idézem én fel mindezeket most, kortársaim, az önök 
emlékezetében ? 

Azért idézem fel én mindezeket mostan, hogy fogalmat 
keltsek — világosat, megkapót, megrendítőt, maradandót — a 
lelkekben arról a végesvégső veszedelemről, amelybe ennek a 
mostani világháborúnak kapcsán a muszka és cinkostársai akar-
ták és akarják még mindig dönteni Magyarországot. 

Mohácsnál, hogy röviden szóljak, ottveszett Magyarország 
nagyhatalmisága ; ámde az ország, megtépve bár és szaggatot-
tan, úgy-ahogy, megmaradt a maga valamelyes, sokszor bizony 
nyomorúságos, de most már, az 1867-iki királykoronázás óta, 
biztatóbb nemzeti, állami önállóságában. 

Hogyha azonban a mult télen a muszka cár milliós had-
seregeinek sikerült volna — vagy talán a jövőben még sike-
rülne — az ország határát alkotó Kárpátok bércein betörniök és 
hazánkat elárasztaniok : akkor minden kétséget kizárólag véges-
vége szakadna Magyarország minden nemzeti és állami önálló-
ságának úgy, amint ezt az Oroszországtól elnyelt valamennyi 
ország: Lengyelország, Finnország, Kurland, Livland, Estland, 
Litvánia, Podólia, Volhynia, Ukránia és a többi orosz rabigába 
hajtott, csak névleg élő vagy már név szerint is végleg eltűnt 
országok szomorú, ijesztő példája mutatja. 

Mi következik most már mindezekből? -— hogy már az 
utolsó szót is kimondjam ebben a dologban. 

Következik elsőben, az egész országra tartozólag az, hogy 
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nekünk, magyaroknak, ebben a mostani világháborúban egész az 
utolsó csepp vérig, egész végső leheletünkig ki kell tartanunk 
és nem szabad egy percre se, sem elcsüggednünk, sem ellan-
kadnunk. 

Következik másodsorban, mi reánk nézve, akik itt Lellén és 
vidékén vagyunk, az, hogy nekünk, szenvedő hős katonáink 
ápolására vállalkozott Országos Vöröskereszt-Egylet lellei fiókja 
tagjainak, pártfogóinak, jótevőinek, nem szabad szintén sem el-
kedvetlenedni, sem ellankadni az Istentől ránk kirótt hazafiúi és 
felebaráti szeretet jótevésének gyakorlásától, amelyre vöröskeresz-
tes fiókegyletünk megalapításával ünnepélyesen vállalkoztunk s 
az ország színe előtt mintegy fölesküdtünk. 

Ami a jelen háborúval járó, valóban irtózatos szenvedése-
ket és veszedelmeket s a tőlük való félelmet és rettegést illeti, 
nos hát, véreim, ezekkel is le kell számolnunk véglegesen. Ezek-
nek a szenvedéseknek és rettegéseknek leküzdésére vegyünk, 
kérlek, mindannyian nagy, nagy lélekzetet, vagyis szívjunk ma-
gunkba, a diadalmas Vilmos császár példájának nyomdokain ha-
ladva, erős lelket abból a megingathatatlan meggyőződésből, 
hogy ha velünk van az igazság, tehát velünk van az Isten is: 
vájjon ki vehet akkor erőt rajtunk?! 

Aki pedig ezt az Istenre való hivatkozást, ezt az Istenhez 
való imádatos ragaszkodást ebben a borzalmas világháborúban 
babonás anyókák meddő áhitozásának s nem mindenkire tartozó, 
szigorú, nagy kötelességnek tekinti ; más szavakkal, aki azt meri 
a jelen körülmények közt mondani, hogy nemzetünk ebben a 
példátlan világháborúban, mely végcéljában Magyarországot vég-
felosztással, tehát megsemmisítéssel fenyegeti, mink magyarok, 
Isten segítségére nem szorulunk: az az ember elméjében vak-
sággal, szivében érzéketlenséggel van megverve. Az — nem látja 
a valóságot; az —nemzetét nem szereti. Hiszen — ne áltassuk 
magunkat ! — a dolog nyilt t i tok. . . Magyarország, erkölcseit 
tekintve, készületlenül sodródott be ebbe az országunkat meg-
rohanó világháborúba... Ahol ember és ember, úr és pór, tőzsér 
és munkás, iparos, kereskedő és sanyarú ellátásból megélni 
kénytelen közönség az önösségnek oly pogány összevisszasá-
gába van belebonyolítva, hogy szomszéd szomszédnak, nap-nap 
után, lelkében, érdekében, vagyonában való gázolással szokott 
rosszlelkűségének, irigységének, kapzsiságának, nagyravágyásá-
nak, boszújának kielégítést adni: ott az önfeláldozás hősi eré-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 17 
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nyének gyakorlására a talaj bizony nem bír, mert nem birhat 
kellő termőerővel; ott — kétségkívül — az emberi sziveket ha-
talmában tartó mindenható Isten sugallatainak sziklákat repesztő, 
szirtekből is életet fakasztó, termékenyítő befolyására van szük-
ség . . . Az az ember továbbá, aki azt meri nemcsak gondolni, 
de állítani is, hogy hős katonáink lelkében a haláltól való bor-
zalom és rettegés ellen az irgalmas és mindenható Isten szivén 
kívül van s lehet más végső és biztos menedékhely : az az ember 
kontár lélekbúvár, az az ember a hős katonáink lelkében viharzó 
szenvedélyek és szenvedések tengerének fenekét még soha meg 
se pillantotta. 

Ne feledjük soha azt se, hogy egy gondviseléses idő lel-
ketlen elmúlasztása következtében Lengyelország a XVIII. század 
végén — a fűhöz-fához való, elkésett és hiábavaló kapkodás 
után — végre is csak az Istenhez való esdeklés nemzeti him-
nuszában volt képes némiképen erőre kapni és egy jó jövő lehet-
ségének reményében megvigasztalódni: 

« Isten, ! 
Szabad hazánkat, oh add vissza nékünk !» 

Hogyha pedig mégis, minden jó szándékunk és eltökéltsé-
günk dacára, talán léha önzés, talán rút visszavonás vagy gyáva 
tespedés kísértései kezdenének kopogtatni lelkünk ajtaján — mert 
ezek a kísértések, mint minden más kísértések, a jobb lelkek meg-
ejtésére lopvást szoktak körülsettenkedni az országban : — olyankor 
gondoljunk nagy Berzsenyink nagy korholásának ostorcsapására : 

«Romlásnak indult hajdan erős magyar!»... 

«Hajh ! más magyar kar mennyköve villogott 
Atilla véres harcain egykoron, 
Midőn a félvilággal szembeszállott 
Nemzeteket tapodó haragja !» 

* * * 

Igyekezzünk tehát mindnyájan Isten irgalmas segítségére s 
az ő szent akarata végzéseinek teljesítésére — égi nyugalomba és 
dicsőségbe törekvő, önzetlen, nemes gondolkodással és cselek-
véssel — mentől méltóbbakká lenni. 

így, csak így — ha ez az istenes lelkesültség egész a há-
ború végéig, széles e hazában magas lángokban mindenütt fog 
lobogni, — csakis így fog felvirradni hazánkra egy szebb, egy 
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jobb jövő, mely után buzgó imádság epedez százezerek és mil-
liók ajakán. 

Balatonlelle. Dr. Breznay Béla. 

AZÚJ MAGYAR BIBLIAFORDÍTÁS VEZÉRELVEI. 
Második, befejező közlemény. 

V-o Az új fordítás legyen minden izében magyaros és a 
mai nyelvszokásnak megfelelő, egyszerű és keresetlen, a szó és 
mondatfűzés a mai irodalmi nvelv szabályait és szokásait kövesse, 
az arkhaizmusok használata korlátozandó, csak lexikális (tehát 
szavak, gyökök), de grammatikai arkhaizmusok semmi esetre se 
használhatók. 

1° Az új fordítás legyen magyaros és a mai nyelvszokás 
nak megfelelő, épen ez egyik fő feladata az új fordításnak : a sok 
magyartalanságot, idegenszerűséget, hebraismust, graecismust, 
latinismust gyökeresen kiirtani. Ezt a szempontot különösen 
dr. Huber Lipót emelte ki alapos hozzászólásában.1 

Legyen a mai nyelvszokásnak megfelelő. Ez természetes 
folyománya azon követelménynek, hogy a fordítás legyen a mai 
olvasóközönség előtt érthető. Azért alkalmazott maga sz. Jeromos 
is kortársai eszmeköréből vett szavakat és kora közkeletű latin 
nyelvét. Különben is a fordítás céljából és fogalom-meghatáro-
zásából önként folyó követelmény ez, mert a fordítás célja: az 
olvasó előtt ismeretlen eredetit, az olvasó előtt ismert, tehát a 
ma használatos nyelvre átültetni. 

2-0 Legyen a fordítás egyszerű, világos és keresetlen nyel-
vezetű, mert maga az eredeti is általában egyszerű és keresetlen 
nyelvezetet használ. Tehát már a fordítói hűség is azt követeli, 
hogy az eredetinek szellemét, jellegét, alaphangját, egyszerű, kere-
setlen előadás módját híven adja vissza, minők különösen Mózes 
első könyvének elbeszélő részei. Ne legyen tehát a fordítás nyel-
vezete mesterkélt, sem keresetten új nyelv, de viszont ne váljék 
lapossá sem, mert az egyszerű előadásmód nem azonos a lapos, 
hétköznapias elbeszélő irállyal. 

Megjegyzem azonban, hogy a biblia könyveinek jellege 
nem egyenlő, hanem mindeniknek, vagy legalább minden cso-

1 Hittud. F. 1905. 73. kk. 
17* 
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portnak más-más karaktere van, valamint tartalmuk (történeti, 
didaktikus és prófétai könyvek), úgy a nyelvezetük, hangjuk, 
előadásmódjuk, színezetük is más-más. A jó fordítás magasabb 
feladatai közé tartozik ezt is híven visszatükrötzetni. Tehát a köl-
tői és profetikus könyvek és részletek lendületes, arányos és 
zengzetes, rithmikus és választékos nyelvezetét hasonlóval kell a 
fordításban is utánozni.1 Akkor lesz a fordítás igazán hű, ha 
ezeket az árnyalatokat is híven visszatükrözteti. 

Ezt a követelményt, ezt a fontos momentumot, mint ille-
tékes szakemberek, köztük Kaulen, konstatálták, a német biblia-
fordítók is elhanyagolták, — kényelmes, hanyag, pongyola, egy-
forma nyelvezettel, ú. n. deutscher kanzelei-stil-lel megelégedtek. 
A történeti könyvek, zsoltárok és próféták nyelvezete úgyszólván 
teljesen egyforma, egalizáltak mindent, pedig ezáltal elvész az 
illető könyv igazi zamatja, igazi jellege, veszít kenetesség, erő és 
méltóság dolgában. 

Sz. Jeromos fordítása e tekintetben is mintaszerű, mert töre-
kedett a jó fordítás ezen magasabb követelményének is eleget 
tenni. Sok újkori fordítót az a téves nézet vezette félre, hogy 
népies akart lenni minden áron, hogy könnyen érthetővé akart 
tenni mindent, ámde ez súlyos tévedés, a feladat félreismerése, 
a jó fordítás fogalmának meghamisítása. Azonfelül lehetetlen 
vállalkozás, mert vannak a bibliának olyan könyvei, amelyeket 
semmiféle könnyed nyelvezet sem változtathat meg, nem képes 
könnyen érthetővé és népiessé tenni. Bizonyos könyvek (pró-
féták, Apokalipsis) természetük és szellemüknél fogva soha sem 
válhatnak népies olvasmánnyá. 

3-0 A szó es moridatfűzés a mai irodalmi nyelvet követte. 
Kaulen kifogásolja a Loch—Reischel-féle német fordításon azt, 
mint alaphibát, mely az egészen végigvonul, hogy ráerőszakolta 
a német szövegre a Vulgáta latin szórendjét, amit különben 
maguk a fordítók is elismertek az előszóban (I. kiadás) : A Vul-
gáta szórendjéhez, úgymond az előszó, lehetőleg ragaszkodtunk, 
talán túlságba is mentünk e tekintetben, de a szórend sokszor 
igen jelentős, fontos. Ez azonban nem kielégítő mentség, mert 
ez az indokolás csak az olyan helyekre nézve képezheti eljárásuk 
elfogadható igazolását, ahol az eredeti szórendjének betartása 
tényleg különösen fontos. 

1 Ezt a követelményt helyesen hangoztatta dr. Huber Lipót. — Hittd. F. 
1895. 752. 
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Az új fordítás irányelve lesz tehát, hogy a Vulgáta szó-
rendje és mondatfűzése, ahol erőltetés nélkül betartható, ott 
ragaszkodni fogunk hozzá, de ahol ellenkeznék a magyar nyelv 
szellemével és természetével, ott eltérünk tőle, mert az ellen-
kező eljárás veszélyeztetné az érthetőséget és világosságot. 

4-0 Az arkhaizmusok használata korlátozandó, legfeljebb 
lexikális (szó, gyök) alkalmazható, de nem grammatikai arkhaizmus. 

A Tárkányi-féle fordítás nyelve ma már határozottan avult, 
a mai nyelvszokástól nagyon is eltérő. Tárkányit valószínűleg a 
már megszokott régibb szöveg kíméletének elve tartotta vissza:1  

«ne nimia novitate lectores offenderet.» Ma is még sokan van-
nak, kik a megszokott régi szöveget nagyon «kenetesnek» tart-
ják és épen azért túlságos kegyelettel ragaszkodnak hozzá és 
annak megváltoztatásától «a priori» irtóznak, hanem legfeljebb 
némi mérsékelt revisióra hajlandók. 

Ez azonban ma már túlhaladott álláspont, (v. ö. I. pont) 
nem átdolgozás, hanem új fordítás, ez a szakbizottság megálla-
pította elvek elseje, de viszont (v. ö. III. pont) Káldi fordításá-
nak folytonos figyelembevételével. 

Arról lehet csak szó, mennyi teret engedhetünk nyelvi 
arkhaizmusoknak ? úgy hogy a IV. pont követelményének (legyen 
a mai olvasó előtt érthető) és az V. l-o. ponttal (legyen a mai 
nyelvszokásnak megfelelő) összeütközésbe ne kerüljünk. 

A német katholikusoknál is felmerült az az óhaj, hogy az 
új német fordítások legyenek nagyobb tekintettel a régi, közép-
kor német bibliafordítások tiszteletre méltó nyelvemlékeire. Tény-
leg nálunk is nagy szókincshalmaz és mondattani finom árnya-
latok vesztek el a nyelvemlékek nagy temetőjében. Azonban mi-
vel manapság még a költői nyelvben is alig szerepelnek, helytelen 
eljárás volna épen a bibliafordításban kísérletezni arkhaizmusok-
kal, erőltetni azok használatát, mondják igen helyesen Loch— 
Reischl előszavukban. 

Magyar nyelven gyönyörű, régies nyelven írta meg Nogáll 
püspök Kempis Tamás fordítását, ámde külön szótárt volt kény-
telen hozzá csatolni.2 Épen ezért az a szerény véleményem, hogy 
bibliafordításba, bármily érdekes volna is nyelvi szempontból, 
ilyen kísérlet nem való, mert a bibliafordítás nem választékos 

1 Amit Bartakovics érsek előszavában erősen hangsúlyoz. 
2 Hasonló szépirodalmi kísérletek : Quintus, Jézus gyermeksége. Patzner, 

A woxindoni csodavirág stb. 
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szépirodalmi csemegékhez szokott és válogatott olvasók szűk 
körének, hanem a hivek nagy sokaságának való lelki (nem szép-
irodalmi) olvasmány. Ez azonban nem zárja ki, hogy egyes 
helyeken egy-egy avult szó vagy szólam meg ne maradhasson, 
ha az különben érthető az olvasó előtt. Ugyanazért a félmúlt 
időt sem kell absolute és teljesen kiküszöbölni. 

VI0 Ami a követendő helyesírás módot illeti, a fonetikus 
Írásmód használandó, az akadémia új helyesírási szabályai szerint. 
Ugyanez a szabály áll a bibliai tulajdonnevek írásmódjára is.1 

1-o Van az ordentálistáknak bizonyos átírásmódjuk (trans-
scriptio), mely minden szémi betűt pontosan jelöl, de itt a biblia 
fordításban, természetesen, nem az a szaktudósok körében hasz-
nálatos, tudományos átírásmód használandó, hanem a magvar 
ábécé használatos betííivei fogjuk a zsidó neveket a fonétikus 
írásmód szabályai szerint átírni. 

2-0 A tulajdonnevek átírásában is a Vulgátát vesszük alapul, 
vagyis általában a tulajdonnevek azon alakját, mely a Vulgáta -
ban szerepel. 

De folytonos figyelemmel a héber eredetire, vagyis ahol 
csupán a latin ábc fogyatékosságából nem pontos az átírás, akkor 
ha és amennyiben a magyar ábc képes az illető mássalhang-
zókat visszadni, a Vulgáta átírása a héber eredeti alapján helyes-
bítendő. 

Névleg áll ez a k betűre, melyet felhangzók előtt a latin 
nem tud írni, pl. kitim: Vulg. Cethim, kitlis: Vulg. Cethlis, 
kiszlot: Vulg. Ceseleth stb.2 és a c betűre a Vulgáta a héber 
czádét rendesen s (sz) szel irja át, pl. Célá : Vulg. sela, Cemáráim : 
Vulg. samaraim, Coár: Vulg. segor, Ciklag: Vulg. siceleg, Pérec: 
Vulg. Pháres stb. továbbá az aint sokszor g-vel írja át a Vul-
gáta pl. Amorráh: Vulg. gomorrah, Rá'má: Dulg. Regma, Peor: 
Vulg. Phogor stb. 

A Vulgátában szereplő zsidó névszók és nemzet nevekre 
természetesen ugyanazon szabály alkalmazandó. 

3-0 De amely tulajdonnevek és zsidó névszók a magyarban 
már teljesen meghonosodtak, bizonyos megszokott alakban azokat 
meg kell hagyni megszokott alakjukban és fonetikus írásmód 

1 Hittudom. Folyóirat 1905. 106—135. A bibliai tulajdonnevek írás-
módjáról. 

2 Ugyanaz a baj a kof-fal, pl. kédár: Vulg. Cedar, kidron : Vulg. Ced-
ron, kádmiéi: Vulg. Cedmihel. 
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szerint teljesen magyarosan Írandók. Határvonal körülbelül a nép-
iskolai kis biblia, ami név ott előfordul, az közismertnek és már 
megszokottnak tekinthető. Tehát pl. Ruben és nem Reuben, Juda 
és nem Jehuda, Simon és nem Simeon, Izsák és nem Ficzhák, 
Izaiás és nem Jesáijahu Sámson és nem Simson stb. 

A közismert és bizonyos alakban már meghonosodott nép-
nevekre nézve ugyanez a szabály áll, tehát filiszteusok és nem 
pelistim, ellenben: khittiták és nem heteusok stb. 

Azon hagyományos szokás, hogy némely nevek más alak-
ban használatosak az ó-, más alakban az újszövetségi könyvekben, 
tiszteletben tartandó továbbra is, pl. Jákob és Jakab, Mryám 
és Mária. 

4-0 A görög és latin tulajdonnevek a magyar ábc betűivel 
a fonetikus írás szabályai szerint lesznek átirandók, pl. Quirinus: 
kvirinusz. De a teljesen meghonosodott nevekre az előbbi sza-
hály áll, tehát pl. Poncius Pilátus, Heródes stb. 

5-0 Az újszövetségben már görögösített alakban szereplő 
héber tulajdonneveket, ha az ószövetségben is előfordulnak, az 
ottani zsidó alakja szerint, ha nem fordul ott elő, az itteni görö-
gösített alakja szerint fogjuk átírni, pl. Thámár, Akház stb., ellen-
ben Izsák, Jákob, Zakariás stb. 

6-0 Úgy az ó-, mint az újszövetségben szerepelnek idegen 
(zsidó, görög, latin) névszók, névleg mérték, pénz, hónapnevek 
stb., sőt rövid idézetek is, pl. tábitá kümi, v. éli, éli, lámmáh 
sábáktáni. Ezeket a fenti l-o és 2-o szabály szerint kell átírni, de 
a tekintetben is betartandó a 3-o szabály, pl. Messiás, rabbi, sátán, 
gehenna stb. meghonosodott szavak. 

VII-o Az új fordításhoz új jegyzetek készítendők. Általános 
irányelv, hogy a jegyzetek nyújtsák mindazt, ami a szöveg helyes 
megértésére szükséges, bármiféle szempontból. 

l-o Új jegyzetekre van szükség, mert a Tárkányi-féle jegy-
zetek avultak, mert 1865 óta változatlanok, holott azóta a kath. 
exegetikai irodalom sok és jeles munkát mutathat fel, amelyek-
nek megérlelt eredményeit üdvösen fel lehetne és kellene hasz-
nálni, különben is Tárkányi jegyzetei bevallottan, illetve köz-
tudomás szerint nem egyebek, mint a jó öreg Allioli jegyzeteinek 
fordítása, ezt Bartakovics érsek előszava kifejezetten bevallja. Nem 
akarom Allioli jegyzeteinek értékét ócsárolni, sőt elismerem, van 
bennük sok jó is, de nagyobb részük nem kielégítő és határo-
zottan avult. 
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2-0 A jegyzetek nyújtsák mindazt, ami szöveg megértésére 
szükséges, akár kritikai, akár szövegmagyarázó szempontból, 
tehát biblikus (exegetikai) történeti, földrajzi, kronoloigai, régé-
szeti stb. magyarázatot kielégítő mértékkel nyújtsanak. 

a) Kritikai jegyzetek pl. a Comma Foameum-nál sz. Ján. 5.7. 
Allioli is megjegyzi, hogy némelyek kétségbe vonták hitelességét. 

Ahol a Vulgáta eltér a zsidó eredetitől, rendesen feltünte-
tendő a jegyzetekben, legalább ahol jelentékenyebb eltérés van. 

A kritikai jegyzetek alkalmazásában azonban nagy mérsék-
letet kell gyakorolni, mert a bibliafordítás nem a szaktudósok 
számára, hanem a kath. nagy közönség számára készül. 

Ugyanez áll a nyelvészeti megjegyzésekre is, legfeljebb igen 
fontos helyeken lehet helye, pl. Silo, de zsidó szavak túlgyakori 
idézete semmiesetre sem volna helyén való. 

b) Történeti, földrajzi és kronologiai jegyzetek már sokkal 
nagyobb szerepet játszhatnak, amit Allioli is megtesz, pl. a Mak-
kabeusok könyvének utolsó jegyzetében hosszas történeti jegy-
zetet fűz a könyv végéhez. 

Földrajzi jegyzetek alkalmazandók, ahol szükséges, a dolog 
természeténél fogva pl. a zsidók kivándorlása Egiptomból Kánaánba, 
vagy Palesztina földrajza, Jozsue, a bírák, a királyok korában, 
vagy pl. Jeruzsálem topográfiája Dávid és Salamon korában, a 
fogság után és Jézus idejében, vagy sz. Pál útjainak földrajza. 

Kronologiai jegyzetek is csak ott alkalmazandók, ahol igen 
kívánatosnak, szükségesnek mutatkoznak, pl. a kivándorlás krono-
logiája, vagy a birák, királyok, krónikák könyvében, Dániel jöven-
döléséhez, Jézus életéhez stb. 

c) Jelentékeny helyet foglalnak el a bibliai régészeti jegy-
zetek,1 valahányszor a szöveg kellő megértésére szükségesek: 
pl. a Szentföld növény- és állatvilága, lakásviszonyok, ruházat, 
élelem, életmód, földmívelés, hadviselés, keleti szokások stb. hossz, 
ür- és súlymértékek, pénzrendszer, társadalmi viszonyok, szokások, 
még inkább vallási régiségek, papság, isteni tisztelet, ünnepek, 
áldozatok, a templom és belső berendezése, fölszerelése külön-
féle szertartások, vallási gyakorlatok stb. 

3-0 De különös gondot kell fordítani a hit- és erkölcstani 
jegyzetekre, mert ez a legfontosabb feladata a biblia fordításnak : 
kiemelni a szöveg hit és erkölcstani tartalmát, kidomborítani 

1 Lásd Hittudom. Folyóirat. 1897. 219—250. 
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és megvédeni az illető hely kath. értelmezésésté, mint egyedül 
helyeset. 

a) A legnagyobb gondot kell tehát fordítani a dogmatikus 
helyekre, az ilyen helyek szövegének fordítására és jegyzeteire, 
magyarázatára, kivált a fontosabb dogmatikus helyek kath. értel-
mezését ki kell domborítani és az akath. felekezetekkel szemben 
meg kell védelmezni1 és a fontosabb kifejezések szóhasználatára 
is kiváló figyelmet kell fordítani2 és a szokásos bibliai ellen-
vetéseket megoldani, illetve az ellenünk felhozatni szokott bibliai 
helyeket megmagyarázni.3 

Természetesen a rendelkezésre álló hely szűke miatt nem 
lehet széles medrű polémiába bocsátkozni, hanem csak a mai 
dogmatikus irodalom polémiájának érett eredményeit röviden 
jelezni. 

b) Ide számítom a Messiási jövendöléseket is, valamint a 
theologia fundamentális szokott idézeteit is, amelyeknek kath. 
értelmezését szintén röviden és velősen ki kell emelni és meg-
védeni és a jövendölések beteljesedésére röviden rámutatni. 

Nagy gondot kell fordítani a két szövetség könyvei közt 
mutatkozó nagyszerű összefüggésre. Isten országának csodálatos 
fejlődésmenetére: az eló'kepekre (typus és antitypus) és az e 
tekintetben rendkívül gazdag anyagból legalább a legfontosabbat 
kiválasztani és közölni, amiben legjobb útmutatónk maga a Szent-
írás és a szent hagyományt képviselő szentatyák tiszteletre méltó 
művei. 

c) Hasonlókép kiékeli domborítani a biblia erkölcstani tar-
talmát. E tekintetben legfontosabbak az ó- és újszövetség didaktikus 
könyvei és a szent evangéliumok, de azonfelül a történeti köny-
vek is tele vannak szebbnél szebb erkölcsi példákkal, pl. Káint 
az irigység testvérgyilkosságra vitte, vagy Ábrahám csodálatos 
hite és engedelmessége, vagy József rosszat jóval fizet vissza stb. 

Folytonosan tekintettel kell lenni arra, hogy a magyarázó 
jegyzetek olyanok számára készülnek, kik a kath. hitben nevel-
kedtek, tehát a kath. hit- és erkölcstan elemeiben járatosak és a 
bibliát az egyház szándéka szerint lelki épülésükre olvassák. 

4-0 A jegyzetek legyenek lehetőleg kimerítők, mégis más-

1 Lásd. Hittudom. Folyóirat. 1899. 701—764. Dogmatikus helyek. 
2 Hittudom. Folyóirat. 1901. 93—138. Szóhasználat. 
3 Hittudom. Folyóirat. 1900. 214—273. Bibliai ellenvetések. 
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részt rövidek, terjedelemre nézve semmikép túl ne haladják a 
Tárkányi-féle fordítás jegyzeteinek terjedelmét, sőt lehetőleg 
rövidebbek legyenek. 

A jegyzetek terjedelme lehetőleg korlátok közé szorítandó, 
átlag a szövegnek V5-ére, de legfeljebb '/4-ére lehet számítani. Esze-
rint tehát csakugyan nagyon takarékoskodni kell a jegyzetekkel, 
csak ott alkalzmazunk jegyzetet, ahol arra valóban szükség van. 
A kiadónak ez a kívánsága nagyon is érthető, mert a terjedelem 
indokolatlan, vagy legalább nem feltétlenül szükséges növelése, 
a kiadás amúgy is jelentős költségeit feleslegesen növelné. 

5-o Meg kell még jegyeznünk, hogy a jegyzetek elsősorban 
a «sensus litteralis»-t állapítsák meg, illetve fejtsék ki. A «mystica 
interpretation sőt a «sensus accomodatus» is felhozható, felem-
líthető indokolt esetben, ha van rá elég nyomós ok, de külön 
választandó és az előbbivel semmiesetre össze nem keverendő. 

6° Magyarázó közbeszurások, ahol szükséges, vagy a szöveg 
érthetőbbé tételére felette kívánatos, alkalmazhatók, de világosan 
jelezendő, hogy közbeszurás. Ennek jelzésére legalkalmasabb 
eszköz a zárjel. De mivel a Vulgátában is előfordulnak közbe-
szurások, tehát az egyik csoport félköríves ( ), a másik csoport 
szögletes zárójellel | ] jeleztessék és pedig közetkezetesen. 

VIII0 Minden bibliai könyvhöz külön bevezetést kell írni 
és pedig a nagyközönségnek valót, amely jelezze a könyv tar-
talmát, felosztását, hitelességét, szóval a Isagogéból mindazt, 
ami a nagyközönségnek való, vagyis amit a nagyközönségnek is 
szükséges vagy hasznos és kívánatos tudnia. 

Azonfelül bizonyos könyv-csoportokhoz pl. didaktikus köny-
vek, próféták, evangéliumok, sz. Pál levelei, külön általános beve-
zetést kell írni, olyanformán, mint az Introductiók teszik. 

Végül egy egészen általános bevezetés is kívánatos volna 
a biblia legelején, mint némely német bibliában van. Ez szólna 
a sugalmazásról, a kánonról, a biblia fordításokról, a biblia 
olvasásról. 

Hasonlókép igen kívánatos volna a végén rövid, összefog-
laló bibliai orchaeologia: ó-zsidó naptár, hónapok stb., hossz, űr 
és súlymértékek, pénznemek stb., amint szintén egyes német 
bibliákban látható. 

IX° Ami az új fordítás, illetve új kiadás külső alakját illeti, 
úgy tudom, a kiadó folio helyett nagy 8° oktáv alakban akarja 
kiadni, amit csak helyeselhetek, mert a folio már magábanvéve 
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nehézkes, azonfelül ma már, úgyszólván teljesen szokatlan. Azért 
a protest, magyar biblia nagy oktáv, az angol biblia kis 8° oktáv, 
az Izraelita Magyar írod. Társaság fordítása is kis 80 oktáv alak-
ban jelent meg. 

De egyéb részletkérdésekre nézve is megállapodásra jutott 
a fentemlített szakbizottság. Nevezetesen: 

1° Nem alkalmazandó versenként új bekezdés, mint a Tár-
kányi-féle bibliában van, hanem csak a logikailag indokolt új 
szakaszok jelzésére alkalmazandó új bekezdés. 

E tekintetben sokféle példa áll előttünk, pl. az angol biblia 
bizonyos jellel jelezi az új szakaszt, káldi marginális nagy betűk-
kel és csillaggal, a masszoretikus szöveg egyhuzamban közli a 
verseket, míg új szakasz nem következik, ott van új bekezdés. 
Ugyanígy tesz az Izr. Magy. írod. Társ. magyar kiadása is. 
Hasonló alakban adta ki a Vulgáta latin szövegét Fillion.1 Ez 
nagyban előmozdítja az érthetőséget és az áttekintést. Ez utóbbi 
módszert követjük. 

2° Hogyan jelezzük a versszámokai? A margón? Ez nem 
célszerű, mert nem jelzi pontosan a vers kezdetét, ezt külön 
jellel kellene akkor jelezni a szövegben. Felfüggesztett számok-
kal a szövegben ? Ezt az eljárás követi az I. M. I. T. magyar 
fordítása. De ez sem ajánlatos, mert a mi közönségünk ahhoz 
van szokva, hogy a felfüggesztett számok jegyzetekre utalnak.2 

Legjobb lesz tehát arabs szamokkal jelezni és pedig a szövegben, 
de a számokat zárjelbe tesszük. Ezt az eljárást alkalmazzák már 
régen a görög szöveg kiadások egyrésze, míg a régi Itala az 
ábc betűivel jelezte a verseket, azért a Misekönyvben és a 
Breviáriumban (Lectiones) ma is így vannak jelezve a felhasznált 
bibliai szakaszok, helyek. Ez a módszer azonban elavult. 

3° Hogyan jelezzük a jegyzeteket? Felfüggesztett apróbb 
számokkal, mint Tárkányi bibliájában van ? vagy az ábc betűivel, 
mint Loch-Reischl német fordításában van ? vagy semmi jellel 
a szövegben ? hogy ne zavarja semmi sem az olvasót a szöveg 
olvasásában. Ez esetben a jegyzetek lent egyszerűen a versszá-

1 Nálunk sem egészen ismeretlen ez az írásmód, mert ezt követte az 
evangéliumi szakaszok kiadásai, perikopas könyvek és Goffine is. 

2 Goffine pedig egészen kihagyta a versszámokat, nyilván azért, hogy 
ne zavarják az egyszerűbb olvasót. Ez azonban más okokból (idézetek) nem 
követhető. 
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mokat követik, mint a kommentárok szövegében szokott lenni. 
Ez a mód tetszetősnek látszik. 

Ez az eljárás azonban nem egészen praktikus, mert a jegy-
zet sokszor csak egy szóra vonatkozik, tehát ez eljárás mellett a 
szót a jegyzetben meg kell ismételni. Az is előfordul, hogy egy 
vershez két vagy több jegyzetet kell fűzni. Tehát megint külön 
jelezni kellene a jegyzetben, hogy ez a része a szöveg ezen sza-
vaihoz való, a másik része a szöveg ama szavaihoz szól. 

Azonfelül a parallel helyek is a jegyzetekben lesznek jel-
zendők, nem pedig a margón vagy a szövegben, a versek végén, 
mint Tárkányiban és a régibb német fordításokban van. 

A jegyzeteket tehát fejezetenként az ábc betűivel fogjuk 
jelezni és a parallel helyeket nem a szövegben, hanem a jegyze-
tekben jelezzük. 

4° Ami a nyomtatást illeti, abban az egész szakbizottság 
egyet értett, hogy három, illetve négyféle betilt kell használni : 
más betűvel kell nyomtatni a bevezetéseket, más betűvel a szö-
veget, más betűkkel (petit) a jegyzeteket, más betűkkel a fejezet-
felirásokat. 

Természetesen a petit betűknek is világos és olvashatóknak 
kell lenniök. Egyébként milyen betűket alkalmaz a kiadó ? Cicero, 
garmond, petit stb. betűt, az már technikai kérdés, csak más-más-
féle betűk legyenek, mert ez elvi kérdés. 

5° Abban is egyet értett a szakbizottság, hogy caput : fejezet, 
nem pedig rész, mert rész alatt nagyobb összefüggő szakaszt 
értünk, pl. egy könyv 3—4 részre oszlik. 

Továbbá a fejezetek arabs, nem pedig római számokkal 
jelölendők, úgy a felírásban, mint idézések alkalmával, már egy-
öntetűség végett is. Megjegyzendő, hogy utóbbi esetben (idézés) 
a fejezet számát a vers számától ne csupán vessző különböztesse 
meg, hanem a fejezet nyomtatásban észrevehetőleg nagyobb 
számmal, kézírásban pedig aláhúzott arabs számmal jelölendő. 

A fejezetek felírása, feje minden esetben megtartandó a 
maga helyén akkor is, ha a fejezet elején egy vagy több vers, 
logikailag még az előző fejezet utolsó bekezdéséhez tartozik (ami 
előfordul). Ezt a körülményt feltűnő esetekben a jegyzetben kell 
jelezni. A szövegben is lehet jelezni azzal, hogy nem kezdjük 
beljebb az első sort, úgy, amint új bekezdéseknél szokás. 

6° Megtartsuk-e a fejezetek tartalmának rövid jelzését a 
felírásban (summarium), amint Tárkányi, Káldi fordításában 
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látható? vagy módosítsuk, vagy a margóra tegyük? vagy 
egészen mellőzzük? mint Loch-Reischl, az angol biblia és az 
I. M. I. T. fordítása. 

A szakbizottság amellett foglalt állást és úgy döntött, hogy 
jeleztessék röviden a tartalom a fejezet felírás alatt, de rövidített 
és javított summárium alakjában, Káldi summáriumai nyilván 
túlságos hosszúak, de a bizottság még Tárkányi summáriumait is 
rövidíteni akarja. Igaza van, legyen lehető rövid, mégis a fejezet 
tartalmát lehetőleg pontosan jelezze, ezt kívánja a dolog termé-
szete, mert hiszen a tartalom rövid jelzése akar lenni. 

A IX° pont alatt mondottak szemléltetésére ide iktatok 
két rövid példát, egyet kötetlen, egyet pedig kötött beszédű 
részletből. 

Mózes IV. könyvéből: 
33. fejezet. 

Izrael fiainak megállóhelyei a pusztában. 

(1) Ezek Izráel fiainak megállóhelyei : a) miután kivonultak 
Egyiptomból, seregeik szerint, Mózes és Áron vezetése alatt, (2) 
amint feljegyezte Mózes táborhelyeik szerint, melyeket az Úr 
parancsa szerint változtattak. (3) És pedig elindultak Rámeszesz-
ből az első hónapban, a hónap tizenötödik napján. Páska másod-
napján, hatalmas kéz által, az összes egyiptomiak szemeláttára, b) 
(4) kik akkor épen elsőszülötteiket temették, akiket megölt az 
Úr [még az isteneikre is kiterjeszté e csapást], 

(5) Táboroztak Szukkothban (6) és Szukkothból elmentek 
Étámba, mely a puszta szélén van. (7) Innen elmenvén, eljutottak 
Pi-Háhirot felé, mely Baál-Céfon felé néz és táboroztak Migdál 
előtt (8) és elmenvén Pi-Háhirotból, átvonultak a tenger közepén 
a pusztába, és három napi út után, Étám pusztáján át, táboroztak 
Márában, (9) aztán elmenvén Márából, eljutottak Élimbe, ahol 
tizenkét kút és hetven pálmafa volt és ott táboroztak. 

33. fej. a) De az olyan helyeket, ahol semmi különös nem történt, 
vagy ahol nem voltak hosszabb ideig, azokat itt nem is említi, v. ö. 21. 
18—20. 

b) Az Egyiptomból való kivonulás részletesebb leírását 1. II. Móz. 
12. f. a. 16. f. 
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Mózes I. könyvéből: 
49. fejezet. 

Jákob utolsó áldása és halála. 

(1) Hívá Jákob az ő fiait és mondá nekik : 
Gyűljetek össze, had mondom el, 
ami reátok következik távol jövőben. 

(2) Gyűljetek egybe s halljátok Jákob fiai, 
halljátok atyátokat, Izráelt.a) 

(3) Ruben, az én elsőszülöttem, 
én erőm és bánatom kezdeteb) 
kiváló méltóságra és hatalomra nézve. 

(4) Felforrtál, mint a forró víz, nem lesz elsőséged, 
mert atyád ágyára felmentél, 
és megfertőztetted az ő ágyát,c) 

(5) Simon és Lévi, igazán testvérekd) 
gonoszság fegyveres eszközeid) 

(6) Az ő tanácsukba ne menjen lelkem, 
az ő gyülekezetükben ne legyen az én dicsőségem, 
mert dühükben embert öltek, 
és elragadtatva magukat, falat ástak alá.f) 

(7) Átkozott az ő dühük, mert erőszakos 
és az ő haragjuk, mert mértéktelen, 
szétosztom őket Jákobban 
és szétszórom őket Izráelben.g) 

Szeged. Dr. Kpváts Sándor. 

49. fej. a) Jákob utolsó áldása kiváló profétikus ének. Jákob végrende-
lete, mely a 12 törzsfőnek szól. Párja ennek Mózes beszéde, V. Móz. 32—33. 
szintúgy Krisztus búcsúbeszéde a 12 apostolhoz Ján. 14. 1—17. A szöveg nehéz, 
azért sokfélekép értelmezik. 

b) Az eredetiben : első zsengéje teljes erőmnek. 
c) Bár test szerint elsőszülött, nem élvezheti ennek előnyeit : a kettős 

örökséget József kapja meg, a fejedelemséget Juda, a papságot pedig Lévi. 
1. kron. 57. Törzsbirtoka a délkeleti határszélen volt és nem igen játszott sze-
repet Izráel történetében. V. Móz. 33. 6. 

d) Igazán méltók egymáshoz. 
e) Az eredetiben : gonoszság eszközei az ő fegyvereik. 
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Fizetések nyugtatása. 

igi4-re 12 koronát fizettek : Ágoston Ignác, Kozma Imre. 
6 koronát fizetett : Kirchgässner János. 
igiyre 12 koronát fizettek : Ágoston Ignác, dr. Kiss Károly, Kirchgässner 

János, Kozma Imre, Némethy Ernő, Plébániahivatal Húnfalva, Tenke, Székely 
Tamás, Szuszai Antal, dr. Vargha Dámján. 

6 koronát fizetett : Dr. Tóth Kálmán. 
6 koronát fizetett : Nagy Dezső. 
1916-ra 12 koronát fizettek : Alexa Ferenc, Apátsági székház Celldömölk, 

dr. Bayer-Krucsay Dezső, Bán Sándor, Báthy Lajos, dr. Bedy Vince, Bednarik 
József, Berényi Mátyás, Bezdán József, Bogisich Mihály, Bognár Károly, dr. Bo-
roviczény Nándor, Búzás Imre, Csekó Gábor, Chobot Ferenc, Dogmatikai 
kathedra Temesvár, gróf Eszterházy Jánosné, dr. Erdélyi László, Farkas Fe-
renc, dr. Fent Ferenc, Szent-Ferencrendi társház Budapest, Eger, Szeged, Székely-
udvarhely, Fodor Sándor, Follmann Géza, Bencés főgimnázium tanári könyv-
tára Győr, Gabriely Lajos, Gallér Kristóf, dr. Gyárfás Tihamér, dr. Géczy József, 
Gerbery Elemér, Grosch Adolf, dr. Hadzsega Bazil, dr. Hanauer István, Hankó 
György, dr. Hanuy Ferenc, Hartsár Péter, Hellebronth Miklós, dr. Henny 
Ferenc, Horváth József Badacsonytomaj, Huber Lipót, Hungária Freiburg, 
llkics István, Irgalmas nővérek Zsolna, dr. Ivánovich Emil, Kapucinus társház 
Mór, Karácson Márton, Kegyesrendi ház Nyitra, Keserics Ferenc, Kir. kath. 
tanítóképző Szeged, dr. Kóródy Péter, Kovács Imre, Kovács Sándor, Kozma 
Imre, Kőmives Gyula, dr. Lakatos Ottó, Lencsér Péter, Liber János, dr. Linden-
berger János, dr. Machovics Gyula, Matuskovich Márton, Marton Sándor, 
dr. Márki Sándor, dr. Mázy Engelbert, dr. Metzker József, Michlbach Ferenc, 
Michon Mátyás, Mihalovics László, Minorita rendház Kolozsvár, dr. Monay 
Ferenc, Nagy Béla, Némethy Ernő, Német István, Nóvák István, Növendékpap-
ság könyvtára Székesfehérvár, Pacha István, Palkovich Viktor, Papnevelő-
intézet Esztergom, Szatmár, Temesvár, Pavetits Lajos, dr. Péter Antal, Pivárcsi 
István, Plébániahivatal Asszonyvására, Attala, Burszentgyörgy, Előszállás, 
Érsekújvár, Gyula, Háromfa, Igló, Jászómindszent, Margitta, Nyitraperjés, 
Nagyperkáta, Székesfehérvár-Belváros, Szklenófürdő, Tüskevár, Velencze, Zala-
szántó, dr. Pokorny Emánuel, dr. Révay Tibor, Rézbányai János, dr. Rézbányay 
József, Rónay István, Simkó Károly, dr. Spesz Sándor, dr. Schermann Egyed, 
dr. Schoderbeck Lajos, Streicher József, dr. Szánthó Géza, Székely Tamás, 
Sztoricsek Ferenc, Turcsek József, dr. Vargha Dámján, dr. Varga Gábor, Venczell 
Ede, Viglás Lajos, Zágor Pál, Zimányi Gyula, Zimányi L. Mihály. 

10 korona 80-at fizettek : Főgimnázium róm. kath. Beszterczebánya, fő-
gimnázium róm. kath. Marosvásárhely, Kegyesrendiek Szeged. 

8 koronát fizetett: Pásztor Valér. 
6 koronát fizettek : Dr. Bezák István, Ecker Károly, Faragó Károly, Ká-

roly Alajos, Kocsis Lajos, Kövér Lajos, Leszich István, Marszina Endre, Nagy 
Bernárd, Növendékpapság egyházirodalmi iskolája Kassa, Ocskó Lajos, Plébánia-
hivatal Vágkeresztur, Sztanó Lipót, dr. Sztollár Tamás, Végh Ferenc, Veszter-
gom János, dr. Zsiska Pál. 



272 HIRDETÉSI ROVAT 

A nyugtatást március 12-én zártam le. 
Igen tisztelt megrendelőim, akik 1916-ra vagy valamely 

előző évre még nem íizettek, szíveskedjenek a nekik megküldött 
befizetési lapot igénybe venni. Nagyon kérem a megrendelőket, 
sziveskedejenek a címükben, kivált lakásukban beálló változást 
azonnal tudomásomra adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot 
helyes címre, ellenkező esetben a füzet csak hosszas vándorlás 
után, rossz állapotban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

A magam részéről mindent elkövetek, hogy folyóiratom 
kezelése tökéletes legyen. A teljesített fizetések nyugtatása is ezt 
célozza. Bármennyire igyekezzem is minden beküldött díjat ponto-
san bevezetni, mégis előfordulhat tévedés, a megtörtént vagy nem 
történt nyugtatványozás minden tévedés felderítésére alkalmat ad. 

A márciusi füzet a rendesnél jóval nagyobb, hét nyomta-
tott ív. Ennek oka a közlésre váró érdemes dolgozatok nagy 
száma. Ugyanez az oka annak is, hogy igen értékes dolgozatok 
szerzőit a közléssel meg kell várakoztatnom; így egyesek a 
márczusi füzetben kívánták dolgozatuk közlését, de méltányos 
kívánságuknak nem voltam képes eleget tenni. Vajha a fizető 
megrendelők nagy száma s ezzel a folyóirat jelentősen nagyobb 
bevétele nagyobb terjedelmet engedne! Nem mondhatjuk, hogy 
nálunk a tudományos működés terén kevés a munkás; ellenkezőleg 
igen nagy a hozzáértő, buzgó és önzetlen írók tiszteletreméltó 
serege. Kívánatos, hogy ezzel a megrendelők anyagi hozzájárulása 
arányos legyen. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
A Szív a Jézus Szive Szövetség heti értesítője. Megjelenik 

minden szombaton. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., 
Horánszky-u. 20. I. évf. 15. sz. Egy szám ára helyben 4 fillér, 
vidéken 5 fillér. 

Dvorzsák János. A világbéke útja az Úr Jézus ajándéka. Szent-
beszéd. 

Egri Katholikus Egyházi Tudósító. Szerkeszti Dr. Tóth Tihamér, 
theol. tanár. Megjelenik minden hó 1-én. Egy évre 2 kor. I. évf. 
3. szám. 

Olasz Péter S. J. Innsbruck, Mayer József a természettudó-
sok Pantheonában. Külön lenyomat a «Természettudományi Köz-
löny» pótfüzeteiből 1916. 

Debreceni Egyetemi Könyvtár 
Átengedett fölöspéldány 



Budapesti Cím- és lúm01915-re. 
• • • • XXVII. évfolyam. — 2576 oldal. • • • • 
Budapest nagy térképével. Az újpesti, kispesti, pest-
szentlőrinci, erzsébetfalvai, pestújhelyi és rákospa-
lotai lakók, hatóságok, utcák és cégek jegyzékével. 

Kiadja a Franklin-Társulat, Budapest, Egyetem-utca 4. szám. 
Ára vászonkötésben 32 korona. 

• 
• Tokaj-Hegyaljai (gyógyító) bor betegeknek, misebornak, • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

: • 
• • • 

ajándéknak, ünnepélyekre. 
Póstacsomag: (4 üveg) 8, 10, 12, 14 korona. 

13 kor. 
24 « 
22 « 
42 « 

3 liter szomorodni 
6 liter szomorodni 
3 liter asszu 
6 liter asszu -

Árjegyzéket szívesen küld : 
Sztareczky Géza rk. igazgató-tanító, bortermelő 

Tolcsva, Tokaj mellett. 

• 
• 
• 
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L É R T E K E Z É S E K 

A V I L Á G N É Z E T L É L E K T A N Á R Ó L 
Dr. Prohászka Ottokár püspök felolvasása az Aquinói Sz. Tamás-társaság 1916. 

március 23-ikán tartott közgyűlésén. 

TÁ R S U L A T U N K N A K egyik utóbbi, szellemdús felolvasója azt a 
kérdést vetette fel, vájjon a világnézet ugyanazt jelenti-e, 

amit a filozófia, vájjon azonos-e vele ? A kérdés felvetése igen 
érdekes s tárgyalása alapos és sokoldalú volt. Ehhez szeretnék 
én is hozzászólni. Véleményem szerint világnézet és filozófia 
nem egy s ugyanaz, hanem igen, minden filozófia világnézetet 
ad, vagyis rásegíti az embert, hogy az öntudatában jelentkező 
problémákról, mint őt környező világról valamiképen egységes, 
összefüggő Ítéletet alakítson, hogy elrendezkedjék benne s el-
igazodjék rajta. 

Az embernek meg kell találnia a helyét — meg kell te-
remtenie otthonát. Az embernek be kell bútoroznia lakását 
házában épúgy, mint öntudatában. Itt is be kell szereznie fogalmi, 
ismereti garnitúráját, hogy otthona legyen s hogy tudja, hogy hová 
való s hogy mihez tartsa magát. Megesik vele majd itt is, hogy 
más-más hajlamai s kedvtelései lesznek s hogy a fogalmi garni-
túrában is kicserél egyes darabokat s máskép rendezi el laká-
sát; megesik vele majd, hogy néha kedve lesz azt elsötétíteni, 
máskor meg kivilágosítani s tapasztalni fogja azt is, hogy néha 
az az egész otthon s berendezkedés idegenszerű, mintha nem is 
az övé volna, ami máskor csupa meghittség és intimitás volt. 
Azért én a filozófiát meghagyom szoros értelemben vett tudo-
mánynak; meghagyom szigorúan elkülönített szakait: logiká-
ját, pszichológiáját, ontologiáját, etikáját, metafizikáját s nem 
mondom, hogy a filozófia annyi, mint világnézet, hanem inkább 
azt vallom, hogy miután az ember végigfilozofálta vagy legalább 
végigtapasztalta a világot s kifürkészte a valóságot, miután 
van fogalma arról, hogy mit tudunk s mit nem tudhatunk, akkor 
abból a sok mindenféle ismeretből s ugyancsak ismereti hiátus-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 18 
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bol, azokból a precízen kidolgozott tézisekből s ugyancsak tézi-
sekkel át nem hidalható, de a gondolat által mégis kapcsolatba 
hozott ellentétekből kialakít magának egy harmonikus mentalitást, 
ez a világnézet. A világnézet összefoglalás és irányítás, egy 
nagy «judicium practicum», melyben kivirágzik a filozófia. 
A világnézetben eligazodik a tájékozást kereső öntudat a kör-
nyező valóság s a lélekben jelentkező szellemi igények iránt, 
a világnézetben úrrá lesz a gondolat a világ nagy ellentétjei s 
szembeszökő különbségei fölött. Aki ezeket összefüggésbe s vala-
miféle sorba-rendbe állítja, aki azokat egymással összeköti vagy 
egymásra visszavezeti, az világnézetet alakít, aki pedig ezt nem 
birja, annak nincs világnézete. 

A filozófia mint tudomány s a világnézet közti különböz-
tetésem világos lesz, ha rámutatok azokra a jellegekre, melyek 
a világnézeten kimutathatók, de a filozófiában, mint szorosan 
vett tudományban, oly mérvben nem érvényesülhetnek. Három 
ily főjelleget különböztetek meg. 

Az első az, hogy minden világnézet munka s birkózás az 
öntudat tartalmával, azután ezeket alakító s összefoglaló tett! 
Nincs világnézet, mely teljesen kész s kidolgozott mű volna, 
melyen, mint egy teljesen kész szobron, a szellem, a forma ural-
kodnék, hanem ellenkezőleg a világnézet valami, ami, ha meg 
is van rajzolva nagy vonásokban, de azért az egész folyton mun-
kában van s észrevétlenül is elváltozásokat szenved. Maga az 
építőanyag változik el s finomabb s hajlékonyabb lesz s aszerint 
változik el a stilus is, a világnézet stílusa, aszerint nyernek súlyt 
s értéket egyes nézetek, melyek előbb igényteleneknek látszottak, 
vagy lépnek előtérbe tendenciák, melyek előbb a háttérben jelen-
téktelenül kuksoltak. 

Egy tekintet a filozófia történetére megérteti velünk, hogy 
mennyire művek, alkotások s alakítások a filozófia nyomában 
jelentkező világnézetek. Először is rámutathatok arra, hogy a világ-
nézetek száma is légió, hogy tarka változatban alakította ki azo-
kat a világ problémáival küzködő szellem ! Mily bizarr műveket, 
mily képtelen képeket teremtett, mily sötét és kegyetlen, majd 
meg sekély, naiv és mosolygós alakításokat! Néha arra veteme-
dett, hogy a lelket tartja mindennek, a világot pedig csak lel-
künk vetületének, máskor meg a világot mondotta mindennek s 
a lelket semminek. Néha elvágta a hidat önmaga s a világ 
közt s ha nem is tagadta a valóságot, de phanomenologiává 
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vékonyította a vele való érintkezésünket ; néha a szellemet vetette 
meg s a forgó-pergő valóságot, az életet emelte trónra; máskor 
meg a világ s az élet lett szellemtelenné, mert semmi értelmét 
sem találta a realizmusnak. Néha filozófiát csinált, mely a logi-
kát, az ismeretelméletet vagy a pszichológiát kiáltotta ki filo-
zófiává, máskor meg a biologiát, az életet, a gyakorlatot, a ha-
talmat avatta fel mindenné, mindenséggé. Néha egyáltalában 
nem akart semminemű filozófiát, hanem a speciális tudomány-
szakokkal akarta beérni ; máskor meg elszörnyűködött a sok 
dirib-darabból, a szétfoszlott, ronggyá-szállá tépett királyi koro-
názó palásttól, mialatt a trónkövetelő szellem meztelenül dider-
gett az értelmetlenség abszolút űrében. Szóval, mit nem dolgo-
zott s fáradott, mennyit küzdött s szenvedett az emberi szellem, 
hogy a tudomány s a filozófia nyomában, annak majd építő, 
majd romboló korszakában magát feltalálja, magát orientálja, 
vagyis világnézetet teremtsen magának. 

De nemcsak ott, hol a főelvek iránt sincs meg az egyetér-
tés, hanem ott is, hol megegyeznek az alaptények s tételek iránt, 
mily nagy eltéréseket mutat a világnézeti alakítás. Itt nagy álta-
lánosságban azokra gondolok, kik Istent s világot, szellemet s 
anyagot, testet s lelket, szabadságot és szükségességet, fiziszt s 
pszichét vallanak s kik mégis oly eltérő stílben s változatban 
építik fel azután világnézetüket. Elég neveket említenem : sz. Ta-
más, Des Cartes, Leibnitz, Pascal, Kant, Schleiermacher, Tren-
delenburg, Wundt, Külpe, Husserl. A világnézet ugyanis nem-
csak bizonyos elemek elfogadásán, hanem azok kidolgozásán s 
egymáshoz illesztésén fordul. Vagy hogy még szűkebb körből 
vegyem példámat, gondoljunk a skolasztikára s arra, hogy mily 
elhajlások szöknek ott szemünkbe, pl. sz. Tamás s Duns Scotus 
közt! Mily kihatással van világnézetemre, egész lelkületemre, 
ha az Isten emberré lett csak a bűnbeesés miatt vagy ha hiszem, 
hogy emberré lenne akkor is, ha nincs bűnbeesés ! Mily mélység 
s különbség van a két vélemény közt, hogy az örök boldogság, 
tehát a teljes élet a látásban vagy a szeretetben alakul ki! Ha 
pedig erre azt mondják, hogy ezek nem világnézeti különbsé-
gek, azt felelem: dehogy nem, még pedig milyenek! A világ-
nézet ugyanis nemcsak azon fordul, hogy van-e Isten, szellem, 
lélek, szabadság vagy csak az anyag s a szükségesség-e minden, 
hanem azon is, hogy e kereteken belül is hogyan kapcsolom 
egybe a nagy ellentéteket, melyeket Isten és a világ, a jó és a 

18* 
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rossz, a jóság s a szenvedés, a szentség s a bűn képviselnek, 
azután azon fordul, hogy hogyan oldozgatom a lét s az élet 
problémáit, hová helyezkedem el a tanok egyöntetűsége mellett 
is az egyéniség élő, átalakító felfogásával, hogyan kapcsolódom 
a fejlődő világgal s mily energiákat s ingereket váltok ki a lélek-
ből az élet számára. 

E sok világnézeti tarkaság láttára talán a bizonytalanság 
érzete száll meg az emberi értelem erejével szemben s talán, 
túlkicsinylőleg is nyilatkozhatnánk az ismeret objektiv tartalmán 
ról, mikor azt látjuk, hogy a világnézetek alakításában mily tar-
kaságra s karikaturázásra vetemedik az ember. De másrészt meg 
ép a világnézetalakításnak története nyugtathat meg e részben,, 
mert azt is tanuljuk belőle, hogy a szélsőségek s elhajlások után 
a filozófia s annak nyomában a világnézet s a korszellem is 
megint vissza-visszatér bizonyos őserős, eredeti elemekhez s 
hogy sohasem képes egészen túladni bizonyos tételeken ; sőt, ha 
ezt akarná is, addig kínlódik s gyötrődik, míg megint visszatér 
hozzájuk s az ő mértékeikhez alkalmazkodik. Így, csakhogy egyet 
említsek, hányszor átkozták ki a metafizikát s mégis mindannyi-
szor visszatértek hozzá. Hasonlóképen, hányszor zárták be az 
értelmet a relativitásba s phánomenologiába, de mindannyiszor 
áttörte zárait. A valóság birodalma helyett csak Potemkin-falukat 
juttattak neki, melyeket magamagának konstruált, volt egy csinált, 
megálmodott világa, melyben énekelhette: én nem alszom, ébren 
álmodom. De ha még az olyan erős szellem, mint amilyen Kant 
volt, fogta is be a gondolatot a fänomenonok kóterjába, az akkor 
sem tartott ki abban. Nem tűrte, hogy a sémák, formák való, 
igaz tartalomnélküliek legyenek, hogy az ész nem a valóság 
megfogására, hanem egy emberi, tünetes világ kieszelésére való 
tehetség legyen. Ha mondották is neki, hogy az értelem a tör-
vényhozója a világnak kategóriai által, azzal be nem érte. Mert 
végre is, mily világról volt szó ? Arról a csinált, tünetes világ-
ról, mely mögött van a megközelíthetlen valóság. Hát ilyen tör-
vényhozó minden kaleidoszkóp, ilyen törvényhozó minden szín-
vak ember, legfölebb azzal a megtoldással, hogy egy nem elég 
hozzá, hanem sok színvak s hallucináló kellene hozzá. Miért 
tört át a phanomenologián már Hegelben a metafizikai érzék; 
Hegel sem tartott ki a filozófiának tünetes világában, hanem a 
maga módja szerint a tünetek mögötti valóság után nyúlt. így 
tesz az emberi szellem mindig. Született metafizikus lévén, ha 
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el is forgatják fejét egyidőre, de azután ismét kijózanodik s 
tükrözéseken, tüneményeken, formákon s kategóriákon át eltalál 
haza, a metafizikába! 

Azonban merítünk mi más belátást is a világnézetalakítás 
történetéből, még pedig azt, melynél fogva megértjük, hogy mi 
hát alapja s ősoka e világnézeti tarkaságnak s honnan van az, 
hogy a filozófiának, tehát egy tudománynak alapjain ily változa-
tos s ellentétes lehet a világnézet konstrukciója. 

Erre azt lehetne mondani, hogy az onnan van, mert igaz-
ság csak egy lehet, de tévely sok; de én azt gondolom, hogy 
a világnézet azt a sajátosságát, melynél fogva azt szoros érte-
lemben vett tudománnyal azonosítani nem lehet, sokkal jobban 
emelem ki, ha érdeklődöm a világnézetnek nemcsak logikai, 
hanem inkább pszichológiai alakító s indítótényezői iránt s ha 
megértem, hogy mennyire szerepelnek benne ép ezek. 

A tudományt — amennyiben jellegzetesen az — a logika 
építi, de a világnézetben sok az alogikus elem, a konstruáló, 
szubjektív szellem, mely ugyanazon definíciók mellett is sajátos 
formulázást adhat az egésznek. Ugyanazon definíciók mellett 
lehet eredeti, mélyebb szemléletünk, mert máskép konstruáljuk 
a változatlan logikai keretekben a valóságot. Hogy ezt jobban 
megértessem, felveszem egy-két fogalmunkat, pl. az anyagról, az 
életről, a lélekről valókat, melyeknek definíciója nem változott, 
de amelyeknek tartalma úgy kiszélesbült, hogy egészen más kap-
csolatokra, sejtésekre s alakításokra inspirál. Annak következté-
ben mi a velük kapcsolatos világot más érzéssel, más pszikével 
kezeljük. 

Hogyan fest például az anyagról való gondolkozásunk s 
annak következtében azután világképünk is, ha azt a merev kon-
tinuitásnak, a darabosságnak s mozdulatlanságnak sajátosságai-
ban nézzük, vagy ha azt — mint most szoktuk — folyamatszerű-
nek, folyófélbenlevőnek gondoljuk. Az anyag most nem az a 
durva, darabos valami, hanem inkább egy atomizálódott s meg-
éteresedett finomság, ahol a substantia s az erő kimondhatatla-
nul közel állnak egymáshoz. Mily sajátos hajlékonyság, mily 
meseszerű átmenetek jellemzik belső alkatát, most, mikor már 
nemcsak a növény- s állatvilágnak, hanem az elemeknek, földek-
nek s fémeknek is családfájáról kezdenek beszélni. Eszerint a 
régi merevség helyét felváltotta az energia sugárzásából előálló 
fejlődés folyása s a fémek s földek is egymástól lehetnek, mint 
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pl. a radium, helium, uranium. Azért megmarad az egyeseknek 
típusa s ennek következtében más a rádium s más a helium', 
más az ezüst s más az ólom; de a típusoknak periódusaik van-
nak s azokon túl újabb kisugárzások folytán újabb elemek jelent-
keznek. Kataraktákon lefelé zúg a lét; egydarabig csendben 
siklik a folyam, u. i. a tipus tartja magát; de azután jön az 
esés; azután ismét egy darabig — talán millió éveken át — 
kompakt s maradandó jellegű a tipus, míg megint jön egy új 
esés. így fejeződik ki típusokban, törvényekben, normákban az 
anyagi lét, ugyancsak így típusokban, formákban a szerves élet 
s végre változó, egymást váltó formákban s kapcsolatokban a 
történeti élet is. 

Vagy vegyük a világnézet kialakításának más fontos ténye-
zőjét : az életről, a lélekről való ismereteket. Most is hiven vall-
ják a lélekről s az életről szóló definíciókat, hogy a lélek «ens 
simplex», hogy az élet «actio immanens» ; de a konkrét tények-
nek s megfigyeléseknek mily bősége szoiong most a definíciók 
absztrakt kereteiben. Az életet komplikált szervezet és működés 
hordozza, melyet a definíció sehogysem sejtet. Az organizmus 
valahogyan szétszedhető; tüdő, szív alkalmas oldatban egyda-
rabig elkülönítve is él; az élet funkciói az egyes szervekben 
többé-kevésbbé önállóak, mert minden szervbe külön idegveze-
ték szolgál, mely bizonyos mértékig függetlenül dolgozik a 
többitől. 

Akár az anyagot veszem, akár a szerves életet, egyre hát-
rább vonul vissza előlünk az, amit alkatelemnek, amit alapegy-
ségnek nézzünk. Az anyagban az lesz az ion s az elektron; oly 
egység, mely minden képzeletet meghalad; a szerves élőben 
pedig minden él, minden sejt s a sejtnek magva is. így vagyunk 
a pszichológiában is; ott azt gondoltuk, hogy az értelemmel s 
akarattal osztatlanul együtt jár az öntudat; de most azzal lepnek 
meg, hogy vannak gondolatok, emlékezések, érzetek, melyek 
nem öntudatosak, hanem az öntudat alatt mennek végbe. Tehát 
a szellemi tevékenység s az öntudat köre nem fedik egymást 
s abban is van sok mindenféle, ami az öntudat körén kívül esik, 
mint ahogy kívül esik az emésztés, a növés. Ez az észlelet új 
pszichológiai eligazodást nyit, amennyiben itt is átmenetekre 
mutat. Eszerint u. i. van szervi élet, mely nem gondolat, van 
gondolat, mely nem öntudat s van végül értelmi tevékenység, 
mely öntudat is. 
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De ha valakinek ily fogalmai vannak az anyagról s az 
életről, annak, bár a régi definíciókat tartja, okvetlenül más 
motívumai vannak a világkép konstruálására. S valóban, mily 
különbség van a mi világképünk s a régi ismereteken épült 
világkép s ennek következtében világnézet közt is! E régi világ-
nézet szerint a föld a lét legmélyebb pontjában nyugszik s 
fölötte ívelődnek az egek, más-más erőkkel : csillagokkal. E csil-
lagokat s szférákat angyalok mozgatják s a csillagok erői közre-
működnek a testek elváltozásaiban. Az egész világ egy nehéz-
kes mechanizmus, melynek terhe az anyag a maga masszív való-
ságában s áttörhetetlen, mert csak megkülönböztethető, de nem 
osztható részeivel. A formák egymás közt valami hierarchikus 
kapcsolatban állnak s előhivatnak «a potentia materiae» egy belső 
törvényszerűség szerint, melyről halvány sejtelmünk sincs. Milyen 
más ezzel szemben a hivő, művelt embernek modern világ-
nézete a természetről s erőiről s az Istennek s a szellemek-
nek benyulásairól a természet folyamataiba. Az anyag s az erő 
most is szfinx, de egészen más szfinx, mint azelőtt. Azelőtt emberi 
arca volt a szfinxnek; emberi szűklátókörű gondolatok szerint 
tákolták össze a világképet, mialatt mi most szétdobjuk az em-
beri fogalmazást s igazabb s nem emberi valóság s mértékek 
felé iparkodunk. 

Ezáltal nem leszünk kisebbek, hanem inkább nagyobbak s 
nem távolodunk el, hanem inkább közeledünk az igazsághoz s 
az Isten nagy gondolataihoz. Mélyebbek, bölcsebbek leszünk. 
Megértjük épen az aristotelesi filozófiának azt a tanát, hogy 
fogalmaink elvontak s általánosak s épen az itt említett példá-
kon — az anyag, a lélek, az élet definícióin — világos lesz, 
hogy fogalmaink sz. Tamás tana szerint sem merítik ki a kon-
krét «quidditas»-t. Ez alapon a problémák haladó ismereteink 
révén folyton más és más megvilágításba jutnak s a legradiká-
lisabb skolasztika termeiben is a XX. század elején más színezetet 
nyernek, mint 600 évvel ezelőtt. Ezt a színezést az elváltozott 
értékelés adja. Miután u. i. a valóságot «mit Stumpf und Stiel» 
át nem ültethetjük a logikai rendbe, azért szükségképen helye 
van a fogalmak közt az értékelésnek. Magukat a fogalmakat 
értékeljük, egyiknek nagyobb súlyt tulajdonítunk, mint a másik-
nak, még pedig ezt nem logikai tartalmuk szerint tesszük — 
erre ez nem hatalmaz fel — hanem tesszük ezt hajlandóságaink, 
sejtéseink, konstruáló tehetségünk sugalatai szerint. Ezt az érté-
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kelést tartom én a világnezetalakítás második tényezőjének s egy-
szersmind jellegének. 

Az értékelés minden szisztémában, a legelvontabb filozófiá-
ban is szerepel és semmiféle logika, semmiféle bizonyítás nem 
fogja azt végleg kiküszöbölni. Akárhányszor u. i. úgy állunk 
fogalmainkkal szemben, hogy a túlsúlyt az egyik csoportnak a 
másik fölött nem az absztrakt logikai tartalom, hanem a psziké, 
a hajlam, az érzés adja. Ez alapon állnak a nagy szisztémák egy-
mással szemben s meg nem dönthetők, akár tomizmusról, akár 
skotizmusról vagy molinizmusról legyen szó s ezen alapon épül-
nek még inkább azok a világnézeti nuance-ok, melyek ugyan-
azon elvek keretében is nagy elhajlásokat jeleznek. Értékelése-
ken fordul, hogy valaki az «esse»-t s az ismeretet s igazságot 
vagy pedig az akaratot, az akciót s a szeretetet állítja előtérbe. 
Ezen a nyomon el lehet jutni odáig, hogy valaki az egész vilá-
got s minden ismeretét az életért állítja be s a legfőbb kérdést 
abban látja, hogy mit tegyünk abból a célból, hogy gazdag s 
értékes legyen életünk ; mások pedig ezzel szemben az életet is 
csak funkciónak s nem világcélnak nézik s a világ nekik előbbre 
való, mint az öntudat s annak értékei. Ez utóbbiak problémája 
a «Weltproblem», az előbbieké a «Wertproblem». 

Hol van világnézet értékelések nélkül? Olyan nincs. Azért 
oly tarkák, oly bizarrak. De a legreálisabb világnézet sincs sok-
féle értékelés nélkül. Ez értékelések által túltesszük magunkat 
sokféle antinómiákon, kiegyenlítjük az ellentéteket, összekap-
csoljuk a széteső részeket. Ily könnyen széteső részek: Isten és 
a világ, test és a lélek, anyag, szellem, az, ami van s az, amit 
tenni kell, szükségesség és szabadság. Ezeket nem lehet azonosí-
tani, nem lehet monistapéppé gyúrni ; de ugyancsák nem lehet 
ignorálni a nagy nehézségeket, melyek e problémák körül jelent-
keznek. E részek közt feszülések vannak, melyek kiváltása külön-
böző alakítást enged meg. Miután fogalmaink sem a végtelent, 
sem a konkrét valóságot, a «quidditas»-t ki nem merítik, azért 
sohasem fogjuk tudni kimagyarázni teljesen, nehézségek mara-
déka nélkül, hogy hogyan lehet a végtelenség mellett még való 
végesség; hogyan lehet a végtelenben átható cselekvés, u. i. 
akarat, mely kifelé teremtés; hogyan lehet szabadakarat egy 
mindent mozgató első ok, első akarat mellett; hogyan kapcso-
lódjék test és lélek; hogyan emelhetők ki az anyag potenciájá-
ból az alakok, pláne az anyagból az érző életelvek. Ez ellenté-
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tek s nehézségek ingerek, melyek a lélekre hatnak s ez inge-
rekre reagálva iparkodik az emberi szellem e különbözőségeket 
egységbe, szisztémába foglalni. E munkáját nagy változatosság 
jellemzi, mely világosan mutatja, hogy itt nemcsak a logika, 
hanem a géniusz, az értékelő s harmonizáló szellem dolgozik. 

Harmadik tényezője s eleme a világnézetalakulásnak a kép-
zelet. Konstrukcióról lévén szó, okvetlenül szerepe lesz benne 
az aesthetikai, alakító tehetségnek. Nyomatékoztam már, hogy a 
világnézet jellemző sajátossága az alakítás, v. i. az, hogy nem-
csak logikai elemekből tevődik össze, melyek valami immanens, 
logikai folyamatban kapcsolódnak úgy, hogy csak egyetlen egy 
kapcsolat legyen lehetséges köztük, hanem helyet engednek sok-
féle értékelésnek s ezzel a szubjektív felfogásnak, mely, ha képes 
rá, új alakba, új szisztémába hozhatja ugyanazokat az elemeket. 
Erre az lesz képes, akinek formaérzéke van, aki ugyanazt az 
építőanyagot más-más stilban tudja csoportosítani. Az ilyen 
meglát egy formát s abba a formába tudja hozni az adato-
kat s fogalmakat s azért minden világnézetalakító valamiképen 
költő is. 

Költő először is a meglátásban, az intuícióban. A legtöbb 
világnézet kialakításának alapja s ingere egy-egy benyomás, egy-
egy meglátás, mely egy gondolatot vagy egy eszmekapcsolatot 
világítóan állít lelkünk elé s világítása mellett ráképesít, hogy 
a világot valamiképen köréje csoportosítsuk. E meglátások ki-
kezdései a filozófiáknak s világnézeteknek. Fölhozhatnék erre 
több példát, de csak egyre, a folyó év februárjában elhalt Ernst 
Mach-ra hivatkozom, aki a maga úgynevezett «természettudo-
mányos világnézetét» egy ifjúkori benyomásra viszi vissza, mint 
amely megindította s élesztette benne azután is a gondolkozás-
nak s alakításnak ezt a természettudományos irányát. Azt írja 
u, i. magáról: «Ich habe es stets als besonderes Glück empfun-
den, dass mir sehr früh (in einem Alter von 15 Jahren etwa) 
in der Bibliothek meines Vaters Kants Prolegomena zu einer 
jeden künftigen Metaphysik in die Hand fielen. Diese Schrift 
hat damals einen gewaltigen, unauslöschlichen Eindruck auf 
mich geübt . . . Etwa zwei oder drei Jahre später.. . an einem 
heitern Sommertage im Freien erschien mir einmal die Welt 
samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Em-
pfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend. Obgleich sich 
die eigentliche Reflexion erst später hinzugesellt, so ist doch 
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dieser Moment für meine ganze Anschauung bestimmend ge-
worden». íme, a világ egy látomás, a látomás jellege egy eszme, 
egy felfogás, mely azután irányt ad s meghatározza a világ-
nézetet. 

A természettudományokban is nagy a szerepük e meglátá-
soknak, ez eszméknek s felfogásoknak, melyek inkább hitek és 
sejtések. Ily intuíció dolgozik a fejlődés gondolatán épült le-
származástanban. Ily intuícióról tesz tanúságot Hans Hörbiger, 
a Olacial-kosmogoniának zseniális kialakítója, aki azt írja, hogy 
sétaközben egy fenyvesben szinte látomásszerűleg villant fel lel-
kében a gondolat, hogy a kosmogonia titka s kulcsa a hold s 
annak jégbefagyott óceánjai. A képzelet még a matematikában 
is óriási segítség s rávezet megoldásokra, melyekhez az analysis 
csak később juthat el. Poincaré, a híres francia matematikus azt 
írja magáról, hogy képzelete rajzolva s konstruálva előre mu-
tatta neki azokat az eredményeket, melyeket a fejtegető s bizo-
nyító értelem csak később igazolt. Igaz, hogy a képzelet az, 
mely sokszor oly bizarr s idegenszerű módon alakít s túlzások-
ban valóságos hóbortokat s szellemi kihágásokat követ el; de 
hát ez alakításokat azután maga a jobb érzék s még inkább a 
kritikát gyakorló értelem megrostálja s az alakító gondolkozókat 
a szertelenségekre való utalással mérsékletre neveli. Másrészt 
azonban ugyanez a formaérzék nagy hibáktól óvja meg az em-
bert s veleszületett egyensúlyi értékével a helyes irányba tereli, 
így, akiben vallásos érzék van, az bizonyára a világnézetben is 
természetszerűleg helyet szorít a lélek ez igényeinek s mondják, 
az készséggel hajlik a metafizikai irányzat felé. Ilyen, gondolom, 
Kant maga, aki nem farizeizmusból, hanem valláserkölcsi neve-
lése s érzéke miatt bármint elsáncolta is magát a szubjektív 
idealizmusba, végre is helyet szorított filizofiájában Istennek, 
léleknek, halhatatlanságnak, szabadságnak. Csodálom, hogy így 
tette, elitélem, hogy eszméket vett fel, melyek vezessenek, de 
melyek ugyanakkor az intelligibilitásnak szféráján túl ragyogjanak, 
mintha csak nem is tartoznának hozzánk, de megtette s ezúton 
vezette be az Istent, a lelket, a szabadságot, melyek nélkül nem 
lehetünk. Érezte ő is, hogy nem lehetünk meg nélkülük s ép 
ez az érzése, ez a kimondottan nemkategoriás értelme vezette 
őt e konstrukciójában. Épúgy, gondolom, hogy az olyan tudó-
sok, mint Mach, Ziehen, kik érzéklési elemekből konstruálnak 
világot s fánomenologiában rekednek egész világnézetükkel, nem 
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lehetnek befejezett, harmonikus lelkek, hanem száraz, egyoldalú 
szellemek. Goethe szava érvényesül itt: «Vom Vater hab' ich die 
Statur (ez a logikai tartalom s kapcsolat), vom Mütterchen die 
Frohnatur» (E a kedélyi, képzeleti, a geniális betét.) Lépten-
nyomon látjuk, hogy a filozófiákban nemcsak a fogalmi szerke-
zet s az okoskodás lánca, hanem a képzelet, a konstruktiv erő 
is érvényesül. Ezen egy cseppet sem csodálkozom. Miért ne 
legyen a lélekben különböző érzék a fogalmaknak és tisztább 
vagy homályosabb s ugyanakkor szinesebb vagy halványabb 
meglátására? Miért ne legyen az egyikben több ebből s a má-
sikban kevesebb? A szellemi világban is vannak szinek s színe-
zések s vannak meglátások és színvakságok. Úgy olvasom, hogy 
Husserl is, mint valamikor Plátó, fölvesz ily látási különbsége-
ket az ideák közül s szinvakságot is enged meg az ideákkal 
szemben; szerinte vannak emberek, kik az ideákat nem látják, 
nem pedig azért, mert nincs érzékük hozzá. 

íme a hajlam, a természet, a nevelés, a miliő — mondjuk 
egy szóval, a képzelet — sok mindenféleképen érvényesül szel-
lemi világunk, tehát világnézetünk kialakításában. Az ő számlá-
jára kell írnunk azt a sok pszichológiai s kedélyi betétet, me-
lyekről oly rémegyoldalúságba tolódnak az egymást váltó világ-
nézetek. Valamint ugyanis az irodalomban váltakozik a klasszi-
kus és naturalista, a romantikus s nyárspolgári, az individualista 
és szocialista irányzat: úgy van ezeknek világnézeti hátterük is. 
E világnézeti gondolatok ellentétben állnak egymással, de ép 
mert ellentétesek, azért érvényesül bennük s körülöttük az ellen-
téteknek az a törvénye, hogy az egyik a másikát hívja önmaga 
elégtelenségének kiegészítéséül ; az egyiknek zenithje megfelel a 
másik nadirpontjának s miután az egyik kiadta erejét, szükségképen 
vész iránta az érzék s fordul a feledett, az elhanyagolt irányzat 
felé. Naturalizmusból elhajlunk a szimbolizmusba, históriai miliő-
ből menekülünk a polgári élet realizmusába, az individualista 
filozofálást fölváltja a szocialista lelkesedés. Mindezekben sok 
igazság van, de hogy melyik igazság válik népszerűvé, melyik 
vezetővé s hogy mily bemutatkozást nyer a korszellemben s az 
egyesek világnézetében, az természetesen a szubjektív s egyéni-
leg hangolt fölfogás érzékenységétől függ. 

Csak aki a világnézetalakításnak e sajátságát szem előtt 
tartja, csak az érti meg, hogy gyakran a stilizálás folytán a rész-
leges igazságok vezető s elvi igazságokká változnak el, vagy 
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hogy a súlypont a világnézetben a szellemi világból egyoldalú-
i g a gyakorlatba, vagy megfordítva, a gyakorlatból az értelmi 
szférába csúszik el. Ez utóbbira a metafizikai érzékkel biró s 
inkább az élettől elvonatkozó gondolkozók hajlanak, az előbbire 
a praktikus, gyakorlati élet s a business miliője inspirál. így 
lett, gondolom, a pragmatista világnézet. Azok a gyakorlati ame-
rikai gondolkozók érzékkel birván a való élet folyása, a tett, az 
akció iránt, úgy érezték, hogy az emberi fogalmaknak, az egész 
ismeretnek valami sajátos gravitációjuk van a cselekvésre; hogy 
az ember azért ismer, hogy tegyen ; hogy az ismeret is valahogy 
úgy van szabva, úgy van konstruálva, hogy a cselekvést kiváltsa, 
hogy az ismeret is úgy van formálva, hogy az élet erősorozatá-
ban a maga helyén álljon, még pedig úgy, hogy a további akció 
ingere legyen. Természetes, hogy az ismeret ismeret s hogy van 
igazsági tartalma, de a mi ismeretünk nem a tiszta szellemek 
ismerete, hanem az érzéklésből úgy van absztrahálva, hogy 
ennek az érzéklő s értelmes embernek életszükségleteibe orga-
nikusan illeszkedik bele s úgy van stilizálva és formálva, hogy 
ezt a cselekvő s küzködő életet szolgálja. Aki e gondolatokba 
belemélyed, az rájön arra a kapcsolatra, mondjuk, hídra, melyen 
a darvinizmus átjött a logikába is s nemcsak helyet igényelt ott 
magának, hanem az egész logikában csak biologiai elrendezke-
dést látott, melyben szintén csak az erők háztartása érvényesül. 
Már most világos, hogy e kérdésben is van valami igazsága a 
biologiai magyarázatnak és senki közülünk nem fogja elvitatni, 
hogy az értelem az életnek egy kiváló organuma, vagyis tehetsége 
s következőleg, hogy az is az életnek célszerűségi elve, tehát a 
biologiai célszerűség elve alatt áll; senki sem fogja elvitatni, 
hogy azért van értelmünk, hogy a világban eligazodjunk; de 
nem igaz a fordítottja, t. i. az, hogy az értelem is s az ismeret 
is tisztára alkalmazkodás a világhoz s hogy az igazság nem 
egyéb, mint hasznosság. 

De hát a képzelet s a konstruktív hajlandóság mindenfélé 
túlzásokkal variálja s alkalmazza a gondolatot s mialatt az egyik 
filozófiában s világnézetben csak mellékes hajtás fakad a gon-
dolatcsirából, addig a másikban teljes, gyökeres fává, vagyis világ-
nézetté terpeszkedik. így a természettudományos világnézet maga 
csak nyomósítja az értelem és ismeret biologiai karakterét, mi-
alatt az amerikai business-man a fogalmakból már csak az ak-
cióra való gravitációt érezte ki s a fogalmak emberi formáján 
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oly egyoldalúan s kizárólagosan látta az akcióba való bekapcso-
lást, hogy a durva pragmatizmusnak világnézetét formálta ki 
rajta. Mi nem vagyunk pragmatisták, nekünk az igazság nem 
annyi, mint hasznosság; de annyit mindenesetre megengedünk 
mi is, hogy az emberi ismeret oly formában tartalmazza az 
igazságot, hogy azzal az akciót ingerli, hogy gravitál az akcióba 
s a több akciót szolgálja. A pragmatisták a dolog egy oldalát 
úgy nézték, hogy a többit meg nem látták, vagyis nézték sa-
ját temperamentumukon át s csináltak belőle rendszert s világ-
nézetet. 

De hát ki az, aki nem nézi a világot önmaga temperamen-
tumán át? Minden világnézetben van temperamentum, sőt né-
melyikben annyi van belőle, hogy túlzássá s szertelenséggé válik. 

A sok váltakozó filozófia s világnézet közt rendületlen ala-
pon épül s felséges nyugalommal emelkedik a magasba az a 
világösszefoglalás s az a világon való eligazodás, mely értelmen 
s hiten épül s egyaránt számot vet reális és ideális elemekkel, 
mely eszményi mértékeket alkalmaz a reális életre s az idealiz-
must nagy életrevalósággal kapcsolja egybe. Ez sem kész egé-
szen, hanem készül ; magába veszi s feldolgozza a tudományos, 
kulturális s szociális haladás vívmányait, új rajzokat láttat felfo-
gásában, de a régi tengelyekből ki nem emelkedik. Ilyen a mi 
keresztény világnézetünk, melynek azonban szintén szükségképen 
sok nuance-a lesz. Körülötte sok kártyavár emelkedik s dől fel, 
konstrukciók, melyeknek fala papir s páncélja tintafolt. Róluk 
igaz, hogy «commenta delet dies», mialatt a világ árjai s a 
szellemi élet forradalmai sem döntik fel amazt. Értsük meg alka-
tát, tartsuk szemelőtt jellegeit, mert csak így sikerül majd azt 
egyre jobban kialakítani s bármely kulturfokon is az emberi 
szellem otthonául tekinteni. 



A VILÁGI PAPOK KÁNONI ENGEDELMESSÉGE. 

Kilépés az egyházmegye kötelékéből. 

AKÁNONI engedelmességnek, főképen a papszentelés alkalmá-
. val tett engedelmességi Ígéretnek egyik legelemibb követel-

ménye, hogy a papok ne hagyják el püspökük beleegyezése 
nélkül azt az egyházmegyét, amelynek kötelékébe tartoznak, 
amint XIV. Benedek pápa Ex quo kezdetű konstituciójában 
mondja: 

«Libenter agnoscimus Presbyterum huiusmodi promis-
sionis vigore ea lege, inter alias, teneri, ut a servitio Ecclesiae, 
cui in ordinatione addictus fuerit, discedere nequeat sine licentia 
Episcopi».1 

I. Az egyház felfogása szerint a papi hatalmat senki sem 
kapja saját előnyére, hanem egyedül az egyház szolgálatára. Épen 
azért az egyházi törvényhozás mindenkor gondosan őrködött, 
hogy csak olyanok vehessék föl a nagyobb rendeket, akik a r Úr 
szőlőjének alkalmas munkásaivá válhatnak és csak annyian, 
amennyien az egyház szolgálatára szükségesek. E nagyfontosságú 
alapelvet a kereszténység első századaiban féltékeny pontosság-
gal tartották be. Pápák és zsinatok szüntelenül hangoztatják. 
Legtömörebben és az egész egyház számára a chalcedoni egyete-
mes zsinat (451-ben) kodifikálja ismeretes 6-ik kánonában, amely-
nek értelmében tilos a magasabb rendeket föladni azoknak, akik-
nek szolgálatára nincsen szükség egy meghatározott templom-
ban: «in ecclesia civitatis (városi templom), sive possessionis 
(falusi), aut in martyrio, aut in monasterio.»2 A szükség nélkül 
való szentelést (ordinatio absoluta) ugyanez a kánon nemcsak 
elitéli, hanem az így szentelt papoknak (clerici absoluti, acephali, 

1 Constitutiones Selectae p. I. pg. 285. 
2 c. 1. D. 70. 
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vagi) meg is tiltja hatalmuk gyakorlását.1 Nem egy régi kánon 
pedig épen érvénytelennek mondja az ordinatio absoluta-i.2 

Csak nagyon elvétve találunk az első századokban eltérést e 
szigorú szabálytól. Ilyen ritka kivétel szent Jeromos és nolai szent 
Paulinus esete, akik felszentelésük előtt kijelentették, hogy nem 
kötik le magukat egy meghatározott egyház szolgálatára.3 

Akiket a püspök valamely külön egyház számára szen-
telt, azok ezáltal visszavonhatlanul bekebeleztettek, incardináltat-
tak az illető templom (titulus) szolgálatába (intitulati, incardinati). 
Szoros kapcsolat jött létre közöttük és egyházuk között: ők fel-
ajánlották az egyház számára önmagukat és munkájukat, az egy-
ház pedig gondoskodott tisztességes megélhetésükről. Ezt a lelki 
köteléket a papok önhatalmúlag nem bonthatták fel. Nem hagy-
hatták el a püspök beleegyezése nélkül helyüket és ha vala-
melyik mégis távozott volna, a püspök büntetések alkalmazásá-
val is kényszeríthette a visszatérésre. így rendeli az első egye-
temes zsinat (325.) 15. kánona: «Non oportet episcopum vei 
reliquos ordines de civitate in civitatem migrare, non presbyter, 
non diaconus transeat. Si quis autem.. . tale quid agere tenta-
verit, et se huiusmodi negotio mancipaverit, hoc factum prorsus 
irritum ducatur et Ecclesiae restituatur, cuius fuit episcopus, 
aut presbyter, aut diaconus ordinatus.4 A 16. kánon pedig az 
ellenszegülőket kiközösítéssel sújtja: «Si qui vero sine respectu 
agentes et timorem Dei ante oculos non habentes, neque eccle-
siastica statuta custodientes recesserint ab ecclesia, sive pres-
byter, sive diaconus, vei in quocunque ecclesiastico ordine positi 

1 «vacuam habere manus impositionem et nullum tale factum et valere 
in iniuriam ipsius, qui eum ordinavit.» 

2 Így nagy szent Leo 458—9- közt írt levelében = c. 4. C. I. qu. 1 : 
«vana est habenda ordinatio, quae non loco fundata est, nec auctoritate 
munita» ; a II. Orbán alatt tartott piacenzai zsinat (1095.) 15. kánona = c. 2. 
D. 70: «decernimus, ut sine titulo facta ordinatio irrita habeatur». — De ez 
az «érvénytelenség» csak a hatalom gyakorlásának tiltott voltát jelentette, amint 
a c.. 1. D. 70.-hez szóló Glossából Jis kitűnik: «vacuam quoad, executionem». 
Nem is kívánták a kánonok soha az így fölszenteltek újból való szentelését, 
amire pedig szükség lett volna, ha az ily szentelés csakugyan a szó szoros 
értélmében érvénytelen lett volna. V. ö. Scherer I. k. 360. 1. 7. j., Wernz II.2 

n. 91. nota 31. 
3 Scherer i. h. 6. j. 
4 c. 19. C. VIII. qu. 1. — A chalcedoni zsinat a presbyterekre vonatko-

zólag újból hangsúlyozza e szabályt. 
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fuerint, hi non debent suscipi in alia ecclesia, sed cum omni 
necessitate cogantur, ut redeant ad ecclesiam suam. Quod si 
permanserint, excommunicari eos oportet.»1 Hasonló szigorúság-
gal intézkedik a 341-i antiochiai zsinat, amelynek határozata 
szerint az olyan desertorokat, akik püspökük hívására nem akar-
nak visszatérni, depositioval kell büntetni : «omnimodo ab officio 
suo deponi debere, nec aliquando'spem restitutionis habere decer-
nimus» ; sőt szigorú büntetést szab ki arra a püspökre is, aki 
ilyen klerikust fölvenni merészel : «a communi synodo poenam 
merebitur increpationis, tamquam ecclesiastica jura dissolvens».2 

De viszont a püspök sem bocsáthatta el önkényesen a szabály-
szerűen beiktatott papot egyháza szolgálatából, nehogy vagus-sáP 

acephalus-sá váljék, amitől az ősegyház felfogása nagyon irtózott. 
«Episcopus subiecto sibi sacerdoti, vei alii clerico, nisi ab ipso 
postulatus, dimissorias non faciat, ne ovis quasi perdita aut 
errans inveniatur» — mondja szent Leo pápa.3 

Csak igen ritka esetben engedték meg a régi kánonok 
az átköltözést egyik egyházból a másikba. A chalcedoni zsinat 
20. kánona egyetlen kivételt ismer: «exceptis illis, qui proprias 
civitates perdiderunt et ex necessitate ad alias civitates migra-
verunt».4 Egyes helyeken megengedték az átköltözést falusi 
egyházból városiba, vagy az ellenségtől elpusztított egyházból 
egy másikba.5 A 692-i trullai zsinat azonban már enyhébb 
gyakorlatot tételez föl, amennyiben csak a püspök engedélye 
nélkül történt távozást («sine dimissoriis literis episcopi sui»> 
helyteleníti.6 

II. A legrégibb egyházi fegyelem szerint tehát igen szoros 
volt a viszony püspök és papjai közt, vagy mondjuk mai kifeje-
zéssel : a papok és egyházmegyéjük között. De ez a kapocs a 
középkorban előbb meglazult, majd úgyszólván teljesen fölbomlott. 
Ugyanis, — ha nem is elméletben, — de a gyakorlatban lassan-

> c. 23. C. VII. qu. 1. 
2 c. 24. ibid. — Számos részleges zsinat is hasonlóképen intézkedik, így 

pl. a sardicai 345.-Í zs. 18. kán. = c. 1. D. 71., a carthagoi 348.-Í zs. 5. 
kán. = c. 6. D„ 71., u. o. 397.-5 zsin. 2. kán. = c. 2. D. 72., a miievei 402.-t 
zsin. 5. kán. = c. 3. D. 72. és több más 1. Claeys Bouuaert i. m. 202—203. 1. 

3 c. 1. D. 72. 
* c. 4. D. 71. 
5 Claeys Bouuaert i. m. 202. 1. 1. j. 
* c. 1. C. XXI. qu. 2. 
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ként feladták azt a nagyfontosságú elvet, hogy csak az egyház 
szükségletéhez képest szabad papokat szentelni. Miután a közép-
korban a papi rend igen nagy kiváltságokat élvezett és köztisz-
teletnek örvendett ; miután sok egyszerű javadalom létesült, amely 
alig járt valami kis kötelességgel ; miután a világhirű egyetemek 
sok tanulni vágyó ifjút csalogattak a bölcselet és a hittudomá-
nyok tanulására és a világi főurak meg fejedelmek is szerették 
magukat tudós papokkal körülvenni, a püspökök mindig nagyobb 
számban szenteltek föl olyanokat is, akikre az egyház szolgálatá-
ban egyáltalában nem volt szükség. ///. Sándor pápa a harma-
dik lateráni zsinaton (1179.) e folyton növekvő visszaélésnek 
gátat akart vetni. Azért elrendelte, hogy az olyan püspök, aki 
«sine certo titulo» mer papot vagy szerpapot szentelni, maga köteles 
annak eltartásáról gondoskodni mindaddig, míg egyházi java-
dalmat, titulust, juttathat neki, kivéve, ha az illetőnek magánvagyona 
volt: «.nisi talis ordinatus de sua vei paterna hereditate sub-
sidiuni vitae possit habere»A De ez a rendelkezés épen az ellen-
kező hatást érte el. Ugyanis a végső szavakat — helytelenül 
bár — úgy kezdték magyarázni, hogy ezentúl már a családi 
vagyon címére is lehet szentelni. És ezt a gyakorlatot 111. Ince 
pápa szentesítette, amennyiben csakugyan elismerte a patrimo-
niumot rendes szentelési címnek.2 Ezután tehát elnyerhették a 
magasabb egyházi rendeket mindazok, akiknek tisztességes meg-
élhetése bármely módon biztosítva volt. így természetesen igen 
könnyen juthattak be az egyházi rendbe olyanok is, akiknek 
szolgálatára az egyháznak semmi szüksége sem volt és nem is 
teljesítettek papi ténykedéseket. Ily módon a régi kánonoktól any-
nyira kárhoztatott ordinatio absoluta-mk igen tág tere nyílt meg.3 

Ezek a papok, akik nem tartoztak meghatározott egyház-
hoz, akiket sem a megélhetés, sem munkakörük nem kötött 
püspökükhöz, minden bejelentés nélkül is könnyű szerrel távoz-
hattak a felszentelési egyháztól, szabad tetszésük szerint bolyong-
hattak és így a kóbor klerikusok, a vagusok vagy acephalusok a 
hivek nem nagy épülésére és a papi állásnak nem épen becsü-
letére nagyon elszaporodtak. 

Ezt az állapotot találták a trienti zsinat atyái, mikor az egy-
házi fegyelem helyreállítására gyűltek össze. Belátták, hogy úgy 

• c. 4. X. III. 5. 
2 c. 24. X. III. 5. 
3 Wernz i. m. n. 91. pg. 133—134. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 19 
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az ordinatio absoluta-nak, mint a vagabundus papok megsoka-
sodásának forrása az, hogy sok püspök túlságosan könnyen, 
kellő körültekintés nélkül osztogatja a kézföltétel kegyelmét r 
«complures plerisque in locis ad sacros ordines nullo fere 
delectu admitti».1 Azért mindenekelőtt a papok számát kívánták 
a szükséglet arányában korlátozni. Az előkészítő bizottság ily 
irányú törekvése kitűnik abból a javaslatból, amelynek felírása r 
«ad moderandum numerum sacerdotum». A XXI. ülés 2. fejeze-
tében visszaállították a régi elvet: még ha a családi vagyon biz-
tosítaná is a felszentelendő tisztességes megélhetését, csak azokat 
szabad fölszentelni, akikre az egyháznak szüksége van: «quos 
episcopus judicaverit assumendos pro necessitate vei commodi-
tate ecclesiarum suarum». Akik ezt a szabályt be nem tartanák, 
azokat a régi kánonokban megszabott büntetésekkel kell sújtani. 

Ez az előírás arra volt hivatva, hogy véget vessen a tétlen 
és kóbor papok kategóriájának. Már ezáltal is erősítette a zsinat 
a köteléket a papok és püspökük között. Ezenfelül azonban a 
XXIII. ülés 16. fejezetében még külön határozatot is hozott a régi, 
szoros engedelmességi viszony helyreállítására. Miután az atyák 
itt ismételten hangoztatták, hogy csak olyanok nyerhetik el a 
papszentelés kegyelmét, akik a hívek lelki vezetésére szüksége-
sek vagy hasznosak, a) megújították a chalcedoni zsinat 6. káno-
nának előírását az intitulatióra vonatkozólag : «ut nullus in po-
sterum ordinetur, qui illi ecclesiae, aut pio loco, pro cuius necessi-
tate aut utilitate assumitur, non adscribatur, ubi suis fungatur 
muneribus», b) büntetés terhe alatt megtiltották a papoknak 
saját egyházuk elhagyását: «nec incertis vagentur sedibus. 
Quodsi locum inconsulto episcopo deseruerit, ei sacrorum exer-
citium interdicatur» ( = suspensio a divinis). 

A trienti zsinatnak e rendeletei és a zsinat magyarázására 
rendelt S. C. Concilii döntvényei alkotják a ma is érvényben 
lévő jogot e tárgyra vonatkozólag. 

Igaz ugyan, hogy a XXIII. ülés 16. fejezetében megkívánt 
«adscriptio»-t alig hajtották végre valahol a chalcedoni zsinattól 
előírt szigorúsággal, hogy t. i. minden szentelendő visszavonhatat-
lanul egy meghatározott egyház szolgálatába szegődjék, mind-
azonáltal tagadhatatlan, hogy a trienti zsinat óta folyton szoro-
sabbá vált a kötelék a papok és püspökük között. Nem csekély 

1 c. 2. sess. XII. de ref. 
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mértékben járultak hozzá e kapocs megerősödéséhez a legújabb 
kornak megváltozott egyházi viszonyai. 

Ugyanis ma már megszűntek a nagyszámú javadalmak, 
főleg az egyszerű beneficiumok, és így természetszerűleg meg-
csappant a papok száma és ezzel eltűnt a vagatio lehetősége is. 
De másrészt a javadalmak számának csökkenése, sőt sok vidé-
ken teljes hiánya (Amerika, Franciaország), maga után vonta, 
hogy ma már a kánonjogi doctrina élesebben megkülönbözteti 
a javadalmat és az egyházi hivatalt, a beneficium-ot és az offici-
um-ot, mint azelőtt.1 Régen az officium és beneficium agyakor-
latban teljesen korrelativ fogalomként szerepelt; alig tudták el-
gondolni egyiket a másik nélkül. Ma ellenben már hozzászok-
tunk ahhoz, hogy igen sok egyházi foglalkozás, officium van, 
amely nincs kánoni értelemben vett javadalommal egybekötve. 
Legtöbb egyházmegyében a papság nagyobb percentje nem 
javadalmas a szó igazi értelmében, egyes vidékeken pedig épen 
nem lehet igazi javadalmakat találni. Ennek az állapotnak egyik 
gyakorlati következménye az, hogy ma már lehetetlenség volna 
az egyházi törvényeknek elsősorban a szoros értelemben vett 
javadalmasokra vonatkozó előírásait a régi módon csak ezekre 
a «beneficiatus»-okra alkalmazni, hanem ki kell terjeszteni minden 
papra, aki bármely egyházi hivatalt tölt be, legyen az igazi java-
dalommal összekötve vagy nem. Enélkül a kiterjesztés nélkül, 
amelyet különben a doctrinán kívül maga a kúriai felfogás is 
követ, sok helyen teljesen illuzóriussá és tárgytalanná válnának 
az egyházi törvények. Es ez különös módon áll az összes papok-
nak ama kötelességére vonatkozólag, hogy püspökük beleegye-
zése nélkül nem hagyhatják el azt a helyet, ahol működnek, 
azt az egyházmegyét, amelynek szolgálatára szenteltettek. 

De van még egy körülmény, amely különösen alkalmas 
arra, hogy szorossá fűzze ezt a köteléket és ez az ujabb termé-
szetű szentelési címek egyre általánosabbá váló térhódítása. Épen 
a javadalmak számának nagyarányú csökkenése miatt ma már 
legtöbb helyen megszűnt a titulus beneficii lehetősége; családi 
vagyona is ritkán van a felszentelendőnek és így a jogban meg-
állapított rendes szentelési címek (tituli ordinarii) mellett igen 
sok helyen szükségessé vált kisegítő címek (tituli subsidiarii) 
behozatala. Ezek az új címek különösen két csoportba foglalha-

1 L. Scherer i. m. I. köt. 404. I., Wernz i. m. 11. k. I. r. n. 240. pg. 5. 
19* 
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tók: titulus mensae és titulus servitii dioecesis. Az előbbinek 
lényege az, hogy valamely erkölcsi testület (egyházmegye, állam pl. 
Ausztriában) biztosítja az e címre szentelt pap eltartását arra az 
esetre, ha munkaképtelenné válnék. A titulus servitii vagy ad-
ministrationis pedig, mint a hazai gyakorlatból ismeretes, abban 
foglaltatik, hogy a pap beáll az egyházmegye munkásai közé és 
mintegy szerződés jön létre közte és az egyházmegye képvise-
lője, a püspök között: ő a munkáját ajánlja fel a hivek érdeké-
ben, az egyházmegye pedig tisztességes megélhetéséről tartozik 
gondoskodni. E címek, főleg az utóbbi, természetüknél fogva 
sokkal jobban alárendelik a papot a püspöknek, mint a régiek, 
úgy hogy a pap kénytelen a püspök egyházmegyéjében maradni 
és engedélye nélkül nem távozhatik, — ha magasabb szempont 
nem vezetné, — már csak a megélhetés miatt sem. Ezek a szente-
lési címek nem szerepelnek ugyan még az általános egyházjog-
ban, de mégis annyira elterjedtek, hogy a vatikáni zsinat már 
kodifikálni akarta, amennyiben az előkészítő bizottság egyik 
tervezetében javasolja, hogy rendes kánonjogi címek hiján a 
püspök szentelhessen papokat «titulo servitii suae dioecesis seu 
ecclesiae».1 A római kongregációk is ismerik e megváltozott 
viszonyokat, és jogi felfogásukra is irányítólag hatottak — még 
pedig a jelzett szigorúbb szellemben. Kitűnik ez több idevágó 
egyházmegyei statu tum jóváhagyásából, az excardinatio forma-
ságainak pontos betartását szorgalmazó rendeletekből. Ugyan-
ezt árulják el azok-a szigorú rendszabályok, amelyeket az ide-
genbe: Rómába, Amerikába és a Filippi-szigetekre kiván-
dorló papok részére írt elő, valamint számos ily irányú döntvény 
is. A kongregációk e y'uridica tendentia»-]á.nak ismerete különös 
módon fontos e kérdésben, mert eltekintve egyes részletkérdé-
sektől, nincsenek olyan újabb keletű általános törvények, melyek 
ezt a viszonyt szabályoznák; azért a régi kánonokra és a trienti 
zsinat határozataira kell visszamennünk és azokat a kongregációk 
autentikus felfogása szerint kell alkalmazni a mai viszonyokra. 

III. A szentszék a fent leírt okok és viszonyok miatt ma igen 
szigorúan megköveteli a papoktól az engedelmességet e tekin-
tetben. A trienti zsinat rendelkezését az «adscriptio ad certum 
locum»-ra vonatkozólag úgy fogja föl, hogy amint régen a szen-
telés által minden pap egy meghatározott templom szolgálatába 

i Claeys Bouuaert i. ra. 225. 1., Wernz II. k. n. 91. pg. 135. 
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lépett, úgy ma a fölszentelés minden papot egy dioecesis köte-
lékébe soroz; amint a régi fegyelem nem tűrte az acephalus-okat, 
úgy a mai rend szerint sem szabad megtörténnie, hogy vala-
mely pap minden egyházmegyén kívül álljon. Mindenki köteles 
felszentelési egyházmegyéjében megmaradni. Senki sem léphet ki 
az egyházmegye kötelékéből főpásztora beleegyezése nélkül és ha 
valaki engedély nélkül mégis távozni merészelne, azt püspöke 
egyházi büntetésekkel is kényszeríthetné visszatérésre. Ezt a föl-
fogását a S. C. Concilii az idegen papok Rómában való letele-
pedése ellen 1894. december 22-én kiadott Anteactis kezdetű 
dekrétumában így fejezi ki: «Ob suarum ecclesiarum necessita-
tem Ordinariis perspicue jus est interdicendi, ne sacerdotes, 
quamvis ad patrimonii titulum ordinati, propriam dioecesim 
deserant, eoque revocandi, quamvis alibi, et adeo etiam in Urbe, 
per apostolicas literas residentiale beneficium assequutos, sí citra 
Ordinarii beneplacitum discesserint, eisque praebeatur, unde 
honeste in sua dioecesi vivere possint».1 Ugyanez a kongregáció 
készségesen hagyja jóvá az egyházmegyei vagy tartományi zsina-
toknak hasonló szellemű intézkedéseit, amint pl. approbálta az 
1899-ben tartott délamerikai plenáris zsinatnak következő hatá-
rozatát : «Statutum est, ut quicunque ad sacra ministeria in dioe-
cesi obeunda ab episcopo proprio, vei de ejus licentia ab alieno, 
quocunque titulo ordinantur, eo ipso huic dioecesi adscripti sint. 
Proinde et hoc plenarium concilium statuit. . . quemlibet sacer-
dotem, qui pro quacunque harum provinciarum dioecesi ordina-
tus fuerit, teneri, etiam vi promissionis in ordinatione factae, ad 
permanendum in eadem dioecesi et ad se subijciendum praesuli 
suo, usquedum canonice dimissus fuerit».2 Számos konkrét eset-
ben hozott döntés is hangsúlyozza és elismeri a püspök ama 
jogát, hogy akarata ellenére is visszatarthatja azt a papot, akire 
az egyházmegyében szükség van;3 jóváhagyja az engedély nélkül 
távozó és a püspök visszahívó parancsának ellenszegülő papokra 
kimondott felfüggesztést, kimondja, hogy akik ily felfüggesztés 
ellenére papi ténykedést végeznek, irregularitásba is esnek,4 

1 A. S. S. 27, 373. 1. 
2 Id. Ciaeys Bouuaert i. m. 232. 1. 
3 S. C. Conc. in Reatina 26. Jan. 1883., in Amerina 8. Maj. 1756. 

L. Richter : Conc. Trid. ad can. 16. sess. XXIII. de ref. n. 5. 6. ; több esetet 
sorol fel Ciaeys Bouuaert i. m. 233—236. 1. 

4 S. C. Conc. in Nucerína una et altera 19. Sept. 1818., in alia Nuce-
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és legfelsőbb tekintélyével nem egy esetben kényszerítette az en-
gedetlen papokat, hogy térjenek vissza az elhagyott egyházmegyébe. 
De minden ilyen esetben külön kiemelte, hogy az így visszatartott 
vagy visszaszólított papok illő ellátásáról köteles a püspök gon-
doskodni. i 

Noha a mondottak alapján különösen a titulus servitii 
dioecesis fűzi szorossá a papság és a püspök közötti viszonyt, 
mégsem szabad a leírt szabályokat csak az ily címen fölszentel-
tekre alkalmazni. A kongregáció nem ismer kivételt; még a 
családi vagyonuk cimére szentelteket is a többiekkel egészen 
azonos elbírálásban részesíti, ami különben természetes is, mert 
hiszen ők is kizárólag az egyházmegye előnyére és szolgálatára 
szenteltettek. Azért hangsúlyozza az idézett Anteactis rendelet-
ben külön is: «quamvis ad patrimonii titulum ordinati». Az 
említett döntvények közt több esetben szerepelnek ilyen papok, 
mégis teljes szigorúsággal alkalmazta reájuk is e kánoni elve-
ket.2 Azonfelül több jóváhagyott zsinat is külön megemlíti, 
hogy a titulus patrimonii mellett is kötelesek a papok meg-
maradni az egyházmegye kötelékében.3 

Aki bármely okból is el akarja hagyni egyházmegyéjét, 
annak kötelessége kérelmét és annak indokait kellő tisztelettel 
főpásztora elé terjeszteni. Ha a püspök, — akár a nagymérvű 
paphiány miatt, akár az elbocsátást kérőnek személyes tulajdon-
ságai miatt, vagy bármely alapos oknál fogva, — úgy találja, 
hogy az elbocsátás egyházmegyéje és hivei érdekével ellenkeznék, 
nem köteles a távozási engedélyt megadni, mert hiszen elsősor-
ban saját egyházmegyéjének érdeke szempontjából kell elbírálni 
annak a kérését, akit egyedül az egyházmegye szolgálatára szen-
telt. De ha a távozás megtagadására nincsen komoly ok, akkor 

rína 15. Mart. 1828., in Algerien. 7. Jul. 1883. L. Claeys Bouuaert i. m. 234— 
235. 1., A. S. S. 16, 261. 1. 

1 «Sacerdotem, de quo, cogi posse ut in dioecesim Reatinam revertatur, 
dummodo de congrua eidem ab episcopo provideatur». S. C. Conc. in 
Reatina ut supra ; «posse cogi ad revertendum in propriam dioecesim, modo 
absolutionem a censuris . . . obtineat, eique de congrua provideatur». S. C. 
Conc. 18. Dec. et 19. Febr. 1870. A. S. S. 5, 477. Cf. in Amerina 12. Febr. 
1819. Claeys Bouuaert i. m. 234. 1. 

2 így az idézett reatini esetben, mind a három nocerai esetben, azon-
felül in Tinen. 15. Mart. 1625. Richter i. h. n. 4. 

3 V. ö. a westministeri 1852,-i, a skót plenáris zsinat 1886. és a kalocsai 
zsinat 1863. 
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«justa causa» nélkül nem tagadhatja meg az engedélyt.1 Külö-
nösen pedig nem tarthat vissza ok nélkül olyan papot, «qui non 
est certo loco adscriptus», ha más egyházmegyében kaphat 
plébániát.2 De bár a püspök ilyen esetben nem tagadhatja meg 
beleegyezését, mégis ebben az esetben is köteles azt minden 
pap kérni.3 

Bármely papnak joga van a vélt sérelem ellen orvoslást keresni 
a püspök fölöttes hatóságainál. Maga a szentszék is nem egy 
esetben hozott a papok szabadságára kedvező döntést a püspök 
marasztaló rendelkezésével szemben.4 

Az egyházmegyéből való végleges elbocsátásnál (excardinatio) 
és az új egyházmegyébe való fölvételnél (incardinatio) be kell 
tartani az A prímis Ecclesiae saeculis kezdetű rendeletet.5 Esze-
rint a püspökök csak elfogadható okból (ex causa justa) bocsás-
sák el papjaikat más egyházmegyébe és csak akkor vegyenek 
föl idegenből jött papot, ha a hivek szükséglete és az egyház-
megye érdeke úgy kívánja. A felvételért folyamodó pap köteles 
fölmutatni főpásztorának végleges elbocsátó levelét és erkölcsi 
bizonyítványát (literae testimoniales). Úgy az elbocsátás, mint a 
fölvétel csak akkor érvényes, ha Írásban, minden kikötés nélkül 
(absolute) és véglegesen (in perpetuum) történik, úgy hogy az 
incardináló püspök az újonnan fölvett papot már teljesen a 
magáénak tekinthesse. A papnak a fölvétel előtt esküvel kell 
megerősítenie, hogy az új egyházmegyében szándékozik maradni.6 
Annak megakadályozására, hogy esetleg valamely pap végleg 
kilépjen eredeti egyházmegyéjéből, mielőtt máshová felvették 
volna — és így acephalus-sá váljék, — a kongregáció kimondja, 
hogy az elbocsátás csak akkor válik jogerőssé, miután az új 
egyházmegyébe való fölvétel már véglegesen megtörtént. Ezen-
felül a szentszék különös körültekintést kíván idegen nyelvű és 
nemzetiségű papok átvételénél; meghagyja a püspököknek, hogy 

1 S. C. Conc. in Segnen. 13. Sept. 1749. L. Richter i. h. n. 2. 
2 S. C. Conc. in Ariminen. 5. Dec. 1574. U. o. n. 3. 
3 S. C. Conc. in Ferrarien. 22. Jun. 1604. U. o. 
4 Claeys Bouuaert 237—240. lapon 8 ily döntést közöl. 
5 S. C. Conc. 1898. jul. 20. A. S. S. 31, 49. köv. 1. 
6 De ez az eskii csak juramentum assertorium, és nem promissoriuni, 

vagyis az incardinálandó nem igéri, hogy soha sem fogja elhagyni az új egy-
házmegye kötelékét, hanem csak esküvel állítja, hogy jelenleg megvan a meg-
maradási szándéka. 
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előbb titokban kérdezősködjenek az elbocsátó püspöknél és csak 
a legjobb információ esetén vegyék fel őket. 

A praxis curiae nagyon szigorúan megkívánja ez előírások 
pontos betartását, úgyannyira, hogy elhanyagolásuk miatt érvény-
telennek tekinti az incardinatiót. Különösen meo-követeli a fel-
vevő püspök határozott felvételi szándékát. Ezt a consensus 
expressus-t nem pótolja az elbocsátó püspök dimissorialis-a, se 
nem lehet azt föltételezni abból a tényből, hogy az új püspök 
valakit ideiglenesen alkalmaz.1 A Rota ujabb Ítéletei szintén el-
árulják, hogy a szentszék nem ismeri el az incardinatio aequiva-
lens, vagy praesumpta-t, hanem csak az incardinatio expressa et 
formalis-t.2 

Míg a leírt jogi szabályok gondoskodnak arról, hogy minden 
pap egy meghatározott püspökséghez tartozzék és így a szó 
mai értelmében ne lehessenek acephalus papok, addig a szent-
szék rendelkezéseinek egy másik csoportja megakadályozza, hogy 
a papok könnyű szerrel vándorolhassanak egyik helyről a másikra 
és így útját vágja a vagatio lehetőségének. 

Napjainkban a papi vagabundusság különösen két alakban 
kisért, t. i. az örök városba és az új világba, főleg Amerikába 
és a Filippi-szigetekre való özönlés alakjában. Az első visszaélés 
elnyomására a S. C. Conc. a már többször említett Anteacth 
kezdetű dekrétumban3 kimondja, hogy senki sem telepedhetik 
meg az örök városban a szentatyának e kongregáció útján adott 
engedélye nélkül. Idegen papok csak abban az esetben kaphatnak 
Rómában egyházi hivatalt vagy javadalmat, ha saját püspökük 
beleegyezése mellett a pápa külön is megengedi. Akik tanulmá-
nyok végzése céljából időznek Rómában, azok munkájuk végez-
tével vagy főpasztoruk visszahívó szavára azonnal siessenek 
vissza egyházmegyéjükbe. Aki pedig e rendelet ellenére cselek-

1 Így elöntött a S. C. Ep. et Reg. 1886. márc. 26. — «Ex quibus colli-
ges : I. Ut sacerdos in aliéna dioecesi incardinari valeat, praeter literas dimis-
sorias episcopi proprii requiri consensum expressum acceptations episcopi, in 
cuius dioecesi recipi vult. II. Hujusmodi vero episcopi consensum non prae-
sumi ex eo, quod sacerdos curae animarum ab episcopo praepositus fuit, sed 
provisorio modo.» A. S. S. 19, 91. 

2 így 1912. jan. 9. Petrus Mendosa Roussel ügyében A. A. S. IV, 249. 
köv. 1. V. ö. a S. C. Conc. 1913. jan. 31.-i válaszát a washingtoni ap. delegá-
tus kérdéseire. A. A. S. V. 34. köv. 1. 

3 S. C. Conc. 1894. dec. 22. A. S. S. 27, 373—375. 1. 
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szik, ipso facto felfüggesztés büntetését vonja magára. Egyben a 
püspököknek is lelkére köti e rendelet, hogy ne bocsássák el az 
egyházmegyéből túlságosan könnyen azokat a papokat: «qui seu 
vitae ratione, seu aliis quibuscunque causis sese reprehensione 
dignos aut molestos exhibeant». 

Idegen papoknak az új világba való özönlése az utolsó 
évtizedekben különösen sokat foglalkoztatta a szentszék törvény-
hozását, mert amint a legújabb erre vonatkozó rendelet mondja, 
«nagyon is beigazolódott, hogy kellő jámborságban és tudo-
mányban szűkölködő, fegyelmezett életmód nélküli papok kiván-
dorlása nemcsak a katholikus hitéletnek szokott kárára válni, 
hanem többnyire maguknak az ilyen papoknak is romlására 
vezet.»1 Azért a S. C. Conc. előbb (1890. júl. 27-én) Itália és 
Amerika főpásztoraihoz, majd (1903. nov. 14-én) az összes püs-
pökökhöz intézett rendelettel kívánta e kivándorlás kérdését 
rendezni.2 X. Pius pápa parancsára 1909. szept. 7-én újból föl-
hívta a püspökök és papok figyelmét az 1903-iki rendeletre,3 

legutóbb pedig, 1914. márc. 25-én a S. C. Consistorialis az 
Ethnografica stadia kezdetű rendeletben még szigorúbb rend-
szabályokat léptetett életbe.4 Úgy az 1903-iki, mint az 1914-iki 
rendelet főelvként azt állítja fel, hogy csak egészen kifogástalan és 
feddhetetlen életű papoknak szabad a kivándorlásra engedélyt adni : 
«bonum testimonium habens intemeratae vitae, in operibus sacri 
ministerii cum laude spiritus ecclesiastici et studii salutis anima-
rum hactenus peractae, solidam spem exhibeat aedificandi verbo 
et exemplo fideles ac populos, ad quos transire postulat, necnon 
moralem certitudinem praestet nunquam a se maculatum iri 
sacerdotalem dignitatem exercitatione vulgarium artium et ne-
gotiationum».5 Akinél e kellékek megvannak és állandóan vagy 
hosszabb idó're óhajt letelepedni Amerikában, annak mindenek-
előtt szüksége van saját püspöke beleegyezésére, sőt az olasz 
papoknak ezenkívül még a S. C. Consistorialis engedélyére is. 
A Filippi-szigetekre pedig senki sem vándorolhat e kongregáció 
engedélye nélkül, vagy ha amerikai papokról van szó, a washingtoni 

1 A. A. S. VI. 182. 1. 
2 A. S. S. 36, 355—357. 1. 
3 A. A. S. I. 692. köv. 1. 
4 A. A. S. VI. 183-186. 1., v. ö. 671. 1. — A keleti szertartásúakra 

nézve a S. C. de Prop. Fid. 1894. ápr. 12,-i külön rendelete van érvényben. 
5 A. S. S. 36, 355. 1. és A. A. S. VI. 183. 1. 



' 2 9 8 DR. SCHEFFLER JÁNOS 

apostoli delegátus engedélye nélkül. Az elbocsátó levelet <titi 
forma specifica» kell kiállítani, különben érvénytelen; vagyis a 
szokásos kellékeken kívül az elbocsátó püspöknek előbb biztos 
tudomást kell szereznie arról, hogy valamely amerikai vagy filippi-
szigeti püspök hajlandó kivándorló papját egyházmegyéjében 
alkalmazni. A dimissorialist kizárólag ehhez az egy püspökhöz 
és nem általánosságban bármely püspökhöz kell intézni. Azon-
felül közölni kell a kivándorlónak pontos személyleírását, hogy 
semmi kétely, avagy félreértés se merülhessen föl személyazonos-
ságát illetőleg. Az így kivándorolt papnak később csak úgy az 
eredeti, mint az új püspök engedélyével szabad más egyház-
megyébe átmennie, sőt az olaszországiak csak a kongregáció 
beleegyezésével változtathatnak az újvilágban egyházmegyét. 
E rendelkezések ellen vétő papok azonnali felfüggesztést vonnak 
magukra s ha még hozzá e büntetés ellenére papi ténykedést 
végeznek, irregulárisok is lesznek. Mind a két büntetés alól csak 
a kongregáció adhat feloldozást. 

Teljesen azonos elbírálás alá esnek azok a papok, akik a 
kivándorlók lelki gondozása végett tartózkodnak idegen egyház-
megye területén. 

Hasonló engedélyre van szükségük azoknak a papoknak 
is, akik csak rövidebb időre utaznak a jelzett helyekre, azzal a 
különbséggel, hogy nem kell előre kikérni annak a püspöknek 
a beleegyezését, akinek megyéjében akarnak tartózkodni. De a 
kivándorló pap főpásztora titkos levélben tartozik értesíteni az 
illető amerikai vagy filippi-i püspököt papjának érkezéséről és 
egyben közölni vele utazása célját is. Az ilyen engedély leg-
fölebb négy hónapra szólhat. Azontúl csak betegség vagy más 
«peremptorius» ok alapján adhat még egy havi haladékot a 
helyi püspök, egy hónapon túl pedig az apostoli delegátus, de 
minden esetben értesíteni tartoznak az Ordinarius proprius-t, 
illetőleg a kongregációt az engedély meghosszabbításáról. 

Egyes helyeken, főleg ahol az egyházmegye saját költségén 
képezteti papjait, a püspökök a szentelés előtt ígéretet vagy 
esküt is szoktak kívánni arra vonatkozólag, hogy az újonnan szen-
telt nem fogja elhagyni az egyházmegyét. Azonban a szentszék 
nem helyesli ily ígéretek követelését,1 valószínűleg azon okból, 
mert hiszen, amint láttuk, a püspöknek enélkül is elég eszköz áll 

1 S. C. Conc. 1628. apr. 15. L. Claeys Bouuaert 244—45. 1. 
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rendelkezésére, hogy az egyházmegyéje számára valóban szükséges 
papokat visszatarthassa, tehát fölösleges ily Ígérethez folyamodni. 
Nem ellenzi azonban azt a szokást, hogy a felszentelendők bizo-
nyos időre kössék le magukat az egyházmegye szolgálatára. így 
pl. több olasz egyházmegyei statutum vagy a szokásjog meg-
kívánja, hogy minden pap legalább három évig működjék a 
fölszentelési egyházmegyében; azontúl már nyerhet engedélyt a 
távozásra. Hasonló kötelességet vállalnak magukra a paderborni 
szeminárium papnövendékei is. i 

IV. Azonban semmiféle igéret vagy kikötés nem befolyásolja a 
világi papoknak azt a jogát, hogy bármikor szabadon léphesse-
nek szerzetbe. 

Az egyház, mint Krisztus tanításának hűséges őre, minden 
időben igen magasra értékelte az evangéliumi tanácsokat. Azért, 
amikor hangoztatja, hogy a papoknak nem szabad elhagyniok 
egyházmegyéjüket, nem szándéka szolgáit az evangéliumi taná-
csok útjától visszatartani. Tehát engedelmességi Ígéretükkel nem 
mondanak le a status perfeetior választásának jogáról, hanem 
ellenkezőleg, ez az igéret csak e hallgatag a megszorítással kötelez: 
«nisi ad statum perfectiorem vocatus fuero». 

Már a legrégibb zsinatok atyái is e felfogást vallották. 
Azért pl. a IV. toledói zsinat (633.) püspökei szent Isidorus 
Hispalensis-sel élükön kimondják: «Clerici, qui monachorum 
propositum appetunt (quia meliorem vitám sequi cupiunt) liberos 
eis ab episcopis in monasteriis largiri oportet ingressus, nec 
interdici propositum eorum, qui ad contemplationis desiderium 
transire nituntur». Hogy ez a részleges zsinat az egész egyház 
felfogását tükrözteti vissza, kitűnik abból, hogy Grátián is fel-
vette gyűjteményébe.2 Ugyanígy nyilatkozik II. Orbán pápa 
{1088—1099.) sz. Rufinus káptalanához intézett levelében: «Si 
quis afflatus Spiritu Sancto in aliquo monasterio, vei regulari 
canonia salvare se voluerit.. . etiam episcopo suo contradicente 
eat liber nostra auctoritate».3 Grátián ugyané C. és qu. 1. kánonához, 
amely arról intézkedik, hogy senki idegen vegyen föl papot püspöke 
engedélye nélkül,4 ezt a kivételt fűzi hozzá : «nisi ad propositum 

1 Nilles: Selectae disputationes academicae juris canonici 113. l. (Inns-
bruck 1886.) Claeys Bouuaert i. m. 245. I. 

2 c. unie. C. XIX. qu. 1. Cf. Nilles 1. m. 56. 1. 
3 c. 2. XIX. qu. 2. 
4 L. fentebb. 
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melioris vitae transire voluerit. Tunc^enim liberum est illi, etiam 
episcopo contradicente, monasterium ingredi.» 

XIV. Benedek pápa egy konkrét esetből kifolyólag külön 
apostoli levélben (Ex quo, 1747. jan. 14.) kel védelmére a papok 
szerzetbelépési szabadságának.1 Ugyanis a brixeni egyházmegye 
archidiakonusa, Chizzola Leander, aki az egész egyházmegye 
kormányzásában jobb keze volt a püspöknek, főpásztora enge-
délye, sőt tudta nélkül belépett Jézus-társaságába. Erre a püspök 
előbb Írásban, majd élőszóval előadta a pápának, hogy milyen 
súlyos veszteség érte az egész egyházmegyét az archidiakonus távo-
zásával és arra kérte őt, kényszerítené Chizzola-t visszatérésre, sőt 
általános törvénnyel tegye lehetetlenné, hogy a szerzetes elöl-
járók a püspök beleegyezése nélkül rendjükbe fogadhassanak 
világi papokat. Azonban XIV. Benedek a régebbi kánonok elő-
sorolásával mutatja ki, hogy az egyház mindig elismerte a 
papoknak szabad szerzetbelépési jogát a püspök akarata elle-
nére is. 

Ez a szerzetbelépési szabadság nemcsak a szorosan vett 
rendekre (ordo) vonatkozik, hanem az egyszerű fogadalmakkal 
biró kongregációkra is kiterjed. Ugyanis a status perfectior 
lényege, a három evangéliumi tanács, ezekben is megtalálható; 
azonfelül a S. C. Ep. et Reg. 1837. január 28-án határozottan ki 
is mondotta ezt a kongregációkra vonatkozólag, még pedig 
ezzel az indokolással: «ne impediatur vocatio ad statum per-
fectiorem».2 

De ugyanaz a XIV. Benedek pápa, aki a szerzetbelépés 
szabadságát oly határozottsággal védi, említett apostoli levelében 
egyszersmind bizonyos követelményeket állít fel az egyházmegyét 
elhagyni készülő papokra vonatkozólag. A szerzetbe kívánkozó 
köteles szándékát főpásztorának bejelent.eni és elhatározásának 
indító okait is föltárni, amennyiben azok természete megengeni. 
A bejelentés kötelességét XIV. Benedek magából a természeti 
törvényből származtatja: «In quo non tarn officio et honestati, 
quam naturalis legis praecepto satisfaciet». T. i. az egyházmegye 
szolgálatában alkalmazott pap, főleg a lelkipásztor a püspök meg-
bízottja s mint ilyen nem távozhat anélkül, hogy hivatala betöl-
téséről számot ne adjon, de főleg nem hagyhatja el szó nélkül 

1 Const. Selectae I. 281—290. 1. 
2 Wernz HI.2 n. 629. nota 212. 
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a gondjaira bizott nyájat. A püspöknek joga van a feltárt indító 
okokat megvizsgálni; ellenvetéseket tehet, sőt gondolkozási időt 
is tűzhet ki. De lia a szerzetesjelölt mindezek után is állhatato-
san kitart föltett szándéka mellett, kérheti felvételét bármely 
szerzetrendben, még akkor is, ha püspöke megtagadná erre az 
engedélyt ; mert már a szerzetesek sokkal szigorúbb engedelmesség 
alatt állanak, mint a világi papság, — így érvel XIV. Benedek 
pápa, — mégsem tilthatják meg a szerzetes elöljárók alattvalóik-
nak, hogy szigorúbb rendbe lépjenek át, annál kevésbbé tart-
hatja vissza a püspök papjait attól, hogy szerzetbe lépjenek. 
Azonban a dolog természetéből következik, amit XIV. Benedek is 
megemlít, hogy bizonyos ideig a püspök óhajára várniok kell, 
míg ez alkalmas utódról gondoskodhatik.i 

Ezenkívül IX. Pius pápa 1848. január 25-én kelt Romani 
Pontifices kezdetű intézkedését is be kell tartani, hogy t. i. sen-
ket sem szabad származási és tartózkodási helye püspökének 
bizonyítványa nélkül fölvenni a szerzetbe, — és így ezen a címen 
is köteles minden pap bejelenteni távozását püspökének. 

A szerzetbelépési jognak csak két korlátozását ismeri el a 
praxis curiae, ha t. i. valaki a szentszék jóváhagyásával és ki-
fejezetten lemond e jogáról akár föltétlenül, akár csak egy bizo-
nyos időre. Ezen az alapon nem léphetnek szerzetbe a titulus 
missionis-ra fölszentelt papok, akik a felszentelés előtt esküvel 
igérik, hogy a Propaganda kongregáció engedélye nélkül semmi-
féle rendbe nem fognak lépni.2 Hasonló ígéretet tesznek a kül-
földi nemzetek római kollégiumaiban végzett növendékek is. így 
pl. a Collegium Germanico-Hungaricum növendékei ezt az esküt 
teszik le: «Spondeo ac juro, quod. . . ante elapsum triennii ter-
minum, sine Apostolicae Sedis licentia vei post triennium sine 
licentia Eminentissimorum Cardinalium Protectorum nullám reli-
gionem, societatem aut congregationem regulärem ingrediar, nec 
in eorum aliqua professionem emittam».3 Nagyon különös körül-
mények miatt és nagyon ritkán egyes püspököknek is meg-
engedte a szentszék, hogy papjaiktól a felszentelés előtt ilyen 
ígéretet vegyenek, mint pl. VIII. Orbán pápa 1623-ban Borro-
maei Frigyes milanói bíboros-érsek kérelmére megtiltotta a 
milanói szemináriumból kikerült növendékeknek, hogy három 

1 Wernz III.2 n. 629. pg. 296. 
2 Instrudio S. C. de Prop. Fid. 27. Apr. 1871. 
i Nilles i. m. 117. 1. 
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éven belül a szeminárium vezetésével megbízott jezsuiták, a 
barnabiták vagy a kapucinusok rendjébe lépjenek.1 

Azonban az ilyen igéret csakis akkor érvényes, ha a) cl 
szerzetbelépési szabadságról való lemondás kifejezetten történik. 
Maga a szentszék is így fogja fel pl. a Seminarium Pium növen-
dékeire vonatkozólag. Ezek megígérik, hogy tanulmányaik be-
fejezése után visszatérnek egyházmegyéjükbe és ott fognak mű-
ködni, «atque ab huius obligations vinculo se solvi non posse,. 
nisi solo legitimo apostolain missionum exterarum, donec ad 
illas incumbant». Bár a szerzetbelépési jogról a kivételben nin-
csen szó, mégis, mivel kifejezetten le sem mondtak róla, a szent-
szék semmi nehézséget sem gördít az ellen, hogy szerzetbe léphes-
senek;2 b) ha ilyen megszorítás a szentszék határozott jóváhagyá-
sával történik. A római kúria nem engedi meg, hogy a püspökök 
önhatalmúlag kívánjanak ilyen kikötést. Azért egy francia püs-
pöknek abbeli kérésére, hogy minden papjának a szentelés 
utáni három évre megtilthassa a szerzetbelépést, a S. C. Ep. et 
Reg. 1859. dec. 20-án ezt a választ adta: «Non expedire, quum 
per petitam generalem prohibitionem magni momenti vulnus 
infligeretur ecelesiasticae disciplinae».3 Epígy ítélt a Congr. 
Negotiorum extraordinariorum 1882-ben egy bajor püspök 
hasonló intézkedésére vonatkozólag. Ugyanis a nevezett püspök 
1881-ben elhatározta, hogy ezentúl papnövendékeitől szentelés 
előtt eskü erejével biró irásos nyilatkozatot fog kívánni, amely-
ben minden ordinandusnak köteleznie kell magát arra, hogy — 
tekintettel az egyházmegyétől a szemináriumi tartózkodás alatt 
élvezett jótéteményekre — hat esztendeig az egyházmegyében 
fog működni és ez idő alatt semmiféle ürügy alatt («unter 
keinem Vorwand) nem hagyja el az egyházmegyét. Ha pedig 
mégis távoznék, a papnevelőintézet céljaira 2000 M-t tartozik 
fizetni. Enélkül az igéret nélkül senkinek sem akarta feladni a 
presbyteratust. Azonban négy szerpap sérelmesnek találta sza-
badságának ilyen korlátozását és nem írták alá a kívánt nyilat-
kozatot. Erre a püspök megtagadta a szentelést. A diákonusok 
most a szentszékhez folyamodtak és a fentemlített kongregáció 
«ad mentem Pontificis» úgy döntött, hogy írásban kérjék a szen-
telés kegyelmét; ígérjék meg, hogy a legnagyobb odaadással,. 

1 Ciaeys Bouuaert i. m. 199. I. 4. jegyz. 
2 Nilles i. m. 116. 1. 
3 Ojetti: Synopis ad v. Clericus. 
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engedelmességgel és kitartással fognak szolgálni az egyház-
megyében, «si non placeat Deo seipsos vocare aliquando ad 
statum majoris perfectionis».i 

Aichner2 és Claeys Bouuaert3 szerint még egy esetben szű-
nik meg a világi papnak az a joga, hogy a püspök ellenzése 
mellett is szerzetbeléphessen, t. i. ha az illetőnek távozása igen 
nagy hátrányára válnék az egyházmegyének. Azonban ennek a 
kivételnek fölállítása nem látszik eléggé indokoltnak. Megenged-
jük, hogy sok esetben az egyházmegye érdeke, tehát a közjó az 
egyéni jóval szemben oly erős ok lehet, amely a legkomolyabb 
elhatározású férfiút is vissza fogja tartani a szerzetbelépéstől, de 
nem elég ok arra, hogy az említett kivételt általánosságban meg-
alapozza. Először is maga a jog nem ismeri ezt a kivételt; ubi 
autem lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.4 Azon-
felül ezen a címen napjainkban úgyszólván minden szerzetesi 
hivatást meg lehetne akadályozni, ha tekintetbe vesszük az álta-
lános paphiányt és azt a körülményt, hogy legtöbb esetben 
mégis csak a papság elite-je kívánkozik a tökéletesebb élet után. 
XIV. Benedek pápa is kivihetetlennek mondja a papok vissza-
tartását vagy visszahívását e címen, mert ha bármely pap püspöke 
kívánságával szemben csak arra hivatkoznék, hogy lelke üdvét a 
szerzetben jobban biztosíthatja, senkinek sem lehetne többé szava 
elhatározása ellen. Azért, mint láttuk, őmaga sem kötelezte Chiz-
zola Leandert a szerzetből való visszatérésre, bármennyire is 
hangsúlyozta a brixeni püspök távozásával a brixeni egyházme-
gyét ért vesztességet. 

Az egyház tehát okulva a középkor tapasztalatain és tekin-
tettel a mai különleges állapotokra, korunkban jobban hang-
súlyozza a papok köteles subordinatióját, mint valaha. De ma 
sem akarja semmiképen megakadályozni, hogy lelkük üdve érde-
kében bármely pillanatban választhassák a tökéletesebb utat és 
kövessék az evangéliumi tanácsokat. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 

1 Nilles i. m. 120—122. 1. 
2 Theologisch-praktische Quartalschrift 1882. évf. 21—22. 1. 
3 I. m. 198—199. 1. 
4 A c. 18. X. III. 31., amelyre hivatkozni szoktak, egészen más tárgyra 

vonatkozik. 



AZ A B E R C I U S - S I R F O L I R A T . 

II . 

A KÁRMILYEN világosnak, vitán felülinek lássék is előttünk az Aber-
i \ cius-sírirat keresztény jellege, főleg, ha egyéb egykorú, ős-
keresztény irott vagy festett, faragott emlékekkel összevetjük azt : 
mégis akadtak, akik azt kétségbevonták. Az ebből eredt tudományos 
harc természetesen még ragyogóbb fénybe helyezte az Abercius-
sírirat őskeresztény jellegét s azért érdemesnek tartjuk, hogy 
róla kissé részletesebben emlékezzünk meg. G. Ficker 1893-ban 
azzal állott elő, hogy a fölirat teljesen pogány s hogy szerzője 
nem hogy keresztény püspök lett volna, de Cybele istennőnek 
volt papja. (Ez a Cybele phrygiai istennő vott, kit a görög 
Rhea-val, az anyaistennővel is azonosítottak s kinek tisztelete 
Attis istenével együtt Phrygiából terjedt el az egész római biro-
dalomban. Attist Cybele rajtakapta valami vizi nimfával való 
légyotton s ezért a nimfát elpusztította. Attis e fölötti bánatában 
magát megcsonkította és sebébe belepusztult. így támadt aztán 
az eunuch-kultusz, amennyiben t. i. Cybele és Attis papjai ma-
gukat szintén evirálták. Cybele tisztelete Rómában is elterjedt a 
császárok alatt s mindenféle orgiákkal, kicsapongásokkal volt 
összekapcsolva.) Bizonyára ügyet se vetettek volna erre a fan-
tasztikus véleményre tudományos körökben, ha a világhírű Har-
nack, berlini professzor nem ajánlja Ficker dolgozatát a berlini 
akadémiának kiadásra. (1894. febr. 1.) A profán archaeologia 
művelői közül még csak akadtak, kiknél Ficker merész magyará-
zata visszhangra talált, de a keresztény archaeologusok, tehát, 
akiknek a dolog szakmájába vág, valamennyien elitélték ezt az 
Abercius-szövegen végbevitt erőszakot. A protestáns Victor 
Schultze és a katholikus Orazio Marucchi egyaránt megcáfolták 
Fickert és eljárását elméletekkel való frivol játéknak minősítették.1 

1 Theologisches Litteraturblatt. 1894. máj. 11. és jul. 27. Nuovo Bulle-
tino di archaeologia Christiana. 1895. 1—41. II. 
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Duchesne inkább tréfásan, gúnyolódva tárgyalja az egész dolgot, 
mint, amely nem érdemli meg a komoly hangot. «II est ques-
tion dans l'inscription d'un Poisson (ichthys) mystérieux, péché 
par la vierge et servi an voyageur. Ce poisson d'après Ficker, 
c'est Attis. En effet d'après une de ses légendes, il aurait été 
exposé sur les bords d'une rivière, d'on Cybèle le fit retirer; 
d'après une autre légende, il aurait été arraché, par la même 
déesse, à une entretien trop intime avec une nymphe, divinité 
aquatique. Cette double pêche justifie clairement, dit M. Ficker, 
sa-qualité de poisson. On ne dit pas, que la fille de Pharaon 
ait parlé du poisson Moïse... Du reste parmi les observances 
imposées aux dévots de Cybèle, une des mieux attestées c'est 
l'abstinence de poisson. Cette abstinence et tout à fait analogue 
à celle du porc pour les juifs et les musulmans. Se figure-t-on 
une épitaphe israélite où le défunt se féliciterait d'avoir mangé 
du jambon dans ses divers voyager? M. Ficker a sans donte 
voulu rire et dérider aussi l'Académie de Berlin.» Csak az utolsó 
sorokat adjuk magyarul: Cybele tisztelőinek egyik kötelessége 
volt a haltól való tartózkodás, mely egészen analog a sertéshús-
tól való tartózkodással a zsidók és mohamedánoknál. Képzelhe-
tünk-e olyan zsidó siriratot, amelyen a halott azzal dicsekszik, 
hogy sódart evett útjában?! Ficker bizonyára mulatni akart és 
megnevettetni a berlini akadémiát.1 Rossi reprodukálja Duchesne 
e sorait és hozzáteszi: «Ezek szúrós és kemény szavak; sajná-
lom, hogy ismételnem kellett itt. De hogy tárgyaljuk komoly 
hangon s vitassuk meg, mint tudományos vitatásra érdemes dol-
got, az ilyen álmodozást? Ne mondhassa senki, hogy hozzájá-
rultam valaha, hogy az ilyen dolgok tudományunkban polgár-
jogot nyerjenek; ne velut aegri somnia vanae fingantur species».2 

Ezek után bátran hihettük, hogy el van temetve az egész 
Fickeriáda, midőn egyszer csak Harnack ismét előáll s egy érte-
kezést téve közzé a Texte und Untersuchungen XII. kötetében 
Zur Abercius-Inschrift cím alatt a maga részéről szintén igazolni 
iparkodik Ficker föltevését. «Abercius — így hangzik végitélete — 
vagy merő pogány volt, vagy, ami még valószínűbb, pogány és 
gnosticus cultus követője, amelyben keresztény és pogány mys-
teriumok voltak összekeverve.»3 

1 Bulletin critique. 1894. 117. 1. 
2 Bulletino, 1894. 69. 1. 
3 Dolgozatunk e polemikus részében Wilpertet követjük. Fractio panis. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 20 
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Mindenekelőtt hozzájárul Ficker azon véleményéhez, hogy 
a kő alakja (ßw^ö?) nem kedvez annak a véleménynek, hogy a 
fölirat keresztény jellegű. Az Abercius-életrajz szerzője csak-
ugyan pw^ôç-nak nevezi a követ, de a tulajdonképeni technicus 
terminus an̂ XYJ, latinul cippus. Ez a görög szó OTTJÁT), a «titulus» 
általánosabb értelmében előfordul például a következő kőfaragó-
cégtáblán : 

A cippust vagy stelet nem használták sirok zárására, ha-
nem, mint a mostani sírköveink, egyenesen állott s így csak 
szabadég alatti síroknál volt alkalmazásban ; alakja változik : majd 
derékszögű kocka, majd oszlop, majd vaskos lemez, félköríves 
vagy egyenes végződéssel, vagy háromszöges tympanon-orom-
mal, melynek két végét acroterion-ok ékesítik. Rómában, ahol a 
keresztények a földalatti temetkezést fogadták el, természetesen 
ritka a szabadég alatti keresztény sir és az ilyen álló sirkő, de 
azért ott is előfordul. Wilpert föl is sorol néhányat. Aegrilius 
Bottus sírkövét, melyet a Via Appián találtak s mely most a 
laterani múzeumban van;1 Licinia amias stele-je, melyet a szent 
Péter-templom közelében ástak ki s a Museo Kircheriano-ban 
helyeztek el2 s melyről Rossi azt mondja, hogy a II. század vé-
gén vagy a III. század elején készülhetett, «di età del secolo 
incirca secondo o degli inizii del terzo». A harmadik stele szin-
tén a Kircher-féle múzeum tulajdona ;3 a negyediket, amelyen a 
jópásztor képe látható s melynek fölirata: 

Szent Hermes katakombája táján fedezték föl. De, ha Rómá-
ban is találhatni stele-ket, annál gyakoribb lelet ez Kisázsiában, 
ahol a szabadég alatti temetkezés általános szokása volt a keresz-

La plus ancienne réprésentation du sacrifice eucharistique à la «Capella Greca». 
Paris, Firmin. Didot, 1896. 95. és kk. 11. 

1 Fractio panis. Paris, 1896. 85. 1. 
2 Principienfragen der christlichen Archaeologie. Freiburg i. Br., 1889. 

6 6 - 6 7 . 11. 
3 Rossi Bull. 1892. pl. II. 50. 1. 
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tényeknek. Ott van például az a hires stele, négyszögletű hasáb-
alakú, melynek fölirata így kezdődik: 

E I P H N H T O I C nAPArorciN E A C I N A I I O Tor ©Eor. 
Békeség minden járókelőknek Istentől. Aur. Alexander állít-

tatta öt fiának emlékére. Ott van Abirkios, Porphyrios fiának, 
egy diakónusnak sírköve, mely szintén cippus-, stelealakú. Alexan-
der, Abercius honfitársa szintén ilyen alakú sirkövet állíttatott 
magának, mint arról dolgozatunk kezdetén megemlékeztünk. Azt 
hiszem, elég felelet mindez Harnack kérdésére : «Van-e rá példa, 
hogy 200 körül keresztény föliratokat oltárra vagy oltáralakú 
kőre véstek volna ?» 

Harnack igen különösnek találja, hogy Abercius szemben a 
halállal és örökkévalósággal hazáját SXASXTTJ TtôXtç-nak és XP7!^ 
Tta-cptç-nak nevezi s nem érzi magát 7iàpoiz.oç-nak, ahogy a leg-
régibb keresztények szokták magukat nevezni. Ezzel szemben 
igen sok megjegyzést tehetünk. Először is más görög kereszté-
nyeknél sem ritka, hogy «ékesítő jelzőkkel» illetik hazájukat. 
Másodszor az exXéxxr) jelző eminenter keresztény s így, ha va-
lami mellett, a fölirat keresztény jellege mellett szól. Harmad-
szor a mi véleményünk szerint az SXXIXTTJ nóXic, az Isten orszá-
gára, a mennyei polgárjogra vonatkozik, mint azt Kaufmann 
eschatologicus értelmezését követve, kifejtettük. 

Harnack azt mondja továbbá, hogy az Abercius-sirirat 3—6. 
verseiben leírt pásztor nem lehet az evangéliumi jópásztor, 
mert az nem egyezik meg a negyedik evangélium jópásztorá-
nak alakjával. Az evangélium s utána az őskereszténység a jó-
pásztornak csak két vonását emeli ki, hogy t. i. először gondja 
van juhára, másodszor az eltévedt juhokat visszahozza. Az Aber-
cius pásztora ellenben : hegyeken és síkokon legelteti nyáját, 
nagy, mindeneketlátó szemei vannak s tanítványait megbízható 
tudományra oktatja. Amíg be nem bizonyítják — úgymond a 
berlini professzor — hogy az őskeresztények Krisztusról, mint 
pásztorról így beszéltek s hogy magukat a pásztor tanítványának 
nevezték, kénytelenek leszünk valamelyik pogány istenre, talán 
Heliosra gondolni. 

Aki csak egy kissé járatos a keresztény archaeologiában, 
könnyen megfejtheti ezt a nehézséget is. Az első századok ke-
resztény művészete két tipusát ismeri a jópásztornak. Az egyik 
a jópásztor, aki vállán hordja juhait, a másik a nyáját legeltető 

20* 
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jópásztor. Ez utóbbi tipust legalább tizenöt festményen szemlél-
hetjük csak a római katakombákban. A pásztor vagy áll vagy 
ül juhai között, melyeknek száma kettőtől-tizenháromig váltako-
zik. i Ezek a képek részint a III, részint a IV. századból valók. 
Ami a domborműveket illeti, a lateráni múzeum egyik darabján 
Jézus pásztori öltözetben van ábrázolva, mint főpásztor, ápxwtocpjv 
(sz. Péter I. lev. V. 4.) két apostol és 12 juh között. Balkezében 
pásztorbotot, pedum, tart, jobbjával az egyik juhot simogatja. 
A dombormű két végén ismét egy pásztor juhok között; az 
egyik simogatja egy juhát, a másik beszél juhaihoz, melyek figye-
lemmel hallgatják. De a nyáját legeltető jópásztor a föliratok 
vésetein is előfordul. Szent Domitilla-kápolnájában van például 
egy föliratos kő, melyen olajfa árnyékában ülő pásztort látunk 
tunica exomis-ba öltözötten, baljában sip, jobbjában pásztorbot; 
lábai előtt egy juh fekszik, mely fejét felé fordítja. A fölirat: 

Geronti vivas in Deo. 

A régi keresztény symbolismus tehát igenis ismerte a juhait 
legeltető jópásztort. A szent Domitilla-katakombájában van egy 
III. századbeli fresco, ahol a jópásztor hegyeken és sikon legel-
teti nyáját. De nincs mit megütköznünk azon sem, hogy Aber-
cius áyvog-nak nevezi a pásztort ; a Kircher-múzeum egy márvány-
lemezén, mely a harmadik századból való s a katakombákból 
került ide, az álló jópásztor alak mellett monogrammban találjuk 
ezt a jelzőt: ayvoç. Hogy végül a pásztornak, kiről Abercius szól, 
«mindeneketlátó szemei» vannak, az is természetes, hiszen isteni 
pásztorról, Krisztusról van szó. 

Abercius magát a «szeplőtelen pásztor tanítványának» ne-
vezi, ami keresztény honfitársának, Alexandernek annyira meg-
tetszett, hogy saját sírkövére ugyanezt íratta. Bizony, nem is ál-
modta, hogy századok múlva akadjon tudós, aki ebből kiindulva, 
a sír alatt nyugvónak keresztény voltát kétségbevonja. Pedig a 
tanítvány szó, mint azt a bibliaolvasó tudhatja, per eminentiam 
biblikus kifejezés. «Aki nem veszi föl keresztjét s nem követ 
engem, nem lehet tanítványom, úgymond Jézus szent Lukács 
evangéliumában. (XIV, 27.) Kevéssel halála előtt a keresztfáról 
megpillantván anyját és a tanítványt, akit szeretett, mondá any-

1 Wilpert, Katakombengemälde und ihren alten Kopien. Pl. XI. 1. De 
Rossi. Bulletino. 1873. pl. I., II. Roma, Sotterranec III , XIV., XXX. 
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jának: Asszony, a te fiad. Azután szólott a tanítványnak: íme, 
a te anyád. (János ev. XIX. 26, 27.) Az Apostolok cselekedetei-
ben olvassuk (XI, 26.), hogy Antiochiában nevezték először a 
«tanítványokat» keresztényeknek. Abercius megindokolja, miért 
nevezi magát a szeplőtelen pásztor tanítványának: «mert az őt 
megbízható tudományra tanította.» Természetes, hogy itt nem 
lehet szó közvetlen oktatásról. Hasonló értelemben mondja Ter-
tullianus, aki tudvalevőleg 160—240 között élt, hogy ő a pász-
tor tanítványa. «A qua et alias initiaris, cui ille se forte patro-
cinabitur pastor quem in calice depingis, prostitutorem et ipsum 
christiani sacramenti, merito et ebrietatis idolum et moechiae 
asylum post calicem subsecutura, de quo nihil libentius libas, 
quam ovem poenitentiae secundae. At ego eius pastoris scrlp-
turam haurio, qui non potest frangi. (De pudicitia ch. X.) 

«Hogy Abercius «pásztora» nem Krisztus — folytatja Har-
nack — világosan bizonyítják a 7. vers következő szavai : a pász-
tor Aberciust Rómába küldte, hogy lássa a császárt és császár-
nőt vagy egy égi királyt és királynét.» így érti tudniillik Har-
nack és így fordítja le a 7. verset, melyet Kaufmann, mint lát-
tuk, így fordít: «Hogy lássam az országot és lássam az arany-
ruhájú és aranysarús királynőt». Harnack saját vallomása szerint 
nem látta az Abercius-sirkövet eredetiben, hanem Hülsen egy 
lenyomatát használta s a de Waal által a Römische Quartal-
schrift (VIII. k., 3. füzet hasábjain közzétett fac-simile-t, valamint 
igénybe vette az akkor épen Rómában időző Holl dr. értesíté-
seit is.) Ezek alapján a keresztény archaeologusok által elfogadott 

BASlAst'av äü-pfpai 
olvasás helyett a következőt állapítja meg: 

BASlAHavafrpfjaat. 
Nagyon csodálkozunk ez olvasáson, mert mind Hülsen le-

nyomata, mind de Waal fac-simile-je, világosan mutatják, hogy 
az állítólagos BASIAH (császár, égi király) szó fictio, mert a kö-
vön a H betűnek nyoma sincs. Ez a betű a fölirat némely publica-
tioiba Ramsay végzetes tévedése következtében jutott bele, me-
lyet különben nem róhatunk föl bűnül Ramsaynak, lévén az írás 
a kövön nehezen olvasható. Harnack azonban elkerülhette volna 
a tévedést a fölirat eredetijének behatóbb vizsgálata révén, annál 
is inkább, mert az összes régi kéziratok 

BASILEIANAOPHMl-t írnak. 
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Az Abercius-fölirat értelmezésénél kiemeltük, hogy az arany-
ruhás és aranysarús királynő kifejezés a római egyház personi-
ficatioja. Hogy az ilyen personificatio az első századok íróinál 
nem volt szokatlan, világosan mutatja Hermas Pastor-ának első 
látomása, hol az egyház fényes ruházatú matróna alakjában jele-
nik meg. Nem kell tehát Faustina császárnéra vagy Juno coe-
lestis-re gondolnunk. 

Abercius, mint láttuk, nemcsak az országot és királynőt 
ment látni Rómába, de a ragyogó pecsétű népet is. 

A A ON A EIAON èxef Xafuxpàv Z^PAFEIAN Exovxa. 

Fentebb kifejtettük, hogy a «pecsét» acppayiç őskeresztény 
szólásmód szerint a keresztséget, illetőleg a keresztség és bér-
málás együttes malasztját jelzi. Harnack azzal az indokolással 
utasítja vissza ezt a magyarázatot, hogy a Áajnxpá jelző nem felel 
meg a a<ppçayiç-nak, ha ezt a keresztségre vonatkoztatjuk, mert, 
mikor atppayiç régi keresztény szövegben keresztséget jelöl, közel-
fekvő okokból soha nem kapja meg a lx\mpá jelzőt. Ezt az állí-
tást azonban semmivel sem bizonyítja s így nem is sejthetjük, 
mik lehetnek azok a «közelfekvő okok». Egyáltalában nem tud-
juk belátni, miért ne nevezhetnők a keresztségben az istenfiúság, 
Krisztus-testvérség kegyelmét, pecsétjét az emberi lelken ragyo-
gónak?! Clemens Romanus a II. század első felében ezt a pe-
csétet a Korinthusiakhoz írt levelében SaraAoç-nak, szeplőtelennek 
nevezi «Servate carnem castam et sigillum immaculatum, ut vitám 
recipiamus (xrjp^aaxe trjv acppaytía Saixdov).»1 

Harnack szerint a császár vagy inkább égi király miben-
létét nem igen lehet megállapítani. «Ami a királynőt illeti, mint-
hogy ezt nem igen lehet valamelyik II. századbeli császárnéval 
azonosítani, inkább Herá-ra, az égi királynőre kell gondolnunk, 
kinek valamelyik templomban láthatta a képét Abercius. Ha 
pedig a «királynő» Hera, akkor a Xaó? szó sem jelenthet népet 
(őskeresztény szólásmód szerint \<z6ç a keresztény községet, népet 
jelzi), hanem valószínűleg Aâaç accusativusának lesz ez valami 
metaplasticus alakja, ahogy Hirschfeld sejti s ez esetben Hera 
diadémját illeti.» Ez esetben természetesen az èxer helyhatározó 
sem vonatkoztatható Rómára úgy, ahogy a nyelvtani szerkezet 
kívánja. Ez azonban nem okoz semmi nehézséget Harnacknak. 

1 Clemens Romanus ad Cor. VIII. 155. 
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«Az sxeC-t — úgymond — nem kell általában Rómára vonatkoz-
tatnunk, hanem különösen a 8. versre: ott, ahol látta a királynét, 
azaz Hérát aranyköntösben, aranysarúkkal, ott látta a Xaôç-t is 
ragyogó pecséttel.» Eszünkbe jutnak a Tridentinum szavai : ad 
suos sensus torquere scripturam repugnantem. Valóban, ez 
nem egyéb, mint erőszaktétel a szövegen. 

A 10. és 11. verset, mely így szól: és Syria síkságát lát-
tam, és minden városokat, Nisibist, miután átkeltem az Euphra-
tesen, mindenütt találtam elvtársakat (hitsorsosokat), Harnack 
teljesen profánnak tartja. De hát — kérdi Wilpert — hogy írhatta 
volna ezeket «lényegesen keresztény szavakkal» Abercius ? Egyéb-
iránt, ami e sorok értelmét illeti, az nem is profán, hiszen azt 
akarja vele az író kifejezni, hogy hite elterjedt az egész világon. 

A fölirat 12. sora épen a törésnél van, mely a követ két 
darabra osztotta s így minden betű megcsonkult. Minthogy a 
kéziratokban is eltérés mutatkozik, ez a sor nagy nehézséget okoz 
a szövegkritikusoknak. A keresztény archaeologusok olvasása ez 

IIArAON EM0N(?)ElI0piv(?)ni2TIS Ttávírj 
§è 7iporjYE. 

Harnack a következőkép állapítja meg a szöveget: 
IIArAON I E(XQN) | EII0... nSTlS návrq ok 
-pofjye 

Hirschfeld a harmadik szót : E1JO, így egészíti ki : é '̂á^wv, 
Kirchhoff és Minasi pedig íizuyyv. Harnack éTt'őxwv-t fogadja el s 
így okoskodik. «Először is, ami «Pál»-t illeti, természetesen nem 
gondolhatunk az apostolra, mert Pálról Abercius azt mondja, 
hogy az az ő «kocsijában volt» (eTtü^öv) utazása közben, ez hát 
semmiesetre sem lehetett az apostol. Ha tehát ez Abercius valami 
meghittje volt, akkor a TOSTI2 sem jelentheti a hit personifica-
tioját, hanem egy másik útitársat, aki előre ment, mig Pál az 
Abercius kocsijában vele utazott.» «Különben az se bizonyos 
folytatja Harnack — hogy IIISTIS volt-e a kőre vésve. Ha mégis 
Pistis volt írva a kőre, akkor azt nőnévnek kell minősítenünk. 
Egyszóval, Harnack szerint egy férfi és egy nő utazott együtt 
Aberciussal. Az előbbit Pálnak, az utóbbit Pistisnek hívták».. 

SPECTATUM ADMISSI RISUM TENEATIS 

AMICI ? 
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Mindenekelőtt, hangsúlyozzuk, hogy Harnack kételye dacára 
igenis inSTlS van vésve a 12. versben. A kezdő n betű bal-
szárának csak gyenge nyoma maradt, de e jobbszár tisztán lát-
ható, de ha nem is maradt volna a balszárból semmi, még akkor 
is Il-re kellene következtetnünk, mert csak ez a betű esik ará-
nyosan a fölötte lévő II alá, a Harnack által ajánlott T-t pedig 
a vers elején a 4. és 10. sorban egyszen máskép látjuk vésve, 
hogysem itt T-re gondolhatnánk. Nagy baj, hogy Harnack nem 
nézte meg magát az eredeti követ, vagy legalább annak pontos 
fényképét. Akkor eszébe se jut ilyen nehézségeket támasztani. 
A második szót Rossi és többen utána, mint például Wilpert is, 
EXQN-nak olvassa s ehhez képest itt Rossi latin fordítása is eltér 
Marucchiétől. Marucchi így olvassa a szöveget:,' 

KÖVETTEM PÁLOMAT... A HIT VOLT MINDE-
NÜTT KÍSÉRŐM, 

Rossi pedig: 
PAULUM HABENS... FIDES VERO UBI-
QUE MIHI DUX FUIT. 

Világos, hogy ezek nem lényeges változatok; a mondat 
értelme keveset módosul. A harmadik szóból csak a két első 
betű bizonyos : E l l . . . Marucchi így egészíti ki : ElIO^v, de ter-
mészetesen utána teszi a kérdőjelet. Harnack, mint láttuk, liC 
ôxwv-t ír, de ez teljesen önkényes, semmiféle adatra nem támasz-
kodó coniectura. Midőn tehát Harnack tovább épít rajta s Pált 
«kocsira ülteti», inkább játszik a szöveggel, mint értelmezi az t 
Minthogy Pált a szöveg semmi különösebb adattal nem hatá-
rozza meg, azt kell mondanunk, hogy Abercius szent Pál apos-
tolt érti alatta, a nemzetek apostolát, ki ő néki, Aberciusnak a 
hitben példaképe volt. Szent Ignác vértanú, mikor bilincsekbe 
verve Rómába hurcolták, szent Pálra gondolt s az ő méltó köve-
tője óhajtott lenni. Minden további meghatározás nélkül ő is 
csak Paulusnak nevezi, mint aki «Paulus per eminentiam». 
IlaúXou <ju{iúarac, xoü ïjyiaa|I£VOU, xoű fi£[iapxuvr][i.évou, á£to[iaxapíaxou, 
ou yévoixó [íoc ótzö xà l'/yr; eöpEftíjvai, Sxav ftsoö émxúxw, 8ç êv noc<rß 

èmirzoXy [xvTjfxovsùet ù(xtbv èv Xpcaxw Trjaoö. (Ad Ephesios. ch. 12. 
p. 182. 

«A 13—16. versekben — folytatja Harnack — végre vilá-
gossá kezd válni az Abercius-sirirat keresztény jellege ; bföúc, 
àitb 7TïjYf)ç lehet-e egyéb, mint Krisztus ismert jelképe, mely mel-
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lett a kenyeret és bort említi, tehát az Úrvacsora elemeit? Nem 
tagadom, hogy ez a magyarázat önként ajánlkozik s hogy épen 
e sorok miatt tarthatta Metaphrastes kereszténynek ezt a sirira-
tot. De ime, súlyos kétségek merülnek fel ; először is a körmon-
dat szerkezete nem elég világos»... 

Mielőtt Harnack e versekre vonatkozó kétségeit tárgyalnók, 
bocsássunk elő néhány megjegyzést. Abercius azt mondja, hogy 
útjában mindenütt találkozott hitsorsosokkal s érintkezett velük, 
mert mindenütt a hit volt vezetője vagy kísérője. Tudjuk, hogy 
az első keresztény századokban a püspökök az Oltáriszentséget 
küldték egymásnak kölcsönösen, szent közösségük jeléül. Egé-
szen természetes tehát, ha Abercius hitsorsosaival való érintke-
zéséről szólva, a beszédet az Oltáriszentségre fordítja ; különben 
is indokolt dolog síremléken épen e szentségről emlékezni meg, 
amely «ellenszere a halálnak s gyógyszer, mely biztosítja a fel-
támadást». «Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök 
élete vagyon és én feltámasztom őt az utolsó napon», olvassuk 
a negyedik evangéliumban. (VI, 55.) A Didaché következő szavai 
is tárgyunkra vonatkoznak: «Te mindenható Úr, eledelt és italt 
adtál az embereknek, hogy élvezzék azt; nekünk fiad által lelki 
eledelt és italt adtál és az örök életet».1 Antiochiai szent Ignác 
azt írja a smyraiakhoz intézett levelében, hogy «akik ellenmon-
danak Isten ajándékának (az Oltáriszentségnek), elpusztulnak 
ellenkezésükben; jobb lenne, ha megtartanák az agape-t, hogy 
feltámadjanak».2 Az Efezusiakhoz írt levelében «gyógyszernek 
nevezi e szentséget, mely biztosítja a halhatatlanságot s ellen-
szere a halálnak».3 

Egészen természetes dolog tehát, hogy Abercius az Oltári-
szentséget emlegeti a 13—16. versekben, mint tudjuk, a követ-
kező szavakkal : «A hit volt mindenütt kísérőm (vagy vezérem) és 
mindenütt eledelül adta nekem a forrásból való halat, a ma-
gasztost (nagyot), tisztát, melyet a szeplőtelen Szűz fogott. Ezt 
adta ő (a hit) barátainak eledelül mindörökre ; üdvös bora is 
van, melyet vízzel vegyítve ád kenyérrel-». A hit adta az Oltári-
szentséget, mert enélkül az Oltáriszentség semmi. A dokéták, 
kik szent Ignác tanúsága szerint nem hittek az Oltáriszentség-

1 Doctrina apostolorum. c. X. p. C L X I I . ... -fjjiöv 8è áyapíaa TtveujiaxixYjv 
"cpocfï]v xa l :lotóv xa l Jurijv attímov 8ià toù itacSó;. 60. V. 

2 Ep. ad Smyrn. c. VII. p. 240. 
3 Ep ad Ephes. c. XX. p. 190. 



314 NÉMETHY GYULA DR. 

ben, tartózkodtak is tőle. Minthogy azt tartották, hogy Krisztus-
nak csak látszólagos teste volt, természetesen nem hihettek a 
valóságos jelenlétben s következőkép az Oltáriszentségben sem.1 

Jeruzsálemi szent Cyrillus azt mondja: «Főkép ne tartsd az Ol-
táriszentség kenyerét és borát közönséges elemeknek, mert ezek 
az Úr állítása szerint Krisztus teste és vére; ha az érzékek azt 
sugallják is, a hit teljes bizonyosságot nyújt. Ne itélj az izlés 
szerint, sőt inkább légy a hit révén biztos abban, hogy Krisztus 
testét és vérét vetted».2 Ezen és hasonló őskereszteny szövegek 
eléggé mutatják, mily nagy szerepet tulajdonítottak az első szá-
zadok keresztényei a hitnek az Oltáriszentség kiosztásánál, ille-
tőleg vételénél. Egészen természetes, ha a keresztény költő 
mert hiszen Abercius sírirata vers — megszemélyesíti a hitet 
s azt mondja róla : a hit adta mindenütt az ichthyst, a halat 
eledelül. 

Hogyan kell értenünk a sirirat azon szavait, hogy a szeplő-
telen Szűz fogta a halat a forrásból, fentebb a fölirat exegesise 
alkalmából elmondottuk. Harnack e sorokban monstruosus syn-
cretismus-\ lát. A fölirat keresztény jellege szerinte bizonytalanná 
válik, ha az egyes kifejezéseket külön taglaljuk. Először is külö-
nösnek találja, hogy a keresztényeket cpCXoi, amici, barátok névvel 
illeti a 15. vers. De hiszen maga Jézus hívja így tanítványait ! 
«Ti az én barátaim vagytok, ha megcselekszitek, amit parancso-
lok nektek. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga 
nem tudja, mit mivel az ő ura ; hanem barátaimnak mondottalak 
titeket, mert mindent, amit hallottam atyámtól, megjelentettem 
nektek. (János ev. XV. f., 14—15. Lukács XII. 3. Apóst. Cselek. 
XXVI. 4.) A Pectorius-féle fölirat szerzője is <ptXoç-nak szólítja 
keresztény felebarátját. Ha tehát az evangéliumokban megszokott 
dolog, hogy a keresztények egymást barátomnak hívják, nem 
kell megütköznünk, ha Abercius is használja ezt a szót. 

«Meglehet — folytatja Harnack — hogy a roxpfrévoç áyvr] 
azonos a 12. versben említett útitárssal, aki az utasok előtt járt 
s amellett ő volt, aki mindenütt adott nagy, tiszta halat a for-
rásból, melyet a szeplőtelen Szűz fogott, barátainak eledelül.» 
Es a berlini professzor ezt világosabb, helyesebb értelmezésnek 
gondolja, mint a keresztény archaeologusokét. 

1 Ep. ad Smyr. VII, 240. 
2 Catechesis XXII. 
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A 16. versben említett kenyeret és bort Harnack nem ismeri 
el az Úrvacsora anyagának, mert nem ismer az Úrvacsoráról 
szóló keresztény szöveget, amely ehhez hasonlítana. «Miért em-
líti Abercius a bort kétszer ? Miért említi a bort a kenyér előtt ? 
Miért nevezi a bort nemesnek, a kenyeret pedig nem ?» Akinek 
egy kis fogalma van a poetica licentia-ról, a költői szabadság-
ról, főleg a kötött beszédben, igazán fölöslegesnek fogja tartani 
e szőrszálhasogatásokat, de Harnack szerint mindez oly súlyos 
kételyeket kelt, hogy indokoltnak tartja az összes szakemberek, 
keresztény archaeologusok által elfogadott értelmezést mellőzni 
s egészen mást ajánlani helyette. De hát mit is minősítene ke-
resztény jellegűnek a berlini tudós tanár, mikor még a 19. ver-
set sem tartja annak, ahol tudniillik Abercius az olvasót arra 
kéri, hogy imádkozzék érette ! ? Szerinte pogány föliratban is elő-
fordul ilyen kérés. Ez persze merő állítás, melynek bizonyítására 
egyetlen egy példát sem hoz föl és nem is hozhat. Valóban, 
pogány föliratokon gyakran olvassuk, hogy a járókelő ne boly-
gassa meg a nyugvó pihenését, hogy olvassa el e sorokat, mondja 
el a nyugvó fölött : sit tibi terra levis, de arra nincs példa, hogy 
akár rokonait, akár barátait arra kérje a pogány halott, hogy 
imádkozzanak fölötte. Aki alaposan ismeri a pogány és keresz-
tény föliratokat azelőtt ez vitán felül álló dolog. 

Harnacknak azon kifejezésmód ellen is kifogása van, mely-
lyel Abercius a lelkéért elmondandó imádságról szól. «A két 
kifejezés — úgymond — ó vowv és ti&ç Ó ouvtoSôç az istentiszte-
letben való közösségre vonatkozik; azonban tudomásom szerint 
auvqiSó? nem keresztény szólásmód s az egész beszéd meglehető-
sen idegen egy keresztény katholikus szájából. Az apocalypticu-
sok és az Apocalypsis értelmezői (mint Hippolytus) beszélnek 
így politikai okokból, de hol a bizonyíték, hogy egy régi ke-
resztény úgy nyilvánítsa hitét — mert hiszen erről van szó — 
mint valami titkos tanítást?» Nos, akármilyen fogalma legyen is 
Harnacknak a disciplina arcani-xó\, azt csak nem lehet ta-
gadni, hogy Krisztus után 200 táján megvolt s főkép az Ol-
táriszentség volt az, ami főtárgyát képezte. Ismeretes Origenes 
két passzusa, melyben céloz a disciplina arcani-ra; az egyik az 
Oltáriszentségre vonatkozik, a másik a keresztségre. Az egyik : 
Novit, qui misteriis imbutus est et carnem et sanguinem Verbi 
Dei. Non ergo immoremur in his, quae scientibus nota sunt et 
ignorantibus patere non possunt. (In Leviticum hom. 9. n. 10. 
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Migne. XII, 523.) A másik: Suscepti ergo sumus a Christo et 
mundata est domus nostra a peccatis prioribus et ornata est 
ornamentis sacramentorum fidelium, quae norunt, qui initiati 
non sunt. (In Exed. hom. 8. n. 4. Migne. XII, 356.) A hires Cel-
sus eretnek oöyjjia xpwpiov, titkos tannak nevezte a keresztény 
tant. Origenes válaszában megkülönböztetést tett. Némely ke-
resztény tanok, mint például Jézus Krisztus születése a Szűztől, 
szenvedése, föltámadása s az utolsó itélet nem titkos tanok, de 
egyéb általa föl nem sorolt tanokról elismeri, hogy titkosak, 
hozzátéve, hogy a bölcselőknek is vannak titkos tanaik. (Contra 
Celsum 1. I. u. J. Migne. XI, 667.) Ha tehát Abercius az Oltári-
szentség hitágazatát mint titkos tant adja elő, egészen a régi 
keresztények módjára jár el. Hogy a ouvwSôç szóval Harnack 
nem tud megbékélni, arról nem tehetünk; de ha Eusebius (Hist. 
Eccl. II, 3.) használhatja azt, nem kell rossz néven vennünk Aber-
ciustól sem, ha keresztény létére szintén alkalmazza. 

De lássuk immár Harnack utolsó nehézségét. «Ami a 20—22. 
verseket illeti, nem tehetek egyebet, minthogy ismételem Ficker 
szavait: ki ne találná különösnek, hogy keresztény ember a II. 
században vagy a III. század kezdetén hazáját xp^-nj-nek nevezi 
s részére, valamint a római kincstár részére bírságot rendel fizetni 
sirja megbontójától.» E kifogással szemben egyszerűen hangsú-
lyozzuk, hogy az ilyen büntetéspénz-megállapítás épen nem tar-
tozik ritkaságok közé Kisázsia s különösen Phrygia siriratain. 
Minthogy e sirok szabadág alatt lévén, ki voltak téve a meg-
bolygatásnak, a keresztények, ha sirjuk kizárólagos birtokát biz-
tosítani' akarták, ugyanazon törvényes eszközöket voltak kényte-
lenek alkalmazni, mint pogány honfitársaik, tehát a birságmeg-
állapításokat. Sokféle formula forgott közkézen az ilyen sirföl-
irati birságmegállapításra. Abercius választhatott közöttük kedve 
szerint. Hogy aztán a meghatározott bírságot ki részére kellett 
fizetni : Êç xö ta^sfov, xw -cafietw, zö íepázazov -cajistov, Tco[xyttüv 
zafieúj), XP7!®^ ^atptot , ez kétségkívül másodrangú körülmény, 
mely komoly vitára nem is érdemes. Ezeknek a birságmegálla-
pításoknak a pogányokkal szemben sokkal nagyobb volt a foga-
natjuk, mint az Isten büntetése vagy az utolsó Ítélettel való 
fenyegetésnek, mely utóbbival különben szintén találkozunk phry-
giai siremlékeken. A fentebb említett Aurelius Alexander any-
nyira megy, hogy gyermekei sirja megsértőinek azt kívánja, hogy 
gyermekeik korán pusztuljanak el. Egyébiránt a másik Alexán-
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der, kinek síremlékét előbb fedezte föl Ramsay, mint Aberciusét, 
semmi kereszténytelen dolgot nem talált a birságmeghatározás-
ban, sőt lemásolta azt Abercius kövéről. 

Sorra vettük Harnack összes nehézségeit, melyekkel azt 
akarja bizonyítani, hogy Abercius vagy merő pogány volt, vagy 
legalább syncretista, kinek hiedelmei, hogy ne mondjam, val-
lási meggyőződése keresztény és pogány tanok vegyüléke. E ne-
hézségek — pardon pour l'expression — szeszélyes túlzások: 
a berlini tudós megütközik a sirirat tartalmán és nyelvén, anél-
kül, hogy különbséget tenne azon részek között, melyek magá-
tól Aberciustól származnak s azok között, amelyeket conventio-
nalis régi fölirati formulákból átvett; azt se vette tekintetbe, 
hogy verses, metrikus föliratról van szó s nem prózában fogal-
mazott szövegről; keresztényteleneknek mond olyan kifejezése-
ket, amelyekre példákat találhatni az őskeresztény irodalomban 
a föliratok között, sőt mi több, magában a Szentírásban. Vannak 
kétségei, melyek szeges ellentétben állanak a keresztény archaeo-
logia alapelveivel. Van olyan, amely a fölirat eredetijének hiá-
nyos ismeretén alapul, ami annál nagyobb hiba, mert egyrészt 
épen ezekre alapítja Harnack legmerészebb következtetéseit, más-
részt ezt a tévedést a fölirat erédetijének vagy legsikerültebb 
reprodukcióinak behatóbb vizsgálatával elkerülhette volna. E ne-
hézségek tehát egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy komoly 
kételyt támasszanak az Abercius-sirirat keresztény jellege felől 
s nem is saját súlyuk miatt tárgyaltuk azokat ily tüzetesen, 
hanem tekintettel a hírnévre, amelynek Harnack a tudományos 
világban örvend. A tudós professzor nem épen sierencsés ki-
rándulásának a keresztény archaeologia tájékaira van jó oldala 
is: az elfogulatlan olvasó előtt még teljesebb fénybe helyezi az 
Abercius-sirirat keresztény jellegét és fontosságát. 

A Ficker—Harnack-féle támadások külsőleg sem voltak ké-
pesek megingatni az Abercius-sirirat tekintélyét. A II. nemzet-
közi keresztény-archaeologiai kongresszus tagjai a lateráni mú-
zeumban még egyszer megvizsgálván a sirirat eredetijét, egy-
értelműleg őskeresztény föliratnak minősítették azt, úgy hogy e 
nyilatkozatot Kaufmann «glänzende Ehrenrettung»-nak nevezi. 
Tanulságosan összegezi Marucchi, a keresztény archaeologia 
tanára a római Sapienza-n és a Propaganda-kollégiumában az 
Abercius-sirirat jelentőségét. «A tudósok nagy többségével az 
Abercius-föliratot nemcsak kereszténynek tartjuk, hanem a keresz-
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tény föliratok királynőjének, hitágazati szempontból pedig a leg-
fontosabbnak. Hirdeti ez a Krisztus Istenségéről és az Oltáriszent-
ségről szóló dogmákat, nemkülönben Isten anyjának tiszteletét, 
az anyaszentegyházra és szentek egyességére vonatkozó hitága-
zatokat.» Ha nem is tekintjük a fölirat hagiographiai, történelmi 
és régiségtani jelentőségét, mint a Theologia monumentális egyik 
legfontosabb adata, érve is igazolja Kaufmann szavait: «Die Aber-
cius-Inschrift darf keinem Theologen unbekannt bleiben». 

Némethy Gyula dr. 



Dr. Erdélyi László: Magyar művelődéstörténet. I. korszak: 
Ősi művelődés Kr. u. 1000-ig. X X + 233 1. Kolozsvár, 1915. Ára 
4 korona. 

Erdélyit eddig végzett széleskörű történettudományi mun-
kássága kiválóan képesítik a magyar művelődéstörténet össze-
foglaló megírására. Sok részletmunkára lesz még ugyan szükség 
ezentúl is, de az elért eredményekből már most egységes képet 
állítani össze helyes és időszerű volt, annál is inkább, mert hiá-
nyában voltunk eddig az ujabb eredményeket is feltüntető, össze-
foglaló, áttekintést nyújtó magyar művelődéstörténetnek. 

A hallgatóinak kézikönyvül szánt ezen első kötetét tanul-
ságos bevezetéssel nyitja meg a szerző, melyben szó van a tör-
ténelem fogalmáról, korszakairól, az egyes korszakokon belül 
alkalmazható felosztásról, a művelődéstörténelemről s annak más 
történeti diszciplínákhoz való viszonyáról. A Breysig és Lam-
precht-féle hat korszakos felosztást, amint azt Kármán Mór meg-
kísérelte, a magyar történelemre is ráhúzni, csakugyan erőltetett-
nek kell mondani, a Nyugateurópával szemben való másfélszá-
zados késések általánosítása pedig lealázó és valótlan, amint a 
szerző a 22. lapon megállapítja. 

Ezen általános bevezetés után még egy, a forrásokról szóló 
bevezetés után jutunk magához a művelődéstörténeti anyaghoz, 
mely 12 fejezetet ölel fel. Megismerkedünk mindenekelőtt Ma-
gyarország földjével s történeti hatásával, majd azokkal a népek-
kel, melyek Magyarország földjén az őskortól kezdve éltek, kul-
turális multjukkal s annak a mi őseinkre gyakorolt hatásával, 
továbbá azon népekkel, amelyekkel a költözködő és kalandozó 
magyarok érintkezésbe jutottak, s végül a magyarság művelődé-
sével «A közhatalom feje», «Vallási szervezetek», «A világi tár-
sadalom osztályai», «Alkotmány és törvényhozás», «Hitélet és 
szellemi művelődés», «Kormányzat és belügyi közigazgatás», 
«Külügy és hadügy», «Adó- és pénzügy», «Gazdasági élet: ős-
termelés, ipar, kereskedés», «Családi, társadalmi szokások», «Bí-
ráskodás és erkölcsi állapot» cimű fejezetekben. 
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Mindegyik fejezet tartalmazza analógiái és hatásai miatt a 
római, hunn, avar, frank, szláv, bizánci, sőt sokszor a rómaiak 
előtti népek megfelelő viszonyait is, és csak ezek után a magya-
rokéit. Az adatok gyér és hiányos volta miatt nem egyszer 
pusztán ez analógiákon és valószínű hatásokon felépülő szelle-
mes kombináció és rekonstrukció egy-egy megállapítás. Sokszor 
mintha nagyon is messze menne vissza a szerző e hatások nyo-
mozásában, mert kétségtelen, hogy a régibb népek hagyományai 
közül nem sok jutott el a honfoglaló magyarokhoz, azért az 
összehordott rengeteg adatból nem kevés bátran mellőzhető lett 
volna. 

Mivel a magyar vezérkorra vonatkozó tulajdonképen nem 
nagy művelődéstörténeti anyag sok fejezetre van felosztva, gya-
kori a könyvben az ismétlés. A forrásoknak ugyanazon szavaiból 
kell kihámozni pl. a vallási szervezetről is, meg a hitéletről való 
mondandókat is, és így mindkét fejezetben találkozunk ugyan-
azon forráshelyekkel. Különösen sok az ismétlés a 2. fejezetben. 

Meglepő, hogy Qyejcsa megkeresztelésére vonatkozólag 
nem említi a szerző Karácsonyi véleményét. (Karácsonyi, Szent 
István élete, 8. 1.) 

A 112. lapon Hierotheus görög püspök történeti személy-
képen szerepel, pedig Karácsonyi már régen kimutatta, hogy 
soha sem jött Magyarországra. (Kath. Szemle, 1900. 366. s kk. 1.) 
Valaminthogy a veszprémvölgyi apácák sem voltak görögök s 
egyáltalában semmi szerepe sem volt nálunk a görög egyház-
nak a kereszténység terjesztésében. 

A 208. lapon «az 585. évi zsinat» mellől elmaradt, hogy 
milyen zsinat volt az? (Mâcon-i.) A 209. lap a germánok házas-
ságjogát ismerteti s többek közt azt mondja, hogy az egyház 
kénytelen volt megengedni a házasság felbontását bizonyos váló-
okok alapján. Talán helyesebb volna úgy, hogy bizonyos zsina-
tok és poenitentialis kánonok engedték meg, mert az egyház soha 
meg nem engedte. 

A szöveg berendezése kívánni valót hagy. Túlhosszú be-
kezdések, alcímek hiánya nehézzé teszi használatát. 

Hogy egyébként szakmájában otthonos, anyaga fölött fel-
tétlenül uralkodó tudós munkájával van dolgunk, a szerző tisztelt 
és nagyrabecsült neve elég biztosíték mellette. 

Pécs. Dr. Sipos István. 
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A váczi egyházmegye történelmi névtára. Első rész : Az intéz-
mények története. Irta Chobot Ferenc hatvani c. prépost, romhányi 
esperes-plébános. Pestvidéki nyomda Váczon, 1915. 448 1. Ára? 

Chobot Ferenc neve a magyar egyháztörténelmi irodalom 
terén országszerte előnyösen ismeretes. Egyháztörténete és a 
Pápák története cimű munkái után most egy kétkötetre terve-
zett munkán dolgozik, amely az immár tizedik évszázadba 
lépett váci egyházmegye történetét öleli fel. A mű első része 
fenti cimen mult évben már meg is jelent, a második rész pedig 
amely személyi névtár fog lenni, most készül a nyomtatóműhely 
számára. 

Szerző nem akarta a váczi egyházmegye minden egyes 
intézményének, szervezetének, plébániájának, iskolájának részletes 
monográfiáját megírni, hanem inkább csak azokra a forrásokra 
akart rámutatni, ahol azok megismeréséhez és monografikus meg-
megirásához szükséges anyag megtalálható. 

Eme kitűzött céljához képest szerző nem bocsátkozik bele 
mélyebben az egyházmegye és intézményeinek számos vitatott 
kérdésébe, a történeti kritika boncolókésével nem szedi szét a 
rendelkezésére álló adathalmazt, nem is világít bele kifejezetten 
az oknyomozás szövétnekével az egyes események okozati össze-
függésébe, hanem inkább schematikus és időrendi módban és 
rendszerben csoportosítja azokat a forrásokat és adatokat, melyek 
az egyes intézmények változatos múltjára vonatkozással bírnak. 

Mindazokat a forrásokat, melyek a váczi egyházmegye 
alapítására, múltjára, viszontagságos történetére, intézményeinek 
kialakulására némiképen is jelentőséggel bírnak, legnagyobb részt 
igénybe vette és felhasználta. Ezenkívül a rendelkezésére álló 
levéltári adatokból, egyházlátogatási okmányokból, alapítóleve-
lekből, história domus-okból is sok értékes anyagot merített 
műve számára. Különösen jó szolgálatot tettek szerzőnek Deseri-
cius piarista, Medgyessy püspöki titkár, Kovács Pál kanonok, 
Karcsú Arzén, Bednár József monográfiái, illetve kéziratai. Ezeket 
azonban korántsem követi mindenben szolgai módon, adataikat 
nem fogadja el mindenben készpénz gyanánt, sőt ellenkezőleg, 
az ujabb kutatások és megállapítások eredményéhez képest ki-
javítja, helyesbíti, módosítja. Elismerésreméltó, kitartó szorga-
lommal szedi ki a hazai oklevéltárakból és gyűjteményekből a 
váczi egyházmegye történetére vonatkozó adatokat, kiegészíti 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 1 
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ezeket saját kutatásainak eredményeivel s ilyképen veritate duce, 
comité laboré valóban lelkiismeretesen igyekszik feladatának tel-
jes mértékben megfelelni. 

Hazai egyházmegyei névtáraink beosztásának módjára 
Chobot legelőször a püspökség történetével foglalkozik elég 
terjedelmesen és részletesen. (5—51. 1.) Négy korszakra osztja a 
püspökség történetét. Az első korszakot az egyházmegye alapítá-
sától — melyet 1008-ra tesz — számítja egészen a tatárjárásig 
1241-ig. A második korszak a tatárjárástól a török hódoltságig 
1242—1544., a harmadik korszak a török hódoltság idejét 1544— 
1685., a negyedik korszak Vácz visszafoglalásától napjainkig 
1685—1915. terjedő időt öleli fel. A püpökök névsorát (51—53.1.) 
sok helyen az eddigiektől eltérő módon újabb adatai és megálla-
pításai alapján összeállítva adja. 

A püspökség története után a székesegyházi káptalan rövi-
debbre szabott története következik. (54—67. 1.) Majd a püspöki 
megye területén létező címzetes apátságok és prépostságok 
történetét adja a hivatalos Egyházi Királykönyv (Liber Regius 
Ecclesiasticus) nyomán. (68—89.1.) Ezután az egyházmegyei köz-
ponti hivatalokat és szervezeteket sorolja fel, majd pedig a 
püspöki papnevelőintézet rövid történetét tartja elénk. (96—102. 1.) 

A munka túlnyomó részét a főesperességek, esperesi kerü-
letek, plébániák, lelkészségek, káplánságok története, szerzetesek 
és a lelkészkedő papság névsora foglalja el történeti adatok 
alapján való feldolgozásban. (109—448. 1.) Számos nagyon értékes 
történeti adattal megvilágítva kiváltképen nagy előszeretettel a 
magyar alföld egyházi múltját, viszontagságos és változatos ese-
ményeit, hasznos tanulsággal a jövő nemzedék számára. 

Chobot munkája korántsem a kritika és oknyomozás elvei-
nek szigorú alkalmazása mellett kidolgozott történelmi mű, hanem 
inkább gazdag adatgyűjtemény a váczi egyházmegye múltjára és 
jelen állapotára vonatkozóan. Szerző nem a történetírás tudomá-
nyos alapelvei alapján feldolgozott monográfiát, hanem kitűzött cél-
jához képest történeti hiteles anyaggyüjteményt készített a váczi 
egyházmegye történetére nézve. Óriási szorgalommal és munka-
bírással, mindenre kiterjedő figyelemmel szedte össze a történeti 
anyagot, állította össze tanulmányainak és önálló kutatásainak 
eredményeit. 

Akit hazai egyháztörténelmünk múltja érdekel, Chobot köny-
vét nagy haszonnal forgathatja, a váczi egyházmegye pedig egy-
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szerűen nélkülözhetetlen adatgyűjteményt szerzett magának, amely 
az eddigi váczi egyházmegyei történeti munkákat kiegészíti, 
helyesbíti és tökéletesíti. Szívből óhajtjuk, hogy szerző művének 
második kötetét mielőbb nyomtatásban üdvözölhessük. 

Szombathely. Dr. Tauber Sándor. 

I. Dr. Karl Böckenhoff Prof. an d. Univers. Strassburg : Das 
übernatürliche Leben. Sieben Fastenvorträge. 80 VIII+84. Freiburg 
und Wien. Herder 1916. Ára I M . — II. Oolgotha. Zwei Zyklen 
Fastenpredigten nebst je einer Osterpredigt. Von Dr. Joseph von 
Tongelen aus d. Kamillianerorden. 8° VIII+ 174. Herder, Freiburg 
und Wien. 1916. Ára 2 M. — III. Dr. Anton Leinz : Am Grabe 
unserer Helden. 80 I V + 26. Herder. Wien, 1916. Ára 40 pfennig. 

I. A mű tartalma Böckenhoffnak hét szentbeszédje, melyet 
1914 nagyböjtjén a strassburgi székesegyházban tartott. Tárgyak 
a természetfeletti élet, ennek értelme, eszközei, megvalósítása, 
elvesztése, táplálékai, szerzője és az Isten segítsége, mellyel ennek 
az életnek útján kiséri és áldja az embert. Böckenhoff az erkölcs-
tan tanára a strassburgi egyetemen, e kötetben levő beszédjeit 
tulajdonképen a katholikus erénytanból tartott egyetemi előadásai-
ból állította össze. Nagyon gondosan megírt beszédek, szerkezet,, 
magyarázat, bizonyítás tekintetében kiállanak minden próbát, de 
aprólékos magyarázataikkal, okfejtéseikkel (I. 3. IV. 2. VI. 4.) 
terhelők is. Azoknak, akik hasonló tárgyú beszédekhez anyagot 
keresnék, e könyv igen jó szolgálatot tesz, de nem hiszem, hogy 
szónoklati mintául szolgálhatna. Rövidebben és hathatósabban, 
melegebben és aktuális vonatkozásokban gazdagabban kívánnak ma 
beszélni szónokaink. Az erősen tanító irány, különösen, ha még 
nem is katechetikus, amint a Böckenhoffé nem az, hamar unal-
mas lesz, kevésbbé köti le a lelkeket és aligha indítja el az 
embereket az óhajtott gyakorlati irányban. Némileg enyhítik a 
beszédek merevségét és duzzadtságát a szónok történeti példái, 
ámbár nem a legszerencsésebben választott közülük a szerző. 

II. Tongelen jónevű homiléta. Der Heiland am Ölberg — 
in Jerusalem (ism. Revue Eccles. de Metz, 1912. 3. sz.), das Menschen-
leben im Lichte der Passion (ism. Religio 1913. 4. sz. 64. old.) 
Köteteinek folytatása a jelen Golgotha c. kötet, melyben nagy-
böjti beszédeinek két sorozatát adja úgy, amint azokat 1913. és 
1914-ben Bécsben előadta. Az I. sorozat címe Liebe ohne 

21* 
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Grenzen 7 nagyböjti (Jézus és a katonák, Jézus és Mária Mag-
dolna, Jézus és a fájdalmas Anya stb.) és egy husvétnapi beszéd-
ből áll. A II. sorozat, melynek címe: In der Jugendschule des 
Gekreuzigten, hasonlóképen 7 nagyböjti és 1 husvétnapi szent-
beszédet tartalmaz. Ez a második sorozat értékesebb az elsőnél, 
sőt általában az eddigieknél. A szónok egészen belehelyezkedik 
a gyakorlati életbe, egy-egy erényt illeszt bele a kínszenvedés-
nek tárgyalt jelenetébe és sok erővel buzdítja hallgatóit a minél 
bensőségesebb fegyelmezett életre. Tongelennek, jóllehet nagyobb 
meglátó erő nélkül, ékességek nélkül dolgozik, kedves és figye-
lemre méltó szónoki tulajdonságai vannak. Nyelve egyszerű, szép 
és a német szónokok terjengőssége nélküli. Átlátszóan szerkeszti 
beszédjeit, szereti a Szentírást, jól magyaráz, kenetesen imádkozik. 
Golgotha kötetét is jó lélekkel ajánlom azoknak, akik a nagy-
böjti szentbeszédeknek felelősséges munkáját vállalják. 

III. Ennek a kis füzetnek szerzője katonalelkész, a német 
2. gárdahadosztály plébánosa. Elesett katonái sírjánál és a baj-
társakhoz beszél. Nincs a beszédekben ékesség, nincs semmi túlzás, 
de mindenkinek (8) van külön komoly tárgya, egy-egy megkapó 
vonása, buzdítása és imádsága. Az elhunyt hős volt, ti is 
hősök legyetek — a haza pedig nyugodt legyen, míg hős fiai 
vannak. A thermopylei hősök és a levegőn, felhőkön uralkodó 
német nép hős fiai a halálig engedelmes Üdvözítőnek igazi 
gyermekei. A német Eichenwald és a német Eisenwald a vihar-
ban: erő és rendíthetetlenség. A hitet és a katonai esküt mind-
végig meg kell tartani : következik az üdvösség koronája. A hir-
telen halál és a mindig épen tartott lélek. Megérdemli a figyel-
met és azt, hogy sokan vegyék hasznát. 

Budapest. Dr. Wolkenberg Alajos. 
* 

Dr. Paul Wilhelm von Kßppler, Leidensschule. Freiburg im 
Breisgau, 1914. 156 lap. 1-40 M, kötve 2*40 M. 

Keppler, rottenburgi püspök, azelőtt évek során át az egy-
házi beszédek ünnepelt birálója, mint püspök «Homiletische 
Gedanken u. Ratschläge» c. munkája után műveivel a szomorúak-
hoz fordul. «MehrFreude» műve után 1913-ben «Das Problem des 
Leidens» s 1914-ben a «Leidensschule»-t írja meg. Bizony soha 
sem volt annyi köny, annyi fájdalom a világon, mint most. Azért 
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az 1914. év végén megjelent könyve szintén a háborús irodalom 
termékei közé tartozik. 

Rövid fejezetekben s ezeket is gondolatokra osztva, az egyes 
gondolatokat csillaggal elválasztva, amit azzal okol meg, hogy 
«der Leidende hat keine Geduld übrig für lange Auseinander-
setzungen. Arznei gibt man und nimmt man tropfenweise» (VII) 
tárgyalja a szenvedés vigasztaló gondolatait. 

«Warum gerade ich?» Nem-e inkább azt kell kérdeznünk 
a szenvedés nagy iskolájában: Miért lennék épen én a kivétel? 
(n. 11.) A szenvedés résztvevőbbé tesz minket mások szenvedése 
iránt (12). A külső művelődés nem képes száműzni a fájdalmat. 
Sőt túlérzékenységet idéz elő. És ideg- és akaratgyöngeséget. 
De bár a szenvedés az igazi demokratikus nagyhatalom, mégis 
két nagy osztályba sorozza az embereket. Az egyik azoké, akik 
helyesen szenvednek, a másik azoké, akik helytelenül viselik a 
fájdalmat (23). Az egyéni szenvedés nem áll elkülönítve magá-
ban ; a szerves kiegészítő része a család, a nemzet fájdaloméleté-
nek. A nagyobb szenvedés türelemre tanít a kisebb bajokkal 
szemben (26). A kis, mindennapi szenvedések pedig előkészítő 
iskolák a nagy szenvedésekhez (29). A nagy baj csatakiáltás, harci-
riadó erőkifejtésre, de nem csüggedésre (39). Még a munka, 
elfoglaltság, mozgás, a figyelem elterelése is csökkenti a szomo-
rúságot (41). A köny meghomályosítja a szemet, de megtisztítja 
a portól. Kemény, de jó tanítómester a szenvedés (58). Sok embert 
térített a jó útra. Sok lelket egyedül a szenvedés tette naggyá. 
Kialakította, mint művész remek szobrát a sziklatömegből (77). 
Csapások kellenek hozzá. A fájdalom nemessé teszi a lelket. 
Elszakítja az alacsony érzésektől s felfelé irányítja (83). Maga a 
természet is vigasztaló társa lelkünknek (92—109), melyet a világ 
tudománya hiába vigasztal (110—123). Igazi vigaszt csak a keresz-
ténység tud adni (124—154). Krisztus Urunk kínszenvedése, a 
fájdalmas Szűz édes anyai szenvedése kimondhatatlanul enyhíti 
a keresztény lélek fájdalmait. Sokan megfeledkeztek azonban 
arról, hogy szenvedéseikben őszinte bánattal térjenek a szent 
kereszthez s ott zokogják el: Mea culpa! (181—190). — Külön 
fejezetet szentel Keppler püspök a betegeknek (191—214) és egyet 
a lelki szenvedőknek (215—221). Mindkettő a keresztény egy-
szerű aszkézis remeke. Ment minden fellengzéstől ; igazi salesi 
szent Ferenc-féle erénytan. S ha hozzá vesszük a «Wespenstiche» 
fejezetet (222—234), akkor előttünk vannak az összes bajokkal 
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szemben a keresztény türelem gondolatai. De hogy teljes legyen 
a kép, egy pillantást vetünk még a vigasztalan örök szenvedés 
s a reménykedő, tisztító szenvedés helyére (281—289). És hall-
juk az egyház szentjeinek és nagy szenvedőinek bámulatos taní-
tását a szenvedésről (291—306). Az utolsó fejezet (307—329), a 
«Todesleid» a halottsiratóknak s a halálra készülőknek van szen-
telve : Memento mori ! 

A 146 oldalas kis könyv gyönyörű nyelvezetével, mély 
gondolataival a szenvedők valóságos breviáriuma. Hatását az 
azóta megjelent művekben is észlelhetjük. Külföldön is, minálunk 
is. És nem lesz egy szenvedő lélek sem, aki mély lelki vigasz-
talás nélkül használná ezt a finom, gyöngéd és okos könyvet. 

Czeglédberczel. Dr Boroviczény Nándor. 

Loyolai szent Ignác és kora. Jellemrajz korunk számára. 
Irta P. Oreff. S. J. Magyarra fordította Hilbner Ágoston. S. /• 
Kalocsa, 1914. 8°. 498 1. Fűzve 3 K. Vászonköt. 3-70 K. 

Verulami Baco, a protestáns lordkancellár mondotta loyolai 
szent Ignácról : «Talis cum sis, utinam noster esses». A mi ko-
runk joggal kiálthatna fel hasonlóképen. Nekünk is ilyen nagy-
stílű vezetőférfiakra, acélos jellemekre, a kor szükségleteit telje-
sen átérző és vallásos életünket hozzáidomító, szentéletű, nagy 
reformerekre van szükségünk. Sajnos, nem támaszthatjuk fel 
őket, azért szükséges, hogy legalább történelmi rekonstrukció-
ban megismerkedjünk velük és hatalmas pártfogásukat leesdjük. 

Szent Ignácnak a magyar irodalomban P. Bóta Ernő kisebb 
füzetétől eltekintve, nem jelent még meg bővebb életrajza, amiért 
Is egészen indokolt, hogy a Jézus-társaság 1814-ben történt 
visszaállításának százados évfordulójára közönségünk legalább 
fordításban hozzáférhessen a nagy rendalapító életéhez. A for-
dító erre a célra P. Qreff: «Der heilige Ignatius von Loyola und 
seine Zeit», 1903-ban megjelent művét választotta, mivel kisebb 
terjedelménél és népies jellegénél fogva alkalmas arra, hogy sze-
rényebb igényű körökbe is eljusson. 

A könyv eszerint nem akar a legújabb kutatások eredmé-
nyével az olvasó elé lépni, hanem inkább a jámbor életet élők 
számára nyújt épületes olvasmányt, hogy szent Ignácot jobban 
megismerjék, a Jézus-társaság szelleméről, világtörténelmi kultur-
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missziójáról tisztább fogalmakat szerezzenek és a gyakorlati ke-
resztény életre világos elveket merítsenek. 

Szent Ignác korában a kereszténység nagyrészt beérte puszta 
külsőségekkel, meggyőződésből fakadó bensőséges hitélet nél-
kül, a lelkipásztorok jórésze is csak közönséges napszámosmun-
kát végzett. A katholikus reformációnak az emberek bensejében 
kellett végbemennie és ennek az óriási benső változásnak úgy 
megindításában, mint keresztülvitelében oroszlánrész jutott szent 
Ignácnak és a Jézus-társaságnak. Ennek a folyamatnak ismerete 
csak hasznára lehet minden hivő léleknek. 

Az életrajz az események sorrendje szerint tárgyalja szent 
Ignác működését Spanyolországban, Párisban, Rómában és meg-
dicsőülését halála után. 

Kiváló részei az életrajznak szent Ignác férfias jellemének 
kidomborítása, a lelkigyakorlatok gondolatmenete és keletkezé-
sük lélektani magyarázatának kísérlete, úgyszintén a Jézus-társa-
ság alkotmányának elég részletes ismertetése és a társaság ellen 
közönségesen felhozott vádak visszautasítása. 

Gyenge oldalának mondható sok csodás eseménynek, gyó-
gyulásnak történeti indokolás nélkül való felsorolása. A szent Ignác 
vizéről szóló rész is egész külön füzetbe illenék. Művelt közön-
ségünk ezen fogyatkozás miatt a különben ügyesen megírt, vonzó 
életrajzot kevésbbé fogja forgatni. De népünkben is mindig job-
ban ébred a kritikus hajlam, sőt jó volna, ha mi magunk éb-
resztgetnők benne a helyes igazságérzéket. 

Országszerte ismert irónk, Vass József dr. szokta mondani: 
«Adjuk a népnek a legjobbat! Nyujtsuk neki szellemi termelé-
sünk szépét-javát !» Az iró szellemében hozzáteszem még : Adjuk 
a legigazabbat is, kiforrott tényeket, elméleteket és akkor józan 
észjárású népünket nem fogja elhódítani tőlünk soha semmiféle 
demagóg. 

A fordítás egy pár nehézkes és talán túlságosan ódon-
színű mondattól eltekintve, magyaros, gördülékeny és kifejező. 
A nyomás és kiállítás csinos, tiszta, gondos. 

Budapest. Dr. Mester János• 
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A budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi isko-
lájának hitvédelmi füzetei. 

A budapesti központi szeminárium kebelében működő 
Magyar Egyházirodalmi Iskola oly sorozatos hitvédelmi füzetek 
kiadását kezdte meg az idén, amelyek nemcsak hogy joggal 
csatlakoznak az iskola eddigi nagyszámú könyvkiadványaihoz, 
hanem amelyek — ha a lelkészkedő papság részéről a megér-
demelt pártfogás nem fog hiányzani — eddigi kiadványaiknál 
nem kisebb lelki hasznot fognak eredményezni. 

A templomi könyvestáblák rendkívül gyakorlati eszméjét 
nálunk legelőször Robitsek Ferenc dr , a központi papnevelő 
alkormányzója terjesztette. Ő lett legelőször figyelmessé arra a 
körülményre is, mily nehéz olyan magyarnyelvű füzeteket össze-
szedni, amelyek a korszerű vallási kérdéseket röviden s mégis 
szabatosan, tudományos alapon, de nem halálrauntató szárazság-
gal, közérthető nyelven, de nem pongyolasággal tárgyalják. Az 
ő indítását fedezzük fel a pesti kispapok új vállalatában is, ame-
lyik e hiány enyhítéséhez azzal akar hozzájárulni, hogy a német 
népszövetség hitvédelmi füzeteit a magyar viszonyokhoz alkal-
mazva magyar nyelven közrebocsátja. 

A sorozatból nem régen jelent meg az első három füzet: 
1. sz. Az ember lelke. 2. sz. Életünk a halál után. 3. sz. Az 
egyház küzd és győz. Egy füzet ára 20 fillér; 50 példány 8 K. 
(Kapható: Magyar Egyházirodalmi Iskola. Budapest, IV, Pap-
növelde-u. 7.) Mind a három füzet időszerű tételt tárgyal. A né-
met szerző kitűnő tollal veszi tárgyalás alá a tétel mellett szóló 
érveken kívül az ellene támadó nehézségeket is s megkapó for-
dulatokkal, érdekes kifejezéseivel, találó hasonlataival s a helyes 
mértékben alkalmazott gúnnyal sikerül életet varázsolni a komoly 
tárgy előadásába. Ez pedig első föltétele a közkedveltségnek. 

A német eredetivel összevetve a füzeteket, bőven nyilt 
alkalmunk meggyőződni róla, hogy a fordítók tényleg átdol-
gozva, a mi körülményeinkhez simítva bocsátották azokat a 
könyvpiacra. Egyes részeket, amelyeket nem találtak eléggé ér-
dekesnek a magyar közönség számára, kihagytak. Viszont igen 
sok helyen találó zsoltárrészeket, híres munkákból vett idézeteket, 
költeményrészeket toldottak be (pl. az 1. sz.-ban, 4—5. lapon a 
6. 1. jegyzete, 13. s 20. lapon; a 2. sz.-ban 4, 6—7, 12—13. s 
20. lapon; a 3. sz.-ban a 10, 17, 23—24. s 28. lapon). Gondjuk 
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volt rá, hogy a különleges német sajátságokat magyarokkal 
helyettesítsék (pl. az 1. sz.-ban Münchhausen helyett Hári János 
története). 

Fordításuk teljesen jónak mondható; főkép kiemelkednek 
magyaros kifejezéseik, leszámítva ezt a néhány gyengébbet : «ez 
nincs a dolognál», 1. sz. 22. 1. (Der Mann ist nicht bei der 
Sache); «bujább tisztás», 2. sz. 15. 1. (besserer Fütterplatz); 
«otromba (!) fogalomzavar», 2. sz. 21. 1. (heillose Verwechslung). 

Az első három füzet nyomán csak buzdítani tudjuk a kiadó-
kat a további munkára. De a legnagyobb buzdítás az lesz reá-
juk, ha a füzetek, melyeknek olcsó ára és csinos kiállítása is 
tömeges elterjedést jósol, minél nagyobb számban fognak elhe-
lyezést nyerni a templomi könyvestáblákon. 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 



III. VEGYESEK 
• • • • • • • • • 

«KATHOLIKUS EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ.» 
A korszerű lelkipásztorkodás újabb segédeszköze. 

A társadalmi életnek korunkban észlelhető nagymérvű el-
változásai, az új életviszonyok, nevezetesen pedig a technikai 
kultura hihetetlen arányú diadalmaskodásával együttjáró új osz-
tályelhelyezkedés és napról-napra gyarapodó modern, nagy váro-
sok sajátos életmódja új és rendkívül nehéz feladatok elé állí-
tották korunk lelkipásztorait. A régebbi, «patriarchális» jelzővel 
méltán illetett, nyugodtabb társadalmi berendezkedésű korok lelki 
vezetői nem is sejthették azokat a nehéz feladatokat, melyeknek 
kielégítő megoldását égetően sürgeti a mai kor s amelyekre, 
hogy minél előbb megfelelő megoldást is találjunk, a lelkek üdvé-
nek és a katholikus egyháznak egyaránt eminens érdeke kívánja. 

A technikai kultura páratlan kifejlődését nyomon követő új 
társadalmi berendezkedésnek a vallási téren legszembetűnőbb 
megnyilatkozása abban észlelhető, hogy a vallás fokozatosan el-
vesztette hajdani központi jelentőségét a társadalmi és állami 
életben, egyre inkább hallatszottak hangok, melyek a vallást a 
nyilvános életből a magánélet szűk kereteibe utalandónak vélték. 
Vallási tekintetben — sajnos — korunknak legszembetűnőbb sajá-
tossága óriási tömegek emancipálódása a vallásnak befolyása 
alól. Mikor ma a középkori életmódról olvasunk és látjuk azt 
a centrális jelentőséget, amelyet a vallás az akkori életnek min-
den egyes megnyilatkozásában elfoglalt és ezután rávetődik 
tekintetünk a szomorú jelenre, melyben a megkeresztelt katho-
likusok közt is milliók akadnak, kik vallásukból semmit sem 
ismernek s természetesen azt mire sem becsülik, lehetetlen, hogy 
a krisztusi lélekszeretettől lángoló pap szivében ki ne gyúljon 
az a tettekben kipattanó szent tűz, ami szent Pálon vett erőt a 
bálványozásba merült Athén láttára és két kézzel ne kapjon min-
den lelkipásztori segítség után, mely elsősorban mentse még, ami 
menthető s aztán vissza is hozza az eltévedteket. 



VEGYESEK 331 

A modern élet ismerője előtt — még ha az épen említett 
szomorú tapasztalat nem is igazolná magában alábbi állításun-
kat — pillanatra sem lehet kétséges, hogy a régi, hagyományos 
lelkipásztorkodási eszközök ma magukban nem elegendők, hanem 
újak után kell néznünk. 

Az új segédeszközöket pedig a betegség diagnózisához kell 
mérnünk. 

A mai városi élet kialakulása előtt, mikor a lakosság még 
sokkal helyhezkötöttebb, tehát állandóbb volt, az egyházközsé-
gek pedig jóval kisebbek, a pasztorációnak nem kellett számolnia 
azzal a kettős nehézséggel, amit «paphiány» és «óriásplébániák» 
néven oly sok helyen ismerünk. Hiszen míg csak 50 évvel ez-
előtt is egész Németországban hat olyan város volt, melynek 
lakossága meghaladta a 100.000-et (Berlin, Hamburg, München 
Breslau, Dresda és Köln), addig ma 78 ilyen városa van az 
országnak, tehát egyedül Németországnak több ilyen városa, 
mint egy századdal ezelőtt egész Európának. 

A falutól való irtózás és a népességek nagy városokba 
tömörülése szociológusainknak általános tapasztalata és panasza. 
De míg ők pusztán nemzetgazdasági indítóokoktól vezettetve 
emelik fel szavukat az egészségtelen városbaözönlés ellen, a lel-
kekért aggódó papnak sok minden alapja megvan hozzá, hogy 
bizalmatlanul tekintse ezeket a visszás állapotokat. A modern 
hitetlenségnek és a legraffináltabb bűnöknek termékeny meleg-
ágyai épen korunk ipari központjai és nagy városai. Es ha már 
a 15—20.000 lakossal biró város lelkipásztorának is szomorúan 
kell tapasztalnia, hogy az egyházat és vallást diszkreditálni akaró 
korszellem nem hagyja érintetlenül az ő hiveit sem, mennyivel 
inkább áll ez a szorosan vett nagyvárosokra, hol a tervszerű izgatás 
és terrortól kezdve az utcán, színházon, mozgószinházon, orfeumo-
kon, könyvkirakatokon keresztül fel egész a közép- és főiskolákig, 
a hitetlenségnek és erkölcstelenségnek bűbájos szirénhangjai eddig 
soha nem tapasztalt rohammal lepik meg az emberek lelkét. 

Bővebb részletek helyett a nagyvárosok léleknyomorának 
megvilágítására elég legyen e helyen csak a vadházasságokra 
utalni. Példáinkat Bécsből vesszük,1 amelynek hitéletéről pedig 
aránytalanul több plébánia gondoskodik, mint a mi fővárosunké-

1 P. A. Chwala: Die Hausseelsorge und ihre modernen Hilfsmittel, 
Dülmen i. W., 1913. 14-19. 1. 
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ról. A bécsi munkásnegyedekben alig van ház, melyben konku-
binátus elő nem fordulna és ezek közt alig, melyekben csak 
egy vadházasság volna. Legtöbb nyire 2, 3, 4, sőt gyakran 6—7 
konkubinátusban élő párt találni oly munkásnegyedi házakban is, 
melyek még nem is számíthatók a bérkaszárnyák közé. És nem 
ám valahol a templomtól távoleső helyeken, hanem a templom 
közelében is, hol tehát a vallás befolyása leginkább érvényesül-
hetne, ha — épen ezt siratjuk! — nagy tömegek ki nem sik-
lottak volna annak irányító hatása alól. 

Ha pedig a most említett általános képből egyes részlete-
ket kiemelünk, a hatás egyenesen megdöbbentő. Egy házban, 
mely 200 lakosztályból áll, 55 konkubinátust találtak, nem szá-
mítva a házasságtörésben élőket. Micsoda rettenetes erkölcsi 
sülyedés abban a lakásban, hol az atya, a fia (kinek már szintén 
volt három gyermeke) és leánya, tehát mindhárman vadházas-
ságban éltek! Egyetlen utcában, melynek házai nem tömeglaká-
sok, hanem jórészt csak kétemeletes házak, 280 vadházasságot 
találtak, a házak száma pedig mindössze 90 volt! Ezrével szü-
letnek bűnből a gyermekek és folytatják azt, amit szüleiktől 
tanulnak. A vadházasságok ijesztő nagy száma, a kereszteletlenül 
hagyott gyermekek, a civiltemetések, papgyűlölet, istenkáromlás 
elszomorító jelei annak az erkölcsi eldurvulásnak és vallási kö-
zönyösségnek, melybe nem a pogányok közül, hanem híveink 
közül egész tömegek bekerültek. Nem a falusi szántó-vetőnek 
meggondolatlan káromkodása ez többé, hanem a tajtékzó isten-
gyűlölet visszataszító dühöngése. 

És ami a legszomorúbb, a baj nem lokalizálható. Nem szo-
rítható vissza a nagyvárosok falai közé, hanem, ha a hitközöny 
vagy hitgyűlölet megfertőzte a nagyvárosokat, ma, a «papiros 
századában» milliónyi példányban ontják a rotációsok a fertőző 
miazmákat, melyek napról-napra, a legnagyobb pontossággal 
megérkezve, hordják szét a messzefekvő kisebb helyekre is a 
hitből gúnyt űző, a vallás szolgáit lepocskondiázó, kétes erkölcsi 
elveket hirdető sajtótermékeket. Tanulmányunknak, melyben egy 
modern pasztorációs segédeszközre szeretnők a figyelmet fel-
hívni, épen az ad időszerűséget, hogy a mai nagyvárosi töme-
gek vallástalansága szinte feltartózhatatlan erővel hódít meg ma-
gának a kisebb városokban is egyre új tömegeket, úgy hogy 
ma már a 6—8000 hívővel bíró lelkipásztor sem ignorálhatja 
azokat az újabb segítségeket, amelyeket tulajdonképen a nagy-
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városi tömegek hitének újraébresztése vagy megvédése céljából 
talált ki a találékony krisztusi szeretet. 

Hogy a mai visszás állapotoknak gyökeres reformját egy-
részt az óriási plébániák szétosztása, másrészt pedig a sok helyen 
érezhető paphiány megszüntetése nélkül alig lehet elgondolnunk, 
arra fölösleges is rámutatnunk. Általános vélemény szerint az 
egy plébániához tartozó hivek száma legföljebb 6—10.000 lehet. 
Ennél több hivőnek lelki vezetése túlesik az emberi lehetőségek 
határain ; de akkor csöppet sem csodálkozhatunk, ha a 40—60—80 
ezres plébániákon a lelkiélet messze alul marad a megkövetel-
hető legkisebb mértéken. 

Ámde a plébániák és papi állások gyarapítása oly tömér-
dek tényezőtől függ és az ideálisnak felállított 6—10 ezres hívó-
szám még oly sokára fog megvalósulni, hogy vétkes könnyel-
műség volna addig várni és a modern élet által követelt inten-
zivebb lelkipásztorkodást és új lelkipásztori eszközöket addig 
igénybe nem venni. Hiszen ezek az eszközök, minthogy a kor 
követelményeire finoman reagáló lelkek találékonyságából ered-
tek, akkor is szükségesek lennének ugyan, de a mostani állapo-
tok mellett meg kétszeresen azok. Hogy például csak a házi 
pasztorációt említsük — amely nélkül modern lelkipásztorkodás 
el sem képzelhető — mindenesetre nagyobb eredménnyel ke-
csegtetné a lelkipásztort, ha híveinek kisebb száma folytán éven-
kint többször is felkereshetné a híveket otthonukban ; de viszont 
mai nagyszámú plébániája még nem mentség arra, hogy leg-
alább annyit ne tegyen e téren, amennyire képes. 

Jelen tanulmányunkban azonban nem a házi pasztorációról 
akarunk írni. Erről már bizonyára több helyen is talált adatokat 
az olvasó. Most a korszerű pasztorációnak egy másik segítőesz-
közével akarunk kimerítően foglalkozni, amelyet hazánkban ma 
még csak itt-ott találunk alkalmazásba véve s amelyet nálunk 
elméletben — tudtunkkal — még senki sem tárgyalt. 

Ez a «Katholikus Egyházi Tudósító» kérdése. 
A nyomtatott betű hatalmával mindnyájan tisztában vagyunk. 

Ha semmi más nem, ellenségeinknek bámulalos sikerei kétségbe-
vonhatatlan tény gyanánt mutattak rá arra a beláthatatlan hata-
lomra, amit manap a sajtó kezében tart. És pedig, ahol a nagy 
tömegekről van szó, legelsősorban nem is a vaskos fóliánsok, 
nem a komoly, tudományos munkák jönnek számításba, hanem 
a sajtótermékek legfürgébbike : az újságok. 
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Sajnos, de félreismerhetetlen tény, hogy napjainkban a leg-
több közepes műveltségű (annál inkább a műveletlen) embernek 
szinte kizárólagos ismeretközlő forrása az újság, legfeljebb a 
folyóirat. A legéletbevágóbb vallási kérdéseket sem komoly 
könyvekből akarják már megismerni ; ezekre is lapokban keresik 
a feleletet. Ez az átlagembernek csalhatatlan orákuluma és amint 
a sajtó prédikál, annak tekintélye — a buzgó hivek előtt is = 
már-már vetekedik a szószék tekintélyével. 

Ennek megfontolása mindenesetre alkalmas azon belátás 
megérlelésére, hogy ennek a nagy hatalomnak segítségét valami-
képen a mai lelkipásztornak is igénybe kell vennie. 

Nem lehet tagadni, hogy a mai nagy lélekszámú plébániá-
kon a legbuzgóbb lelkipásztor törekvései is sokaknál igen köny-
nyen eredménytelenek maradhatnak. Bármily buzgósággal fog-
jon is valaki a lelkek munkálásához, még ha minden pap mind-
járt «angelorum Unguis» beszélne is a szószéken, mit ér mindez 
a szent törekvés, ha ezrével akadnak hivei közt, kik a templom-
tól már elszoktak, kikhez tehát a szószékről mondott szó el nem 
ér s kik vallásukról legfeljebb ha egy-egy zsiros botrány feltá-
lalásakor hallanak. A buzgó lelkipásztor azonban nem adhatja 
fel reményét ezekkel szemben sem, hanem igyekszik őket azon 
oldalról megközelíteni, ahonnan még megközelíthetők. Ha keres-
kedő, bankár, ügyvéd, orvos, iró, tudós, vállalkozó, mérnök ma 
már kivétel nélkül igénybeveszik a sajtót eszméik terjesztéséhez, 
vállalataik ajánlásához, ha ellenfeleink fanatikus, romboló fegy-
verként forgatják ellenünk a rotációsgépeket, senki rajta meg-
botránkozni nem fog, ha külön e célra készített újsággal fogjuk 
mi is hitünk igazságait terjeszteni, a katholikusok összetartását 
fokozni s a vallás ügye iránti érdeklődésüket fölkelteni. Isteni 
Mesterünk is bizonyára örömmel fogja látni, ha arra törekszünk, 
hogy legalább ilyen óriási arányokban ne legyenek okosabbak 
a sötétség fiai a világosság fiainál. 

A bécsi eucharisztikus kongresszuson dr. Stich bécsi köz-
ségi tanácsos beszédet tartott «Druckschriften im Dienste der 
heiligen Eucharistie» címmel,1 amelyben ügyesen mutatott rá, 
mint kell a mai pasztorációban a nyomtatott szónak az eddigi-
nél jóval nagyobb szerepet juttatni. Hiszen nem tagadható a 

1 Bericht über den XXIII. internationalen eucharistischen Kongress. 
Wien, 1913. 293—297. 1. 
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sikerült beszéd hatása sem, de mily röppenő ez a nyomtatott 
szó ereje mellett, amit az ember otthon nyugodt mérlegeléssel 
ismételten átolvashat, megfontolhat! A trón és oltár ellenségei 
oly irigylésreméltó ügyességgel tudják ezt romboló munkájukra 
felhasználni. Nekünk pedig talán nincs védeni valónk? Nem min-
dennél fontosabb kincsek, örök értékek vannak-e reánk bizva? 

a) A «Katholikus Egyházi Tudósítók» létjogosultságának és 
szükségességének egyik bizonytító érve a szentmise-látogatásnak, 
de általában a többi ájtatosságok látogatásának is kérdése. 

Gyönyörű színpompában kifejlett katholikus kultuszunk bő-
velkedik a szebbnél-szebb liturgikus ténykedésekben, ájtatossá-
gokban. Nagyobb városokban, hol több templom is van, alig 
van hét, amelynek egyik-másik napjára vagy talán mindennapra 
is valamilyen ájtatosság ne esnék. Hogy erről a hivek tudomást 
szerezhessenek, arról eddig az istentisztelet sorrendjének vagy 
a szószékről, vagy a templomajtóról' történt kihirdetésével gon-
doskodtak. E hirdetési módnak azonban kettős hátránya is van. 
Először is az, hogy nem jut tudomására, csak azoknak, akik oly 
szerencsések, hogy a prédikáción jelen lehetnek (ami manap 
városokban tudvalevőleg még a templomlátogató híveknek is 
csak kisebb részéről állítható). De még nagyobb hátránya az 
ilyen hirdetésnek, hogy az egyszeri olvasást s kivált a hallást az 
emberek igen könnyen elfelejtik. Mily hálás lenne minden hivő, 
ha nyomtatásban kézhez kapná minden hét vagy minden hónap 
istentiszteletének kimerítő sorrendjét! 

b) De mily hasznos volna a hitéletre nézve is, ha a pap 
kezében volna egy eszköz, amely közte és hivei közt az időről-
időre való pontos megjelenés által szorosabb összeköttetést 
teremtene; amelyben a plébános szólhatna és magát bemutathatná 
oly hivek előtt is, kik a templomnak tájékától is félnek. Ugy-e, 
a kereskedő mint igyekszik vevői előtt személyesen bemutat-
kozni ? És ahová maga el nem jut, legalább reklámjait küldi el. 
Vájjon a pap nem az a «homo negotiator»-e, akinek mindent 
meg kell tenni az egyetlen «pretiosa margarita»-ért ? (Chwala.) 

Az elmondottakból világos, mi akar lenni a «Katholikus 
Egyházi Tudósító». 

«Katholikus Egyházi Tudósító» alatt oly időszaki (havon-
kint vagy hetenkint megjelenő) lapocskát értünk, melynek fel-
adata az istentisztelet sorrendjének, az illető városban lévő katho-
likus egyletek működése ismertetésének és az időről-időre aktuá-
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lissá váló katholikus hitbeli vagy társadalmi kérdéseknek, táma-
dásoknak, nehézségeknek ismertetése és megfejtése által az illető 
hitközség katholikusainak buzgalmát és érdeklődését vallásuk 
iránt felkölteni és ébrentartani. 

Ez az a szerv, amely által a lelkipásztor eljuthat az eltévedt 
bárányokhoz is; amely által a kitartó hiveket óvja a csüggedés-
től; meghívja valamennyiüket egyházi ünnepségekre, ájtatossá-
gokra; felhívja figyelmüket a leselkedő veszélyekre; erkölcsös-
ségre, józanságra, alamizsnálkodásra buzdítja őket; megbeszéli 
azt a tömérdek modern lelkipásztori témát, amelyeket a szószé-
ken szóvátenni talán nem lehetne.1 

Az előadottak után a korszerű lelkipásztorkodás ezen új 
segédeszközére több dicséretet talán már nem kell pazarolnunk. 
Abban a reményben, hogy sikerült iránta az érdeklődést fölkel-
teni, az alábbiakban a részletekbe fogunk bocsátkozni és köze-
lebbről szemügyre venni a megvalósítás módját és körülményeit. 

A «Katholikus Egyházi Tudósító» tulajdonképen csak ná-
lunk újkeletű. Külföldi katholikusok már régebben élvezik áldá-
sait. Ezt hangoztatni nemcsak azért akarjuk itt, mert ezzel uta-
lunk rá, hogy a kérdés gyakorlati megoldásánál a külföldi pél-
dákat tartjuk szemelőtt, hanem azért is, hogy újítóknak ne tart-
sanak és részünk ne legyen az ultrakonzervativek ideges meg-
jegyzéseiben, melyek az «újítók»-nak rendszerint kijárnak. 

Mielőtt valamelyik egyházközségben megindítanék a lapot, 
igen ajánlatos röpirattal előkészíteni rá a hiveket. A röpirat kö-
vetkező tartalmú lehet: 

Katholikus Hivek! 
Az új esztendő fontos újítást hoz hitközségünk számára. Kü-

lön újságot fogunk kiadni az . . ,-i hivek számára. A lapot életbe-
hívni nem volt könnyű. De égető szükség volt rá és hisszük, 
hogy a hivek valamennyien hálásak lesznek érte. Sokszor szo-
morúan tapasztaltuk eddig, hogy semmi eszköz nem áll ren-
delkezésünkre, amellyel egyházközségünk életének eseményeit a 
hivek egyetemének tudtára adhattuk volna. A lelkipásztornak 
eddig, még a legfontosabb ügyekben is, szinte lehetetlen volt 
szavát valamennyi katholikus családhoz idejekorán eljuttatni. 
De mostantól kezdve ez másként lesz, mert a mi «.. ,-i Katholikus 

1 Az egyházi tudósítók itt következő ismertetését jórészt eredeti példá-
nyok, másrészt pedig Chwala idézett munkájából állítottuk össze. 
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Egyházi Tudósító-»-nk minden hivő kezébe el fog jutni. Az ára 
ugyanis oly alacsonyra van szabva (egy szám ára 6 fillér), hogy 
még a legszegényebb is megszerezheti magának. Minden hónap 
első vasárnapján (minden vasárnap) meg fog jelenni és vala-
mennyi ...-i templom istentiszteleti sorrendjén kívül érdekes 
elbeszéléseket, tanításokat és hitbuzgalmi olvasmányokat is fog 
tartalmazni; különös gonddal fogja az ...-i katholikus egyletek 
működését is ismertetni. Egyszóval az «...-/ Katholikus Egyházi 
Tudósító» rendkívül érdekes lap lesz; de nemcsak érdekes, ha-
nem hasznos is mindenki lelki tanítására és épülésére. Aki bár-
miféle hitbeli kérdésre akar feleletet kapni, csak írjon a lap 
szerkesztőségének. 

Plébániánk katholikus hitéletének erős fellendülését várjuk 
a laptól. Biztosra vesszük tehát, hogy valamennyi katholikus hivő 
örömmel fogja ezt támogatni. Jól tudjuk, hogy a hívek támoga-
tása nélkül vállalatunk nem sikerül ; azért kérünk mindenkit, 
hogy önkéntes adományaival vagy szellemi közreműködéssel is 
szíveskedjék a lap sikerét előmozdítani. A pénzadományokat az 
elárusító perselyébe tegyétek; az írásokat pedig N. N. szerkesztő 
címére küldjétek. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy az új újságot hamaro-
san minden ...-i hivő megszereti. Adja is az édes Üdvözítő, a mi 
hitközségünknek legfőbb Pásztora, hogy új vállalkozásunkból 
minél több jó fakadjon a mi kedves híveink szivében. 

N. N. N. N. 
plébános. szerkesztő. 

Ebben a felhívásban talán szembetűnik, hogy az illető hit-
község neve többször is szerepel. Épen ez a helyi színezet adja 
meg a lap címében és egész tartalmában annak főérdekességét. 
Vegyünk példát a helyi lapocskáktól, amelyek akárhányszor kon-
ganak az ürességtől és ha mindjárt a négy oldalból, melyen 
megjelennek, két oldalt az a hirdetés foglal is el, hogy «hirde-
téseket felvesz a kiadóhivatal», mégis elegendő a bennük elhe-
lyezett néhány helyiérdekű hír, hogy a mindenütt kifejlődött 
lokálpatriotizmus fentartsa bennük az életet. Ezt nekünk is ki 
kell használni és ezért lapunk címe se legyen egyszerűen «Ka-
tholikus Egyházi Tudósító», hanem «Miskolci Katholikus Egy-
házi Tudósító», «Nagyszebeni Katholikus Egyházi Tudósító», 
«Kassai Katholikus Egyházi Tudósító» stb. Természetesen nem 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat 2 2 
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lehetne kifogásolni, ha a nagyobb filiák nevei is belekerülnek 
a címbe, mert ez az elterjedést nagyban emeli. így például: 
«Katholisches Kirchenblatt für die St. Franziskus-Pfarrgemeinde 
Gelsenkirchen-Bismarck und die St. Anna-Filialgemeinde Gelsen-
kirchen-Bismarck-West». 

A szép stilizált címlap (esetleg minden számnál más szent-
kép reprodukciója a címlapon) sokban hozzájárul a lapocska 
megkedveltetéséhez. Ha még megemlítjük, hogy a lap papírjául 
se nagyon finomat (drága!), se nagyon közönségeset (nem szí-
vesen olvassák!) ne válasszunk, a tudósító külső alakjára vonat-
kozó megjegyzésekkel végeztünk is. 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 
(Vége következik.) 

AZ A Q U I N Ó I SZENT-TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 

Az 1916. február 23-án tartott felolvasó ülés. Az ülés színhelye a Központi 
papnevelőintézet díszterme volt. Kezdete ' /26 -kor . 

Jelen voltak: Báró Forster Aurél főrendiházi tag, Bartha 
Lajos tábornok, dr. Székely István udv. tanácsos, elnök, dr. Kiss 
János alelnök, dr. Auer István apát, dr. Hanauer A. István, dr. 
Pataky Arnold, dr. Schütz Antal, Fieber Henrik, Kőszegi László, 
Kriegs-Au Emil, dr. Huszár Elemér, Gonda Béla, ifj. Gonda Béla, 
ifj. Gonda Béláné, Poós Rezső, P. Bodolik Bertalan O. P., Quint 
József, dr. Pacséri Károly, Komlósy Miklós, Oberle Károly, Kraj-
nyák Gábor, Szűcs Imre, Izsóf Alajos, dr. Rott Nándor, dr. Robi-
csek Ferenc, számos egyetemi hallgató az összes karokról és töb-
ben mások. 

Az ülés tárgya volt Fieber Henrik min. egyházművészeti 
előadó fölolvasása e címmel : Művészeti izlés a XIX. században. 
Az előadó széles alapon fejtegette azokat a tényezőket, melyek 
a XXI. században a közönség műizlésének romlását okozták és meg-
mutatta a műizlés nevelésének útjait A francia forradalom el-
söpörte a régi arisztokrata világot és művészetét, az új polgári 
társadalom pedig hosszú időn at oly művészeti zavar között élt 
és nevelődött, hogy biztos műizlése nem jöhetett létre. Részlete-
sen foglalkozik a művészi akadémiák hibáival és ujabb reform-
törekvéseivel, az ipari munka sülyedésével, a művészeti és eszté-
tikai irodalom fejletlenségével és a nyomában kisarjadzott eklek-
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tikus utánzó művészeti iránnyal. Az anyag további fejtegetése és 
a műizlés megszerzésének eszközeiről, nevezetesen a múzeumok 
berendezéséről, az utazásról, a műizlésnek tanítás és magánta-
nulás útján való fejlesztéséről szól. 

A nagy tetszéssel fogadott tartalmas, élvezetes előadáshoz 
hozzászóltak a következők: 

Kőszegi László igen sok szép méltányolni valót talál a fel-
olvasásban. így a céh-szellem dicséretét, melyet Péterfy is ki-
emel Aischylos tanulmányában, az empire-művészet méltánylását, 
mely az esztergomi bazilikában csodálatosat alkotott és annak 
kimutatását, hogy a renaissance nem úgy bánt el az antik művé-
szettel, mint a mi korunk, pedig oka lehetett volna rá, mert a 
középkor gótikája és a romantikája után igen sok pótolni valója 
volt, hogy a görög és római művészet könnyedségét felelevenítse. 

De már abban nem ért egyet a felolvasóval, hogy a szép-
művészeti tárgyak ensemble-benyomását csak az ujabb kor nem 
veszi tekintetbe ; ez ellen a régiek is nagyon sokat vétettek. Máso-
latok készítését sem tartja megrovandónak, legfeljebb rossz máso-
latok okozhatnak bajt. 

S legkevésbbé tudja elfogadni a felolvasónak azt a véle-
ményét, hogy az ifjúság aesthetikai nevelését ez idő szerint nem 
lehet a középiskolai tanárokra bízni, mert a kellő kiképzés hiánya 
miatt ez a művészi izlés rovására menne. Nem a kollégiális érzés, 
hanem az igazságszeretet szól belőle, midőn 19 évi tapasztalat 
alapján ki kell jelentenie, hogy majdnem minden magyar közép-
iskola tanári karának vannak kiváló művészi Ízléssel biró tagjai; 
s ez áll különösen a rajz és irodalomtanárokra. Ezt mondhatja 
pl. Baránszky kollégájára és másokra. S ámbár nem nagy tiszte-
lője az egyetemi tanároknak sem, meg kell állapítania, hogy az 
egyetemen is vannak erre alkalmas tanárok, mint pl. Riedl Fri-
gyes, aki nem írt ugyan Lika féle nagy könyvet, de megírta 
Lötz-tanulmányát, amelyből az ember többet tanul, mint akár-
hány művészettörténelemből. 

Pacséri Károly szólal fel azután. Fiatal korában művész 
körökben fordult meg s így van bizonyos műérzéke, amellyel 
megállapíthatja, hogy az előadás nemcsak kielégítette, hanem 
várakozáson felül sikerültnek találja azt. Ezért a felolvasónak az 
elismerés pálmáját nyújtja. Tapasztalatai révén arra a meggyőző-
désre jutott, hogy a műizlés ma nálunk is terjed, nemcsak az 
előkelő, de az alacsonyabb rendű körökben is. Ez pedig első-

22* 
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sorban a középiskolai tanároknak köszönhető és ennyiben az 
előtte szóló Kőszegi László véleményéhez csatlakozik. Például 
hozza fel Szirmay Antal és Streitmann Antal tanárokat. 

Fieber Henrik nézetét fenntartja, mert szintén tapasztala-
tokra támaszkodva mondhatja, hogy a mostani középiskolai taná-
rok a művészi izlés népszerűsítésére kiképezve nincsenek. 

Ami a másolatokat illeti, ha paedagogiai célzattal készül-
nek, nincs ellenük kifogás, de művészeti szempontból nem mél-
tánylandók. Maguk a művészek is azon vannak, hogy remekeik-
ből másolatok ne készüljenek. 

Székely István köszönetet mond a a felolvasónak, a hozzá-
szólóknak és a hallgatóságnak, mire az ülés véget ér. 

Az 1916. március 21-én tartott közgyűlés. 

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság a f. évben március 21-én 
délután 5^2 órakor a központi papnevelő-intézet dísztermében 
tartotta közgyűlését dr. Prohászka Ottokár püspök, védő elnök-
lete alatt. Szépszámú közönség jött össze, többi közt ott voltak: 
dr. gróf Mailáth Gusztáv erdélyi, dr. Fischer-Colbrie Ágost 
kassai és dr. Glattfelder Gyula csanádi püspökök, gróf Mailáth 
György és báró Forster Gyula v. b. t. tanácsosok, dr. Bárczy 
István a székesfőváros polgármestere, dr. Nemes Antal v. püspök, 
dr. Rott Nándor, dr. Molnár János és dr. Giesswein Sándor 
prelátus-kanonokok, dr. Hanauer István és dr. Hanuy Ferenc 
apátok, dr. Mihályfi Ákos prépost, dr. Lukcsics József, dr. Trikál 
József, dr. Jehlicska Ferenc és dr. Pataky Arnold egyetemi taná-
rok, dr. Bobitsek Ferenc papnevelő-intézeti alkormányzó, dr. Ba-
bura László papnevelő-intézeti lelkiigazgató, dr. Saly László és 
dr. Martin Aurél papnevelő intézeti prefektusok, dr. Pacséry 
Károly kir. tanfelügyelő, Zettner Sebő c. kanonok, dr. Huszár 
Elemér, dr. Gonda Béla, Nagy Sándor, Róth Miksa, Néder Ró-
bert, Köller Alajos, dr. Gamauf István, Gamauf László, dr. Karsai 
Ervin a Norbertinum igazgatója, dr. Méhes Ignác, Komlósy 
Miklós, Oltványi József, P. Böle Kornél és P. Badalik Bertalan 
szt. Domonkos-rendi áldozópapok, Túri Béla az «Alkotmány» 
szerkesztője, Zimányi Mihály, Zimányi Gyula és dr. Sík Sándor 
középiskolai tanárok, Ciőz Csizz János, dr. Mészáros János, 
dr. Wéber Pál, Izsóf Alajos, Szmida Viktor, Zorkóczy Klára, 
Nyitrai Ilona, Knapp Endre, Gállor Rózsi, Kasselik Vilma, 
Balázs Márta, Bettina Bőitek, Helbing Aranka, Ormos Mici, 
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Németh Imre, dr. Károlyi Károly, Ikics Mária, Szekfü Ignác, 
Hufnagel Ferenc, Mócsy János, Török Zoltán, dr. Órjás Nándor 
jogakadémiai tanár Eger, Georgiu János szamosujvári püspöki 
helynök, pápai prelátus, dr. Tuszkai Ödön, Mihálik Gyula, 
Schriffert Béla és számos egyetemi hallgátó az összes .-ka-
rokról. 

Az elnöki megnyitót Prohászka Ottokár dr. püspök úr tar-
totta: «A világnézetek alakítása» címen. Előadása hatalmas érte-
kezés volt, mely Prohászka nagy szellemének minden kitűnősé-
gét tükrözte. Gondolatmenete a következő volt: 

A világnézet kialakításában három tényező szerepel : az első 
az értelmi elem, mely a világban a nagy problémákat fejtegeti s 
az ellentéteket egységbe foglalja össze. A tudományt a logika 
építi; de a világnézetben sok az alogikus elem; a konstruáló 
szellem. 

Ez alapon a problémák haladó ismereteink révén foly-
ton más és más megvilágításba jutnak s a legradikálisabb sko-
lasztika szemeiben is a XX. század elején más színezetet nyer-
nek, mint 600 évvel ezelőtt. A második tényező az értékelés, 
mely minden szisztémában, a legelvontabb filozófiában is szere-
pel és semmiféle logika, semmiféle bizonyítás nem fogja azt vég-
leg kiküszöbölni. A harmadik elem a képzelet, az esztétikai, kon-
struáló érzék. Azért minden világnézetalakító valamiképen költő 
is. A képzelet még a matematikában is óriási segítség s rávezet 
megoldásokra, melyekhez az analyzis csak később juthat el. Ezek 
az elemek szerepelnek a keresztény világnézetben is s nyújtják 
alapossága mellett az érdekes, sokféle nüanceokat. 

A felolvasást a «Religio» jelen füzete egész terjedelem-
ben közli. 

Az elnöklő püspök köszönetet mondott a társaság tiszti-
karának. 

Az ügyvezető alelnök, Kiss János dr. prelátus, egyetemi 
tanár beszámolt a társaság ez évi működéséről, az év folyamán 
tartott előadásokról és az ülések látogatottságáról. Az előbbit ki-
elégítőnek, az utóbbit emelkedőnek mondotta. Köszönetet mon-
dott úgy a társulat működésében résztvevőknek, mint az érdek-
lődő közönségnek és a napilapoknak, melyek a társaság érdekét 
sokban elősegítették, kivált az «Alkotmány»-nak, mely a társaság 
iránt kiválóan figyelmes. 

Schütz Antal dr. főtitkár ilykép tette meg évi jelentését: 
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Mélyen tisztelt közgyűlés! Társaságunk személyi álladéka 
az 1915. évi közgyűlés óta a következőkben változott: Alapítótag 
lett egy, tudniillik Tóth József dr. szombathelyi apátkanonok, 
kinek ez úton is kifejezzük köszönetünket nemes áldozatkészsé-
geért. Rendes tagot választott a mult közgyűlés négyet; ezek: 
Erdősy Gyula dr. kalocsai J. t. tanár, Németh Ernő budapesti 
s.-lelkész, Pfeiffer Miklós dr. kassai theol. tanár, Tóth József dr. 
apátkanonok. Közülük új fizetőtag az új alapszabály 5. c) pontja 
értelmében egy, pártolótag jelentkezett négy. E változások figye-
lembevételével a társaság tagálladéka jelenleg a következő: 
Alapítótag összesen 132, élő 98; rendes tag 135, közülük ala-
pító 8, az alapszabályok 5. c) pontja értelmében fizető 8, önkén-
tes fizető 50 ; nem fizető 69, kiket ez úton is fölkérünk önkéntes 
pártolótagságra való jelentkezésre. Pártoló 257. 

Idei gyarapodásunkat nem lehet jelentékenynek mondani. 
De kérdés, lett volna-e jogunk energikusabb toborzásra most, 
mikor elevenbe vágóbb szükségleteknek elsőbbségük van a ma-
gyar művelt társadalom áldozatkészségének igénybevételére? 
Aztán ne felejtsük, hogy terjesztő tevékenységünk hijával lesz a 
leghatékonyabb emeltyűnek, míg a ado ut des» elvének alapjára 
nem tud helyezkedni. 

Kérem a mélyen tisztelt közgyűléstől jelentésem tudomásul 
vételét. 

Erre a pénztáros, Trikál József dr. tette meg évi jelentését, 
amint következik : 

Az 1914. év végén a társaság törzsvagyona állott 15.000 K 
névértékű koronajáradékból és 1000 K névértékű 6°/o-os jára-
dék-, illetőleg hadikölcsönből, továbbá a takarékban «Alaptőke» 
címen kezelt 27468 K összegből. 

Az 1915. év folyamán értékpapírjainkat ismét gyarapítot-
tuk 1000 I< értékű 6<>/o-os hadikölcsönnel, amelyet 970 45 K-ért 
vásároltunk. 

Értékpapírjaink értéke tehát jelenleg 17.000 K. 

A társaság jövedelmei az 1915. évben a következőkből állott: 
Pénztári maradvány volt 1914. évről ... ... 1136-87 K 
Pártolótagsági díjakból 1014*— « 
Alapítótagsági díjakból és ajándékokból... 220-— « 
Időközi kamatokból ... 669-— « 

Összes bevétel tehát 3039'87 K. 



VEGYESEK 343 

Kiadásaink voltak: 
Felolvasóknak útiköltsége 
Irodai kiadások 
Számlák 
Szeretetadományok 
Tőkésítés 

160-— K 
261-76 « 
118-60 « 
75-20 « 

970-45 « 
Összes kiadásaink tehát 1586 01 K. 

Pénztári marad.vány tehát 1453-86 K. Ebből a számadás le-
zárásakor a takarékban gyümölcsözött 729-04 K. A pénztárban 
pedig volt 724-82 K. 

Összes vagyonunk tehát áll 17.000 koronát kitevő érték-
papírokból ; 274'68 K úgynevezett alaptőkéből és még 1453 86 K 
takarékbetétből. 

Ezután Jehlicska Ferenc dr. egyetemi tanár a maga és 
Hanuy Ferenc dr. egyetemi tanár nevében felolvasta a számvizs-
gálói jelentést, mire a közgyűlés a pénztárosnak a fölmentést 
megadta s neki, valamint a számvizsgálóknak köszönetet sza-
vazott. 

Az elnöklő püspök felszólítására Kiss János dr. jelenti, hogy 
Trikál József dr. pénztáros körülményeire való tekintettel lemond 
erről a tisztségről. Az elnökség előterjesztésére a közgyűlés elfo-
gadja ezt a lemondást s a pénztárosi tisztséget Martin Aurél dr.-ra 
ruházza, aki titkárnak is megmarad. 

Az elnök és az alelnök előterjesztésére a közgyűlés rendes 
tagokul választja a következőket: 

Barta György dr. kegyesrendi főgimnáziumi igazgató Nagy-
becskerek, Bernhard Zsigmond Jézus-társasági áldozópap Buda-
pest, Jablonkay Gábor Jézus-társasági áldozópap, kollégiumi 
igazgató Pécs, Mester János dr. Szent Imre-Kollégiumi prefek-
tus Budapest. 

Az ülés utolsó tárgya volt Fieber Henrik egyházművészeti 
előadó, rendes tag felolvasása a modern művészet válságának 
lélektani okairól. 

Igen sok szó esett már — úgymond az előadó — a hábo-
rúnak a művészetekre való hatásáról. Legtöbben abban remény-
kednek, hogy a háború tisztítólag fog hatni és új eszmékkel 
fogja gazdagítani. Az előadó nem hisz semmiféle gyökeres vál-
tozásban. A háborúk a műtörténelem szerint mindig bénítólag 
hatottak a művészetekre, sőt sokszor egyenesen sülyesztőleg ha-
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tottak azokra. A mult századi művészeti zűrzavart a francia for-
radalom és a nyomában fellépett polgári társadalom okozta, 
amely a művészetek egyenes fejlődési vonalát elszakította. A mos-
tani háború is bénítólag fog hatni. Van azonban kilátás stílus-
beli változásra, amelyhez azonban a háborúnak semmi köze; 
lényegében már a háború előtt jelentkezett s most csak fokozot-
tabb mérvben fog kifejlődni. Az ok teljesen lélektani és abban 
áll, hogy egy kor teljes kiéltsége után új irány keletkezik: 
a szerkezeti és diszítő elemnek érdekes harca ez, amely először 
az új stílus konstruktív elemeit fejleszti ki, ez az alapvető, for-
máiban puritán kor; azután a szerkezeti lehetőségek teljessége 
után következik a diszítőkedv kora, mely egyúttal a szertelensé-
gek ideje is szokott lenni. A modern művészet félszázad alatt 
inkább szerkezeti problémákkal viaskodott ; igaz ugyan, hogy 
szerencsétlen viszonyok miatt, amit az előadó bőven megvilágít, 
az építészetben nem tudott még egészen végleges és egységes 
stílussá összetevődni, de az iparművészetben, festészetben, szob-
rászatban megállta helyét. Néhány év óta a dekorativ irány hozza 
mozgásba a lelkeket s azért a modernség hivei is már engednek 
a merőben konstruktív és sikba mélyedő iránytól és gazdag, rá-
applikált díszekkel borítják műveiket. Ez a hangulat kedvez a 
régi iskolának is, amelynek épen a szerkesztés meg nem értése 
volt gyengéje s azért a történelmi stílusok gazdag díszítőele-
meivel igyekezett leplezni konstruktiv formákat teremteni képte-
len szellemét. A történelmi stílusok repeticiójában kis változást 
végez; az eddig elhanyagolt Luis-, empir-, Chippendale-, She-
rathon-, Adam-stilváltozatok jönnek forgalomba. Ez annyival is 
inkább, mert a modernség erősségei nagyobbára harcvonalban 
állanak; az eklektikus iskola itthonmaradt idősebb tagjai minden 
teret lefoglalnak. így a fejlődés vonala talán ismét épúgy el fog 
akadni, mint száz év előtt a francia forradalom parvenű-művé-
szete nyomán. Amennyiben a modern művészet mégis tud érvé-
nyesülni, lélektani oknál fogva szintén a dekorativebb irányba 
fog terelődni. 

Prohászka Ottokár dr., püspök: Köszönjük a felolvasó úr-
nak remek és minden tekintetben tájékoztató felolvasását. Engem 
leginkább megragadott az, hogy a művészetek beállításában 
mennyi immanens, konstruktív erő, mennyi pszichológia lappang, 
melyet a művészet iparkodik meglátni s kitapogatni, előterem-
teni s előhívni. A részletekben persze sok harc van. Örülök, 
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hogy a németek az angol művészetet megbecsülik, azt gondo-
lom, hogy emiatt nem kell őket haditörvényszék elé állítani. 

Kőszegi László: Múltkor is én voltam, aki a dologhoz 
hozzászóltam. Legyen szabad ezt most is megtennem. Aprósá-
gokra kiterjeszkedni nem akarok, csak az elején az ütötte meg 
fülemet, hogy a felolvasó úr egy Narcissus-szobrott említett. 
A tisztelt felolvasó úr mindig hivatkozik a műtörténet tanulmá-
nyozására, már pedig ez a szobor az újabb kutatások szerint 
egy figyelő Dionisius-szobor, aki egy párducszoborra néz. 

A másik, hogy mindig azt hangsúlyozza, hogy világért se 
legyünk dogmatikusok és komolyan fogjuk fel a műtörténet 
elveit s ezért annál különösebbnek találom, hogy leszögezi azt, 
hogy soha magyar konstruktiv stilus nem lesz. Én nem merem 
ezt állítani. Distinguálok. Nemzeti konstruktiv stílus nincs is. 
A római művészetet óriási konstrukciónak látják, pedig ez inkább 
dekorációban áll. A gótika sem egészen konstruktiv: a szines 
ablakokról se feledkezzünk meg, ez dekoráció! A francia vagy 
német gótika az eredeti-e, az még eldöntetlen; azt se tudjuk, 
melyik a konstruktiv, a francia-e vagy a német. Semelyik nem-
zet nem alkot sajátságos nemzeti stilust. Két alapformára vezet-
hető vissza minden, melyek közül a műtörténet tanúsága szerint 
egyszer az egyiket, máskor a másikat karolták fel. Dogmatikus 
kijelentésekbe tehát nem lehet belemenni. Ami azt illeti, hogy 
a bárok csak az olaszoknál van meg: ez nem így van. Tulaj-
donképen Németországban található. És nemcsak a bajoroknál; 
a legcsodásabb baroktermékeket Dresdában találtam. Dresdáról 
és Münchenről jut eszembe az is, hogy kár megvádolni a néme-
teket azzal, hogy francia és angol utánzók. Ezt nem értem. Épen 
Dresdában és Münchenben sok sajátságosan szép barokot talál-
tam; hogy miért szedték volna ezt az angoloktól, franciától?... 
(Fieber H. dr. közbeszól: «Én az előbbi két-három évről beszé-
lek! S ez csak az iparművészetben nyilvánul meg!») 

Ami azt illeti, hogy a magyar művészeti irányok hogy, 
mint alakulnak, az ember nem igen merne jósolni. A műtörté-
net igazi tanulmányozása arra bír, hogy valami szent véletlen-
ségben bízzunk s reméljük, hogy megjelenik a magyar konstruk-
tív stílus is. 

Oiesswein Sándor dr. : Különösen érdekesnek találom azt 
a megfigyelését, hogy a stílusokat két tipusba lehet osztani, kon-
struktiv és dekorativ tipusba, természetesen nem úgy, hogy az 
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egyik abszolúte csak konstruktiv, a másik pedig csak dekorativ, 
hanem, hogy ebben ez, amabban pedig a másik jut túlysúlyban 
érvényre. Csak abban a tekintetben nem tudok egyetérteni a 
felolvasó úrral, hogy ez a két tipus mintegy földrajzi vagy nép-
faji határok közé volna zárva, például, hogy a gótika az északi, 
germán" szellem visszatükröződése és hogy délen csak elszigetel-
ten fordul elő. Hiszen a gótikának Spanyolországban is hatalmas 
emlékei vannak. A középkor nem ismerte azt a nemzeti tagoló-
dást, sokkal internacionálisabb volt, mint mi; ennek rombadőlé-
sét szemlélhetjük sajnálattal a mai katasztrófa alatt. Én azt hiszem, 
ezek az áramlatok nem földrajzi fekvés, nem népfajok szerint 
határolódnak el ; ez az idő hullámzásával változik ; csakhogy 
ezek az egyik földrészen előbb kezdődnek, azután mennek fel-
jebb. Olaszországban is volt gótika. Mindenesetre itt élénkebb 
színekkel találkozunk, de ezt is inkább a festészetben ! Olasz-
országban támadt a renaissance és azután a barokstil, de ha 
kutatunk, találunk a barokdiszítés alatt gótikát is. Sok volt a 
pénz, lerombolták hát a gótikát és barokot építettek helyébe; 
ezért van ott most kevesebb gótika. 

Hogy a történeti fejlődést megértsük, a népek érintkezését 
is tekintetbe kell vennünk. Sokan azt gondolják, hogy a gótika 
a mohamedán művészetből fejlődött ki. Nem tudom, így van-e, 
de ami az olasz gótika stílusát illeti, aki a kairói vagy jeruzsá-
lemi mecsetekben járt, az ezekben a dekorációkban a keleti im-
portot találja fel. 

A többiben osztom a felolvasó úr nézeteit. 
De nem vagyok oly pesszimista, hogy azt gondoljam, hogy 

ezután már semmi újat nem tudunk produkálni. Igaz, hogy a 
mai kor a stilustalanságnak kora. Nálunk azt lehetne mondani, 
minden stilus össze-vissza van dobva. Amit tehát keresni kell, 
az legyen mindenekelőtt a harmónia. 

Székely István dr.: Méltóságos püspök úr, tisztelt közgyű-
lés! Legyen szabad kedves kötelességemnek eleget tenni, midőn 
megköszönöm Őméltóságának, a székesfehérvári püspök úrnak, 
hogy közgyűlésünkön megjelent; megköszönöm azt a szép és 
nagyszabású beszédet, mellyel közgyűlésünket megnyitotta s 
mellyel jelen gyűlésünknek s általában egész működésünknek 
értéket és fontosságot kölcsönzött. Ez alkalomból csak azt aka-
rom megjegyezni, hogy Őméltósága egyúttal minekünk is mes-
terünk. Ő a világnézetről beszélt, a világnézetek különböző irá-
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nyairól. Ezeket őbenne legjobban látjuk kialakulva. Beszélt a 
voluntarizmusról, intellektualizmusról, pragmatizmusról. Meg-
vannak ezek az irányok; én a magam részéről azt gondo-
lom, hogy mindenkinek kell kissé voluntaristának, intellek-
tualistanak és pragmatistának is lennie, mert mindegyik külön-
külön túlzás. Őméltósága maga először is nagy intellektua-
lista; bizonyos, hogy a magyar tudományban a legeslegki-
válóbbak egyike. Dacára, hogy sokszor némely nyilatkozataban 
az akaratnak nagy fontosságot tulajdonít, azért, ha akarná, se 
tudna más lenni, mint intellektualista. Másodszor egyúttal volun-
tarista is. Az ő kedélyi életében látjuk ennek a legtágabb érte-
lemben vett voluntarizmusnak legnemesebb kialakulását. Ez hozza 
magával azt, hogy az ország nemcsak tiszteli, hanem, ami ily 
nagy elmékkel szemben ritkaság, az egész ország szereti is 
(Élénk taps és éljenzés.) A zseni rendesen elidegeníti magától a 
közönséges embereket, akik alig mernek hozzá feltekinteni. 
Őméltóságával ez nincs így. A nagy, nemes szív összeköti őt 
az emberekkel. Látjuk személyében a pragmatistát is. Praktiku-
san fáradozik azon, hogy azok az elvek, melyek a kereszténység 
céljait szolgálják, megvalósuljanak; praktikusan dolgozik azért, 
hogy a keresztény gondolkodás, érzés és erkölcs érvényesüljön; 
egyúttal másokat is segít szervezkedni, akik ezeknek az eszmék-
nek szolgálatában állanak. Minden prédikációnál többet ér a 
példa s keresztény filozófiánk legjobb ajánlólevele az, hogy egy 
Prohászkát tud felmutatni ! (Élénk éljenzés és taps.) 

Fizetések nyugtatása. 
50 koronát fizetett: Paluscsák Pál szent Domonkos-rendi házfőnök Kassán. 
1914-re 12 koronát fizettek: Főgimnázium Székelyudvarhely, Káptalani 

könyvtár Veszprém, Plébániai hivatal Ipolyvisk, Podolszky Ferenc. 
19 5- re 12 Koronát fizettek: Főgimnázium Székelyudvarhely, Hann Károly, 

Káptalani könyvtár Veszprém, Nagy József, Plébániai hivatal Ipolyvisk, Rác-
keve, Podolszky Ferenc. 

191b-re 6 koronát fizettek : Jankuiov Vladiszláv, dr. Szilágyi Aladár. 
1916-ra 12 koronát fizettek: dr. Áldásy Antal, Áronffy Ferenc, Badilla 

János, Baráczius József, Batthyány-könyvtár Gyulafehérvár, Bellák József, dr. 
Békefy Rémig, Blaskovits Ferenc, B. Boér Géza, Boor Antal, Botz József, Csányi 
Kálmán, Cservenka Béla, Denk Rezső, Szent Domonkos-rendi társház Kassa, 
Dulla Nándor, Szent Ferenc-rendi társház Máriaradna, Mohács, Marosvásár-
hely, Pozsony, Szent Ferenc-rendi hittanhallgatók Pozsony, M. k. állami főgim-
názium Fiume, Róm. kath. főgimnázium Gyula, A kath. főgimnázium tanári 
könyvtára Keszthely, Főgimnázium Székelyudvarhely, Gegő Simon, Gerlei Nán-
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dor, Oojdics István, Gregorovics Lipót, Greschner János, Grócz Béla, Gür-
sching János, dr. Hadzsega Gyula, Hann Károly, dr. Herodek Ferenc, Hodál 
György, Horváth Lajos, dr. Huszár Elemér, Hukk György, Thuróczy Kornél, 
Jézus-társasági rendház Pozsony, Királyi jogakadémia Nagyvárad, Kayser Lajos, 
dr. Kákonyi Zoltán dr. Kanyó Gyula, Káptalani könyvtár Veszprém, Kapuci-
nus zárdafőnökség Budapest, dr. Kele István, Kmetz György, Kongregáció 
Májor Kalocsa, Kottesovszky Alajos, Machay Nándor, Magdics István, Magyar 
Miklós, Melles Emil, Mendl Ignác, Mészáros József, Mihályffy Gyula, Miklóssy 
Gyula, dr. Mössmer József, Növendékpapok egyházirodalmi iskolája Temesvár, 
Növendékpapok szent Ágoston egylete Kalocsa, Növendékpapság egyháziro-
dalmi iskolája Nyitra, Ungvár, dr. Pál Mátyás, Pazmaneum Bécs, dr. Pfeiffer 
Miklós, Plébániai hivatal Csütörtökhely, Biharsályi, Egyházgelle, Etyek, János-
gyarmat, Kéménd, Nyésta, Óhegy, Szomor, Ráczkeve, Rudnok, Szentbékkálla, 
Újszentanna, Pitthard László, Plochner László, Plöchl Antal, Podolszky Ferenc, 
Premontrei főgimnázium tanári könyvtára Nagyvárad, Sághy Sándor, Sántha 
Pál, dr. Sashegyi Aladár, Simsik János, Schier József, Schmidt János, dr. Szabó 
Vendel, Szántó László, dr. Szentkláray Jenő, dr. Szende Arisztid, Tihanyi Béla, 
Telekessy János, Tóth Ignác, dr. Vajó József, Vámossy Mihály, dr. Verner 
Adolf, dr. Wéber Pál, dr. Wiederkehr József, Weinert Péter, Zlatkó József. 

1916-ra 6 koronát fizeitek-. Arnbach Mihály, Bergendi István, dr. Hor-
váth Sándor, Husvéth József, Nyári József, Plébániai hivatal Drégelypalánk, 
Perr Viktor, dr. Pulmann János. 

1916-ra 2 korona 70 fillért fizetett : Premontrei kanonokrendi ház Kassa. 

A nyugtatást április 13-án zártam le. 
Igen tisztelt megrendelőim, akik 1916-ra vagy valamely 

előző évre még nem fizettek, szíveskedjenek a nekik megküldött 
befizetési lapot igénybe venni. Nagyon kérem a megrendelőket, 
szíveskedjenek a címükben, kivált lakásukban beálló változást 
azonnal tudomásomra adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot 
helyes címre, ellenkező esetben a füzet csak hosszas vándorlás 
után, rossz állapotban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

A magam részéről mindent elkövetek, hogy folyóiratom 
kezelése tökéletes legyen. A teljesített fizetések nyugtatása is ezt 
célozza. Bármennyire igyekezzem is minden beküldött díjat ponto-
sar bevezetni, mégis előfordulhat tévedés, a megtörtént vagy nem 
történt nyugtatványozás minden tévedés felderítésére alkalmat ad. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
Jelentés az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi 

társulatának működéséről az 1913/14-iki és 1914/15 iskolai évekről. 
Marszina Endre, káplán Trencsénben. Buzdító beszédek a 

honvédekhez. Ára 1 kor. 
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Dr. Mösmer József. A bölcselet és világnézet művészi elemei. 
Külön lenyomat a «Religio» 1916-iki évfolyamából. 

Dr. Pasteiner Iván egyetemi könyvtártiszt Budapest. Adalékok 
a magyar főiskolai oktatás bibliográfiájához. 1916. 

Dr. Schütz Antal. Kiemelkedő szótársítások. Különlenyomata 
«Religio» 1916-iki évfolyamából. 

Babérlombok a hősök sírjára. Elmélkedések és imák. 1915. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. Kötve 1 korona. 

Dr. Zsigovits Béla. Szenvedések iskolája. A Szent-István-
Társulat 299. népiratkája. 30 fillér. 

Tokaj-Hegyaljai (gyógyító) bor betegeknek, misebornak, 
ajándéknak, ünnepélyekre. 

Postacsomag: (4 üveg) 8, 10, 12, 14 korona. 
3 liter szomorodni . . . . . . 13 kor. 
6 liter szomorodni 24 « 
3 liter asszu 22 « 
6 liter asszu 42 « 

Árjegyzéket szívesen küld : 
Sztareczky Géza rk. igazgató-tanító, bortermelő 

Tolcsva, Tokaj mellett. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• : : 

» 

ORGONAÉPÍTÉSI 
V MŰINTÉZEX. V» 

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

Budapest , X., Szigl iget i -utca 29. sz. 
Cs. és Kir. udvari szállító, a 
Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi , bécsi, pccsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

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

T e r v e z e t e k e t é s m i n t a r a j z o k a t 
k í v á n a t r a d í j m e n t e s e n küld. :: 

K i K t K t K f K i K i K 8 B í t t í t t í t t ttîBîBîBittittïBttt s s s i 



K I A D Á S O K . 

ELSŐ MAGYAR Á L T A L Á N O S BIZ 

I. TÜZ-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási Üzlet — Ö 

I . Tűzbiztosítás. 
Kifizetett károk és költségek 7."83,i37'29 

levonva viszontbiztosított károk és költségek 3.7fll ,:iOH K7 
Függőben maradt károk tartaléka - - — ( — 
Szerzési költségek a viszontbiztosított rész utáni bevétel levonásával 
Jövedelmi adó és bélyegilletékek 
Postabérek 
Adományok hadicélokra — — — — — — — — — 
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási költségek 
Behajthatlan követelések leírása — — 
A háború lolytán el nem számolt külföldi üzletek dí j tar taléka . . . 
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított rész levo-

nása után és minden megterhelés nélkül — — 
I I . Szállítmánybiztosítás. 

Kifizetett károk ós költségek . . . 78,168-23 
levonva viszontbiztosított károk és költségek . . . -.. 

Függőben maradt károk tartaléka . . . — - --- _ — 
Szerzési és igazg. költs, a viszontbizt. rósz utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított rész levo-

nása után és minden megterhelés nélkül . . . — — — . . . — 
I I I . Jégbiztosítás. 

Kifizetett károk és költségek 3.1J4,214-42 
levonva viszontbiztosított károk és költségek — 2.Oja.63^-92 

Függőben maradt károk tartaléka - — — 
Szerzési és igazg. költségek a viszontbiztosít, rész utáni bevétel lev. 
Bélyegilletékek . . . - — . . . . . . — 
Behajthatlan követelések leírása — 
A folyó évben lejárt többéves ló^hiztositások esedékes tartaléka — 
A következő évek készpénzdijtartaléka — — -. 

IV. fíetörésbiztositás. 
Kifizetett károk és költségek . . . — 58,620-45 

levonva viszontbiztosított károk és költségek ?6,175-70 
Függőben maradt károk tartaléka . . . . . . 
Szerzési és igazg. költs, a viszontbizt rész utáni bevétel levonásával 
A következő évek készpénzdijtartaléka a viszontbiztosított rész levo-

nása után ós minden megterhelés nélkül . . . . . . 
lt>15. évi nyert 'béfi ... — ... ... — — ... 

V A G Y O N . 

korona [ 1 korona f 

3.881.927 92 
1.481,543 61 

728.250 09 
424,026 11 
151,929 19 
104,730 — 

1.807 880 — 

24.591 48 
1.549.563 90 

10.63«, 862 97 20.798,306 27 

8,324 85 
90,715 81 
2,795 26 

uio.noo — 201,835 92 

1.150,575 ",0 
33,430 96 305,7 19 75 
66,216 44 

1,261 52 
244,105 26 
521,299 23 2.322,598 66 

32,444 75 
37,258 67 

119,125 27 

500,000 — 688,828 69 
5.045,49809 

29.052,066|6S 
Mérlegszámla 1915 

Központi pénzkészlet— — — — 
Értékpapírok és kamatozólag elhelyezett t ő k é k : 

ki lön kimúlatás szerint . . . — — 
Tisztviselők és szolgák nyugdijalapjának é r téke i : 

2.610,000 K Kisbirtokosok országos löldhitelintézete 
5%-os záloglevél à 95-50 2.492,550-— 

550,000 K n. é. 1914. évi 6°/o magyar hadik.-kötvény « 9 7 - - 538,500--
45 drb Pesti hazai első takarékpénztari részvény.. . <i 15,000-— 675,000-— 
Átmeneti kamatok ,"00~— 

Ormody Vilmos-alap értékei : 
124,400 K n. é. Egyes. Kpesti Föv. Takarékp . 4° o záloglevél á 79-— 98,276'— 
Átmeneti kamatok 829 33 

«Ormódi Ormody Amélie alapítványa» értékei : 
50,600 K n. é Kisbirtokosok orsz. földhitelintézete 4V2°/o-os 

záloglevél à 83-90 42,453-40 
Átmeneti kamatok 379-50 

F.lső magyar általános biztosító társaság «Tűzoltók segélyalapja» értékei, letétben 
a m. kir. állampénztárban — — — 

Átm* neti kamutok . . . — — — . . — — 
Leszámítolt váltók. _ — — — — — — — — 
Társasági házak... — — — — — . . . — 

hülönléle adósok: 
a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél . . . . . . 
b) Maradványok idegen biztosító intézeteknél 

602,740 47 

47.101,025 06 

3.748,550 -

»9,105 33 

42,832 90 

66,503 13 
178 147 56 

1.02, 700 
5.083,714 - : 

3.-43,027 0 1.725,219 28 

63.518,665 86 



T O S I T Ó T Á R S A S Á G , B U D A P E S T E N . 
ötvennyolcadik évi zárszámla 1915 január l-től december 31-ig. B E V É T E L E K . 

I. Tűzbiztosítás. 
Az 1914. övről áthozott készpónzdijtartalék a viszont-

bizt. rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . . — — 
A náboru folytán el nem szíimoll küllöldi üzletek di j 'ar ta léka — 
Tüzbiztositások után bevett dijak és illőiének 21.176,963-74 
levonva: törlesztett dijak 3 039,590-53 

t viszontbizt. dijak 7.498.510-24 10.538,100 77 
Az 1914. évben íüggőben maradt károk tartaléka.. — . . . 

I I . Szállítmánybiztosítás. 
Az 1914. évről áthozott készpénzdijtartalék a viszont-

bizt. rész levonása után és minden megterhelés nélkül . . . . . . 
Szállítmány biztositások után bevett dijait és illetékek... 192,287-62 
levonva: törlesztett dijak. . 136,322-10 

« viszontbiztosítási dijak . . . 31,719-36 170.041-96 
Az 1914. évben függőben maradt károk tartaléka 

I I I . Jégbiztosítás. 
Az 1914. évről áthozott készpénzdijtartalék 
Jégbiztosítások után bevett dijak és illetékek 5.158,808*15 
levonva: törlesztett dijak 549,825-11 

viszontbiztosítási dijak 2.711,685-83 3.261,510-94 
Az 1914. évben függőben maradt károk tartaléka 

IV. Betörfisbiztositás. 
Az 1914. évről áthozott készpénzdijtartalék a viszont-

bizt. rész levonása után és minden megterhelés nélkül 
Betörésbizt.-ok után bevett dijak és illetékek . . . . . . 
levonva: töilesztetl dijak 61,407-99 

• viszontbiztosítási dijak. . 224,270-03 
Az 1914. évben függőben maradt károk tartaléka TT-

V. Egyéb bevételek. 
Szelvény-, takarékpénztári, váltó- és egyéb kamatok, árfolyam-nye-

reség idegen pénznemek után, valamint társasági házak tiszta 
jövedelme 

562,402-87 

285,678-02 

10.532,519 
1.296,1 5d 

korona 

10.638,862 
908,582 

100,000 

22,245 
75,340 

489,149 

1.897,297 
lQ.318 

500,000 

276,724 
15,765 

23.376,574 

63 

deczember 31-én. 

29.052,066 63 
T E H E R . 

Részvényalaptoke teljesen betizetett 3000 egész részvény à 2000 korona és teljesen be-
fizetett 2UO0 léi részvény à 1000 korona . . . 

Nyerem-'nytartalék — — . . . — — — 
Külön tartalék* _ _ 
Jégbiztositási külön tartalék — . . . — — — 
Kpénzdijtart ilék a viszontbizt. rész lev. és minden megterhelés nélkül : 

a) tiizbiztusit >mk után . . . 10.63^,862-97 
b) szállítmánybiztosítások u t á n . . . . . 100,00J*— 
c) jégbiztosítások után 521,299 23 
d) betörésbiztositások után— - — ">'X),0"tr — 

A háború fol tá el nem számolt külföldi üzletek díjtartaléka — — 
Függő karok t a r t l é k a * 

a) tűzbiztosítások után 1.481,543*61 
b) szállítmánybiztosítások után . . . — 90 715*81 
c) jégbiztosítások után — 33,430*96 
d) betöi ésbiztositások u tán . . . . . . _ 37 258-67 

Különféle hitelezők : 
a) a ma yar hadikölcsönökbőt jegyzett kötvenyekre háti alék — 15.000,000-— 
b) eíy *b követelési maradványok . . . — . . . — .1 9,912 59 

Előbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok 
Tisztviselők és szolgák nyugdijalapja** 
Különtéle alapok : 

a) F.lső magyar --ltalános biztosító társaság «Félszázados-alap»... 500,000-— 
l ) F.lső magyar általános biztosító társaság «Lévay-alap» . . . . . . 200,000- — 
c) Első magvar általános biztosító társaság «Ezredéves alapítvány» 100 0 0-— 
d) Orinody VUino-alap 100,000- — 
e) Ormódi Orinody Amélie alapítványa 51,676-50 
f ) Első magyar általános biztosító társaság «Tűzoltók segélyalapjai) 66,503-13 

Életbiztosítási osztály lolyoszámlán — — — — 
1 9 1 5 . é v i i l \ «'!•«*Hi . . . . . . — — . . . — — — . . — — — — 

* Az idei hozzájárul ások kai 3.468,818 K 84 -re emelkedett. 
** A matliematikai mérlegben szereplő külön alappal, valamint az idei hozzá-

járulással 5.233,367 kor. 71 fillérre emelkedett. 



K I A D Á S O K . II. Életbiztosítási fixlel. Ötvenharmadik év) 

Visszavál to t t kötvényekért _ _ 
Halá lese tek után kiíizetett kárösszeg . . . 
Le j á r i kiházasi lás i tőkékért 
Kiházasi lás i biztosításoknál ha lá lese t következtében dí jv isszatér í tés 
Függőben lev • károk es d í jv issza tér í tések ta r ta léka . . . 
Függőben levő kiházasitási tőkék tar ta léka __ 
Évjá radékokér t 
Bélyegekért — — — ... __ — — — — — 
Irodai bér , postadijak, nyomta tványok , uti- és egyéb költségek . . . 
Tisz t i fizetések 
Adóér t — — — — . . . — — — — — 
Orvosi di jakért — — — __ 
Szerzés i es di jbehaj tas i köl tségek 
B e h a j t h a t l a n tartozások l e í r á s a — — — — 
Kisorsolt biztositások t a r t a l é k a — — — — — 
Díj ta r t a lék ez év végen — — — — — — — — — 
191a. évi nyereség — — — — — — 

V A G Y O N . 

korona korona f 
2.-26,423 9 
6.255,2, 3 57 
6.302,2".3 28 

73,552 86 
2.595,071 7.1 
1.3 17.876 85 3.962,448 IS 

541,678 78 
4^5,787 04 

1.191,247 74 
880.565 45 

83,527 91 
52,678 78 

964,247 66 
70,434 25 

4,"On — 

190.347,655 03 
1.95 .425 49 

215.242,094 56 
Mérlegszáml a 1915 

Értékpapírok és kama tozó lag elhelyezett tőkék Külön k imuta tás sze r in t 162.309,855 57 
Túlélési csoportok é r t ekpap i r t a i • 

77,l ' i" h n. é. magy. kir. 4 u 'o-os koronajáradék á 7 6 kor ina 90 fillérrel 59,289 R 90 f. 
14,700 K n. é. . fö ldh i t e l in téze t i 4°/o korona-záloglevél ù K 81-50 11,980 « 50 o 
á tmene t i kamatok . . . — — 257 « — « 71,527 40 

Átmene t i kamalok . . . 1.486,623 91 
Jelzálog-kölcsönök — — — 389,900 -

Kötvény-kölcsönök — — — — — — — 25.001,682 — 

A központ tartozása fo lyószámlán . . 1.73D,HC8 C3 
Vezér- és föügynökségek é s mások ta r tozasa i - - — .039,8-17 02 

199 030,319 53 

Értékpapírok és 

1.190,000 
13.167,600 

1.720,000 
15.495,600 
4.940,000 
9.790,600 

3.76U,' 00 
882.11011 

4.954, 900 
100,000 

8.527.000 
880 O-h. 
985,000 

6.912,900 
49H.700 

3.173,000 
8.984,000 
4.330,000 
3.789,000 
2.180.000 
2.000,000 
7.290,000 

25.00'!,000 
7.2 0,000 

999.840 
307,700 

. . . & 

. . . « 

Az elemi ágazalok mer lege szerint 47.101,025 K 06 t 
Az életDizlosit^sí agaza t mérlege szerint 162.809,8 5 57 1' 

a) É r t é k p a p í r o k : 
11.712,800 K Magyar fö ldhi te l in léze t i S<h<>l.-os záloglevél 
17.202,100 « Magyar fö ldh i .e l in teze t i 4"/o-os záloglevél 

« « 4V2°/o-os záloglevél 
« « tü ln j i av i t á s i 4°/o-ns záloglevél 

Kisbirtokosok országos föld i l e l .n teze te 4°/o-os záloglevél « 
Kisbir tokosok országos löl t ini tel inlézete 4'/2%-os záloglevél « 
Kisuir tokosok országos fö ldhi te l in téze te 5%-os záloglevél « 
Pest i h a z a i első t akarékpénz tá r 4°/o-os záloglevél « 

9.240',<00 « Pesi i h a z a i e lső t aka rékpénz tá r 4V2u'o-os zá log levé l . . . « 
10..'95,400 « Pesti míiuyar kereskedelmi bank 4%-os záluglevel — . . . « 

« Pesti m a g y a r kereskedelmi b a n k 4Vü°/o-. s záloglevél . . . « 
« Pest i magyar kereskedelmi hank 4'/2°/i) os községi kö tvény « 
« Magyar je ízá log-hi le lbank 4°/o-os záloglevél. . . — — — a 
a « « « 4°/o os záloglevél f r tban « 
s a a a 4 1 /2°A'-08 a . . . « 
« « » « 4l/2°/o-os t f r t ban « 
« « n « 41/2°/o-os község' kötvény . . . « 
« Magyar országos központi t a k a r e k p . 4°/o-os záloglevél (C sor.) « 
ft Magyar o r szágos közp. t a k a r é k p é n z t á r 4°/o-ns zá loglevel . . . « 
« Magvar o rszágos központi takarékpénztár4Va°/o-oszHloglevél « 
« Egyesül t Budapest-fővárosi t aka rékpénz tá r 4°,/o-os záloglevél « 
« Ë yestil t Hudapest- lővárosi t aka rékpénz t . 4V2°/o-oszáloglevél • 
« Magyar leszámi to lo és pénzvál tó bank 4°/o-os záloglevél a 
o Ma y;ir leszámi to lo ós pénzvál tó bank 41/2°/o-os záloglevél « 
« O s z t r á k - m a g \ a r bank 4°/o-os záloglevél — . . . « 
« 1914. évi 6°/o-os m . kir. á l l a m i já radékkölcsönkötvény a 
« 1915. evi 5'/üP/o-os m. kir , á rad- 'kkölesön- ötvény 
if 191 s. évi 6'Vo-os m . k r. já radekkölcsön-kötvény 
« 41/2°/o-os m a g y a r já radék 
« 4°/o-os m a g y a r korona já radék — — 

Átvi te l 

75-50 
81-50 
92*25 
81 — 
85-50 
88-90 
95-50 
81-50 
92-75 
82-25 
90-25 
90— 
80— 
8n — 
88-75 
88-75 
92-— 
81*50 
82*50 
90— 
7 9 — 
90— 
8 3 - -
90-50 
89-75 
97— 

< 90-30 
96-4883 

87-75 
76-90 

!I19.410,880 63 

8.843,164 

14.019,711 50 
1.097.770 

10.665,756 _ 
1.470,600 00 

18.000,808 40 
4.717,700 
7.979,33 — 

8.570,100 — 

8.714,716 50 
3.393,400 

793,800 -

8.968,920 — 

80,00: _ 
7.567,712 60 

29Í.875 
9 i6 200 

6.65s,463 •>o 
404.827 50 

2.855,700 
3.147.360 

— 2.855,700 
3.147.360 — 

3 897,1 00 _ 
3.1J4 870 
1.972,900 — 

1.795,00 — 

7.071,3"0 — 

22.575,000 — 

6.995,039 25 
877,85960 
936 R21|S0 

156.iürf,ül8 55 

Budapes t , 1915 deczember 31-én. — F r a n k H e n r i k , a központ i könyvezés főnöke. Az igazgatós 
O r m o d y Vi lmos , gróf Z i c h y J á n o s . — A lenti zá r számláka t és mér legeket megvizsgálván, a z o k a t a t 
és segédkönyvekkel t e l j e sen megegyezőknek t a l á l t uk . — Budapes t 1916, márc ius 23-an. — A felügyelő 
b á r ó U e c h t r i t z Z s i g m o n d . 

Debreceni Fjyctemi Könyvtár 
Átengedett fiilöspéldány 



l i raiâmla 1915. Január 1-tííl december 31-lg. B E V É T E L E K . 

korona f korona [ f 
180.818,002 76 

Befolyt di jak: ez évben kiállított kötvények után 1.081,561 18 

180.818,002 

az előbbi években kiállított kötvények után 24.504,180 42 

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények 198,114 51 

Illetékek 393,043 12 

Levonva: törölt kötvények és dijnyugták 1.603,173 K 80 f . 
a viszontbiztosítási dijak 1.057,778 « 82 « 

26.176,899 
2.660,952 

23 
62 23.515,946 61 

Kamatjövedelem 8.612,796 99 
Mult évi függőben volt károk és díjvisszatérítések tartaléka 1.618,551 46 

Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka 776,796 74 2.295,348 20 Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka 
215.242,094 56 

december 31-én. T E H E R . 

Díjtartalék 197.473,787 kor. 53 fill. 
levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot . . . 7.126,232 « 50 « 

Nyereményrészesedéssel biztosítottak biztossági alapja 
Kiházasitási tőkék nyereménye 
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka 
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka 
Túlélési csoportok számlája 
Előre fizetett dijak 
p'el nem vett nyeremények 1914. évről _ 
Kisorsolt biztosítások tartaléka — — 
Viszontbiztosító intézetek ós mások követelései -- . . . 1015. évi ujerciség 

kamatozói ajf elhelyezett tőkék. 

190.347,555 
1,629,753 

862,081 
2.595,071 
1.367,376 

71,680 
20,079 

V~4 
4,000 

18*2,219 
1.950,425 

199.030,319 53 
48 

Áthozat 
1.000,320 K 41/2°/o-os magyar törleszléses járadék à 87-75 
1.070,000 « Magyar agrár- és járadékbank 4V2°/o-os záloglevél « 89-50 
1.212,000 « Temesvári első takarékpénztár 4VsP/o-os záloglevél « 90-— 

575,000 « Belvárosi takarékpénztár 4l/2°/o-os záloglevél « 88-50 
450,000 « Aradi polgári takarékpénztár 5°/o-os záloglevél . . . « 82.— 
250,000 « Budapesti tak. és orsz. zál. köles. r.-t. 4V2°/í-os záloglevél « 96.— 
243,000 • Pozsony városi 4°/o-os kötvény o 91.— 
150,000 a Országos közp. hitelszöv. 4°/o-os kötvény . . . tt 96-— 
150,000 « Horvát országos bank 41/2°/ci-os záloglevél o 91-— 
90,000 « Horvát első takarékpénztár 4'/2°/o-os záloglevél « 94-— 
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50,000 R m . Deutsche Reichs-Anleihe S'/^/o-os kötvény ° 1 1 7 Í 4 5 } 

100,000 K Steiermärkische Landes-Anleihe 4V2°/o-os kötvény <c 94-25 
12,749 drb M agyar-Francia bizt. r.-társasáei részvény « 220-— 
2,493 « Hazai ált. bizt. r.-lársasági elsőbbségi részvény 0 260-— 
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300 « Bécsi élet- és járadékbizt . intézeti részvény « 625-— 
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20 « Osztrák-Magyar bank részvény « 1,873-— 
Különféle értékpapírok _ 

t) Kama tozó lag e lhe lyeze t t t ő k é k : 
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DR. D U D E K J Á N O S . 
1 8 5 8 — 1 9 1 6 . 

AM A G Y A R katholikus egyház, a magyar tudományos világ, Páz-
mány Péter egyeteme és a «Religio» mélységesen gyá-

szolnak. 
Dr. Dudek János, nyitra-egyházmegyei áldozópap, c. apát, 

a budapesti királyi magyar tudományegyetem ny. r. tanára s a 
hittudományi karnak ismételten volt dékánja, a «Religio»-nak 
volt szerkesztője és kiadója, életének 58-ik évében, keresztényi 
megadással viselt rövid, de gyötrő betegeskedés után f. é. ápri-
lis 19-én elköltözött tőlünk. 

Született Aranyosmaróton 1858. június 22-én. A hittudo-
mányt a budapesti egyetemen hallgatta. Rövid káplánkodás után 
1881-től 1885-ig a nyitrai püspöki lyceumban a latin nyelvet, 
mennyiségtant és természettudományt tanította, 1885-től 1901-ig 
a nyitrai nagyobb papnevelőben az ágazatos hittan tanára és 
lelkiigazgató, 1900-tól felsőbb leányiskolái igazgató s 1901-től 
egyúttal a kisebb papnevelő igazgatója, 1906-tól egyetemi tanár, 
1897-től autonomiai kongresszusi képviselő, 8 éven át a «Nyitra-
megyei Szemle» segédszerkesztője, majd 7 éven át a «Religio» 
szérkesztője és kiadója. Elnöke volt a hittanárok országos egye-
sületének s a Szent István Akadémia I. osztályának. 

A «Magyar Sion»-ban, a «Hittudományi Folyóirat»-ban, 
a «Religio»-ban s más időszaki vállalatokban megjelent dolgo-
zatai mellett önálló munkái a következők : A katholikus egyház 
szertartási nyelve (1883. doktori értekezés); Jézus élete és tana 
a modern vallási szervezetekben ; Lessing «Bölcs Nátán»-ja (1890) ; 
Guizot, báró Eötvös, Trefort és a kereszténység (1890); A keresz-
tény vallás apologiája (1893); Kritikai tanulmányok Acsády tör-
ténetéről ; Andrássy Gyula gróf könyvéből ; Autonomiánk ; A ke-
resztény vallás misztériumairól; A magyar baptisták szervezete 
(1907); A modernismus és katholicismus (1908) ; Származástan és 

Religio, hi t tud. és bölcs, folyóirat. 2 3 
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világnézet (1909); Bűnbocsánat az ősegyházban (1910); Dogma-
tika latin nyelven. 

Dudek János igen kiváló és értékes egyéniség volt s benne 
nagyon sokat vesztettek mindazok, akik őt gyászolják. A katho-
likus hitért lángolt, egyházát és hazáját nagyon szerette, egész 
valójával, nagy tehetségeivel eszményképeinek valósítására szen-
telte magát, nem is érdekelte más, mint egyháza és hazája s az, 
ami ezeknek javára szolgálhatott. A tudomány és munka embere volt, 
tudni és oktatni akart s nem közönséges mértékben, sőt szinte 
határt nem ismerve munkálkodott. Nem elégedett meg azzal, 
hogy a katholikus egyház érdekében műveli a tudományt és iro-
dalmat s ily munkásságra másokat is ösztönöz, hanem minden 
izében magyar tudományos működést kívánt, folyton szenimel-
tartva a magyar szükségleteket, a régi és a mai magyar egyházi 
írókat, a nem egyházi magyar irodalmat s a magyar ellenfele-
ket: a korabeli magyar közönség számára kívánt írni. 

Irodalmi alkotásai igen tartalmasak s a magyar egyházi 
irodalom legjobb termékei közé tartoznak. Legkiválóbbak : A ke-
resztény vallás apologiája, 2 kötet, ezt a Szent-István-Társulat 
megbízásából írta. Autonomiánk, kitűnő irányító a magyar katho-
likus autonómia megalkotásához. De mindenik közt legnagyobb 
latin nyelven írt ágazatos hittana, 4 kötetre tervezte, kéziratban 
nagy része meg is van, az első kötet nyomtatásának csaknem 
végéig ért. Ezt hallgatói részére tankönyvül írta, latin nyelven, 
de telve magyar vonatkozásokkal. 

Amint egyetemi tanárrá lévén, Budapestre költözött, volt 
tanárától, dr. Breznay Bélától mindjárt átvette a «Religio»-t s 
ezt hét éven át, 1906-tól 1912 végéig szerkesztette. 

Nagy odaadással, éjjelt is nappalá téve dolgozott, hogy 
tanári működése mellett ezt a hetilapot minél tökéletesebben 
állítsa ki. A «Religio» olvasói jól ismerték az ő munkásságát,, 
mert annak eredményét úgy a gondos szerkesztésben, mint az ő 
számos eleven, tartalmas cikkében élvezték. 

Még sokat vártunk ettől a szép eszményekért nagy és ki-
tűnő erővel munkálkodó férfiútól. Vajha még mindig köztünk 
volna, itt, közös működési műhelyekben és tereken, hevülő és 
lelkesítő egyéniségével! Nagyon hiányzik s még soká, sőt, akik 
ismertük s vele éltünk és működtünk, mindig fogjuk érezni 
hiányát. 

A «Religio» nem is búcsúzik el tőle végkép. Egyik leg-



DR. DUDEK JÁNOS 355 

kedvesebb tisztsége lesz, foglalkozni az ő részben megjelent, 
részben kéziratban maradt nagy művével : ágazatos hittanával. 

Teljes megadással, de mély gyásszal hajlunk meg a kifür-
készhetetlen isteni végzés előtt, mely magyar egyházi tudomá-
nyosságunk és irodalmunk kitűnő munkását, kedves barátunkat 
tőlünk korán elszólította, hogy a bölcseleti és hitbeli magasztos 
igazságokat ne többé tükörben és rejtvényben, hanem ősforrá-
sukban, Istenben szemlélje. 

Kiss János. 

23* 



1. É R T E K E Z É S E K 

A K I S Á Z S I A I J Á N O S ÉS M Ű V E I . 

Az ÚJABB bibliakritikában és az őskereszténység történetében 
/ Y rendkívül fontos és sokat vitatott kérdés, ki volt az a János, 
aki a hagyomány szerint az I. század vége felé Kisázsiában (Efe-
zusban) élt s a negyedik evangéliumot, a három katholikus leve-
let és az Apokalypsist ír ta: vájjon szent János apostol volt-e, — 
mint azt a tanúk szakadatlan és az apostoli korig visszanyúló 
sora1 bizonyítja — vagy pedig egy másik János, a presbyter? 
Vagy talán két János élt Kisázsiában egymás mellet t? Ez az úgy-
nevezett János-kérdés, t. i. szent János apostol kisázsiai tartóz-
kodásának és a János-féle iratok szerzőségének kérdése, melynek 
sarkpontja az: volt-e az ősegyházban az apostoltól különböző 
János presbyter? 

A kérdés a keresztény vallásra nézve életbevágó. Ugyanis 
bibliai könyvek tekintélyéről van szó, melyekkel az egész keresz-
ténység áll vagy bukik. Különösen a negyedik evangélium az 
egész keresztény dogmatika fő forrása, sőt alapja. Az Apokalyp-
sis az Újszövetség nagy jövendölése, sok dogma és kivált az 
eschatologia forrása, az őskereszténység reményeinek tükre. Azon-
kívül épen a János-féle iratok apostoli eredete mellett oly régi 
és oly erős hagyomány tanúskodik, hogy ha ennek hitele meg-
inogna, halomra dőlne a hagyomány egész tekintélye és vele 
az őskereszténység egész története, sőt meginogna a keresztény 
vallás történeti alapja. 

1. §. A János presbyterröl szóló adatok. 
Már az újszövetségi Szentírásban szent János neve alatt 

szerepel két kis levél (Ján. II. és III.), melyek szerzője magát «az 
öregnek, a presbyternek, ó rcpeffßürepoc» nevezi.2 De a vita kiin-

1 Ezeket 1. alább. 
2 Sokan a Ján. 21, 2. 24. említett, de meg nem nevezett két tanítvány 
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dulópont ja tulajdonképen mégis Papias hierapolisi püspöknek 
(ki a II. század elején élt) egyik helye, mely Eusebius idézeté-
ben maradt fenn. Eusebius Irenaeussal, ki Papiast szent János 
tanítványának mondta, 1 vitatkozván írja, hogy Papias Aoyíwv 
xupiaxwv ê^yTjatç cimű, öt könyvből álló (azóta elveszett) müve 
bevezetésében magát az apostolok hallgatójának és szemtanújá-
nak egyáltalában nem mutatja, hanem azt mondja, hogy az apos-
tolok ismerőseitől kapta a hitbeli dolgokat. (Euseb., Hist. eccl. 
III. 39, 2.) Azután Eusebius idézi Papias szavait, melyekben ez 
hangsúlyozza, hogy nem fog habozni magyarázataiba beszőni 
azt, amit egykor az öregektől, a presbyterektől jól tanult és em-
lékezetbe vésett, t. i. az Úr tanításait és parancsait (H. E. III. 
39, 3.), s folytatva az idézetet, Papiasnak következő helyét közli : 
«Ha jött valaki, aki a presbyterekkel érintkezett (tanítványuk 
volt), a près by terek beszédeiről kérdezősködtem (xoùç xwv Tcpeaßu-
xápwv áváxpivov Xôyouç) : mit mondott (~í... SÍTXEV) András vagy 
Péter, vagy Fülöp vagy Tamás, vagy Jakab vagy János, vagy 
Máté, vagy más valaki az Úr tanítványai közül, —- és mit mon-
danak (a te . . . Xéyouacv) Aristion és János presbyter (ó upsa(3ùx£poç 
'Iwàvvrjç) az Úr tanítványai». (Eusebiusnál, H. E. III. 39, 4.)2 

Azonkívül Papias később a Márk-evangélium eredetének leírá-
sában «a presbyter (ô TcpeaßtSxspos)» értesítéseire hivatkozik. (H. E. 
III. 39, 15.) 

Eusebius, ki Papias egész könyvét ismerte, az idézett helyet 
úgy érti, hogy Papias ott két Jánost különböztet meg : az elsőt, 

egyikében is Jáuos presbytert sejtik. ( így Bousset, Belser stb.) Belser szerint a 
másik névtelen tanítvány Aristion. 

1 Adv. haer. V. 33, 4. 
2 Az egész hely F.usebiusnál görögül így hangzik : El 8é -ou v.aX rcapTj- . 

y.oXouitoptw; TIG xoîg TtpsaßoxspOI; IXS-OT, xoùç XWV rcpsaßuxepoov àvé'/pcvov Aó-FOO?, 
x! 'AvSpáa; § xí Iléxpo; sínsv y -ci «ÊîXitcto; y x£ 0u)fiâ; íj 'IáxcoPo; -j) x£ 'Icoávvrj; 
y Max&aio; fj xi; êxepo; xffiv xoû xupíoo [iaíb]xá>v, — & xe 'Aptaxíaiv xal 6 nps-
opúxspos 'Iajávvrj;, (oE) xoû *uptou |ia3-rjxaí, Aé"fouav. — Rufinus e helyet így for-
dít ja : Quod si quando advenisset al iquis ex his, qui secuti sunt apostolos, ab 
ipso sedulo expiscabar, quid Andreas, quid Petrus dixerit, quid autem Phi l ip-
pus vel Thomas, quid vero Jacobus, quid Johannes aut quid Matthaeus vel 
alius quis ex discipulis Domini, — quaeve Aristion vel Johannes presbyter 
ceterique discipuli dicebant. (Schwartz E. u. Mommsen Th. , Eusebius Werke. II. 
Die Kirchengesch. Oriech.-christl. Schriftsteller, herausgegeben von der preuss. 
Akad. Leipzig, 1903. 286. sk. 1.) — A szyr fordítás fő eltérései: presbyterorum 
sciscitabar dicta, Andreae, Petri, quid dicerent etc. ; az Aristion-csoport után 
pedig e szavak: «az Ú r tanítványai», teljesen hiányzanak. 
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kit az apostolok közt említ, azután a másikat, kit az apostolok 
sorozatán kívül Aristion utánra helyez s világosan presbyternek 
nevez. Ebből következteti Eusebius, h o g y igazuk van azoknak, 
kik azt mondták, hogy két János élt Ázsiában, amit megerősít 
az is, hogy Efezusban két sír van, melyet Jánosénak mondanak. 
Eusebius szerint az Apokalypsist valószínűleg nem az első, hanem 
a második János, a presbyter írta. (H. E. 39, 5. sk.) «Papias 
tehát — folytatja Eusebius — saját vallomása szerint az aposto-
lok beszédeit ezek társaitól kapta, Aristionnak és János presby-
ternek pedig hallgatója volt .»1 Irataiban sokszor névszerint is 
említve őket, közli hagyományaikat. (U. o. 39, 7.) «Az említett 
Aristionnak az Ú r beszédeiről szóló más magyarázatait és János 
presbyternek hagyományait is közli — Papias — könyvében.» 
(Eusebius, u. o. 39, 14.) Azonkívül Eusebius János két kisebb 
leveléről mondja , hogy vagy az evangélistától vagy más hasonló 
nevű szerzőtől származnak, tehát lehetségesnek tart egy másik 
Jánost az apostol i korban. (H. E. III. 25.) 

Megjegyzendő, hogy már Eusebius előtt Alexandriai szent 
Dénes (Dionysius) is feltételez Kisázsiában egy az apostoltól kü-
lönböző Jánost az Apokalypsis szerzője gyanánt, bár a presbytert 
nem említi. Ugyanő említi az efezusi két János-sírt, melyek 
mindegyikét Jánosénak mondták. (Eusebiusnál, H. E. VII. 25, 
7. skk. 12. skk.) 

Szent Jeromos is idézi Papias fentebbi helyét (ahogy lát-
szik Eusebius után) s ő is megkülönböztet i annak alapján a két 
Jánost, az apostol t és a presbytert . (Vir. ill. 18.) Máshol mondja, 
hogy szent Jánosnak «másik két levelét (t. i. a két kicsit) leg-
többen János presbyternek tulajdonítják, kinek ma is mutatják 
sírját Efezusban (t. i. az ott levő két János-sír egyikét); bár né-
melyek azt tartják, hogy a két emlék ugyanazon János evangé-
listáé». (Vir. ill. 9. v. ö. 18. Azonban úgy látszik a két kis leve-
let is János apostolnak tulajdoní t ja : Ep. ad Paulin, de stud. 
Script. 8.) 

Az ú. n. Apostoli constitutiókban mond ja szent János apos-
to l : Efezusban püspökké rendeltetett «János tőlem Jánostól, 
Joannes a me Joanne». (Const, apóst. VII. 46.) Eszerint János 
apostol egy másik Jánost tett efezusi püspökké, aki az említett 

1 Rufinusnál így van : Papias apostolorum se verba ab his, qui secuti 
eos fuerant, Aristione videlicet et Johanne presbytero adserit suscepisse. (H. E. 
III. 39, 7.) 
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János presbyter lehet. Ugyanott olvassuk, hogy Ariston (sic) volt 
az első smyrnai püspök. A Damasus-féle decretum (máskép Ge-
lasius-decretum, cap. 2.) a szentkönyvek közt említi «János 
apostolnak egy levelét és a másik Jánosnak, a presbyternek két 
levelét (Joannis apostoli epistola una, alterius Joannis presbyteri 
epistolae duae)». Igaz hogy a decretum hitelessége kétséges, és 
lehet, hogy az már Jeromos műveitől f ü g g ; ha pedig hiteles, 
akkor is lehet, hogy Jeromos annak fogalmazására befolyt. De 
sem ő sem más nem fogalmazhatta azt így, ha a kortársak előtt 
János presbyter teljesen ismeretlen személy lett volna. Egy ox-
fordi (Baroccianus 142.) kódexben fenmaradt töredék, mely ú g y 
látszik Sidei (Sidetes) Fülöp V. századi egyháztörténetéből szár-
mazik, Papias fentebbi helyét említi és annak alapján megkülön-
bözteti a két Jánost.1 A középkorban is említik néhányan János 
presbytert, akik azonban a fentebbi tekintélyeket követik.2 

A felsorolt bizonyságok közt legrégibb és legfontosabb s 
részben a többieknek is forrása Papias tanúsága, melyen az 
egész kérdés eldöntése megfordul . Ezzel tehát behatóan kell f o g -
lalkozni. 

2. §. Papias tanúsága János presbyterről. 
Az a kérdés, volt-e Papias szerint Kisázsiában két János 

vagy nem? Annyi bizonyos, hogy Papias főhelye (H. E. III. 

1 Cod. Baroccianus 142.; kiadta De Boor, Texte und Untersuch. 18S8. 
V. 2. 170. skk. I. s utána Funk, Patres apostoliéi. Ed. II. Tubingae, 1901.1. 366. skk. 

2 így az 1220. körül írt szyr Liber apis említi János apostol patmosi 
száműzetését Tiberius (!) alatt ; továbbá azt, hogy később János apostolnak 
Efezusban három tanítványa volt : Ignác, Polykárp és János, kire hosszú élete 
végén ráhagyományozta a papságot és a püspöki széket. Ez utcbbi írta az apos-
tol elbeszélése után az Apokalypsist. Mindkét Jánosnak sírja Efezusban van. 
(Liber apis, c. 48. Zahnnál, Forschungen zur Geschichte des neutestl. Ka-
nons. VI. Th. Leipzig, 1900. 125. 1.) Továbbá Nicephorus Caltisti görög egy-
háztörténetíró (XIV. század) szerint János három levele közül kettőt egy másik 
Jánosnak, a presbyternek tulajdonítanak, aki János után Efezusban lakott, mint 
Papias mondja, ki Efezusban két János-sírról tesz említést s magát János pres-
byter tanítványának nevezi. (Eccles. hist. II. 46. Migne, P. O. t. 145.; hasonló-
kép III. 20. és IV. 14.) Többen arra is hivatkoznak, hogy a II. század utolsó 
tizedeiből származó Muratori-kánon Andrásról azt mondja, hogy ex apostolis, 
János evangélistáról pedig, hogy ex discipulis volt, tehát az utóbbit az apos-
toloktól megkülönbözteti. (9. és 14. sor.) De ez semmit sem bizonyít; mert a 
kánon alább világosan az apostolokat nevezi discipulusoknak (22. sor), Jánost 
pedig Jézus élete szemtanújának (29. skk.). 
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39, 4.) nem egészen világos. Sokan ú g y értik, hogy Papias 
ugyanazon Jánost nevezi presbyternek,1 akit előbb az apostolok 
közé sorozott. Eszerint felsorolná először az Úr tanítványait, 
különösen az apostolokat, azután külön kiemelne két tanítványt, 
kik még kortársai voltak, t. i. Aristiont és János apostolt. Mások 
szerint Papias különbséget tesz az apostolok és presbyterek közt 
s mindkét csoportban említ egy-egy Jánost, tehát két Jánosról, 
János apostolon kívül m é g egy János nevű presbyterről tanús-
kodik^ 

A két János ilyen megkülönböztetése mellett szólnak a kö-
vetkező érvek : 

1. Eusebius és más régi olvasók tekintélye. 
Eusebius, ki nemcsak a fenmaradt homályos idézetet ismerte, 

hanem Papias egész művét tanulmányozta és feldolgozta, kétség-
kívül úgy értette a helyet, hogy Papias ott két Jánosról beszél, 
s ő maga is Papias egész műve alapján határozottan megkülön-
bözteti a két Jánost, egyiket, aki az apostolok közt van és mási-
kat, «aki az apostolok számán kívül van». Eusebius értelmezése 
annál nagyobb súllyal esik a mérlegbe, mert ő Papiason kívül 
egyéb II. századi iratokat is ismerhetett, melyek vagy a presby-
ter szó jelentését világították meg, vagy a két Jánosról tanús-
kodtak. S oly határozottan beszél a két Jánosról, hogy hacsak 
vak elfogultságot vagy rosszhiszemű ferdítést nem tételezünk fel 
nála, meg kell engedni, h o g y Papias művében János apostolon 
kívül egy másik Jánosról is szó volt. H o g y Eusebius csak a félre-
értett homályos szövegből exegetizálta volna ki a két Jánost, vagy 
abba csak belemagyarázta volna, hogy igy az Apokalypsis apos-
toli eredetét eltagadhassa, mint sokan vélik, az alaptalan és igaz-
ságtalan föltevés. Eusebius értelmes és kritikus fő volt, ki az igaz-

1 A szövegből világos, hogy a presbyter szó itt nem egyszerűen öreget 
jelent, sem nem egyházi rendet, papot vagy elöljárót, hanem a hagyomány 
régi hordozóit és tanúit. Hogy kik ezek, az ki fog tűnni alább. 

2 Ez a János presbyter Harnack szerint palesztinai, hellenista képzett-
ségű zsidó volt, az Úrnak tágabb értelemben vett tanítványa, a János neve 
alatt fenmaradt összes szentiratok szerzője, ki Traján idejéig Efezusban élt és 
a szent János apostoltól kapott hagyományra támaszkodott. (Harnack, Gesch. 
d. altchristl. Litteratur bis Euseb. 11. Theil. Die Chronologie. I. Bd. Leipzig, 1897. 
677—79.) Máshol azt mondja Harnack, hogy János presbyter jeruzsálemi papi 
eredetű tanítvány (de nem okvetetlenül az Úr személyes tanítványa), aki külö-
nös viszonyban volt János apostollal, kivel később összetévesztették. (Harnack, 
Die Mission und Ausbreitung des Christentums. III. Aufl. Leipzig, 1915. I. 81.) 
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ságot komolyan és őszintén kereste. Ha az Apokalypsis-kérdés-
ben János presbyter szerzőségéhez hajlik is, az apostol szerzősé-
gét is lehetségesnek tartja, sőt néha állí t ja; és ha a könyv vitás 
tekintélyét meg is állapítja, ő maga azt a kánonból ki nem zárja. 
Meghamisítani pedig már azért sem lehetett Papias művének 
értelmét, r íert a könyv még akkor kézen forgott s a hamisítás 
könnyen kitűnt és elkövetőjét kompromittál ta volna. 

Eusebius nem is egyetlen tolmácsa Papiasnak. Jeromosról 
nem is beszélünk, aki Papias művét úgy látszik nem olvasta s 
a két János megkülönböztetésében talán csak Eusebiusra támasz-
kodott . De már az oxfordi Sidetes-töredék, mely Papias helyére 
hivatkozva a két Jánost szintén megkülönbözteti , Eusebiustól füg-
getlen, mert Eusebiusnál hiányzó adatokat említ s alkalmasint 
közvetlenül magából Papias könyvéből merített, mely úgy látszik 
még a középkorban is megvolt.1 

2. János kétszeri említése. 
Azon ténynek, hogy egy és ugyanazon felsorolásban a János 

név két külön csoportban fordul elő, még pedig mind a kétszer 
másféle társaságban és különböző igeidővel kapcsolatban, akár-
hogy forgatjuk is a dolgot, nem lehet más észszerű magyaráza-
tát adni, mint hogy itt két Jánosról van szó. Némi logikát min-
den beszédben fel kell tételezni, mert enélkiil azt magyarázni 
nem lehet és nem is érdemes. Már pedig egy névsorban egy 
nevet kétszer említeni, ha csak egy személyről van szó, esz-
telenség volna, kivált mikor más hasonló személyek (apostolok) 
neveinek egyszeri említés sem jutott. Még hozzá János az első 
csoportban az apostolokkal van egy rangban, a másodikban már 
Aristion mellett, sőt után áll. Mivel ped ig Aristion kétségkívül 
nincs az apostolokkal egy rangban, tehát a vele egy sorba helye-
zett második János sem. Továbbá Papias a tanúk első csoport-
járól (az apostolokról) történeti mult időben beszél: mondott 
£?7i£v, a másik csoportról pedig, melyben Aristionra és János 
presbyterre hivatkozik, jelenben beszél : mondanak Àéyouaov. Ezzel 
bizonyára azt akarja jelezni, hogy az első csoport a tudakozó-
dás idején már a letűnt nemzedékhez tartozott, a második pedig 

1 A középkori irók Papias könyvét még valószínűleg használták, s a hei-
ligenkreuzi és a tiroli stamsi klastrom könyvtárának XIV. századi katalógusaiban 
is van némi bizonytalan nyoma. (Zeitschr. f. kath. Theol. 1879. 799—803. és 
Archiv für österr. Qesch. 1901. 409.1. V. ö. Bardenhewer, Gesch. der altkirchl. 
Litter. II. Aufl. Freiburg Br., 1913. I. 450.) 
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m é g élt és megkérdezhető volt. Úgy látszik, mintha a tanúk 
második csoportja valamiképen közelebb állna Papiashoz, job-
ban érdekelné őt, mint az első. 

Ehhez járul, hogy Papias a második Jánost, és az egész 
szövegben csakis ezt, határozott névelővel, tehát hangsúlyozva 
presbyternek nevezi (ó rcpeaßtitepos 'Iwàvvrjç), amiből kiérzik, hogy 
ezt az apostolok közt előbb említet t Jánostól m e g akarja külön-
böztetni, nem p e d i g az előbbi csopor tból kiemelni. Sőt úgy lát-
szik, mintha a presbyter szó a második Jánosnak már használa-
tos megkülönbözte tő vagy különösen ráillő mellékneve lett volna. 
Zahn és utána Funk a à upeaßöxepoi; 'Iwávvrj? kifejezést úgy akarja 
fordítani, hogy «a presbyter, t. i. (névszerint) János»; szerintük 
tehát a János név a presbyter érteimezvénye, appositiója.1 De 
ez a magyarázat nagyon erőltetett és nem is magyarázza meg a 
kétszeri említést. Ugyancsak Zahnnak valamint Funknak azon 
megokolása, hogy János apostol nagy tekintélyére és a következő 
nemzedékbe átnyúló magas korára való tekintettel kitüntető ér-
te lemben. (xax' e^ox^v) öregnek vagy presbyternek neveztetett,2 

talán megmagyarázná azt, ha a tanúk első csoportjában volna 
igy nevezve; de nem magyarázza m e g azt, h o g y a szöveg má-
sodszor említi és Aristion mellé helyezi.3 

Sokan az egy Jánosnak kétszeri említését úgy akarják meg-
1 Zahn, Forschungen. VI. 143. sk. Funk, Patr. ap. I. 354. 1. 
2 Zahn, Forschungen. VI. 144. 179—181. Funk, Patr. apost. 1. 354. — 

Zahn szerint a presbyter szó Jézusnak később Kisázsiába vetődött személyes 
tanítványait, az ottani hivek öreg tanítóit és lelki atyáit jelenti, kik közt kima-
gasló helyet foglalt el és páratlan tekintélynek örvendett János apostol, mint 
aki Jézussal szorosabb viszonyban volt, a többi tanítványokat túlélte s magas 
kora miatt a következő nemzedék tanítója, patriárkája és atyja volt. Mivel 
ennek a szerepnek hivatalos neve nem volt, azért az öreg apostol kitüntető 
értelemben presbyternek neveztetett, amely cím (Ehrentitel) a híveknél az ő 
tulajdonnevét is helyettesítette. (Forschungen, VI. 144. 179—181.) Zahn hivat-
kozik arra is, hogy Alex. Kelemen, ki tanítóit szintén presbytereknek nevezi, 
a legközelebb állót és a legtiszteltebbet közülök Pantaenust szintén egysze-
rűen «a presbyternek, 6 rcpsaßixepo;» nevezi. (Forschungen. VI. 144.) Azonban 
egyebektől eltekintve, ez már azért sem hasonló eset, mert Kelemen nem em-
líti mesterét egy felsorolásban kétszer és két lényegesen különböző társaságban. 

3 Krenkel a ó npsaßu-cspo; 'Iwávvvjj-t így akarta fordítani : az öregebb 
János t. i. az efezusi apostol, ellentétben az ifjabb János-Márkkal, ki a tanúk 
első csoportjában az apostolok mellett van említve. (Der Apostel Johannes. 
Berlin, 1871. 170. skk.) Eszerint János, aki az apostolok között van felsorolva, 
nem volna apostol ; a másik János pedig, aki az apostolok csoportján kívül 
van említve, apostol volna. Ez mindenesetre furcsa exegesis. 



A KISÁZSIAI JÁNOS ÉS MŰVEI 3 6 3 

magyarázni, hogy Papias a kétféle (mult és jelen) igeidő tanú-
sága szerint megkülönbözteti a régebbi, nagyrészt már elhalt, és 
a tudakozódása idején még élő tanúkat, s János apostolt, ki 
hosszú élete miatt mindkét csoporthoz tartozott, mindegyikbe 
besorozza. (így Zahn, Poggel, Funk, Schäfer-Meinertz és mások.) 
Zahn szerint Papias ifjúkori (I. századbeli) kérdezősködése alkal-
mával kétféle apostoltanítványoktól szerzett értesülést: a) olya-
noktól, kik sokáig Palesztinában éltek s ott több, azóta nagy-
részt elhalt apostolt és Jézus más tanítványait ( = presbytereket) 
hallgatták, és b) olyanoktól, kik Jézusnak akkor még Kisázsiában 
élő tanítványaival, János apostollal és Aristionnal, e lőbb vagy 
m é g akkor is érintkeztek. Az előbbik nem tudtak Aristionról, az 
utóbbiak nem tudtak például Mátéról, de mindegyik tudott 
Jánosról. Jánost tehát kétszer említi, mert mindkét helyen és 
időben tanított és így mindkét csoporthoz tartozott. Papias fo-
galmazása mindenesetre ügyetlen ; de olvasói, akik az előzmé-
nyeket ismerték, megérthették.1 Ámde, ha János apostol Papias 
tudakozódása idején még élt és tanított, minden józan logika 
ellen lett volna őt az élő tanúk csoportján kívül a régi és elhalt 
tanúk közt vagy mellett is megemlíteni, az élőt a holtak közé is 
besorozni s ezáltal mintegy kettévágni vagy megkétszerezni. Ép 
oly logikátlanság lett volna őt palesztinai és efezusi tanúsága 
alapján megkettőzni. Sőt már annak sem volt értelme, ho,gy 
Papias, ki a két Jánost azonosító vélemény hívei szerint maga is 
János apostol tanítványa volt, ugyanezen apostolnak akár palesz-
tinai akár kisázsiai tanításáról kerülő úton, mások útján tudako-
zódjék, mikor maga az apostol még Efezusban élt és közvetle-
nül megkérdezhető volt, s bizonyára előbb Palesztinában sem 
tanított mást, mint most Efezusban. 

3. Papias főhelyének (H. E. III. 39, 4.) közelebbi vizsgála-
tából kitűnik, hogy o maga is különbséget tesz a presbyterek 
és az apostolok közt. 

A kérdéses hely megértését tulajdonképen az nehezíti meg, 
hogy nem világos benne a presbyter szó jelentése, névszerint az, 
hogy Papias a presbyterek közé sorozza-e az apostolokat, vagy 
megkülönbözteti-e őket egymástól. E kérdésről különféle véle-

1 Zahn, Forschungen. VI. 136. sk., 140. sk., 146. sk. ; továbbá Protest. 
Realencycl. III. Aufl. Leipzig, 1901. IX. 282. 284. és Einleitung in das Neue 
Test. III. Aufl. Leipzig, 1907. II. 222. 1. 
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mények vannak aszerint, amint a szöveg két mellékmondatát 
(a ií 'AvSpéaç és a & TE 'Apioríwv kezdetűt) szerkezetileg párhuza-
mosnak (coordináltnak) vagy nem olyannak, értelem szerint pedig 
alanyi vagy tárgyi mellékmondatnak tekintjük. 

a) Lehet a két mellékmondatot párhuzamosnak és alanyi-
nak tekinteni s a helyet úgy érteni, hogy a tanítványok két cso-
portja — az apostol-csoport és az Aristion-János-csoport — 
a szöveg elején a tőmondatban általánosságban említett presby-
terek részletező értelmezése, tehát mindkét csoport és így az 
apostolok is a presbyterek közé számíttatnak. Ebben az esetben 
a presbyterek azonosak volnának az Úr személyes tanítványaival 
(tanítványok Jézushoz, presbyterek Papiashoz viszonyítva), a pres-
byterek beszédei ped ig azonosak András, Péter, Aristion és más 
tanítványok mondásaival, s a hely értelme ez volna: a presbyte-
rek társainál amazok beszédeiről tudakozódtam, névszerint, hogy 
mit mondtak régebben András, Péter, János és más tanítványok 
vagyis presbyterek, és hogy mit mondának a még akkor élő 
Aristion és János presbyter tanítványok. Ezen magyarázat mellett 
Papias a tanúknak csak két nemzedékét különböztetné meg maga 
e lő t t : az Úr tanítványait, vagyis a presbytereket (a régi aposto-
lokat és nem apostolokat), továbbá ezek társait vagy tanítvá-
nyait, kik még Papiasnak is kortársai voltak. Az apostolok taní-
tását tehát egyszeri közvetítéssel kapta. E felfogás hívei a két-
szer említett Jánost rendesen egy személynek tekintik, vagyis 
János presbyter alatt magát az apostolt értik. (Ilyenformán értették 
a szöveget Eusebius szyr fordítója, Rufinus fordítása s újabban 
Leimbach 1 — a második mellékmondatnak az első alá rendelésé-
vel — továbbá Zahn, 2 ki e vélemény főképviselője, Weizsäcker, 
Pogge l , Camerlynck, Funk, Bardenhewer, Lepin, Schäfer-Meinertz 
stb., nálunk Martin Aurél.3) 

Ezen magyarázat (presbyterek = az Úr tanítványai) mellett 
egész természetesen és simán kapcsolódik az apostol-csoport 
felsorolása a közvetlen előzményhez, vagyis a xoùç xwv Trpeaßini-
pwv ávéxp vov Xôyouç tőmondathoz a rákövetkező TÓ 'AvSpéaç kez-

' Leimbach, Das Papiasfragment. (Eus. H. E. III. 39, 3—4.) Gotha, 1875. 
Weiffenbach ellen. 

2 Zahn évtizedek óta sok művében vitatta e véleményt, különösen pedig 
Forschungen, VI. 121. skk., 134. skk., 143. sk. Einleitung, II. 221. sk. 

3 Martin Aurél, A negyedik evangélium szerzője. Temesvár, 1910. 67. 
skk., 82. skk. 



A KISÁZSIAI JÁNOS ÉS MŰVEI 365 

detű mellékmondat. Kevésbbé jól illik azonban a tőmondathoz 
a ä xe 'Apioxítóv kezdetű visszamutató mondat, amennyiben a ä 
névmásnak nincs nyelvtani előzménye, legfeljebb értelemszerinti, 
a Xôyouç szó. (Constructio ad sensum.) Egyéb nehézségek is van-
nak. Ha mindkét csoport, tehát az első János is presbyterek, 
miért hangsúlyozza a szöveg a második csoportban említett Já-
nosnak presbytervoltát külön ? Ez teljesen üres és oktalan tau-
tológia volna. S ha e magyarázat a két Jánost azonosítja, akkor, 
mint láttuk, nem tudja eléggé megokolni, miért van az egy János 
két külön csoportban említve. A szerző az első csoportban több 
apostolt elhagyott vagy csak a satöbbi közé foglalt b e ; miért 
említi meg tehát ott Jánost, kire a második csoportban úgy is 
rá kerül a sor? S hogy jut János az apostol az Aristion utáni 
helyre? E kérdésekre a szóban fo rgó értelmezés kielégítő fele-
letet adni nem tud. A szyr fordítás szövege, mely e felfogásnak 
kedvez, meglehetősen romlott. A Rufinus-féle latin fordítás, mely 
a presbyter szót apostollal fordítja, igen szabad és csak a (400. 
körül élt) fordító véleményét tükrözi vissza, nem pedig az eredeti 
gö rög szöveget, melynek kódexeivel szemben mit sem bizonyít. 
Különben is Rufinus maga máshol János presbytert csak az apos-
tolok követőjének mondja , 1 máshol ismét a presbyter szót vilá-
gosan az apostolok utódaira (presbyteri idest successores apo-
stolorum) magyarázza.2 

Egyébiránt még ha az apostolokat a presbyterek közé so-
rozzuk is, akkor sem következik belőle szükségképen, hogy a 
kétszer említett János egy személy s János presbyter azonos 
János apostollal. Lehetne a helyet úgy is érteni, hogy a presbyte-
rek ugyan általában az Úr tanítványai, de a presbyterek első 
csoport jában vannak felsorolva a legelőkelőbb presbyterek 
vagy tanítványok, t. i. az apostolok, a második csoportban 
az egyszerű presbyterek vagy tanítványok, köztük a másik János, 
kik csak a presbyterek osztályához tartoznak, de nem az első 
csoportban kiemelt előkelő rangfokozathoz. Mintha azt mondanók, 
hogy valahol a papságból jelen voltak Péter, Pál, András, János 
püspökök, azonkívül István és János egyszerű papok. Ebből min-
denki megértené, hogy itt két Jánosról van szó : egy püspökről 
és egy hasonlónevű közönséges papról, s aligha támadna valaki-

1 Euseb. H. E. versio Rufini, III. 39, 7. 
2 Euseb. H. E. versio Rufini, VI. 13. fin. 
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nek az a gondolata, hogy a János nevű pap is püspök. így a mi 
szövegünkben is az első János lehet apostol-presbyter, a másik 
ped ig egyszerű tanítvány-presbyter. Ezen magyarázat mellett 
megmaradna a részletező mellékmondatnak a tőmondatba való 
könnyű bekapcsolódása, de egyszersmind meg volna okolva a 
János név kétszeri említése, a kétféle igeidő és a második János 
presbytervoltának hangsúlyozása. Tehát még akkor is, ha a pres-
byterek alatt az Úr tanítványait s köztük az apostolokat is ért-
jük, a két Jánost a szövegben akkor is meg lehet, sőt a felhozott 
és még felhozandó okok alapján meg is kell különböztetni. 

b) Lehet azonban Papiasnál a két tanúcsoportot magában 
foglaló s párhuzamosnak vett mellékmondatokat értelem szerint 
tárgyi magyarázó mondatoknak, a presbyterek beszédei tárgyát 
vagy tartalmát kifejezőknek tekinteni, s a presbyterek alatt nem 
magukat az apostolokat, hanem azok tanítványait érteni. Ennek 
következménye, hogy a szövegben említett két János két külön 
személy: az apostol és a presbyter. Ebben az esetben a szöveg 
értelme a következő volna: a presbyterek társaitól azok beszé-
deiről, tehát az apostolok közvetett tanítványaitól a közvetlen 
tanítványok beszédeiről tudakozódtam, tudniillik arról, hogy mit 
mondtak előbb nekik (t. i. a presbytereknek) András, Péter, János 
és más már akkor (legalább nagyrészt) elhunyt tanítványok (apos-
tolok); továbbá arról tudakozódtam, mit mondtak (más presby-
tereknek vagy talán a presbyterek társainak) a még akkor élő 
Aristion és János presbyter, kik maguk is a mai szöveg szerint 
valamikép az Úr tanítványai voltak, de azonkívül az apostolok 
társai, tehát presbyterek. (Valószínűleg Aristion is a presbyterek 
közé tartozik, de Papias ezt csak Jánosnál említi meg, hogy őt 
a hasonlónevű apostol tól megkülönböztesse.) Eszerint Papias az 
ő tudakozódásának ideje előtt a hagyomány tanúinak három nem-
zedékét vagy részben egyidejű rétegét különbözteti m e g : a) az 
apostolokat, kiket általában már nem ismert (hacsak az öreg 
Jánost futólagosan nem ismerte;) ß) az apostolok tanítványait, 
a presbytereket, kiknek élete a II. század elejéig nyúlik s kik 
közül többet (pl. János presbytert) Papias még személyesen ismer-
hetet t ; és y) a presbyterek társait s egyúttal saját idősebb kor-
társait, kiktől a hagyományt közvetlenül kapta. Papias tehát maga, 
ki 130. körül (vagy kevéssel később) írt, már az apostolok taní-
tását általában kettős közvetítéssel vette át, t. i. a presbyterek és 
azok társai vagy tanítványai útján. így kapta Aristion és János 
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presbyter tanítását is, ha a két mel lékmondat (x?.. . e&rev és S. xe 
. . . Xéyooatv) párhuzamos, vagyis a & xe kezdetű mellékmondat is 
a xöv TCpsaßuxspiöv Xóyou;-tól függ . (Ilyenformán magyarázza a 
helyet Weif fenbach; 1 és így értik legalább az első xí 'AvSpéaç 
kezdetű mellékmondatot az alábbi c) alatti vélemény hivei.) 
A szöveg szerkezetének ez a magyarázat is megfelel s annyiban 
jobb az előbbinél, hogy kikerüli az egy János felvételével járó 
nehézségeket. 

c) Az előbbi két vélemény abból a föltevésből indul ki, 
hogy a két tanúcsoportot felsoroló mellékmondatok (a xí 'AvSpéaç 
és a & xe 'Aptoxíwv kezdetűek) indirekt kérdések, egymással pár-
huzamosak és coordináltak, s mindegyik a «presbyterek beszé-
deit (xobç xöv Ttpeaßuxepwv Àôyouç)» kifejezésnek alárendelt — alanyi 
vagy tárgyi — magyarázó mellékmondat. Általában feltételezik, 
hogy a â visszamutató névmás ( = amiket) itt egyenlő erejű és pár-
huzamos az előbbi xí ( = mit) kérdő névmással, ami nyelvtanilag 
csakugyan lehetséges. Némelyek azonban úgy vélik, hogy a má-
sodik (a a. xe kezdetű) mellékmondat csak a «tudakoztam (àvé-
xptvov)» vezérigétó'l függ, s nem a presbyterek beszédeit magya-
rázza, hanem «a presbyterek beszédeit» kifejezéssel párhuzamos ; 
a xí 'AvSpéaç kezdetű mondat ped ig tárgyi magyarázó, mint az 
előbbi (b) alatti) véleménynél. (így Holtzmann H.J.,2 Harnack, 3 

Belser,4 Larfeld5 és mások.) Az értelem tehát ez volna: tuda-
koztam a presbytertanítványoktól a) a presbyterek beszédeit 
arról, hogy mit mondtak András stb., b) azt", hogy mit (azt amit) 
mondanak Aristion és János presbyter. Ezen magyarázatnak ked-
vez az, hogy nem kénytelen a â visszamutató névmásnak indi-
rekt kérdő jelentést és értelem szerinti egyezést tulajdonítani ; 
Papiast közelebb hozná János presbyterhez, amennyiben köztük 

1 Weiffenbach, Das Papiasfragment bei Eusebins H. E. III. 39, 3—4. 
Giessen, 1874. 27. skk., 73. skk., 98. sk. és Rückblick auf die neuesten Papias-
Verhandlungen. Jahrbücher für protest. Theol. Leipzig, 1877. 345., 406. skk. 
443. stb. Weiffenbach a presbyterek alatt olyan hitközségi elöljárókat (Ge-
meindeälteste, Gemeindevorsteher) ért, kiket az apostolok és az Úr más tanít-
ványai még személyesen tanítottak. 

2 Holtzmann H. ]., Lehrbuch der hist.-krit. Einleitung in das N. T. III. 
Aufl. Freiburg Br., 1892. 471. 1. 

3 Harnack, Chronol. 1. 659. skk. 667. 1. ; v. ö. 333. Skk. 
4 Belser, Einleitung in das N. T. II. Aufl. Freiburg, 1905. 33—38. Előbb 

az a) alatti magyarázatot követte. 
5 Larfeld, Die beiden Johannes von Ephesus. München, 1914. 55. skk. 
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csak egyszeri közvetítést, a presbyterek tanítványainak közlését 
tételezné fel, ami jobban megfelelne az időviszonynak. Minden-
esetre azonban élesen megkülönbözte tné János presbytert János 
apostoltól, amivel a kétszeri említésnek és kétféle igeidőnek is 
okát adná. Azért nekünk ez a magyarázat látszik legvalószínűbb-
nek, és pedig az első mellékmondat (rí 'AvSpéaç stb.) tárgyi, fen-
tebb b) alatt kifejtett felfogásával s a 3. névmás visszamutató 
jelentésével ( = azokat amiket) kapcsolatban. 

Mi tehát a helyet körülírva így fordítjuk: Ha jött valaki, 
aki a presbyterek tanítványa volt, tudakoltam tőle a) a presby-
terek beszédeit arról, hogy mit mondtak régebben a presbyte-
reknek András, Péter, János apostolok stb. vagy más valaki az 
Úr elhalt tanítványai közül ; és tudakoltam a presbyterek tanít-
ványától b) azt, amit a még akkor élő Aristion és János pres-
byter, az Úr tanítványai még mindig mondának a presbyterek 
tanítványainak vagy mindenkinek, és kérdezősködésem esetén 
bizonyára nekem is mondtak volna.1 

4. Papias főhelyének nyelvtani elemzése tehát az apostolok 
és presbyterek, következőleg János apostol és János presbyter 
megkülönböztetése mellett szól. Papias szövegének más helyei is 
igazolják e megkülönböztetést, legalább nem bizonyítanak ellene. 

Fontos nyilatkozata Papiasnak a következő, melyet Euse-
bius meg is magyaráz: «Nem fogok habozni azokat is, amiket 
egykor (tcote) a presbyterektől jól tanultam és emlékezetembe 
véstem, magyarázataimba beszőni.» (H. E. III. 39, 3.). Ebből 
kitűnik, hogy Papias a presbyterek, legalább némely presbyterek 
közvetlen tanítványa volt. Már ped ig még ha ifjú koráról beszél is 

1 Egyéb nyelvtani magyarázatai is vannak e helynek, melyek azonban 
igen erőszakosak és teljesen valószínűtlenek. Még legjobban megérdemli, hogy 
tudomást vegyünk róla Leimbach és Cornely véleménye. (Leimbach, Das 
Papiasfragment etc. 47. skk. és a Prot. Realencyclopädie- ben. II. Aufl. Leip-
zig, 1883. XI. 200.; Cornely, Introd. N. T. Ed. II. Paris, 1897. 214. 1.) Eszerint 
a tanúkat felsoroló két mondat nem parallel ; a 5 valódi visszamutatónévmás, 
mely a megelőző kifejezésre : I] XTJ Stepoç iffiv TOÙ xuptou iiaS-rj-crav-ra, különösen 
pedig a its határozatlan névmás helyet olvasandó xíg kérdőnévmásra vonatko-
zik, s a szöveg értelme ez : a presbyterek (Cornely szerint presbyter = csak 
apostol, honorifica apostolorum appellatio) tanítványaitól tudakozódtam, a) hogy 
mit (mi újat) mondtak amazok, névszerint András, Péter, János stb. és b) hogy 
ki más az Úr tanítványai közül mondta ugyanazt, amit (Papias idejében) még 
Aristion és János presbyter ( = az Úr tanítványa, apostol) mondának, vagyis ki 
erősítette meg azt. De ez kézzelfogható csűrés-csavarás. Meg azután furcsa is 
Aristionnak és Jánosnak ez a felülbíráló szerepe. 
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(szül. 70. körül), chronologiai lehetetlenség, hogy az apostolok-
tól, az egy János kivételével, tanult volna; még az is valószí-
nűtlen, hogy az Urnák több más közvetlen tanítványával érint-
kezett. S Eusebius épen ezen hellyel bizonyítja, hogy Papias 
magát az apostolok szemtanujának és hallgatójának egyáltalában 
nem vallotta, hanem hitbeli értesüléseit csak azok ismerőseire 
vagy tanítványaira vezeti vissza. (H. E. III. 39, 2.). Máshol is 
hangsúlyozza Eusebius, hogy Papias az apostolok beszédeit saját 
vallomása szerint azok társaitól kapta. (H. E. III. 39, 7.) Eusebius 
ezen ismételt tanúbizonyságából kitűnik, hogy Papias mikor a 
presbyterekre mint tanítóira hivatkozik, a presbyter szó alatt 
semmi esetre sem érthette az apostolokat, hanem csak azok 
tanítványait. Azonkívül Papias Irenaeusnál és Eusebiusnál idézett 
mondásaiban és töredékeiben sehol a presbytereket apostolok-
nak nem nevezi, sem azt a Jánost, akitől tanult, az apostolok 
közé nem sorozza, legfeljebb csak az Úr tanítványának mondja. 
Irenaeus ugyan ezen János alatt az apostolt értette, de Eusebius 
szavai kizárják, hogy Papias az apostolokat vagy akár csak Jánost 
is hallgatta volna. (H. E. III. 39, 2. 7.) 

Továbbá Papias Eusebiusnál élesen megkülönbözteti, sőt 
ellentétbe helyezi az apostolokat, kiknek tanítását csak társaik 
közvetítésével kapta, és Alistiont m e g János presbytert, kiknek 
hallgatója, tehát közvetlen tanítványa volt. (H. E. III. 39, 7.) Azon-
kívül Papias a Márk-evangélium eredetére vonatkozó értesítésé-
ben határozottan János presbyter tanúságára hivatkozik : xa! -toüft' 
ő npetfùxspoç IXeyev. (H. E. III. 39, 15.) Hogy ez a presbyter nem 
János apostol, mint sokan vitatják, hanem János presbyter, Aris-
tion társa, az világosan kitűnik a szövegösszefüggésből. Eusebius 
ugyanis, miután előbb hivatkozott arra, hogy Papias mestereit 
Aristiont és János presbytert művében névszerint említeni s el-
beszéléseiket és hagyományaikat idézni szokta (III. 39, 7. 14.), e 
szokás példája gyanánt közli a Márkról szóló helyet. Ebből két-
ségtelen, hogy Eusebius János presbytert és nem János apostolt 
értette a Papias idézte tekintély alatt. Már pedig itt konkrét 
tényekre, Papias könyvében foglalt közlésekre és hivatkozásokra 
van célzás, melyeket Eusebius félre nem érthetett, és tekintve 
hogy Papias könyve kézen forgott, el sem csavarhatott. Ugy kell 
tehát lenni a dolognak, hogy Papias az apostoltól különböző 
János presbyterről beszélt.1 

1 Márk tanúja alatt az újabb protestánsok többnyire, de némely katho-

Religio, hittud. és bölcs. íolyóirat. 24 
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Sokan azonban épen Papias és Eusebius szavaiból akar-
ják ennek ellenkezőjét bebizonyítani. Ugyanis Papias azt is be-
széli, hogy ő a presbyterek tanítását azok társaitól vagyis tanít-
ványaitól tudakozta (H. E. III. 39, 4.); Eusebius pedig, mint 
láttuk, azt mondja róla, hogy saját vallomása szerint a hitbeli 
dolgokat az apostolok ismerőseitől kapta (H. E. III. 39, 2.) és 
hogy az apostolok beszédeit azok társaitól kapta, Aristionnak és 
János presbyternek ped ig hallgatója volt (H. E. III. 39, 7.). Ebből 
azt következtetik, hogy Papias csak e g y közvetítést számít maga 
és a presbyterek közt, vagy Eusebius szerint maga és az apos-
tolok közt ; ennélfogva a presbyterek társai = az apostolok társai, 
tehát presbyterek = apostolok. Azonban egyik kifejezést sem 
szabad erőltetni és kiélezni, mert akkor ellentétbe jövünk mind-
két irónak más helyeivel. Papias, mint láttuk, máshol világosan 
mondja, hogy maguktól a presbyterektől tanult (III. 39, 3.), ami 
jól megtörténhetet t if jú korában, ha a presbyterek nem az apos-
tolokat, hanem azok tanítványait je lent ik; de akkor csak termé-
szetes, hogy idősebb korában már csak a presbyterek tanítvá-
nyainál tudakozódhatott . Eusebius ped ig az idézett helyeken 
csak azt akarja tagadni, hogy Papias közvetlenül az apostoloktól 
tanult, de nem állítja azt, hogy csak egyszeri közvetítéssel tanult. 
(Úgy látszik Irenaeussal is megesik, hogy a presbytert, kit előbb 
az apostoltanítványok tanítványának mondott, később az apos-
tolok tanítványának nevezi. Adv. haer. IV. 42, 2. 49, 1.) S más 
helyeken Eusebius Papiast magyarázva világosan megkülönböz-
teti a presbytereket az apostoloktól. (Pl. H. E. III. 39, 5. skk.) 

5. De ha maradna is Papiasnál a presbyter szó jelentéséről 
némi kétség, eloszlatja azt maguknak az újszövetségi könyveknek 
és az őskeresztény íróknak nyelvszokása, akiknél (talán a János-
féle kis levelek kivételével) e szó soha sem jelent apostolt vagy 
Krisztus közvetlen tanítványát, hanem az apostolok tanítványát, 
az apostoli hagyomány tanuját, hierarchikus szempontból ped ig 
a hitközség fejeit vagy pedig a püspököket és papokat . 

A szó ezen bibliai és patristikus jelentése m é g az ószövet-
ségből származik. Már Mózes az öregekből alakította a nemzet 
tanácsát (Móz. IV. 11, 16, 24. V. 31, 9.); a zsidó városok élén 
is az öregek tanácsa ál lot t ; sőt hasonló intézmények voltak más 

likusok is János presbytert értik. így Harnack (Chronol. I. 661. 691.), Belser 
(Einleit. 36.) és mások. 
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ókori népeknél is. A Mózes-féle ö regek tanácsának mintájára a 
kereszténység fellépése idején a presbyter szó a zsidóknál eliil-
járókat, a synedrium tanácsosait, a pap i és más családok és az 
iskolák fejeit, a hagyomány letéteményeseit jelentette, mint ez 
többi közt a Makkabeusok könyveinek és az Újszövetségnek sok 
helyéből, úgyszintén Josephus Flaviusból és a ta lmudból kitű-
nik. Az apostoli iratokban e szó m i n d i g hierarchikus rangfoko-
zatot jelent: a hitközség elüljáróit, a püspöki vagy papi rendet, 
vagy a papi testület, a kormányzó tanács, a presbyterium tagját, 
(így Csel. 11, 30. 14, 22. 15, 2. stb. 16, 4. 20, 17. 21, 18. Tim. 
I. 4, 14. 5, 17. 19. Tit. 1, 5. Jak. 5, 14. Pét. I. 5, 1. 5.) Külön-
leges jelentése van Ján. II. 1. és III. l -ben, ahol sz. Jánost (ha 
valóban őt jelenti) nem mint apostolt, sem nem mint püspököt, 
hanem mint per excellentiam elüljárót és tanút, mint pátriárkát, 
s talán magas kora miatt mint kiválóan tiszteletreméltó öreget 
jelenti. (Bővebben 1. alább.) Sőt a presbyterek az apostoloktól 
határozottan meg is vannak különböztetve Jeruzsálemben és az 
apostoli zsinaton. (Csel. 15, 2. 4. 6. 22. sk. 41. 16, 4.) Az apos-
toli atyáknál a presbyter szó hitközségi elüljárót és papot jelent, 
úgyis mint a papi testület vagy tanács, a presbyterium tagját, 
(így Római Kelemen I. levelében a korinthusiakhoz, szent Ignác 
leveleiben és máshol.) 

Különösen megvilágítja azonban Papias helyeit és a pres-
byter szó értelmét a Papiassal szomszédoskorú és szintén kis-
ázsiai eredetű Irenaeus. Többször hivatkozik a presbyterekre, 
mint Jézus életének és tanításának tanúira. Határozottan «az 
apostolok tanítványainak» nevezi őket (Adv. haer. III. 3, 4. IV. 
49, 1. V. 5, 1. 36, 1.; Ep. ad Florin.), kik Ázsiában Jánossal, az 
Úr tanítványával érintkeztek, őt szemtől-szembe látták és hall-
gatták s tőle Jézus tanítását kapták (Adv. haer. II. 33, 3. III. 3, 
4. V. 30, 1. 33, 3.; Epp. ad Flor, et ad Victor.). Ez a János Ire-
naeus szerint a presbyterekkel maradt Traján koráig. (Adv. haer. 
II. 33, 3. III. 3, 4.) Némelyek azonban a presbyterek közül nem-
csak Jánost, hanem más apostolokat is láttak és hallottak. (Adv. 
haer. 11.33, 3.; Epp. ad Flor, et ad Vict.) Akár m a g a Irenaeus 
beszél e helyeken, akár (mint Harnack, Corssen és u tánuk mások 
vitatják) Papias művéből van azok egy része a hivatkozó for-
mulákkal együtt átvéve, annyi bizonyos, hogy Irenaeus — ille-
tőleg már maga Papias — a presbytereket mint a tanúk külön 
osztályát az apostoloktól, névszerint János apostoltól élesen meg-

2 4 * 
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különbözteti . Polykárpot pedig Irenaeus vi lágosan «apostoli 
presbyternek» nevezi (Ep. ad Florin.); máshol — úgy látszik — 
Papiast sorozza a presbyterek közé (Adv. haer. V. 33, 3. sk.). 
Eusebius szerint p e d i g Irenaeus e g y meg nem nevezett «apos-
toli presbyternek» feljegyzéseit és szentírásmagyarázatait közli. 
(Euseb. H. E. V. 8, 8.) Hogy azonban az Irenaeusnál emlegetett 
János tanítvány tulajdonképen a presbyter volna, mint sokan 
vitatják, az hamis; Irenaeus mindenesetre János apostolt érti 
alatta. Megjegyzendő, hogy a presbyter szó Irenaeusnál néha az 
apostolok közvetett tanítványát vagy pedig egyházi rendfoko-
zatot, pápát , püspököt vagy papot is jelent. (Pl. Adv. haer. III. 2, 
2. IV. 40, 2. 41, 1. 42, 2. stb.; Ep. ad Victor.) 

Irenaeusnál tehát a presbyter már mintegy műszó, mely a 
hagyomány első tanúit, az apostolok tanítványait jelenti, de 
magukra az apostolokra vagyis Papias tanúinak első csoport-
jára nem alkalmazható. S e műszót valószínűleg nem Irenaeus 
hozta be, hanem már készen talál ta; tehát a szónak Irenaeus-
féle ér telme lényegében már Papias idejében meglehetett .1 Ire-
naeus a presbytereket általában már nem ismerte, kivéve Poly-
kárpot és talán Papiast, kik még tágabb értelemben a presbyte-
rekhez tartoznak.2 

Zahn, Funk és mások úgy vélik, hogy a presbyter szó 
jelentése az őskereszténységben nem valami absolut meghatározott, 
bizonyos korra vagy személyekre szorítkozó, hanem viszonyla-

1 Harnack szerint Irenaeus a presbyterek fogalmát ( = az apostolok tár-
sai vagy tanítványai) Papiastól vette át. Ugyanis Irenaeus idéző formulái, 
melyekben a presbytereket az apostolok társainak vagy tanítványainak mondja, 
többször annyira beleszövődnek a Papiasból vett idézetekbe, hogy abból ki 
nem szakíthatok (pl. Adv. haer. II. 33, 3. V. 33, 3.) ; tehát az idéző formulákkal 
együtt a presbytereknek Ireneus-féle meghatározása is tulajdonképen Papiasra 
megy vissza. (Chronol, I. 337. 656—658.) 

2 Irenaeus világosan mondja, hogy serdülő korában Polykárpot, János és 
más apostolok tanítványát ismerte és hallgatta (Adv. haer. III. 3, 4. ; Ep. ad 
Florin.) ; de hogy Papiast ismerte volna, azt nem mondja, ezt Jeromos állítja 
(Ep. 75. vei 29. ad Theodor. 3.). Harnack szerint Irenaeus nem igényli magának, 
hogy ő a presbyterekkel személyes összeköttetésben volt vagy hogy Papiast 
személyesen ismerte. Amit a presbyterekről és azok tanításairól közöl, annak 
forrása — Polykárpra visszamenő ifjúkori emlékein kívül — csak Papias müve 
volt, melyben a presbyterek hagyományai és tanításai voltak összegyűjtve. 
Néha azonban hivatkozik egy presbyterre, kit maga is hallgatott . (Adv. haer. 
IV. 42, 2—49, 1.) Ez talán Polykárp vagy inkább valamely közvetett apostol-
tanítvány. (Chronol. I. 331. skk. 336—340. 656.) 
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gos és a beszélő kora szerint változó. Zahn szerint a presbyter 
szó Papiasnál fogalmilag ugyanazt jelenti mint Irenaeusnál, t. i. 
jelenti a közvetlenül megelőző nemzedékhez tartozó, ritkulni 
kezdő, részben már el is halt tanítókat, akik természetesen a 
következő jelen nemzedék vagy a beszélő időbeli helyzete sze-
rint más és más konkrét személyek. Papias presbyterei, kiktől 
közvetlen értesüléseket is szerzett, még az Úr személyes tanít-
ványai voltak, i Funk szerint a presbyter szó úgy Papiasnál mint 
Irenaeusnál csak az előző kor tekintélyeit jelenti, nem pedig 
hivatalt vagy méltóságot (non officium vel dignitatem, sed aeta-
tem dénotât); tehát Papiasnál az apostolokat és az Úr más 
tanítványait, mint a keresztény vallás legrégibb tanúit, míg a 
későbbi nemzedékhez tartozó Irenaeusnál már az apostolok tanít-
ványait vagyis az apostoli korra következő nemzedéket.2 

Azonban Papiasból kitűnik, hogy nála a presbyter fogal-
mában nem a kor, nem az öregség, nem az előbbi nemzedék-
hez tartozás a fő, hanem a tanúság, a tekintély, Krisztus és az 
apostolok tanításának közvetítése, ami az Úr közvetlen tanítvá-
nyaival (esetleg magával az Úrral) való érintkezésre és a tőlük 
nyert értesülésre támaszkodik. Ez tehát nem pusztán a követ-
kező nemzedékhez való viszony, mely nemzedékről nemzedékre 
száll, hanem egy múlt nemzedékkel és múlt tényekkel való 
változatlan összeköttetés és a presbyterekben olyan tulajdonság, 
mely a dolog természeténél fogva nem mehetett át a következő 
nemzedékre. Akik az apostolok személyes ismeretségével és 
hallgatásával nem dicsekedhettek, már nem lehettek az apostoli 
hagyomány ilyen közvetlen és elsőrangú tanúi. Különben a 
presbyter cím öröklésének útjában állott az is, hogy e szó 
csakhamar egészen az egyházi rend és hivatal jelölésére szorult. 
Papias szövege pedig mint láttuk, épen nem kedvez azon föl-

1 így Zahn különböző helyeken, kivált Forschungen, VI. 78. skk. 88. skk. 
133. sk. 144. és Einleitung, II. 221. sk. Zahnt követi nálunk Martin A. '(I. m. 
92. sk.) Máshol azonban Zahn azt mondja, hogy a presbyterek Kisázsiában 
Jézus személyes tanítványai voltak, az első keresztény nemzedék tagjai, kik 
kortársaikat túlélték s az I. század vége felé már igen öregek és a következő 
nemzedék tanitói voltak, akikben a kisázsiai keresztények mintegy lelki atyáikat 
tisztelték. Szent János apostol is e címet viseli kitüntető értelemben és tiszte-
letből (Ehrentitel), úgy a János-féle két kis levélben mint Papiasnál. (Forschun-
gen. VI. 144. 179—181.) Ebből úgy látszik, mintha Zahn a presbyterséget 
mégis bizonyos határozott korhoz és személyekhez kötött minőségnek tekintené. 

2 Funk, Patres apóst. I. 352. 
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fogásnak, hogy a presbyterek az Úr tanítványai vagy apostolai ; 
Irenaeus szövege meg egyenesen tagadja azt. Igaz, hogy a 
presbyter fogalma Papiasnál és Irenaeusnál lényegében azonos 
de nem csak fogalmilag, hanem konkrét vonatkozásában is 
vagyis nem oly értelemben, hogy mindegyiknél ugyanazon fokú 
viszonyt jelenti, de máshonnan számítva visszafelé, hanem abso-
lut értelemben, tudniillik az apostolokhoz mint mozdulatlan 
ponthoz viszonyítva. Legfel jebb az a különbség, hogy Irenaeus 
már az apostoli kort túlélő tanítványok (János apostol vagy 
talán János presbyter) elkésett II. századi tanítványait, pl. Papiast, 
Polykarpot is, ahogy látszik, a presbyterek közé sorozza s a 
presbytereket az apostoloktól és az Ú r közvetlen tanítványaitól 
még élesebben megkülönbözteti . Csak ennyiben lehet mondani, 
hogy Irenaeusnál a presbyterek fogalma már kissé eltolódott 
de az apostolokkal való érintkezéstől el nem szakadt. A pres-
byter szónak későbbi nemzedékekre való átvitele szerintünk 
csak módosított értelemben történhetett. De épen ez az átvitel 
bizonyítja, hogy a szó eredetileg nem jelenthette az apostolo-
kat és pláne nem lehetett azoknak valami kitüntető címe. Mert 
az apostoloknak oly különleges állásuk és méltóságuk volt, hogy 
abban velük senki sem osztozhatott, mint ahogy pl. az apostol 
vagy Krisztus tanítványa címet sem örökölte tőlük a következő 
n emzedék, jóllehet e szók jelentésük szerint arra is ráillettek 
volna.1 

A presbyter szó tehát a II. század elején a Papiasnál hasz-
nált kitüntető értelemben nem volt valamely határozott és állandó 
hivatal vagy szervezett testület neve, hanem a tekintélyek egy 
ideiglenes csoport jáé; tehát átmeneti elnevezés az, mely a kö-
vetkező nemzedék álláspontjáról visszafelé nézve jelentette az 
apostolok tekintélyesebb közvetlen tanítványait és utódait, kik-
nek azok a keresztény tanítást a maguk bizonyságával átadták, 

1 Zahn arra is hivatkozik, hogy Alex. Kelemen is ol ^psaßu-cspoi-nak 
nevezi tanítóit, egyet pedig, kit legjobban becsült és szeretett, t. i. Pantaenust 
per excellentiam ő jipsaßij-cepos-nak. Hasonlókép Origenei és Hippolytus. (Zahn, 
Forschungen. III. 156. skk. VI. 79. sk. 144.) Azonban ez már a presbyter 
szónak egészen más jelentése ; itt már nem a hagyomány tanúiról, hanem egy-
házi rendfokozatról vagy hivatalról, vagy pedig egyszerűen tekintélyes öregek-
ről, öregebb tanítókról van szó. Kelemen és Origenes korában már nem élhet-
tek apostoltanitványok, miértis érthető, hogy a presbyter szó jelentése megvál-
tozott, fölvette etymologikus és hierarchiai jelentését. Azért ebből nem lehet 
visszakövetkeztetni Papias korára. 
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vagyis az apostoli hagyomány első tanúit és őreit, természetesen 
főleg azokat, akik magasabb életkorukkal a következő nemzedék 
korába benyúltak. Ilyen értelemben lehet mondani, hogy azok 
az előbbi nemzedékhez, az apostolokra következő első és leg-
régibb nemzedékhez tartoztak. Ezek bizonyára egyúttal az egy-
házak fő elüljárói és papok is voltak, tehát nemcsak koruknál, 
hanem hivataluknál fogva is méltán nyerték az öregek, presby-
terek nevét. Mivel az apostolok már akkor (talán János kivételé-
vel) nem éltek, a presbyterek voltak a hagyomány legrégibb 
hozzáférhető tanúi és fő letéteményesei, az őskereszténység leg-
nagyobb élő tekintélyei, kik az új nemzedéktől lényegesen kü-
lönböztek s mintegy külön osztályt képeztek azáltal, hogy az 
apostolok tanításának közvetlen tanúi voltak. Az apostolokat és az 
Úr más tanítványait nem nevezték presbytereknek, mert bár ők 
még egy nemzedékkel öregebbek voltak, már saját külön és 
minden emberi tekintély felett álló névvel bír tak; legfel jebb 
János viselhette per excellentiam e nevet, ki hosszú életével be-
nyúlt a presbyterek korába, mint az élő pátriárkák pátriárkája. 
Viszont az apostoltanítványok teljes kihalása után ez az elneve-
zés ilyen értelemben megszűnt, mert akkor már öregek és fia-
talok egyaránt közvetett tanítványok voltak, s különben is a hie-
rarchiai műszók megállapodásával ez az elnevezés egészen a papi 
rendfokozathoz tapadt vagy nyelvtani jelentése szerint egysze-
rűen a tekintélyes életkor jelölésére szorítkozott.1 

1 A Papias-féle presbyter szó jelentéséről sokféle vélemény van, melyeket 
négy csoportra lehet visszavezetni : a) A bibliai és patristikus nyelvszokás, 
úgyszintén a mai theologiai műnyelv első pillanatra azt a gondolatot ébreszt-
hetnék, hogy a presbyter elnevezés hierarchiai fokot, egyházi rendet (papokat, 
püspököket) vagy egyházi és hitközségi elüljárókat jelent. De ez a vélemény 
tarthatatlan. Papias szemlátomást nagytekintélyű tanítókról, a hagyomány első-
rangú tanúiról beszél, akik a hagyomány forrásaival az apostolokkal még 
összeköttetésben álltak. Pap és elüljáró minden egyházban volt, köztük sokan, 
kik az apostolokat és első hithirdetőket nem ismerték ; ezek tehát nem lehettek 
mindannyian különös tekintélyek a hagyomány dolgában, kivált Papiasra nézve, 
aki soknál bizonyára öregebb és maga is püspök, sőt talán János apostol tanít-
ványa volt. b) Némelyek a presbyterek alatt egyszerűen az apostolokat és az 
Úr más közvetlen tanítványait, vagy épen csak az előbbieket értik. Ez, mint 
láttuk, igen nagy nehézségekbe ütközik, c) Mások általában az előbbi nemze-
déket vagy annak hátramaradt embereit, a hagyomány előző láncszemét, a 
tiszteletreméltó és nagytekintélyű öreg hittanítókat értik, kiknek szerepe és 
elnevezése átment a következő nemzedékre s kik Papias idejében még az apos-
tolokkal érintkeztek. Erre is megfeleltünk a fentebbiekben, d) Negyedik azon 
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6. Megvilágít ja a kérdést Papiasnak az apostolokhoz való 
viszonya. 

Hogy Papias az apostoloknak vagy az Úr más tanítványai-
nak — János apostolt (vagy talán Aristiont és János presbytert) 
kivéve — közvetlen hallgatója lett volna, az chronologiai lehetet-
lenség. Papias művét Kr. u. 130. körül (vagy kevéssel azután) 
í rhat taj i mert Irenaeus őt «régi embernek» nevezi (Adv. haer. 
V. 33, 4.), a Sidetes-töredékben pedig maga Papias említi, hogy 
akiket Krisztus feltámasztott, azok Hadrián idejéig (117—138.) 
éltek, tehát ő maga is legalább Hadrián alatt írt. Mivel Papias 
akkor már valószínűleg püspök, tehát éret tebb korú ember volt,2 

élete visszanyúlik az I. század utolsó t izedeibe; de e lőbb mint 
70. körül m é g sem születhetett. Mire tehát Papias felserdült, az 
apostolok és Krisztus más tanítványai már legnagyobbrészt el-
haltak; csak kivételesen élhetett még egy-kettő, mint János apos-
tol vagy talán Aristion és János presbyter. 3 S maga Papias 
Eusebius szerint magát nem az. apostolok hallgatójának, hanem 
azok társai, a presbyterek tanítványának mondta. (Euseb. H. E. 
III. 39, 2. 7.) Azért Papias általában csak az apostoltanítványok 
hallgatója lehetett, az is csak ifjú korában, ami körülbelül az 
I. század utolsó évtizedébe esik. Erről az időről mondja, hogy 
«egykor (TOTS)» a presbyterektől tanult és a tanultakat jól emlé-
kezetbe véste. (H. E. III. 39, 3. v. ö. 15.) De úgy látszik ettől az 
időtől megkülönbözteti tudakozódása (áváxpovov) idejét, mikor már 
a presbyterek tanítványaitól kérdezősködött a presbyterek mult 
beszédeiről (H. E. 39, 4.), ami tehát egy nemzedékkel későbbre, 
talán püspök korára, mindenesetre a II. századba, annak való-
színűleg nem is a legelejére esik.4 Ekkor már az apostoloknak 

vélemény, melyet mi előadtunk, hogy t. i. a presbyterek az apostolok közvet-
len tanítványai, a hagyomány első tanúi. Sokan azonban e véleményeket com-
binálják és módosítják. 

1 Harnack szerint 140 (145)—160. közt ; Zahn szerint 125—130. közt írt. 
(Harnack, Chronol. I. 656.; Zahn, Forschungen. VI. 112.) 

2 Hogy az első századokbari presbyterekké és annál inkább püspökökké 
csak érettebb korú emberek lettek, azt adatokkal bizonyítja Zahn. (Forschun-
gen. VI. 28. 1.) 

3 Papias még Fülöp diakónusnak leányaival is érintkezett. (Euseb. H. 
E. III. 39, 9.) 

4 Zahn azt véli, hogy Papias már 60—70. körül született (Forschungen, 
VI. 112.), és i f júságában (zo-s) Aristion, János és más presbyterektől közvet-
lenül tanult, de későbbi kérdezősködése (az áváxptvov) idején, ami még 100. 
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is többnyire csak közvetett tanítványaival vagy legfel jebb még 
János apostolnak közvetlen tanítványaival érintkezhetett. Papias 
tehát püspöksége és írása idején az apostolok tanítását rend-
szerint kettős, illetőleg Jánosét egyes közvetítés út ján kapta. Ter-
mészetesen az apostol-tanítványok vagyis presbyterek kihalása 
sem egyszerre, hanem lassankint történt. Azért Papias egyidejű-
leg még az apostolok közvetlen és közvetett tanítványaival, azaz 
presbyterekkel és presbytertanítványokkal érintkezhetett. 

Papias tehát általában az apostolok tanítványa nem lehetett 
és így tanítói a presbyterek sem lehetnek az apostolok. De talán 
(a hagyomány szerint hosszúéletű) János apostol tanítványa volt 
vagy vele legalább érintkezett? Ő maga a fenmaradt idézetek-
ben ezt sem állí t ja; Eusebius szerint pedig magát az apostolok 
tanítványának egyáltalában nem mondta, hanem Aristion és János 
presbyter hallgatójának vallotta. (H. E. III. 39, 2. 7.) De határo-
zottan János apostol tanítványának mondják Papiast Irenaeus és 
utána sokan.i Ujabb időben azonban némelyek kétségbe vonják, 
hogy Papias János apostolnak tanítványa vagy személyes isme-
rőse lett volna; valójában legfeljebb csak János presbyter tanít-

előtt történt, már nem élt János presbyter és Aristion lakóhelyén, tehát ezeket 
meg sem kérdezhette, mert egyházi hivatala őt Hierapolishoz kötötte (For-
schungen, VI. 141.). De Zahn túlságos koránra teszi Papias kérdezősködése 
idejét. 

1 Irenaeus szerint Papias János hallgatója (áxouaxYjs, auditor) és Polykárp 
társa volt, s maga is úgy látszik a presbyterek közé tartozott. (Adv. haer. V. 
33, 4.) Eusebius Chroniconja is János apostol hallgatóinak mondja Papiast, 
Polykárpot és Ignácot. (Chron. II. ad. an 1. Trajani.) Sz. Jeromos mondja egy 
helyen, hogy Irenaeus Papiasnak, János evangelista hallgatójának tanítványa 
volt. (Ep. 75. vei 29. ad Theodoram 3. V. ö. Vir. ill. 18.) Sidetes Fülöp V. 
századi egyháztörténetének egy töredéke (Cod. Baroccianus 142., ed. de Boor; 
1. alább) János apostol hallgatójának, Anastasius Sinaita pedig (VII. század) 
János apostol és evangelista tanítványának nevezi Papiast (Anast. Sin. Con-
templ. anag. in Hexaëm. I. et VII. Migne, P. O. 89,860.962. Gebhardt-Har-
nack-Zahn, Patr. apóst. op. II. 1. Ed. II. Lipsiae, 1878. 95. 1. Funk, Patres 
apóst. I. 364. sk.). Egy vatikáni kódex latin János-evangéliumának bevezetése 
szerint Papias János evangelista kedves tanítványa volt. (Cod. Vatic. Alex. 
Nr. 14. Bibi. Lat. saec. IX. Gebh.-Harn.-Zahn, Patr. ap. op. II. 1. 101. skk. 
Funk, Pat r . ap. I. 373.) — Azonban valamennyi hely úgy látszik Irenaeusra 
támaszkodik, kit a Chronicon, Jeromos és a (kétes) Sidetes-töredék ugyanazon 
szövegben említenek is. Eusebius Egyháztörténetében a Chronicon állítását 
korrigálja s azt mondja, hogy Papias magát János presbyter hallgatójának val-
lotta. (H. E. III. 39, 2. 7.) Anastasius és az említett evangéliumkódex azon-
kívül nagyon ujak, tehát bizonyságuknak kevés súlya van. 
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ványának mondják, kit Irenaeus gyermekkorában félreértve Po-
lykárp beszédét, az apostollal összetévesztett.1 János apostol állí-
tólag nem is volt Kisázsiában, hol Papias élt. (L. alább.) 

Annyi bizonyos, hogy Irenaeus azon János alatt, kinek sze-
rinte Papias (és Polykárp) tanítványa volt, a kisázsiai Jánost, az 
Úr kebelén nyugvó tanítványt, az apostolt érti (Adv. haer. II. 33, 
3. III. 1, 2. 3, 4. V. 33, 3. sk., Ep. ad Florin.) ; más keresztény 
Jánosról nem is beszél. Az pedig, hogy a két Jánost összeté-
vesztette volna, nehezen hihető. Akárki volt is a kisázsiai hosszú-
életű János, annak tanítványai és személyes ismerősei csaknem a 
II. század közepéig, tehát Irenaeus gyermekkoráig éltek, s így a 
kisázsiai Irenaeus nem volt egyedül Polykárp tanúságára és saját 
gyermekkori emlékeire utalva. Hihetetlen is, hogy olyan hires 
ember kiléte, amilyen a kisázsiai János volt, néhány évtized alatt 
feledésbe ment vagy mással összezavarható lett volna. Chro-
nologiai szempontból semmi nehézségbe nem ütközik az, hogy 
Papias mint ifjú az I. század végéig élő János apostolt hallgat-
hatta. János apostolnak Kisázsiában való életét ped ig alaptalanul 
vonják kétségbe, mint alább látni fogjuk. 

Irenaeusnak tehát igaza lehet annyiban, hogy Papias ifjú 
korában az öreg János apostolt messziről vagy futólagosan is-
merte és hallotta; de szoros ér telemben vett tanítványa mégis 
aligha volt.2 Mert ha csakugyan az lett volna, akkor nem tudakozná 
a presbyterek beszédeit azok társaitól, tehát az apostolok taní-
tását már harmadkézből, hanem egyszerűen a János apostoltól 
kapott saját személyes értesüléseiből merítene és azokra hivat-
koznék. Lehetett azonban Papias a presbyter Jánosnak valódi 

1 így Keim, Schölten, Holtzmann H. J. stb. s ú jabban Harnack (Chro-
nol. I. 326. skk. 656. sk. 667. sk. 679.), Schwartz E. (Über den Tod der Söhne 
Zebedaei. Abhandl. der kön. Ges. d. Wiss. zu Göttingen. Philol. hist. Kl. N . 
F. VII. 5. Berlin, 1904. 47. 1.), Bousset (Die Offenbarung Joh. VI. Aufl. Got-
ting. 1905. 40. sk.) — Harnack megengedi, hogy Papias talán János presbyter 
tanítványa lehetett ; ez legjobban megmagyarázná Irenaeus és mások tévedését, 
kik őt János apostol tanítványává tették. (Chronol. I. 667.) Weiffenbach és 
Weizsäcker szerint azonban Papias még János presbytert sem hallgatta. (Weif-
fenbach, Jahrb. für prot. Theol. 1877. 325. 451. skk. Weizsäcker, Das apostol. 
Zeitalter. II. Aufl. Freiburg Br. 1892. 482. 1.) 

2 Belser szerint is semmi érdemleges dolgot nem tanult tőle. (Einleit. 
36. 1.) Különben, hogy Papias szt. János apostol tanítványa volt, azt protestáns 
részről is vallják : Hengstenberg, Riggenbach, Zahn, Leimbach (legalább ifjú 
korában lehetett az) stb. 
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tanítványa, mint arról Eusebius Papias saját vallomása és műve 
alapján határozottan tanúskodik (H. E. III. 39, 7.' 14.) ; mer t a 
presbyter sz. János apostolnál, kinek úgy látszik tanítványa és 
u tód ja volt, f iatalabb lehetett, sőt rövidebb vagy hosszabb idő-
vel túlélhette. 

Vonjuk le már most az előadottakból a következtetést. 
Ha Papias beszédében logika és ér te lem van, akkor a két 

Jánost megkülönböztet i s a presbyter János alatt nem az apos-
tolt, hanem az apostolok valamely társát vagy tanítványát érti. 
Feltéve természetesen, hogy a szöveg az illető helyen nincs 
megromolva. Azonban szövegromlást ok nélkül feltételezni nem 
szabad, pl. az egyik Jánost törölni, mint némelyek teszik. Hauss-
leiter J. (miként már előbb Renan) az első János nevét a fel-
sorolt apostolok közt utólagos betoldásnak tartja. Állítólag Pa-
pias három pár apostolt akar felsorolni, tehát a hetedik, t. i. 
János felesleges és zavarja a rendet .1 De ez puszta föltevés, 
melynek a szövegemlékek egyhangúlag ellenmondanak.2 Nem 
is segít a törlés e helyen semmit, mert Eusebius az egész 
Papias-féle könyv ismeretével abból a két Jánost olvasta ki, 
tehát nemcsak az idézett hely, hanem Papias egész szövege 
vagy egész könyve kellett hogy feltételezze a két Jánost. Arra 
sincs jogunk, hogy Papiasnál félreértést vagy tévedést tételezzünk 
fel. Mivel ő maga a kisázsiai János tanítványa volt (Irenaeus, 
Adv. haer. V. 33, 4. Eusebius, H. E. III. 39, 7. 14. sk.), jólérte-
sültségében nem lehet kételkedni. Igaz, hogy Eusebius gyenge 
tehetségű embernek mondja (H. E. III. 39, 13.) és fenmaradt 
töredékei is csakugyan homályosak és zavarosak; de itt maga-
tapasztalta tényről tanúskodik, amihez nem kellett sok ész. Kü-
lönben Eusebius úgy látszik csak a chiliasmus miatt van róla 
olyan rossz véleménnyel. S egyéb tanúbizonyságokon kívül 
Alexandriai Dénesnek az Apokalypsis kérdésében elfoglalt állás-
pont ja és az efezusi két sír is a két János mellett szól, tehát 
megerősíti Papias értesítését. 

Budapest. Dr. Székely István. 
(Folytatása következik.) 

1 Der kleinasiatische Presbyter Johannes vor der Kritik. Theol. Littera-
turbl. 1896. 467. sk. V. ö. Renan, L'Antéchrist. Paris, 1873. 562. 1. 

2 Haussleiterrel szemben 1. Zahn, Forschungen. VI. 145. sk. 
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A z UNITÁRIUSOKRÓL a legtöbben azt tudják, hogy ezek nem hisznek 
A a Szentháromságban s ezért keresztségük kétes értékű. Egye-
sek Demkó jogi tankönyve alapján még azt is tartják az unitá-
riusokról, hogy kétes keresztségük miatt unitáriusnak katholikus-
sal való házasságkötése előtt vagy fölmentést kell kérni a val-
láskülönbség (disparitas cultus) bontó akadály alól, vagy hogy 
ezt a házassági akadályt megszüntessük, az unitárius felet fölté-
telesen újra kell keresztelni.i A gyakorlatban hallottam már 
nemcsak Demkó javaslata második részének alkalmazásáról, hanem 
arról is, hogy van katholikus plébános, aki unitárius gyermeke-
ket rokonaik, esetleg (vegyesházasságnál) az anya beleegyezésé-
vel újra keresztel, anélkül azonban, hogy a katholikus nevelés 
biztosítását elintézné. 

Mivel a kérdéssel dogmatikus és nem annyira egyházjogi 
szempontból akarok foglalkozni, először is azt óhajtom tisztázni : 
következik-e abból, hogy az unitáriusok keresztsége általános 
fölfogás szerint kétes érvényű, hogy katholikusnak unitáriussal 
történő házasságkötésénél érvénytelen házasság elkerülése végett 
a pápai fölmentés mellőzése esetében az unitárius felet újra kell 
keresztelni ? A kérdésre teljes világosságot vet Hanuy-nak a 
vegyesházasságról írt monográfiája.2 A tagadólagos felelet azon 
alapszik, hogy «a házasságkötés érvényessége tekintetében (vagyis 
a «cultus disparitatis» fönforgása tekintetében) az egyházjog nem 
követeli meg a keresztség bizonyosságát, sőt ellenkezőleg, mind-
azon esetekben, midőn a keresztség ténye, avagy érvényessége 
csak kétes (anélkül, hogy ellenkezője biztos volna), a keresztség 
ténye, illetőleg érvényessége mellett jogvélelmet állít föl, ame-

1 Demkó, Jus Ecclesiasticum. Eger 1888. II. 689. 1. 
2 Hanuy, A vegyesházasságokra vonatkozó tételes jog és gyakorlati eljá-

rás. Pécs 1904. 15—21. 11. 
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lyet minden egyes esetben bizonyítékokkal kell megdönten i ; 
ilyen bizonyítékok nélkül vagyis a kétely fönmaradása esetében 
a keresztség kiszolgáltatottnak, illetőleg érvényesnek tekintetik, 
az ilyen egyénnek egy biztosan megkeresztelt egyénnel való 
házassága keresztények közti házasságnak tekintetik és érvényes-
nek tekintetik a jövőben m é g akkor is, ha a házasság megkö-
tése után a keresztség hiánya, illetőleg érvénytelensége bebizo-
nyulna.»1 

Most térek rá arra a kérdésre, hogy vájjon csakugyan kétes 
értékü-e az unitáriusok keresztsége ? Az föltétlenül igaz, hogy az 
unitáriusok nem hisznek a Szentháromságban. Ám ebből még 
nem következik, hogy az általuk kiszolgáltatott keresztség nem 
lehet biztos érvényességű, mert a trienti zsinat ünnepélyesen 
kijelentette, hogy a keresztség érvényessége a kiszolgáltatóban 
nem követel hitet.2 Nálunk az általános fölfogás az, hogy az 
unitáriusok keresztségének érvényessége kétes. Mindenesetre elő-
segítették ennek a nézetnek az elterjedését azok a rendelkezések, 
melyeket az unitáriusok keresztségére vonatkozólag az 1858-i 
esztergomi tartományi zsinat és az 1913-i gyulafehérvári egyház-
megyei zsinat ad. Az első szerint: «Sectae Socinianorum seu 
Unitariorum addicti, ad s inum Catholicae Ecclesiae venire cupi-
entes vei saltern matrimonium cum catholico individuo inire 
desiderantes (!), ob gravia, quae validitati Baptismatis apud eos 
collati obstant dubia, sub conditione baptizentur».3 Az 1913-i 
erdélyegyházmegyei zsinat ped ig így intézkedik: «Unitarii, si ad 
ecclesiam catholicam convertentur, sub conditione — si non es 

baptizat—-baptizandi sunt».4 Az esztergomi tartományi zsinat 
3. 

még a cultus disparitas fönforgására is gondol , a gyulafehérvári 
egyházmegyei zsinat a föltételes újrakeresztelést csak a katho-
likus egyházba való visszatérés esetére írja elő. Az első kifeje-
zetten komoly kétségeket támaszt az unitáriusok által kiszolgál-
tatott keresztség érvényessége ellen, a második csak hallgatagon 

•U . ott. 17.1. 
2 Sess. VII. de bapt. can. 4 : S. q. d., baptismum qui etiam datur a 

haereticis in nomine Patris et Filii et Spiritus S. cum intentione faciendi quod 
facit Ecclesia, non esse verum baptismum, a. s. 

3 Titulus III. De sacr. 2. De bapt. 3. — Décréta et acta conc. prov. 
Strig. a. D. 1858. Pestini 1859. 32.1. 

4 P. II. c. 1. Acta et decr. synodi dioec. Transsilv. Gyulafehérvár 
1913. 11.1. 
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van ezen a véleményen. Azt hiszem, a zsinatok tekintélye ellen 
nem történik sérelem, ha kissé közelebbről, unitárius források 
alapján vizsgáljuk meg az unitáriusok kétesnek mondott kereszt-
ségét. 

Mint minden szentség, úgy a keresztség érvényessége is a 
kiszolgáltató részéről három föltétel teljesítésén, az anyag, az 
alak és a szándék helyes betartásán nyugszik. Az unitáriusok 
keresztségének alakját és anyagát természetesen szertartásköny-
veik és hittankönyveik alapján kell megállapítanunk. Az • unitá-
riusok jelenlegi használatban levő szertartáskönyvének (Rituale) 
Fcrencz József, Egyházszertartási dolgozatok (Agenda) Bp. 1878, 
cimű könyvet tekinthetjük. E könyv szerint: «A keresztség, min 
a , keresztény anyaszentegyházba beavatási szertartás lényege, 
unitárius hitelvek szerint abban áll, hogy a keresztelő lelkész a 
keresztanya által annak végrehajtása alatt karjára vett csecsemő 
fejére kegyes h ivek által e célra készített kehelyből tiszta, ter-
mészetes vizet öntvén, e szókat mondja: Én tégedet N. megke-
resztellek Atyának, Fiának, Szent Léleknek nevében». (5.1.) Később 
pedig, a rubrikális részben így í r : «Mily nevet kívánnak a szü-
lők e kisdednek adatni? Kijelentvén ezek akaratjukat: a tiszta 
víznek fejére öntése közben a lelkész e szókat mondja: Én tége-
det N. megkeresztellek Atyának, Fiúnak, Szent Léleknek nevé-
ben.». (9. 1.) 

Ez a könyv természeténél fogva lelkészek számára készült. 
Műveltebbek és felsőbb iskolák használatára az Unitárius Kis 
Tüköralsóbb hitoktatásra pedig az Unitárius Káté2 szolgál. 
Az Unitárius Kis Tükörben a keresztség anyagára és alakjára 
nézve ezt olvassuk: «A keresztelés formája ez: «Én keresztellek 
tégedet N. Atyának, Fiúnak és Szent Léleknek nevében». «Történik 
pedig úgy, hogy a p a p . . . a gyermek fejére tiszta vizet önt, mi-
alatt elmondja a keresztelési formát». (183—4 11.) Az Unitárius 
Káté pedig erre a kérdésre : Miképen történik a keresztelés ? — 
így felel: «A keresztelés úgy történik, hogy a pap, akinek köte-
lessége a keresztelést végrehajtani, a csecsemő fejére tiszta vizet 
önt, mialatt a gyermeknek keresztnevét és ezeket a szókat 
mond ja : Én keresztellek tégedet Atyának, Fiúnak és Szent Lélek-
nek nevében». (111. 1.) 

1 Unitárius Kis Tükör.3 Irta Ferencz József. Kolozsvár 1300. 
2 Ferencz, Unitárius Káté tekintettel a konfirmációi vallástanításra.9 Ko-

lozsvár 1912. 
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Ezen adatok alapján kimondhatjuk, hogy az unitáriusok, 
dacára hogy nem vallják a Szentháromságot, vagyis unitáriusok, 
a keresztség kiszolgáltatásánál megtartották a trinitárius formát. 
Mielőtt ennek a ténynek a történeti okát megállapítanék, vizs-
gál juk még meg az unitárius keresztségnek most megismert 
anyagát és alakját. Az anyag tiszta, természetes víz ; alak a három 
isteni személy nevében történő keresztelés. Az anyag és alak 
viszonya egészen j ó : valamennyi forrás szerint ezek alkalmazása 
egyszerre történik. Magánál az alaknál a katholikus keresztelés-
től van egy kis eltérés. Az unitárius keresztelés alakjánál ugyanis 
az isteni személyek nevei között vagy nincs kötőszócska, ami a 
személyek különállóságát világosan mutatja vagy csak a harma-
dik isteni személy neve előtt találjuk ezt. Noldini a kötőszó 
kitételét valamennyi isteni személy neve előtt oly fontosnak 
tartja, hogy szerinte ennek hiánya a keresztség alakját s így 
magát a keresztséget kétessé teszi. Ez első látszatra teljesen igaz 
lehet az általa fölhozott példákan az ő indokolása alapján: 
«Ego te baptizo in nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti (omis-
sio et) quia ultima verba ex se potius significare videntur pro-
prietatem Filii quam distinctam personam, praesertim si et ante 
nomen Filii interponitur».1 Oury azonban, aki a kötőszócska 
kitételét nem tartja föltétlenül szükségesnek,2 hivatkozik kongre-
gációi határozatra, mely még a Noldin által fölhozott, valóban 
kétesnek látszó keresztségi alakot is érvényesnek nyilvánította: 
S. C. C. formám Ego te baptizo in nomine Patris et Filii, Spiri-
tus Sancti validant dectaravit.3 Az unitáriusok keresztségénél az 
alak ennyire nem kétséges. Agendájukban, ami pedig a mi szem-
pontunkból fontosabb mint a Kis Tükör vagy a Káté, mert hisz 
a keresztelés bizonyára az Agenda alapján történik, egyik isteni 
személy neve előtt sem látjuk az elválasztó kötőszót, ami a sze-
mélyek különbözőségét félreérthetetlenül mutatja. Ha a kötőszó 
kitételével jobban érzik is a személyek különállósága, a három 
isteni személy nevének egyszerű fölsorolása sem bizonyít sem-
mit ezen igazság ellen. Gury tényleg nem tartja föltétlenül 
szükségesnek a kötőszók kitételét. De abban az esetben is, ha 
valaki az Unitárius Kis Tükör vagy az Unitárius Káté alapján 
használja is a keresztség formáját : Én tégedet keresztellek, Atyá-

1 Noldin, Summa Theol. Mor. III.11 (De sacramentis). Oeniponte 1914.73. 1. 
2 Gury, Comp. Theol. Morális4 Ratisbonae 1868. 519.1. 
3 U . ott 1. jegyzet. Anal. I. P. ser. 8. col. 1608. n. 141. 
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nak, Fiúnak és Szent Léleknek nevében, nem állunk kétséges 
formával szemben: a S. C. C. m é g azt a kétségesebbnek látszó 
alakot is érvényesnek nyilvánította, mely a kötőszót csupán a 
második isteni személy neve előtt teszi ki s így könnyen föl-
keltheti a gyanút, amit Noldin említ. Atyának, Fiúnak és Szent 
Léleknek nevében alak ennyire nem veszedelmes. Ha tehát az 
érvényes, úgy ezt is teljes joggal érvényesnek mondhat juk. Az 
Unitárius Kis Tükör és az Unitárius Káté alakjánál a kötőszócska 
egyszeri, a harmadik isteni személy előtt való kitételével csak az 
itt természetesen számba nem jöhető nyelv szelleme érvényesült, 
mely több tag fölsorolásánál csak az utolsó tag előtt teszi ki a 
kötőszót. Különben annak, hogy az Unitárius Kis Tükör és Káté 
a keresztség alakját így használja, ezenkívül történeti oka is 
lehet, mint látni fogjuk. 

Szükséges még a szentségek s így a keresztség érvényes-
ségéhez megfelelő szándék is: azt végbevinni, amit az egyház 
akar tenni ; 1 nem épen a katholikus egyház, hanem Krisztus 
egyháza, melynek a protestánsok épen a saját egyházukat gon-
dolják.2 Ez e lég ; ha csak kifejezetten nem akarnak a katholikus 
egyház ellen tenni, ezzel a szándékkal a többi szükséges kellék 
jelenlétében az eretnekek is érvényesen keresztelnek.3 Az unitá-
riusok épen úgy, mint a többi protestánsok a keresztséget az 
egyházba való belépésnek tekintik. «A keresztség a keresztény 
anyaszentegyházba beavatási szertartás».4 Ha belső megigazulást 
eszközlő, azaz bűnt eltörlő erőt nem is tulajdonítanak a kereszt-
ségnek,5 annyi tény, hogy a katholikus egyházzal szemben nem 
akarnak ellenkezőt tenni s így ez a követelmény (megfelelő 
szándék) sem kifogásolható lényegben és valami jobban, mint 
a többi protestáns felekezetnél. 

Hátra van m é g az a kérdés, honnan van az, hogy az uni-
táriusok, akik a Szentháromságban nem hisznek, helyesen vagyis 
a Szentháromság nevében keresztelnek? Ennek a ténynek a tör-
téneti alapja a következő. /. Rákóczi Oyörgy erdélyi fejedelem, 
miként elődei is, szigorúan föllépett a szombatosok, mint újítók 
ellen. Ugyanebben az időben az unitáriusok között viszálykodá-

1 Conc. Trid. sess. VII. can. 11. S. q. d. in ministris, cum sacramenta 
conficiunt et conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit 
Ecclesia, a. s. 

2 Noldin i. m. 23. 1. * Egyházszertartási dolg. 5.1. 
3 U . ott. s Kis Tükör 184.1. 
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sok voltak. Az unitáriusok egyházközsége ugyanis kimondotta, 
hogy a jövőben csak magyar nemzetiségű püspököt választ. Ez 
a határozat bántotta a kolozsvári szász unitárius hitközséget s 
ettől kezdve voltak viszályok. A pártoskodásban a szász hitköz-
ség püspökjelöltje Rav Mátyás újítással vádolta a magyar unitá-
riusokat a fejedelem előtt. Erre I. Rákóczi György fölszólította 
az akkori unitárius püspököt Beke Dánielt, hogy nyújtsa be az 
unitáriusok hitvallomását. Beke ezt be is nyújtotta az 1638-i 
gyulafehérvári országgyűlésnek. Az országgyűlés nem foglalko-
zott az ügygyei, hanem elintézésére a maga kebeléből bizottsá-
got küldött ki. A bizottság 1638. jul. 1-én összeült Désen, ahová 
megidézték a vádlottakat és vádlókat is. A hét napi tárgyalás 
eredménye egy egyezség lett, melyet jul. 7-én a fejedelem is 
aláirt.1 Ebben az ú. n. deési egyezkedés-ben (conplanatio desiana) 
van ez a pont is: «Az Sacramentumok Administrálásában is 
legyen az recepta Unitaria Religio és Ecclesiastica disciplina 
szerint, a kisdedek, gyermekek, Atyának, Fiúnak és Szent Lélek-
nek nevében kereszteltessenek megh, az Úr vacsorájában a pohár 
az communicansok kezében adassék, magok igyanak belőle, mint 
az Unitaria Magyar Ecclesiaban». A szentesítő rész így szól: 
«Ha azért az Unitaria Religion leveők közzül, akár Ecclesiastica 
s akár secularis personák légyenek, az mostan eligazíttatott recepta 
Unitaria Religio ellen tanítana, irna, vallana és ujabb újítást 
indítana, ad instantiam Directoris az Országhgyülésére evocal-
tassanak és mint Innovatorok és publicae pacis perturbatorok, 
comperta rei veritate, in nota perpetuae infidelitatis convincal-
tassanak».2 Ettől az időtől kezdve megszakítás nélkül úgy szol-
gáltatják ki az unitáriusok a keresztséget, mint azt a jelenlegi 
állapot vizsgálásánál láttuk. 

Ez az értekezés nem igényli magának a jogot, hogy bár-
min is változtasson, azt azonban igen, hogy eredményének Hanuy 
jogi útmutatásának beigazolását tartsa : Ahol az unitáriusok újra-
keresztelése (föltételesen) elő van írva, ott ez az előírás betar-
tandó. Ahol azonban ilyen rendelkezés nincs, ott a fönt beiga-
zolt tény alapján az újrakeresztelés nem szükséges, hacsak valami 
különös ok nem kívánja azt.3 

Temesvár. Réty Imre. 
1 U. ott 53. sk. 11. 
2 Közölte Szilágyi Sándor, Ker. Magvető 1874. (IX.) 155. sk. 11. 
»I. m. 17.1. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 5 



AZ IN D U C T I O V E R U L A M I B A C O N 
E L Ő T T ÉS U T Á N . 

TAGADHATATLAN , hogy amióta az ú. n. inductiv módszer főkép 
a természettudományokban uralomra jutott, számos meglepő 

eredménnyel gazdagította az emberi tudomány tárházát. Ezen 
inductiv kísérleti kutatás atyjának verulami Bacon Ferencet, 
Anglia kancellárját (1561—1626) szokás tekinteni. Mint J. Stuart 
Mill m o n d j a : «Legkivált azáltal, hogy föltüntette az inductio 
kezdetleges és e lmosódot t fogalmának elégtelen voltát, érde-
melte ki Bacon, az induct iv philosophia alapítójának' oly általá-
nosan részére juttatott címét». De azonnal hozzáteszi Mill ^(Ami-
vel az inductio tudományos, inkább philosophiai elméletéhez ő 
maga járult, bizonnyal túlbecsültetett.» i Jelen dolgozatunk fel-
adatául tüztük ki, a Bacon-féle inductio ismertetésével kapcsolat-
ban, annak megállapítását, mily fokon állott az inductio ismerete 
a Bacon előtti korokban, főkép a középkori nagy gondolkodók-
nál és azok kiválóbb követőinél. Ebből kiindulva jutunk annak 
helyes megítélésére, mennyivel mozdította elő Bacon az inductio 
elméletét. 

I. FEJEZET. 

Bacon inductiv módszere . 

I. 
Francis Bacon ú j módszerének első fogalmazását még 

1607-ben irta és 1612-ben Cogitata et visa néven kiadta; ebből 
fejlődött ki az 1620-ban megjelent Novum Organum, amelynek 
címe is ki akarta fejezni a szerzőnek ellentétét Aristoteles Orga-
numjával szemben s amelyben ő ú j tudományos irányt akart 
megindítani. Szerinte ugyanis az addigi tudomány céljában, 

' S . Stuart Mill, A deduktiv és induktiv logika r endsze re . . . Fordította 
Szász Béla. Budapest. I. köt. 465 lap. 
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eszközeiben mindenestül el van tévesztve. Ehhez képest a Novum 
Organum két főrészből ál l : az elsőben lerombolni törekszik a 
régi philosophiai irányokat és foglalkozik ezen helytelen böl-
cselkedés okaival, a hamis fogalmakkal, amelyeket bálványoknak 
(idola) nevez. E bálványok négyfélék: 1. az idola tribus, ame-
lyek az egész emberi nem (a tribus) természetéből fakadnak; 
2. az idola specus az egyesek egyéni ferdeségeiből, e ferdeségek 
rejtekhelyeiből eredő hamis fogalmak; 3. az idola fori a fóru-
mon, vagyis a társadalmi együttélés folytán keletkező téves 
nézetek; végre 4. az idola theatri az iskolák színpadján, a böl-
cselő mesterek iskoláinak szinpadi hatása alatt keletkezett és 
megrögzött tévedések. E tévedések főoka, mert az elődök a 
syllogisinus ú t j án 1 haladtak, vagy legföl jebb az inductio vulga-
ris2 útján, amely puszta felsorolás lévén, gyerekes dolog . 3 A nép-
szerű tudományokban (mint az ethikában, politikában, törvény-
hozásban), valamint a theologiában használhatni a syllogismust. 
De az igazi tudományokban hibás e módszer ; mert fogalmakból 
indul ki és fogalmakkal dolgozik (mert a syllogismus mondato-
kat kapcsol, ezek szavakból állnak, a szavak pedig a fogalmak 
ruhái); tehát nem bir semmi alappal. Ha ugyanis a fogalmak 
rosszul vannak elvonva, a gondolkodás egész épülete összedől. 
S minthogy ez épen a tudomány hibája, nem is lehet rajta 
segíteni. Tehát mindenestül új útra kell térni. Kitűzi tehát a 
tudás ú j célját, amely nem más, mint az emberi életet ú j talál-
mányokkal és segédeszközökkel ellátni.4 Az ember csak a ter-
mészetet ismerheti meg és így tudományos törekvésének tárgya 
is csak a természetphilosophia lehet.5 «Itaque spes una est in indue-
tione vera» — az egyetlen reményünk az igazi inductióban lehet.»6 
Csak ez az út marad számunkra.7 

Bacon könyvének második része a positiv rész, amelyben 
alkalmazza a puszta érzéki észleletekre szorítkozó inductiót és 
kifejti az új természetphilosophiát, amely szerinte «interpretatio 

• Nov. Org. Lib. I. aphor. 12, 13, 14. 
2 Aphor. 17. 
3 Aphor 107. 
4 Nov. Org. 1. 1. aphor. 81 : «Meta scientiarum vera et légitima non 

alia est, quam ut dotetur vita humana novis scientiis et copiis.» 
5 N. O. 1. 1. aph. 1. 
6 Aphor. 14. 
7 De augm. scient. 1. V. c. 2. 

25* 
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naturae» — a természet tolmácsolása. Erre részletesebben jelen 
dolgozatunkban nem terjeszkedhetünk ki; csak egy-két pontját 
érinthetjük. 

Bacon szerint két út van az igazság keresésénél és feltalá-
lásánál.1 Az egyik az érzéki megismerésből és a részletes esetek-
ből a legáltalánosabb elvekre (axiómákra) repül át s ezen 
elvekből és azok változatlan igazságából itéli meg s ta-
lálja a közbenső axiómákat; s ez az eddig szokásos eljárás. 
A másik út az érzéki megismerésből és részletes esetekből 
eredezteti az axiómákat, folyamatosan és fokonként magasabbra 
szállva, úgy hogy végre a legáltalánosabbakhoz jussunk. S ez az 
igazi út, de járatlan. 

«Mindkét út az érzékektől és részletes (egyes) esetektől 
indul ki és a legáltalánosabbaknál állapodik m e g ; de mérhetet-
lenül kü lönböznek: mert az egyik a tapasztalást és a részletes 
eseteket csak futva érinti, a másik velők helyesen és rendben 
foglalkozik; továbbá az előbbi már kezdettől fogva bizonyos 
elvont és haszontalan általánosításokat állapít meg, a másik 
fokonként emelkedik föl a természetnek valóban ismertebb tulaj-
donságaihoz.» 

A helytelen bizonyításmódok mintegy erődítményei a tudo-
mányok bálványainak; s a dialektikusoknál található e bizonyí-
tásmódok jóformán csak arra valók, hogy a világot teljesen 
lekössék és lenyűgözzék a gondolatokhoz s a gondolatokat a sza-
v a k h o z . . . Csalókák és nem illetékesek azok, amelyeket használ-
nak abban az egész eljárásban, amely az érzékektől és a dol-
goktól az axiomákhoz és a következtetésekhez vezet. Ez az eljárás 
négyféle és hibái is annyifélék: Először magának az érzéknek 
benyomásai hibásak, mert az érzék elégtelen és csalóka; de az 

1 N. O. 1. 1. aph. 19: «Duae viae sunt atque esse possunt ad inquiren-
dam veritatera. Altera a sensu et particularibus advolat ad axiomata maxime 
generalia, atque ex lis principiis eorunique immota veritate iudicat et invenit 
axiomata media ; atque haec via in usu est. Altera a sensu et particularibus 
excitât axiomata ascendendo continenter et gradatim, ut ultimo loco perveniatur 
ad maxime generalia ; quae via vera est, sed intentata.» 

Aphor. 22. : «Utraque via orditur a sensu et particularibus et acquiescit 
in maxime generalibus. Sed immensum quiddam discrepant, cum altera 
perstringat tantum experientiam et particularia cursim, altera in iis rite et 
ordine versetur; altera rursus iam a principio constituât generalia quaedam 
abstracta et inutilia, altera gradatim exurgat ad ea quae revera naturae sunt 
notiora.» 
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elégtelenséget pótlással, a hibát helyreigazítással kell javítani. 
Másodszor a fogalmak az érzékektől helytelenül vannak elvonva, 
határozatlanok és homályosak ; pedig határozottaknak és jól 
körülvonalozottaknak kell lenniök. Harmadszor rossz az inductio, 
amely egyszerű felsorolás által (per enumerationem simplicem) 
vezeti le a tudományok elveit (principia), nem alkalmazva a ter-
mészetnél szükséges kirekesztéseket és feloldásokat, vagy elkülö-
nítéseket. Végre a feltalálásnak és bizonyításnak ez a módja, 
amellyel előbb a legáltalánosabb elveket állapítják meg, aztán a 
közbenső axiómákat mérik hozzájok és bizonyítják be, szülő-
anyja a tévedéseknek és minden tudomány veszedelme.1 

«Ellenben a legjobb bizonyításmód a tapasztalás, föltéve, 
hogy megmarad a puszta kísérletnél. Mert ha más, hasonlóknak 
látszó esetekre alkalmazzák, csalóka marad, hacsak ez az átvitel 
nem történik szabályszerűen és rendben. De a jelenben haszná-
latos tapasztalásmód vak és ostoba.»2 E módon csak véletlenül 
találhatunk meg valamit. 

. Miután Bacon többször ismételte, hogy ez az e lőbb leirt 
út, amellyel a legáltalánosabb elvekhez fel szoktak emelkedni, 
helytelen s miután ismételten hangsúlyozta, hogy csak a közve-
tetlen kísérletezés útján szerzett alsóbb fokú axiómák adnak biz-
tosságot, míg a legáltalánosabbak csak puszta fogalombeliek, 
elvontak és alaptalanok,3 végre áttér a helyes inductio módjának 
ismertetésére s így ír : «Az általános igazság (axióma) megálla-
pításában az inductiónak az eddig használatostól eltérő formáját 
kell kigondolnunk, még pedig nemcsak az ú. n. alapelveknek 
(principia), hanem az alantabb és középen álló igazságoknak 
(axiomata minora et media), végre mindegyiknek bebizonyítására 
és feltalálására. Ugyanis az az inductió, amely egyszerű felsoro-
lás útján halad, gyerekes és alaptalanul következtet és ki van 
téve az ellentétes eset (a kivétel: instantia contradictoria) vesze-
delmének és kelleténél kevesebb tagnak, s csakis a rendelkezé-
sünkre állóknak, alapján mondja ki a végeredményt. Ellenben 

1 N. Org. Lib. I. aph. 69. 
2 U. ott aphor. 70 : «Sed demonstratio longe optima est experientia, 

modo haereat in ipso experimento. Nam si traducatur ad alia quae similia 
existimantur, nisi rite et ordine fiat illa traductio, res fallax est. At modus 
experiendi, quo homines nunc utuntur, coecus est et stupidus.» 

3 N. Org. Lib. I. aphor. 104: «Suprema vero ilia et generalissima, quae 
habentur, notionalia sunt et abstracta, et nihit habent solidi.» 
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annak az inductiónak, amely a tudományok és művészetek fel-
találására és bebizonyítására gyümölcsöző, szét kell választania 
a természetet a kellő ismétlések és kirekesztések útján és aztán 
elégséges számú tagadás útján az állító tételre kell következ-
tetnie, ami eddig m é g nem történt, az egy Plátó kivételével, aki 
a meghatározások és fogalmak kibogozására némiképen alkal-
mazta az inductió ezen formáját . De ezen inductiónak vagy 
bizonyításmódnak jó és szabályszerű megalkotására nagyon sok 
olyan dolgot kell segítségül vennünk, amely még egy halandó-
nak sem jutott eszébe, úgy hogy még több munkát kell reá 
fordítani, mint amennyit eddig a syllogismusra fordítottak. S ezen 
inductió segítségét kell igénybe vennünk, nemcsak az axiómák 
feltalálására, hanem a fogalmak meghatározására is. Kétségkívül 
ebben az inductióban van legfőbb reményünk».1 

Hogy ezen inductioműveletet miképen kell végrehajtani, 
leírja a második könyvben : 

«Tehát a természetet (natura) teljesen szét kell bontanunk 
és választanunk, persze nem tűz által, hanem értelmünkkel, amely 
min tegy isteni tűz. Tehát az igazi inductiónak első feladata (a 
formák feltalálása szempontjából) a kirekesztés (reiectio) vagyis 
az egyes (egyedi) természetek kizárása, amelyek nem fordulnak 
elő valamely esetben (instantia), amelyben az adott, a kutatás 
tárgyát képező természet megvan — vagy pedig megvannak 
valamely esetben, ahol az adott természet nincs meg — vagy 

1N. Org-. Lib. I. aphor. 105 : «In constituendo autem axiomate forma 
inductionis alia, quam adhuc in usu fuit, excogitanda est, eaque non ad 
principia tantum (ut vocant) probanda et invenianda, sed etiam ad axiomata 
minora et media, denique omnia. Inductió enim quae procedit per enumeratio-
nem simplicem, res puerilis est, et precario concludit, et periculo exponitur ab 
instantia contradictoria, et plerumque secundum- pauciora quam par est, et ex 
his tanturntnodo, quae praesto sunt, pronuntiat. At inductió, quae ad inventio-
nem et demonstrationem scientiarum et artium erit utilis, naturam separare 
debet per repetitiones et exclusiones débitas, ac deinde post negativas tot, quot 
sufficiunt, super affirmativas concludere, quod adhuc factum non est, nec 
tentatum certe, nisi tantummodo a Piatone, qui ad excutiendas definitiones et 
ideas, hac certe fo rma inductionis aliquatenus utitur. Verum ad huius 
inductionis sive demonstrationis instructionem bonam et legitimam quam-
plur ima adhibenda sunt , quae adhuc nullius mortalium cogitationem subiere, 
adeo ut in ea maior sit consumenda opera, quam adhuc consumpta est in 
syllogismo. Atque huius inductionis auxilio non solum ad axiomata invenienda, 
verum etiam ad notiones terminandas utendum est. Atque in hac certo induc-
tione spes maxima sita est.» 
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pedig úgy találjuk, hogy valamely esetben növekednek, mikor 
az adott természet csökken, avagy csökkennek, mikor az adott 
természet növekszik. Ezután, a kellőképen végzett kirekesztés 
meg kizárás után, másodsorban (mintegy az edény fenekén, mi-
után az illó részek [vélemények] füstté váltak) megmarad az állító 
szilárd és igazi és jól meghatározott forma (t. i. a kérdéses ter-
mészet lényeges része). Ez ugyan röviden megmondható , de csak 
sok kerülővel lehet hozzájutni.»1 És ebben a kizárásban vannak 
letéve az igazi inductio alapjai ; ez azonban nem teljes, míg m e g 
nem állapodtunk az állításnál. S maga ez a kizárás sem tökéle-
tes és kezdetben nem is lehet az. Mert, mint teljesen világos, a 
kizárás az egyszerű természetek elkülönítése (reiectio). Ámde ha 
még nincsenek jó és igaz fogalmaink, hogyan lehet a kizárást 
helyesen végezni? 2 De az említett fogalmak közül némelyik 
(mint pl. az elemi természet fogalma, az égi természet fogalma, 
a ritkaság fogalma) határozatlan, nem jól körülvonalozott foga-
lom. Mi tehát, akik tudjuk és nem felejtettük el, mekkora mun-
kába fogtunk (hogy t. i. az emberi értelmet a dolgokkal és a 
természettel egyenlővé tegyük), épen nem nyugszunk meg azon, 
amit eddig tanítottunk; hanem ezt a kérdést is előbbre visszük 
és az értelem használatára még hathatósabb segédeszközöket 
gondolunk ki és szolgáltatunk, melyeket nyomban idecsatolunk. 
S valóban a természet magyarázata által (interpretatione naturae) 
a lelket úgy kell előkészíteni és képezni, hogy a biztosságnak 
kellő fokain megmaradjon és mégis elgondolja, hogy a már meg-
levő eredmények nagyrészt függnek a m é g hátralevő dol-
goktól.3 

1N. Org. Lib. II. aph. 16: «Itaque naturae facienda est prorsus solutio 
et separatio, non per ignem certe sed per mentem, tanquam ignem divinum. 
Est itaque inductionis verae opus primum (quatenus ad inveniendas formas) 
reiectio sive exclusiva naturarum singularium quae non inveniuntur in aliqua 
instantia, ubi natura data adest, — aut inveniuntur in aliqua instantia, ubi 
natura data abest, — aut inveniuntur in aliqua instantia crescere, cum natura 
data decrescat, aut decrescere, cum natura data crescat. Tum vero post reiectio-
nem et exclusionem debitis modis factam, secundo loco (tanquam in fundo) 
manebit (abeuntibus in fumum opinionibus volatilibus) forma affirmativa solida 
et vera et bene terminata. Atque hoc breve dictu est, sed per militas ambages 
ad hoc pervenitur.» 

2 Azt hisszük, e helyütt ez a helyes értelmezése a «rectificari» szónak. 
3 Atque in exclusiva iacta sunt fundamenta inductionis verae, quae 

tamen non perficitur, donee sistatur in affirmativa. Neque vero ipsa exclusiva 
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Bacon szerint a tudomány főfeladata : megismerni a dolgok 
természetét (natura). A természet pedig ugyanaz, mint a forma, 
csakhogy míg ez a dolog maga (ipsissima res),1 addig a termé-
szet a dolognak, tárgynak megjelenése előttünk. A kettő meg-
fordítható, egymás helyett vehető (convertibilis);2 tehát ha a 
naturát megismertük, a formát is megismertük. így tehát a forma 
megismerésére vezető módszer az inductio. Ezen módszer sze-
rint az ember kiindul a tapasztalásból a részek, a részletes jelen-
ségek megismeréséhez; ezután pedig ú j tapasztalatok elveihez, 
princípiumaihoz.3 Az előbbi folyamatnál három lépést tesz az 
ember : a) a ministratio ad sensuin megadja a tapasztalati anya-
g o t ; b) a ministratio ad memóriám a talált anyagban rendet hoz 
létre, táblák szerint csoportosítva a tényeket ; végre c) a minis-
tratio ad intellectum magyarázza a dolgokat az igazi és törvé-
nyes inductio által. 

A lélek tehát előbb szemügyre veszi mindazon eseteket, 
amelyek arra szolgálnak, hogy a dolgok formáját kihüvelyezzük ; 
ez a «comparentia instantiarum ad intellectum.» Ezután követ-
kezik a szorosan vett inductiv eljárás: a kirekesztés vagy kizá-
rás, amellyel az ember elkülöníti mindazon «természeteket», 
amelyek az adott, kutatásra kiszemelt természettel nincsenek 
állandó összefüggésben; — végre a kirekesztésnek teljes és kellő 
elvégzése után az ember az állításra tér át, amely a kérdéses 
természet formáját positive megállapítja. Ezt a menetet így írja 
le Bacon: «Hogy pedig az inductio a tagadások által az állítá-

ullo modo perfecta est, neque adeo esse potest sub initiis. Est enim exclusiva 
(ut plane liquet) reiectio naturarum simplicium. Quod si non habemus adhuc 
bonas et veras notiones naturarum simplicium, quomodo rectificari potest 
exclusiva? At nonnullae ex supradictis (veluti notio naturae elementáris, notio 
naturae coelestis, notio tenuitatis) sunt notiones vagae, nec bene terminatae. 
Itaque nos qui nec ignari sumus, nec obliti, quantum opus aggrediamur 
(videlicet, ut faciamus intellectum humánum rebus et naturae parem) nullo 
modo acquiescimus, quae adhuc praecepimus ; sed et rem in ulterius provehi-
mus, et fortiora auxilia in usum intellectus machinamur et ministramus, quae 
nunc subiungemus. Et certe interpretatione naturae animus omnino taliter est 
praeparandus et formandus, ut et sustineat se in gradibus debitis certitudinis, 
et tarnen cogitet, (praesertim sub initiis) ea, quae adsunt, multum pendere ex 
iis quae supersunt.» 

1 N. Org. L. II. aph. 13. 
2 N. Org. L. IV. aph. 4. 
3De augmentis... 1. V. c. 2. 
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sokhoz jusson, a kísérletek három rendjé t kell végezni. Először 
is ki kell puhatolni mindazokat a tárgyakat, amelyek ugyanazon 
természethez tartoznak; azután a többi t mind, amelyek bár igen 
közel állnak hozzá, de az adott természettel nem b í rnak ; végre 
azokat, amelyekben ugyanaz a természet jobban vagy kevésbbé 
lelhető föl. E három kísérlet végzése után a kérdésben forgó 
tárgy természetétől el kell különíteni (excludendae sunt) először 
azon tulajdonságokat, amelyek magában a dologban nem talál-
hatók fö l ; azután azokat, amelyek másfajta természetek más 
egyedeiben vannak m e g ; végre azokat, amelyek ezen természet 
növekedésével csökkennek és csökkenésével növekednek. Ezen 
elkülönítés (reiectio) után a megmaradt tulajdonságok a kérdéses 
természetnek tulajdoníthatók.» Az egész folyamatnak1 helyes 
végzésére három táblát állítunk föl, amelyekben megfigyelésein-
ket osztályozzuk.2 Ezek a következők: a) a tabula essentiae vei 
praesentiae : azon esetek följegyzésére, amelyekben a kérdéses 
«natura» előfordul, de különféle egyedekben ; 

b) tabula absentiae in proximo : azon esetek számára, ame-
lyekben a kérdéses természet nem fordul elő, bár a tárgyak az 
előbbi táblán följegyzett tárgyakkal közeli rokonságban vannak; 

c) a tabula graduum seu comparativa : azon esetek szá-
mára, amelyekben a kérdéses természet «secundum magis et 
minus» fordul elő. (N. Org. L. II. aph. 13.) 

Ezen osztályozások és elkülönítések után, mint már mond-
tuk, megismerjük abból, ami marad, a dolgok állandó tulajdon-
ságait : «Ezen elkülönítés után a megmaradt tulajdonságok a 
kérdéses természetnek tulajdoníthatók», — mondja Bacon; s 
ekképen történik az «interpretatio naturae»; az ember ilyképen 
előbb a részletesebb tulajdonságokat ismeri meg, majd fokról-

1 lb. 1. III. c. 3 : «Ut autem inductio per negativas ad affirmativas per-
veniat, triplex ordo experimentorum instituendus est. Primo enim oportet 
explorare omnes res, quae in eadem natura sunt ; deinde omnes alias, quae, 
etsi ad illas proxime accédant, tarnen data natura carent; denique illas, in 
quibus eadem natura magis aut minus invenitur. Tribus hisce experimentis 
confectis, a natura rei de qua quaestio est, excludemdae sunt primo proprieta-
tes, quae in ipsa re non inveniuntur ; tum illae, quae in aliis rebus diversarum 
naturarum occurrunt ; tum denique illae, quae natura illa crescente decrescunt, 
et illa natura decrescente crescunt. Facta autem hac reiectione, proprietates, 
quae supersunt, illi naturae circa quam quaestio versatur, tribui possunt.» 

2 Ysselmuiden, L' Induction Baconienne. Revue Néo-Scholastique, 1906. 
page 18 & c. 
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fokra az általánosabbakat, a természeti törvényeket, a helyes 
általános fogalmakat, végre a legáltalánosabb elveket. 

Mint Bacon egyik ismertetője írja,1 — «az inductio jellem-
vonása az a közvetetlen biztosság, amelyet szerez. A léleknek 
ugyanazon egy ténye (acte) által az ember megragadja azt, amit 
keres és itél is róla. E tekintetben az inductio közeledik az ér-
zéki megismeréshez. Ellenkezőleg a syllogismus által nyújtott 
biztosság csak közvetett. Kétségkívül az ítélet, amelyet az ember 
a bizonyítás (argumentation) következményéről hoz, közvetetle-
nül jön létre. De a középfogalomhoz való folyamodás eléggé 
mutatja, hogy a deductio discursiv művelet.»1 Ha a középfo-
galomhoz való fordulás már magában elég arra, hogy egy gon-
dolkodásműveletet discursivvá tegyen; akkor hasonló alapon 
mondhatjuk, hogy a kísérletezés, kizárás a Bacon-féle inductiót 
is «discursiv» folyamattá teszi; mert nélküle az inductio B. sze-
rint alaptalan, gyerekes ; e kizárásmenet pedig elég hosszadal-
mas eszköze az általános igazság, az axióma biztos megállapítá-
sának. 

II. 

Vizsgáljuk m e g röviden a Bacon-féle inductio bizonyító 
erejét, logikai alapját. Mint minden tudományos bizonyító eljá-
rásnak, úgy a Bacon-ïèXt inductiónak is cél ja: általános igazsá-
gok, általános tételek megállapítása. Mint láttuk, Bacon nemcsak 
a részletesről a részletesre akart ú j módszerével következtetése-
ket vonni, hanem fokonként el akart jutni vele az általános 
axiomákhoz: «In constituendo autem axiomate forma inductionis 
alia, quam adhuc in usu fuit, excogitanda est. Atque in hac 
certe inductione spes maxima est.» És az inductiónak a tudomá-
nyos kutatásban csak annyiban van értelme és értéke, amennyi-
ben ily általános igazságokhoz juttat el bennünket, úgy hogy 
belőlük jövő esetekre is, vagy más egyedekre is joggal követ-
keztethetünk. Tehát nem az teszi az inductiót a tudományban 
hasznavehetővé vagy hasznavehetetlenné, hogy a részletesről az 
általánosra fölsorolás, vagy pedig természet szétválasztása, vagy 
más módon következtet; hanem az, hogy vele jogosan követ-
keztetünk a részletesről az általánosra, hogy vele csakugyan 
módunkban van a részletes esetekből általános törvényeket, álta-

1 Isselmuiden, L'Ind. Bac. (id. hely. 28 lap.) 
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lános igazságokat megállapítani és ezekből újabb és újabb tör-
vényeket fölfedezni; állandóan előforduló, tehát általános, ténye-
ket megismerni. Végezhet valaki ezernyi megfigyelést és kísérletet, 
elkülönítést vagy kirekesztést, csökkentést vagy nagyobbítást, — 
ameddig az általánosítást, a lépést az állandóhoz, az általános-
hoz meg nem teszi, — nem végzett inductiót; Bacon módszeré-
ben sem jutott még az inductió végére. Az elkülönítések, kire-
kesztések stb. puszta kísérletezések maradnak, a természeti tör-
vények vagy tulajdonságok megállapításában céljukat tévesztik, 
ha velők nem tudunk logikailag jogos úton eljutni az axiomá-
hoz, az általános tény, törvény, igazság kimondásához. Tehát az 
inductiónak legfőbb és leglényegesebb eleme ez az átmenet, a 
részletesről az általánosra. 

Ámde épen ezt az átmenetet logikailag igazoló elv hiány-
zik Bacon-nak az új inductiómódszerről írt fejtegetéseiben. 
O ugyan kifejti, hogy a különböző elkülönítések, kirekesztések 
útján megszabadítjuk a vizsgálat alá vett tárgyat nem lényeges 
tulajdonságaitól és végre megnyerjük azt, ami lényeges benne. 
«Ezen elkülönítések után a megmaradt tulajdonságok a kérdéses 
természetnek tulajdoníthatók.» De itt megújul a kérdés : miért? 
Miért vagyunk följogosítva, miért mondhatjuk, hogy amit a leírt 
módokon elkülönítettünk, nem lényeges? és hogy ami megma-
radt, az lényeges ? Más szóval : mi jogosít föl bennünket ezen 
eljárásnál az általánosításra? Ahol ez a kérdés nincs megoldva, 
ott az inductió logikai elméletének leglényegesebb része hiány-
zik. Ebben találjuk Bacon inductiv módszerének fölállításában a 
legfőbb hibát. S emiatt az ő inductióját is ép oly mértékben 
illeti a szemrehányás, amellyel ő a régiek inductióját illeti, hogy 
t. i. «precario concludit,» mert bizonyító, általánosító ereje nincs 
bebizonyítva. Ép úgy éri a másik szemrehányás, hogy «periculo 
exponitur ab instantia contraria.» Mert ezek a kirekesztések, ha 
nagy számmal történnek is, meghagyják annak lehetőségét ,hogy 
még nem elegendőképen történtek. 

Végre ez az inductió még azon tudományokban sem min-
denütt alkalmazható, amelyeket maga Bacon fölsorol. Csak a 
természettudományokban alkalmazható és annak is csak egy szűk 
terén. Az exact tudományoknak nagyobb terén, pl. a csillagászat-
ban, nem lehet a mesterséges kísérleti elkülönítéseket alkalmazni; 
nem lehet megkérdezni a természetet, — mesterségesen ; — csak 
a megfigyelés útján szerzett tapasztalat vezethet az ég törvényei-
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nek fölismerésére. A mathematikának legnagyobb részében nem 
boldogulnak az inductióval ; és mégis a mathematikai számítá-
sok voltak rendkívül fontos és gyakori tényezők s ma is azok, 
az újabb fölfedezéseknél, a tudományos kutatásnál. Ueberweg 
mondja : «Durch die inductive Verallgemeinerung der einzelnen 
Resultate der Beobachtung sind namentlich die Wissenschaften 
von der organischen Natur groß geworden. Die Wissenschaften 
von der unorganischen Natur beruhen mehr auf der Verbindung 
der Induction mit der durch Hülfe der Mathematik vollzoge-
nen Deduction. Die gleichen methodischen Principien finden 
auch auf die Gebiete des geistigen Lebens Anwendung.» (System 
der Logik,4 S. 378.) Bacon tehát a syllogismus elvetésével és 
ezen inductiöja kizárólagos fölállításával a tudomány és a tudo-
mányos haladás terét és módszerét a lehető legszűkebbre szorí-
totta és magáról az inductiv módszer lényegéről sem adott 
tiszta és kielégítő fölvilágosítást; sőt mint Sigwart-tal s mások-
kal együtt Falkenberg mondja: az ő módszere csak igen tág 
értelemben nevezhető inductiónak: «Nur in einem weiteren 
Sinne darf die baconische Methode Induction heißen.» (Qesch. 
der neueren Philosophie.2 Leipzig. S. 56.) 

Pécs. Jablonkay Gábor S. J. 
(Folytatása következik.) 



A nyilvános istentisztelet. Egyetemi előadások a lelkipász-
torkodás köréből. Irta Mihály f i Ákos dr. egyetemi tanár. A szerző 
kiadása. 662 oldal. Budapest. Stephaneum-nyomda, 1916. Ára 10 K. 

Mihályfi Ákos dr. theologiai irodalmunknak nagyjelentő-
ségű munkása. Tevékenységében nem aprózza föl irodalmi mun-
kásságát apró kérdések kidolgozásával, melyeket a napi élet 
vagy a gyakorlat vetett a fölszinre. Egyszerre lép a nyilvánosság 
elé, de akkor a neve után akkora értékekkel, melyek az ephemer 
világ árjából magasra kinőnek és erős, a muló napok vélemény-
döntő erejének sokáig ellenálló alapjuk van. 

Ilyen munka volt Mihályfinak a Papnevelés történetéről írt 
műve, melyet kezébe kell vennie mindenkinek, ki e téren ész-
szerűen és meggondol tan akar működni. Ilyen munka «Igehir-
detés»-e és most annak folytatása: A nyilvános istentisztelet. 

Sokan ismerték e munka tetemes részét már megjelenése 
előtt is. Aki csak a liturgikával hazánkban foglalkozott, vagy 
mint tanárnak foglalkoznia kellett, mind megszerezte Mihályfinak 
egyetemi magyarázataiból összeállított, sokszorosított jegyzetet. 
Világos, rendszeres, kitűnő összefoglaló volt a tanulmányokhoz. 
Tanítványai ped ig mint jogosan nagytekintélyű tanácsadót és 
eligazítót vitték magukkal a lelkipásztorkodásba azt a gyűröttre 
forgatott «scriptum»-ot. Ú g y a provinciális szaktanárok, mint a 
tanítványok várva várták, mikor jelenik már meg az a jegyzet 
bővebben és nyomtatásban. 

Most, hogy itt fekszik előttünk, nem annyira a kritikus 
szigorú nézésével fogadjuk, mint a várakozó megenyhülésével 
üdvözöl jük: Köszönjük! A legtöbb munkánál a könyv keresi 
közönségét manapság ; itt megfordítva : a közönség nélkülözte és 
várta a könyvet. 

A kritikus kíváncsiság mégis nekimerészkedik. Végiglatol-
gat ja minden kijelentését, végigmércsikéli összegyűjtött anyaghal-
mazának sok-sok darabocskáit és a vizsgálódás után már az érdem 
tiszteletével i smétl i : Köszönjük ezt az é rdemes munkát! 

II. rROT)AL>MI É'RTESITÖ 

* * * 
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A szertartástannak anyagát a szokásos módon osztja föl a 
szerző általános és részleges részre. Az általános rész előtt a be-
vezetőkérdéseket tárgyalja, melyhez tárgya irodalmának törté-
netét füzi. Majd a szertartásjog és annak forrásai, a l i turgikus 
szöveg, nyelv és ének, a szent idők, szent helyek, öltözékek, edé-
nyek és fölszerelések kerülnek tárgyalás alá. A liturgikák szoká-
sos anyagbeosztásától itt eltér Mihályfi, mert a szertartásoknál 
használatos anyagok (hamu, viasz stb.) tárgyalását nem ide iktatta 
be, mint a pasztorális tankönyvek rendesen teszik.1 Ezen eljárá-
sának érthető magyarázata a szimbolikával szemben elfoglalt 
álláspontja. A részletes szertartástan anyagát megfelelően két részre 
osztja. Az elsőben azon istentiszteleti ténykedéseket öleli föl, 
melyeknek vezetőjellemvonása az Isten dicsőítése, imádása. A zso-
lozsma, szentmise, körmenetek, litániák, az Oltáriszentség imá-
dása ezek. «A nyilvános istentisztelet» ezeket a részeket tárgyalja, 
melyeket eddig említettem. A liturgika többi részéről: a szent-
ségekről és szentelményekről ú jabb kötetet igér a szerző, mely-
nek «Az ember megszentelése» lesz majd a címe. Az anyagnak 
ilyen beosztása mellett helyesebb lett volna talán, ha munkájá-
nak főcíméül megtartotta volna a szerző a tárgyilag ugyan nem 
teljesen megfelelő : «Szertartástan» kifejezést, mert már teljesen 
megszoktuk a «liturgiá»-nak ezt a fordítását. Három kötetre oszt-
hatta volna föl azután anyagát ; az első kötet címe lehetett volna : 
«Általános szertartástan». A második köteté: «Nyilvános isten-
tisztelet». A harmadiké : «Az ember megszentelése». 

Anyagát egy becsületes tanári élet hangyaszorgalmával gyű j -
tötte össze. Aki csak néhány oldalt átolvas, belátja, mily beható 
forrástanulmányokat végzett a szerző. Anyagát nem a kéziköny-
vek harmadkézből vett citátumai alkotják. A liturgikus részek-
ben a történelmi források lépnek elő, a rubricistikus részleteknél 
meg maguk a rendelkezések. Ez utóbbiakat nagyon jól illeszti 
bele a szövegbe. Kevés kivétellel magyar nyelven pontosan adja 
azoknak tartalmát, anélkül, hogy az idézéssel zavarná a tanulmá-
nyozót. (Például az «Ut débita» rendelet, 374—379. 11.; a Kele-
men-féle instructio és a S. Off. 1914. január 22-iki rendelete, 
628—631. 11.) A Szertartások Bizottságának határozatait is hason-
lóan szövi be. Itt-ott idézi ugyan a jegyzetben a fontosabbakat 

1 A hamuról például a részleges részben alkalmazása helyén (hamvazó-
szerda) ír. 
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szórói-szóra is. Ezen utóbbi, nem ártana, ha valamivel gyakoribb 
lenne. Előnyös az, ha az eredeti nyelven is megtalálja azonnal 
az érdeklődő a.rendelkezést . Mint tudományos munkában termé-
szetesen elegendőnek tartom magát az utalást is. E könyv azon-
ban gyakorlati célra is készült. A kispap és lelkipásztorkodó p a p 
számára nincs valami nagy haszna az utalásnak, hiszen nincs ren-
desen kezénél a szükséges könyv, melyben megkereshetné. 

Az anyagforrások között a megil lető helyet biztosítja Mi-
hályfi dr. a törvényszerű szokásoknak is. És ez nagy érdeme. 
Ritka do log ez a külföldi liturgistáknál, kik — főleg az újab-
bak — ilyesmiről semmit se akarnak tudni. A törvényes szoká-
sok magyar vonatkozású anyagának fölkutatása és felölelése — 
bár nem járt e munkájában töretlen ösvényeken (Knauz, Dankó, 
Lonovics) — sokban önálló és igen nagybecsű. Az anyagforrá-
soknál megemlí tem még, hogy az «auctores probati»-t is bősé-
gesen fölhasználta. 

Segédeszköznek pedig ott szerepel az egész szakirodalom, 
a tekintélyek foliánsaitól a folyóiratok cikkéig. Ezekhez a tanul-
mányokhoz hosszú évek kitartó munkájára volt szükség. 

Az anyagkiválasztásban helyes mérséklet jellemzi. Látszik, 
hogy sokkal több adata van, mint amennyit fölhasznál. Könyvé-
nek célja nemcsak a szakirodalom tudományos művelése, de egye-
temi tankönyv is. A fölösleges mellékkérdéseket elhagyja tehát. 
Anyagul így is annyit ad, hogy a külföldi nagyobb tankönyvek 
is messze mögöt te maradnak. A magyar vonatkozású dolgoknál 
tesz csak kivételt : itt igen helyesen a legkisebb adatot is fölso-
rolja. Hadd ismerjük, ami a miénk ! Anyagába beleveszi a görög 
szertartások tárgyalását is, mit a budapest i egyetem körülményei 
tettek szükségessé. Ez a rész nagy nyereség. A gyönyörű keleti 
liturgiából, való, hogy olyan keveset tudunk mi latinok; pedig 
szépsége mellett sokban jobban megértet i a mi liturgiánkat is. 

Kiválasztott anyagának tárgyi helyességéről azt mondhatom, 
hogy hozzájárulást érdemel. Az ap ró hiányokat pedig fölhozni 
ilyen hatalmas munkánál ünneprontás lenne.1 

Anyagának földolgozásánál a történelmi módszert használja. 

1 Például fölhozom, milyen kifogásokat lehetne tenni a könyv anya-
gának végigkövetése kapcsán ; a 25 laphoz: Van der Stappen könyvéből a II. 
kiadást ismeri, a III. javított is megjelent már . Kieffer Rubricistikja, Har tmann 
Repertóriuma hasonlókép ú j a b b kiadásban f o r o g közkézen, stb. 
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Ez igen helyes. Minden olyan tanulmányi szaknak, amelynek 
anyaga az idők fejlődésének van kitéve, természetszerűleg ez felel 
meg legjobban. A német protestánsok még a homiletika előadá-
sában is a történelmi módszert követik újabban. Nálunk például 
Fináczy a neveléstant is ezzel a módszerrel tárgyalja. Dr. Hein-
rich Swoboda, a bécsi egyetemen a lelkipásztorkodástan tanára, 
még a lelkek vezetése (hodegetica) tanának előadásában is vezető-
szerepet enged a történelmi módszernek. A jog tárgyalásánál ter-
mészetszerűleg régi módszer. Sőt, az örök és a változás alá nem 
eső igazságok (hittan, erkölcstan) írói és tanárai is használatba 
veszik (Pohle). Itt az anyag természeténél fogva nehéz a kellő 
határ betartása, könnyű tehát a tévedés. Mindenki elismeri, Mi-
hályfi könyve pedig igazolja, hogy a liturgika tárgyalásaira a 
történelmi módszer a legalkalmasabb. 

E történelmi módszer nem gátolta volna azonban a szerzőt, 
hogy kissé nagyobb érvényesülést engedjen a szimbolikának: 
a szertartások jelképes magyarázatának. Igaz, hogy nem mellőzte. 
Mégis kissé jobban hozhatta volna érvényre. 

A li turgikus ténykedések és azok szimbolikus jelentései egy-
részt elválaszthatatlan, másrészt szoros összefüggésben állanak 
egymással. Ugyanezt lehet mondani a szertartásoknál fölhasznált 
anyagokról is. Megengedem, hogy az összefüggés itt-ott laza. 
Sőt az is igaz, hogy a szimbolikus jelentés nemcsak logikailag, 
de időrendben is távolabb követte az illető liturgikus ténykedés 
behozatalát, kifejlődését is. Például a gyertya, valamint a viasz 
szimbolikus jelentősége időrendileg jóval később követte gyakor-
lati alkalmazását. H o g y a li turgiában szerephez jut most a 
gyertya, még pedig a viaszgyertya, annak egyedül szimbolikus 
jelentősége az oka. Más liturgiái anyagoknál meg ép a szimbo-
likus jelentőség volt meg előbb és annak eszméje kereste a ma-
gának megfelelő tárgyi tolmácsot: az anyagot. Nem a hamuval 
való meghintést követte az elmúlásra való gondolás és vele 
együtt a bűnbánat eszmélése, hanem megfordítva, a mulandóság 
és bűnbánat alkalmazta külső tolmácsául a hamut. 

Az is bizonyos, hogy a szimbolikus magyarázat egyes 
úja tmondani akaró szerzők és főleg szónokok magyarázatában 
túllépte jogos határát. 

Erőltetettek, sokszor naivak voltak. 
Ez az utóbbi indította arra Mihályfit, hogy a különben oly 

nagy jelentőségű történeti fejlődés tárgyalása mellett érdeménél 



401 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

halkabb hangon engedje szóhoz jutni a jelképes magyaráza-
tokat. i 

Mihályfi állásfoglalása az egész könyvön végig kifogásta-
lan, egyházias. A rubricistikus kérdéseknél tiszteli az előírásokat 
és szorosan azok szerint igazítja mondanivalóját. Távol van azon-
ban az olasz rubricisták merev túlszigorúságától. Ahol a szokás 
törvényerőre emelkedését látja, állást foglal mellette. Az a józan 
mérséklet, amely a liturgistáknál e lég gyakran hiányzik, igen 
emeli Mihályfi véleményeinek értékét. 

A liturgika, mint a gyakorlati theologia tárgya, a minden-
napi élet szempontjából gyakorlati igényeket is támaszt. Főleg 
erős ez az igény, ha a könyv elsősorban a gyakorlati kérdések-
ben még tapasztalatlan theologusokhoz is szól. Az is igaz, h o g y 
e tekintetben az elsősorban elméleti ismereteket tartalmazó köny-
veket a magyarázó tanárnak kell a körülmények között annyira 
változó gyakorlati utasításokkal ellátnia. Mihályfi e tekintetben 
is bőven nyújt. Hiszen ismeri a szükségleteket, körülményeket. 
(Pé lda a templomépítés és restaurálás kérdései, hol még az egy-
házművészeti miniszteri referens nevét és címét is megadja (1. 
200. 1.) A mi viszonyainkkal ismeretlen idegen szerző munkájá-
val e szempontból is nagy haladást mutat.2 

Nyelvezete páratlan. Magyaros zamatja nemcsak a tiszta, 
könnyen folyó stílusban nyilatkozik meg, hanem a különleges 
magyar elnevezések használásában, például öregharang, kispap, 
püspöksüveg stb. 

* * * 

Amikor a végére ér e könyvnek az ember, egyet szeretne 
és egynek örül. 

Szeretném, ha az egész katholikus világ tudna magyarul és 
látná, milyen liturgistánk van. Van a világirodalomban sok nagy 

1 Lásd «Előszó» : «Az egyes szertartások magyarázatánál a jelképes ma-
gyarázattal röviden végeztem, inkább a szertartások történeti kifejlődését igye-
keztem bemutatni. Nézetem szerint, napjainkban még homiletikai célokra is, ez 
a módszer megfelelőbb. A történeti fejlődés jobban leköti a lelket, mint a sok-
szor nagyon is kétes értékű és erőltetett magyarázat». 

2 Egyes helyek azonban némi kívánalmat hagynak a bizton remélhető 
második «bővített» kiadástól : például a harangokról szóló pontot veszem. Itt 
a meglevőkön kívül bővebben szólhatott volna a következő gyakorlati kérdé-
sekről : 1. a harangok hangszerinti összeállítása; 2. a harang hangerősségének 
fokozása a lyukasztás által ; 3. a mozgó harangok átszerelése álló harangokká ; 
4. harangozás villanyos erővel. 5. a harangok fölirására. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 26 
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tekintélynek örvendő munka, amely értékében meg sem közelíti 
Mihályfi dr. könyvét. 

Azt pedig nem kell magyarázni, miért oly nagy öröm az 
nekünk, hogy Mihályfi magyarul írta a könyvét. 

Temesvár. Czapik Gyula dr. 

Engelbert Kerbs : Die Stunde unserer Heimsuchung. Freiburg 
im Breisgau, 1915. 115 oldal. Ára 2 T 8 kor. 

Nem tagadhatjuk, hogy nagy időket élünk. Alig van 
ember, kit valamiképen közelebbről nem érintene a háború. 
A családok megritkultak egy időre, sok helyen mindenkorra. 
Ú g y van az ember, mint nagy veszedelemben : körültekint segítő 
kar után, lelke is fogékonyabb az Isten kegyelmei befogadására, 
így látja azután a háborút is, mint Isten látogatásának idejét, 
kinek jóságát nem csak verő fényben és napsugárban ismeri 
föl, hanem viharban és mennydörgésben szintén. A háború nem 
buktatta m e g Krisztus elveit és az Egyház álláspontját, ellenke-
zőleg azokat illusztrálta s érvényesülésüket a gyakorlatban iga-
zolta. Erről ír Kerbs, kinek könyvét méltán sorolhatjuk a hábo-
rús irodalom jobb termékei közé. Eredeti leg az egyik freiburgi 
lapban jelentek meg közleményei, de csak örvendetes jelenség, 
hogy könyvkiadásban szélesebb körben elterjedhet és a világ-
háború nagy erkölcsi tanításait nagyobb méretekben hirdetheti. 
Örömmel kell üdvözölnünk minden irást, mely a háborút a 
keresztény erkölcstan és világnézet szempontjából mérlegeli és 
tekinti. A háború a keresztény katholikus elvek próbaköve; míg 
a negatív világnézetek tehetetlenül állván a nagy történésekkel 
szemben, látszólagos alapjuk elvesztésével összeomlanak, addig 
a háború minden egyes mozzanata ú j formában mutatja be a 
krisztusi elvek positiv értékét és érvényesülését. A háború nagy 
argumentum a keresztény irányelvek igazvolta mellett. Ebbe vezet 
a szerző rámutatva, mikor és hogyan érvényesült hitünk tanítása. 

Budapest. Dr. Wéber Pál. 

Dr. Georg Pfeilschifter : Religion und Religionen im Welt-
krieg. Freiburg i. Br., Herder, 1915. 115 1. Ára 1'40 M. 

A világháború kitörése óta sokat írtak és beszéltek arról a 
kérdésről : minő hatása lesz ennek a nagy világkatasztrófának a 



403 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

vallásos életre. A világháborúnak erről a hatásáról tartott Pfeil-
schifter, a freiburgi egyetemen az egyháztörténelem tanára a 
múlt év januárjában érdekes előadásokat. Jelen kötetben ezeket 
bocsátja közre időközben gyarapodot t tartalommal. 

E lőbb az addig harcban álló nemzeteknél egyenként 
mutatja be a vallásos életnek háborúokozta hullámzását, föllen-
dülését. És e tekintetben Nemetországnak és Ausztr.-Magy-
nak juttatja az első helyet. Nálunk maguk a mélyen vallásos 
uralkodók irányították népeik szemét az ég felé. Szivünk mélyéig 
éreztük, hogy nem kivántuk a véres háborút, ellenségeink igaz-
ságtalanul támadtak reánk, azért a nehéz napok beálltával mind-
nyájan, szinte önkéntelenül, egy szívvel, egy lélekkel az Isten 
igazságához felebbeztünk. Csak itt-ott zavarja meg ezt a fensé-
ges vallási összhangot egy neveletlen, bántó hang. És sajnos, 
ennek bemutatására hazai eseményeinkből idézi a szerző a szo-
ciáldemokraták lapjának egyes kirohanásait és Knoblauch-nak 
ízléstelen Mária-nővérét. 

Az entente-hatalmaknál — legalább kezdetben — nem 
lát Pf. olyan benső vallási föllendülést. Hiszen Franciaország 
vallástalan kormánya a szétválasztási törvényre hivatkozva kere-
ken megtagadta a püspöki kar fölszólítását a nemzeti könyörgő 
istentiszteleten való részvételre vonatkozólag. Hivatalos Írásai-
ban gondosan kerülte Istennek még a nevét is. Nem fogadta 
vissza a kiutasított irgalmas nővéreket. Sőt eleinte még a szent 
érmek osztogatásában is talált gáncsolni valót. Csak a hadsereg-
nek mélyen vallásos vezetőinek, köztük Joffre fővezérnek hatá-
rozott föllépése biztosított nagyobb becsületet a vallásnak a 
hadseregben. Angliában és Belgiumban hiányzott az a kapocs, 
amely ezt a háborút a nemzet szivével összeforrasztotta volna. 
A nép, legalább kezdetben nem tekintette azt a maga egészé-
ben nemzeti ügynek. 

Tagadhatatlan azonban, hogy főleg Franciaországban, ha 
nem is a kormány részéről, de a nép közt a háború fel tűnő 
vallási renaissancet hozott. «Isten ismét elfoglalta helyét a lel-
kekben» — mint de Mun gróf, a francia katholikusok nem régen 
elhúnyt vezére mondotta. Az egyes lelkeknek csendes, bensősé-
ges átalakulása mellett a vallásos szellem föléledése nagyszerű 
kollektiv megnyilvánulásokban is mutatkozik. 

Annál bántóbb, hogy épen a püspökök papok ragadtat-
ják el magukat annyira németgyülöletüktől, hogy a legképtele-

26* 
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nebb vádaktól sem riadnak vissza és képesek ezt a háborút 
úgy tűntetni föl, mint Krisztus harcát az ősgermán pogányság 
ellen. Elég ennek bizonyítására a francia püspöki kar védnök-
sége mellett megje lent «La guerre allemande et le catholicisme» 
és «L' Allemande et les alliées devant la conscience chrétiennes 
című támadásokra hivatkozni. És a belgák izzó németgyülöletére 
kell-e kiáltóbb példa, mint a mindjobban elmérgesedő «Mercier-
ügy» ? Érdekes, amit Pf. említ, hogy Belgium prímása még 
1913-ban, nagyböjt i pásztorlevelében ezt írja a krisztusi szeretet-
r ő l : «Aztán testvéreim, ne feledjétek, hogy mindenkit kell sze-
retnünk. Ez legyen jelszavatok. Politikai harcoktól olyannyira 
fölkavart korunkban nagyon is szívesen engednénk annak a 
kísértésnek, hogy testvéreinkben csak a pártembereket lássuk, 
szeretetünket csak párthíveinkkel éreztessük. Ez ellenkezik az 
evangéliummal. Szeressétek embertársaitokat, legyenek azok 
bármely pártnak vagy irányzatnak hívei, de ne csak ajakkal, ne 
csak a szokásos külsőségekkel, hanem cselekedettel.» (50. 1.) 
Mennyire Mercierhez illő tanítás elméletben ! De a nemzetiségi 
szűkkeblűség m é g ily nagy elmék és nagy szivek lelki egyen-
súlyát is felrebillenti. Még a nyugodt vérmérsékletükről hires 
angolok között is akadnak hasonló esetek: Bourne és Longue 
bíborosok, de fő leg a hirhedt P. Vaughan S. J. a szószéken se 
tudja mérsékelni elfogult gyűlölködését. ' 

A többi országokról források híján néhány általánosság-
nál egyebet nem adhat Pf. 

Majd a különböző vallások csoportosulását veszi szem-
ügyre és meglepő tényekre mutat reá. A legkülönbözőbb vallá-
soknak hódoló nemzetek csoportosulnak egy szövetségben. 
E háborúban eltűnt a közös vallás, mint egyesítő kapocs. A nem-
zetiségi eszme fölülkerekedett a vallási eszmén, úgy hogy ma 
már Pf. szerint nem lehet beszélni német, francia vagy angol 
katholikusról, hanem katholikus németekről, franciákról és ango-
lokról. Sőt nem egy francia és belga lap nyíltan is hirdeti a 
nemzeti egyházak alakításának szükségességét. 

A nemzetiségi eszmétől fölkavart hullámok közt csak egy 
szirt emelkedik ki : Szent Péter szilárd .sziklája, amelyet a hul-
lámok meg nem ingatnak, a nemzetiségi áramlatok el nem 
térítenek az egyetemes, krisztusi szeretet irányától. A szentatya 
a dúló háború fergetegében is mindvégig megmaradt közös 
atyának. És épen e fölséges, egyedül álló pártatlansága emelte 
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a pápát a nyers erők küzdelmében oly kimagasló erkölcsi tekin-
téllyé. Ez elért sikereink titka. Ez az oka annak, hogy a háború 
folyamán egymásután siettek a kormányok képviseltetni magu-
kat a Vatikánnál. 

Szomorú sorsot hozott az európai háború a külföldi misz-
sziókra. Nagy veszteség érte a szent ügyet számos missziótelep 
földulásával, a buzgó hittérítők elűzésével is. De sokkal végze-
tesebb baj, hogy a franciák és angolok a gyarmatok természet-
lakóit is belévetették ebbe az európai vérengzésbe és népjog-
ellenesen átvitték a háborút a gyarmatokra is. Ezek a vad népek 
most látják az ö európai hittéritőik országát, erkölcseit, kegyet-
lenkedését és önkéntelenül meg kell utálniok azt a kiáltó ellent-
mondást, amellyel a hirdetett tanításokat otthon maguk cáfol-
ják meg. Félő, hogy jó időre elvesztik kedvüket a vérengző 
európaiak hitének elfogadására. Ez az, ami a keresztény misz-
sziók teljes csődjét jelentheti épen abban az időben, amikor oly 
kecsegtető eredményekre volt kilátás. 

Hogy a háború vallásosabbá teszi-e az emberiséget, arra 
nézve Pf. így vélekedik: «Reméljük, hogy a vallási újjászületés 
elkövetkezik, de m é g nincsen itt. Most csak a vetésnek és növe-
kedésnek van itt az ideje, de még nem az aratásé. A háború 
folyamán észlelt vallásos nekilendülés nem tartós állapot. Majd 
a háború után a vallási élet előbb ismét régi, normális helyze-
tére fog leszállani és csak ennek megtörténte után fog kitűnni, 
mennyit haladtunk az igazi, mélyen keresztény vallásosságban 
és a csendes, tar tós keresztény erényekben.» 

Pf. hangja mindvégig higgadt és mind ig tárgyilagos akar 
maradni. Sokszor egész őszinteséggel bevallja, hogy kellő ada-
tok híjján csak tapogatózik. Előadása élvezetes. Noha 1915. eleje 
óta már sok új adattal rendelkezünk, m é g sem vesztette el Pf. 
munkája értékét, ma is élvezettel és tanulsággal olvashatjuk. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 

Dr. Günther Schulemann: Das Kausalprinzip in der Phi-
losophie des hl. Thomas von Aquino. Münster i. W. Beiträge zur 
Geschichte d. Phil. d. Mittelalters. 

Az oksági elv rendkívüli fontossága nyilvánvaló, értékét a 
maga teljességében csak bölcselő képes megérteni s megfelelő 
mértékben alkalmazni. Aristoteles után szent Tamás is megér-
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tette az oksági elv kellő értékét és épen ezért erre építette föl 
bölcseletét, ismeretelméletét és egész hit tudományát. 

A philosophia perennisnek alappillérei a lénytani törvé-
nyeken nyugosznak. Tárgya lévén a lény (ens) a legáltalánosabb 
értelemben, felöleli, magában foglal ja az összes más tudomá-
nyokat, legyen az természeti, számtani vagy bölcseleti tudo-
mány, a természeti istentant is beleértve. Ilyenformán tehát a 
lénytan az összes más tudományok szülőanyja. Ugyanezen lény-
tan állapítja meg, mi az ok, (caura est, ad quam de necessitate 
sequitur aliud I. II., qu. 75. a, 1. 2. m.), hányféle ok van. Szá-
muk négy, amelyek közül kettő a dolog lényegét (anyagi- és 
létrehozóok), kettő ped ig (alaki- és célok) a do log cselekvő 
képességét határozza meg. Épen ezért valamely dolog a maga 
teljében csak akkor ismerhető meg, ha ismeretes a négy al-
kotok. 

Az oksági elvből kifolyólag megállapíthatók a fontosabb 
lénytani elvek ú. m. Non deducitur quod est in potentia in 
actum, nisi per id, quod est in actu (Phys. VIII. 1. 10.); omne 
quod moretur, ab alio moretur (Phys. VII. 1. 1.) stb. s h o g y 
ilyen elvek milyen nagy fontossággal birnak, mutatják pl. az 
Isten létét bizonyító érvek, ahol ezek nélkül minden bizonyítás 
lehetetlen. Ugyancsak az oksági e lvből állapítható megaz ok és az 
okozat közti különbség, a különféle okok fölosztása, csoporto-
sítása. Végül az oksági elv képezi alapját a lét és lényegfogal-
maknak is. (Die aristotelisch-thomistische Ontologie ist so nichts 
anderes als eine Synthese des Substanz- und Kausalgedankens — 
mondja a szerző.) 

Az oksági elvek tárgyilagos értékét föltételezi az ismeret-
elmélet. Ismeretünk külső érzékeinknél veszi kezdetét, ami a 
külső dolgoknak tárgyi lagos létezése nélkül lehetetlen lenne. 
Minthogy minden, ami felfogható, a felfogónak módja szerint 
fogható fel (omne quod recipitur, ad modum recipients recipi-
tur I. 84. 2.), ezért a cselekvő értelem a külső dolgok mint-
egy értelmivé teszi, hogy érthető legyen. De minden tárgy csak 
annyiban ismerhető meg, fogható föl, amennyiben actu létezik; 
hogy azonban actu létezzék, ez az alaki októl függ. íme az 
oksági elv szerepe. Sőt szent Tamás szerint m é g az elméleti és 
a gyakorlati értelem első alapelvei is bizonyos mértékben a 
külvilágból merített első behatások után lépnek érvénybe. Pl. 
miután a gyermek megismerte a gyakorlatban mi az egész és 
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a rész, csak aztán alkalmazza ezt az a lapelvet : minden egész 
nagyobb egy résznél. 

Végül tekintve az oksági alapelvek rendkívüli fontos-
ságát, szent Tamás ezekre építette föl egész Summa Theologi -
cáját ; ennek második kérdésében (qu. 2.) azt tárgyalja, vájjon 
van-e Isten, létezése bizonyítható-e? Igen, minthogy Isten kicsoda 
nem tudjuk, egyenes úton létezését nem bizonyíthatjuk, de az 
oksági elv szerint minden okozatnak meg van a maga oka, 
épen ezért a teremtményekből, mint okozatokból eljuthatunk az 
okhoz, aki minden mozgás mozgatója, az egész világnak cselekvő-, 
minta- és céloka. Maga a S. Theol . három részre oszlik, amelyek 
elsejében Isten a cselekvő ok szempontjából az egész minden-
ség első mozgatója, a II-ban a célok szempontjából az eszes 
teremtményt, az embert irányítja, mozgatja végcélja felé, (mora-
litas: motus creaturae rationalis in Deum) és a Ill-ban mint 
mintaok például szolgál, miként kell az embernek végcélja felé 
mozogni (Christus: qui est nobis via tendendi in Deum). Ime 
a szerző rövid gondola tmenete az oksági elvről, annak miben-
lé té rő l s rendkívüli fontosságáról a bölcseletben és a hi t tudo-
mányban. 

Freiburg, Svájc. Faragó János. 
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B Ú C S Ú S Z Ó Z A T D U D E K J Á N O S 
R A V A T A L Á N Á L . 

A budapesti királyi magyar tudományegyetem hittudományi 
kara f. é. április 11-én elhunyt tagját, dr. Dudek Jánost április 
21-én, nagypénteken mélységes gyásszal temette. Ez alkalommal 
a kar dékánja, dr. Hanuy Ferenc a temetőben a következő bú-
csúztató beszédet mondot ta : 

«Mikor terebélyes tölgyet tövestől tép ki a vihar, mélyen 
fájó érzés kel az erdő vándorában, még ha egész pompájával 
ragyogja is be ismét azután a nap a tájat ; de mennyivel gyöt rőbb 
érzés üt tanyát az oázislakónak lelkében, mikor a gyümölccsel 
megrakott sudár pálmaját töri derékon az ég haragja ; hiába 
cseveg már neki az oázis csobogó csermelye, hasztalan hivja 
puha pihenésre bársonyos pázsitja, vigasztalódni nem tud, mert 
nem egyéni örömének végét, hanem törzse, faja kárát érzi, látja. 

A tavaszi napfénynek lágy sugarai mintha nem tudnának 
ma minket sem felmelegíteni, a közeledő húsvéti örömnek már-
már hallatszó «alleluja» hangjai mintha hidegebben hagynának 
ma minket: tavasz idején a tél fagyos lehellete járja át lelkün-
ket, húsvét küszöbén nagypénteki fájdalom készül állandóan úrrá 
lenni bennünk, mert gyász borult siratott halottunk elhunytával 
nemcsak mindegyikünk lelkére, hanem a közre, a hit tudományi 
karra, és az egyetemre, az egyházra és a hazára is. 

Dr. Dudek János mint egyéniség typus volt a jellemekben 
nem bővelkedő mai világban. Mint embernek jószívűség és sze-
rénység, őszinteség és becsületesség, szókimondó bá torság és 
párját ritkító, puritán önzetlenség voltak jellemvonását. Mint 
papot a sziklaszilárd hithűség, szelíd lelkület és az egyház védel-
meért, felvirágoztatásáért lángoló buzgalom jellemezték. Mint 
tudósban, iróban, évtizedeken át volt szerkesztőben a törhetetlen 
munkakedv, a tudománynak és irodalomnak, főleg a hazai tudo-
mányosságnak és a nemzeti irodalomnak, lelkes és áldozatkész, 
szinte fanatikus szeretete uralkodtak lelkében. Mint tanár a hiva-
tásszeretet és a kötelességteljesítés példányképe volt. 

III. VEGYESEK 
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Talán legjellemzőbb vonása az volt, hogy szünet nélkül 
dolgozott, fáradozott és áldozott ; a lankadhatatlan kötelességteljesí-
tésnek mintaképe volt. Lehet, hogy időelőtti halálát is az okozta, 
hogy nem szívesen tette le kezéből a könyvet, a tollat, még séta 
és üdülés kedvéért sem. Halálos ágyán is m é g azt emlegette, 
hogy neki még be kellene fejeznie megkezdett művét, melynek 
csak első kötetét nyomathatta ki. 

Valóságos tragikum az ő halálában az, hogy mikor épen 
betegsége előtt öeóc-ról, Istenről, az élet kútfejéről szóló kötetét 
befejezte, akkor ©àvaioç, a halál kiragadta kezéből a tollat, a kor-
rektúrázó írónt és nem engedte, hogy a ©àva-coç birodalmán, 
az eschatologián is átvezethesse olvasóit, az egyén és a világ, 
az atwv haláláig megírhassa munkáját. «Mors et vita duello con-
flixere mirando» cseng ennek láttára füleinkben. 

Dr. Dudek János azonban nemcsak értékes egyéniség volt, 
és mint ilyen váltott ki individuális, nemes hatásokat mások 
lelkéből, hanem ő nagyérdemű férfi is volt, aki sok téren tömeg-
hatásokat ért el kulturális munkásságával. 

A szellemi kultura volt az ő tevékenységének szintere és 
ennek a kulturának szolgálata volt az ő vezetőelve. Úgyis, mint 
pap és hitszónok, úgyis, mint tanár, tudós és író az erkölcsi, 
a művészi, az értelmi, a jogi és a vallási kulturának volt ő fárad-
hatatlan munkása. A jó, szép és igaz eszméi megigézték az ő 
lelkét: mint pap és hitszónok, mint tanár, tudós és író ezeket 
az eszméket szolgálta. A jog és igazságért lángpallossal szállott 
síkra irataiban, beszédeiben, nevezetesen a katholikus autonómiai 
szervező kongresszus idejében. A vallási kultura pedig neki az 
összefoglalása volt az egész szellemi kulturának; ennek a jövő-
jét kívánta ő megalapozni: eszmei téren a hazai theologiai 
tudományosság, a katholikus papnevelés és a katholikus theolo-
giai tanárképzés színvonalának emelésével, irodalmi téren a ma-
gyar katholikus irodalom és hírlapirodalom felvirágoztatásával, 
iogi téren a katholikus autonómia szervezésének dűlőre juttatá-
sával, társadalmi téren a vallás egyéni, szociális és közületi érvé-
nyesülésének biztosításával. 

Nem hiányzik itt sem a tragikum az ő halálában, nemcsak 
azért, mert az utolsó pillanatig, míg ágynak nem dőlt, tanított 
és írt, pokoli fájdalmakkal belsejében is m é g előadásra indult, 
hanem főleg azért, mert a katholikus egyháznak általa régóta 
várt renaissance-át a maga teljességében nem érhette meg, hit-
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tudományi karunkon a theologiai oktatás reformjának általa oly 
hőn várt betetőzésében, a teljes ötéves tanfolyam beállításában 
már nem vehet részt, a katholikus autonómia megvalósításának 
küszöbéhez sem juthatott el, hanem mint Mózes Nébó hegyén, 
haldokolva a távolból köszönthette csak a magyar katholiciz-
musnak és theologiának különféle igéretföldeit : a magyar val-
lási kultura termékeny Saron-sikságát, a theologiai tudomány és 
irodalom ezüstfényű és kristályvizű Genezáreth-tavát és hóba, 
felhőbe burkolózó, alabastromfehér Libanon-csúcsait. 

A rendkívüli kettős tragikum és a keresztény Parasceve 
klasszikus kerete nagyban fokozzák azt a megrendülést és fáj-
dalmat, amely dr. Dudek János halálával kartársainak, tanítvá-
nyainak és barátainak lelkeit megszállva tartja és m é g jobban 
elsötétítik a mélységes gyászt, amely az ő elhunytával a magyar 
kultura csarnokaira, elsősorban erre a budapesti királyi magyar 
tudományegyetemre és annak hit tudományi karára borult . 

De enyhíti fájdalmunkat és lassanként eloszlatja ma jd a mi 
gyászunkat az a bennünk élő, indokolt tudat, hogy dr. Dudek 
János nem élt hiába, nem beszélt és tanított baráti visszhang 
nélkül, nem írt haszontalanul, nem dolgozott eredménytelenül: 
nemes egyéniségének emléke, az ö szelleme, az ö kulturális 
tanári, tudományos és írói munkásságának gyümölcsei fenn fog-
nak maradni, m e g fogják élni a mai nagypénteki temetés után a 
húsvét reggeli sírfeltörést, a feltámadást, a halhatatlanságot. 

Ennek a biztató tudatnak a hatása alatt dr. Dudek János 
halálában mutatkozó tragikum a magasztosnak, a fenségesnek 
érzelmét kelti fel mindnyájunkban. És ily érzelemmel mondjuk 
immár ő neki utolsó «Isten hozzád»-unkat. 

«Kedves halot tunk! Nyugodjá l békében a babéron, ame-
lyet nemes egyéniségeddel, szorgalmas munkáddal, tartalmas éle-
teddel és maradandó műveiddel kiérdemeltél. Nekünk, kartár-
saidnak, példánykép maradsz ; évek múlva is a nagyrabecsülés 
és a szeretet koszorúját fog juk képed köré fonni. És tudjuk, 
hogy a magyar katholikus kultura egyéb munkásai is, elsősor-
ban tanítványaid, hálásan fogják őrizni áldott emlékedet. A hivő 
lelkek örökébe költözzél. Isten veled. Buzgó imáink kisérnek. 
A viszontlátásra az örök alleluja hazájában.» 

Most ped ig jövel Urunk Jézus és a kitépett tölgy és deré-
kon tört pálma látására zokogó lelkünkből üzd el a nagypén-
teki fájdalom és gyász setétségét és töltsed meg az örök lelki 
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tavasz és mennyei Bárány örök allelujának hangulatával, amely-
ben drága halottunkkal nemcsak, mint most, érzelmileg, hanem 
bizva hisszük, egykoron a valóságban is együtt leszünk. Amen.» 

«KATHOLIKUS EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ.» 
A korszerű lelkipásztorkodás újabb segédeszköze. 

Második, befejező közlemény. 

Vizsgáljuk most már az egyházi tudósítók tartalmát. Mit 
is nyújtson egy elevenen szerkesztett egyházi tudós í tó? 

a) Az egész lapnak legfontosabb része az első oldal, annak 
kidolgozása tehát különös figyelmet érdemel. 

A különböző külföldi tudósítók más-másféle módon igye-
keznek ugyan az első oldalt kihasználni, egyben azonban m e g -
egyeznek, hogy t. i. az első oldalon foglalnak helyet a plébánia 
hivatalos közleményei, hirdetései. Tehát az istentisztelet sorrendje, 
plébániai hirdetések, a keresztelés, temetés stb. idejére. Ha ped ig 
ilyenekkel az első oldal teljesen be nem telnék, egy ügyes köl-
temény vagy rövid cikk (persze az átterjedhet a további lapokra 
is) tölti be a helyet. Itt közöljük pl. az «Essener Kirchenblatt 
für die katholische Pfarrgemeinde St. Gertrudis» 1914. május 
3,-i számának első oldalát. 

A cím alatt szent Oertrúdnak kis medaillon-képe látható. A lapot két 
részre osztja egy középen lefutó vonal. Baloldalt legelső közlemény : 

Az istent iszte let sorrendje . 
Húsvét utáni harmadik vasárnap. 

6 órakor : szentmise. 
63/4 órakor : szentmise az ifjak kongregációjának közös áldozásával. 
7'/2 órakor: szentmise, az 5, 6, 36 iskolák és a kisegítőiskola leánytanulói-

nak közös szentáldozásával. 
8V2 órakor : szentmise prédikációval. 
9V4 órakor: szentmise prédikációval. 
10'A órakor : ünnepélyes szentmise. 
ll>/2 órakor: szentmise prédikációval. 
2 órakor az ifjak kongregációjának konferenciája. 
3 órakor : keresztény tanítás. 
4 órakor : az anyák egyesületének ájtatossága. 
5 órakor : májusi ájtatosság és a Jézus-Szive-Társulat ájtatossága prédi-

kációval. 
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Hétköznapokon szentmisék vannak 6, 7'/2, 8 és 9 órakor. 
Gyónni lehet mindennap. 
Minden este 7 órakor májusi ájtatosság. A plébánia hivei minél nagyobb 

számban vegyenek részt ez ájtatosságon, mely az Istenanya tiszteletére tartott 
ájtatosságok legszebbike. Ezt a kérést különösen a kongregációk tagjaihoz 
intézzük. 

A beteglátogatásban hetes Piltz káplán úr. 

Ezen istentiszteleti sorrend olvastakor el nem hallgathatunk 
egy megjegyzést. Hogy a «Germania docet» dicsőségét nem 
adják ingyen, ennek ékes tanúsága ez a sorrend is, melyben oly 
előkelő szerep jut az «ötperces prédikációk» nagy munkát kö-
vetelő, de annál eredményesebb eszméjének. 

A sorrend alatt álló «Pfarramtliche Mitteilungen» és «Vereins-
Nachrichten» szentgyakorlatok tartásáról (külön a gimnázisták 
részére is!), kongregációkról, missiós-egyletekről, a Jézus szent 
gyermeksége társulat működéséről, kath. munkásegyletekről hoz-
nak rövid tudósításokat. Ez m é g mind az első oldalon áll. 

Az «Essener Kirchenblatt für die katholische Pfarrgemeinde 
St. Joseph» már az 1914. május 3.-i számának első oldalára nem 
talált e legendő hivatalos közlendőt; tehát a második hasábot 
már a «Maimonat» c. elmélkedéssel töltötte meg. Viszont vannak 
a hitközség életében is oly fontos események, melyek megköve-
telik az első oldalt maguknak. így ír pl. az «Essener Kirchen-
blatt für die katholische Pfarrgemeinde St. Michael» ugyanakkori 
száma első lapján az új plébános bevonulásáról ír. 

Az első oldalnak m é g gyakorlatiasabb felhasználását látjuk 
azonban azon tudósítóknál, melyek a cím alatt mindjárt az 
illető vasárnapi evangéliumot hozzák, utána a heti istentiszteleti 
sorrendet. A többi részt általános jelentőségű vezércikkel töltik 
be, míg a hitközségi híreket a legvégén, a hirdetések előtt adják. 

Álljon erre példa gyanánt a «Freiburger Kathol. Gemeinde-
Blatt» 1914. ápr. 26.-i számának első lapja. A cím alatt mindjárt 
ez olvasható : 

Húsvét utáni 2. vasárnap. (Jó Pásztor vasárnap.) 
Szent János evangéliuma, 10. fej. 11—16. 

Az időben mondá Jézus . . . 
Az evangélium szószerinti idézése után a Szent Lecke helye csak jelezve 

van. Erre következik a hét ünnepeinek sorrendje, (hol mindjárt jelzik is a 
hivek kezén forgó misekönyv megfelelő lapszámát !). 

Vasárnap. Ápr. 26. Húsvét után 2. vasárnap (337. 1.). Megemlékezés 
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Kletus és Marcellinus szent pápák és vértanúkról (585. I.). Mária, jó tanács 
Anyja. — Hétfő. Ápr. 27. Szent Trudpert, vértanú, Breisgau apostola, f 607-
ben, Staufen melletti Miinstertalban (Propr. Freib. 7. 1.) Zita, szűz. — Kedd. 
Apr. 28. Keresztes Szent János, hitvalló és rendalapító, f 1775-ben Rómában 
(586. 1.). Vitalis, vértanú. — Szerda. Ápr. 29. Szent Péter, a dominikánus-
rend vértanúja, f 1252-ben Milanóban (589. 1.). Hugó és Róbert apátok. — 
Csütörtök. Ápr. 30. Szienai Szent Katalin, szűz, f 1380-ban Rómában (589. 1.). 
Marián, vértanú. — Péntek. Május 1. Szent Fülöp (f 60 körül Phrygiában) és 
Szent Jakab (f 62-ben Jeruzsálemben, 593. 1.) apostolok. Megemlékezés Szent 
Walburgis szűzről és apácafejedelemasszonyról, f 773-ban (Propr. Freib. 7. 1.). 
A májusi ájtatosságok kezdete. — Szombat. Május 2. Szent Athanáz püspök 
és egyháztanító, f 373-ban Alexandriában (535. 1.). Zsigmond, burgund király 
és vértanú, f 514 körül. 

Ez azonban az oldalnak csak felső felét foglalja el ; alatta pedig a jó 
Pásztorról szóló evangéliumhoz simuló cikk van a «Papi hivatás»-ról. 

Ugyanazt a kiállítási módo t találjuk a Karlsruhe-ban meg-
jelenő «Kathol. Gemeinde Blatt»-nál : vasárnapi evangélium, heti 
kalendárium (mint láttuk tulajdonkép egész directorium a hivek 
számára) s alatta rendesen az evangéliumhoz fűzött elmélkedés. 

A bécsi kaisermühleni plébánia tudósítójában a heti sorrend 
az evangélium előtt áll. Pl. a «Kaisermühlener Pfarrnachrichten» 
1914. ápr. 5,-i száma mindjárt az alábbi kalendáriummal kez-
dőd ik : 

Naptár az e s z t e n d ő 15. hetére . 
Vasárnap. Ápr. 5. (Virágvasárnap). Ferreri Sz. Vince, dominikánus, nagy 

csodatevő, f 1419. 
Hétfő. Ápr. 6. (Csak egyszeri jóllakás van megengedve.) I. Celesztin 

pápa, f 432. Marcellinus, jegyző, vértanú. 1. Sixtus pápa és vértanú, f 127. 
Kedd. Ápr. 7. (Csak egyszeri jóllakás van megengedve.) Vilmos, dán 

apát, megh. 1203-ban. Hermann József, premontrei, f 1230. 
Szerda. Ápr. 8. (Csak egyszeri jóllakás van megengedve,) Albert, jeru-

zsálemi patriarcha, f 1214, vértanú. Dénes, korinthusi püspök, vértanú, j 180. 
Csütörtök. Ápr. 9. Nagycsütörtök. (Csak egyszeri jóllakás van megen-

gedve). Casilda, királyleány, f 1126; különösen női betegségekben hívják segít-
ségül. Mária Kleophae, Kleophas neje, Szent József testvére. 

Péntek. Ápr. 10. (Nagypéntek. Az esztendő legszigorúbb böjtje ; hús 
tiltva, csak egyszeri jóllakás. Teli hold d. u. 2 óra 38 perckor.) Mechtildis, 
szűz és abbatissa, Sz. Gertrud nővére, f 1301. Ksedius, bölcselő, vértanú. 

Szombat. Ápr. 11. Nagyszombat. (Feltámadás után a bécsi egyházme-
gyében a húsevés megengedve. Csak egyszeri jóllakás.) Nagy Sz. Leó pápa, 
egyháztanító, f 461. Rainer, osnabrücki remete, f 1237. 

Ezen hetirend után következik a virágvasárnapi evangélium és egy 
elmélkedés Jézus jeruzsálemi bevonulásáról. 

A magyarországi tudósítók valamennyije vezércikket közöl 
az első oldalon. Legszerencsésebb gondolatnak tartjuk azonban 
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az egri tudósító eljárását, amelyik az első oldalon művészi ki-
vitelű szentkép másolatát közli. Ez nagyban hozzájárul a tudó-
sító megkedveltetéséhez. 

b) Ami már most a lap további tartalmát illeti, az életre-
való lelkipásztor számára úgyszólván kimeríthetetlen anyaghal-
mazt szolgáltat hitközsége életének, hivei kívánalmainak, hibái-
nak, visszás eljárásának stb. élesszemű megfigyelése. A lap tar-
talmának megválogatásában mindig a lap célja lebegjen szemünk 
előtt. Az egyházi tudósítók célja a hitélet emelése; tehát a lap 
minden sorát ennek szolgálatába kell állítani. A komoly gondo-
latokkal telített vezetőcikk után rövid költemény, épületes elbe-
szélés vagy valamely szentnek legendája tegye érdekessé a lapot. 
Mert hiszen, ha merőben hivatalos közleményekből állna, nem 
tudná magát megkedveltetni. 

c) A hitbuzgalmi s szépirodalmi rész mellett tekintélyes 
részt kell juttatni a hitvédelmi közleményeknek is ; és pedig, 
minthogy a katholikus vallás legjobb védelme tanainak igaz ki-
fejtése, és minthogy híveink lelki életét legnagyobb veszély a 
vallási tudatlanság részéről fenyegeti, minél több helyet kell 
adnunk oly közleményeknek, melyek hittanunk tételeit ismerte-
tik, liturgiánk jelentését fejtegetik stb. 

d) Itt vannak mindjár t az ellenséges (főkép a helybeli sajtó) 
által mellőztetett egyházellenes támadások, melyek, ha felelet nél-
kül maradnak, a legszomorúbb rombolást vihetik végbe a gyenge-
hitűek között. Ne legyenek tehát ritkák az oly cikkek, amelyek 
az ember származásáról, a modernista esküről, az indexről, ha-
lotthamvasztásról, szekularizációról stb. szólanak. 

e) Ilyen általános érdekű közleményeken kívül aztán van-
nak olyanok, melyek az idő szerint inkább illenek az egyik vagy 
másik számhoz. Ha például a tudósító csak havonkint jelenik 
meg, a januári szám hozzon cikket az újesztendő megszentelésé-
ről, a februári a hamvazószerdáról, a böjtről (miért böj tölünk? 
káros-e az egészségre? stb.), a márciusi a keresztről, az áprilisi a 
húsvétról, a májusi a szűz Anyáról, az októberi a rózsafüzérről, 
a novemberi a tisztítóhelyen szenvedő lelkekről, a decemberi a 
karácsonyról stb. 

Általában véve lehetőleg legyünk rajta, hogy a közlemények 
minél időszerűbbek, minél gyakorlatiasabbak legyenek. 

így pl. honnan a gyertyaszentelő Boldogasszony-körmenet, 
honnan ered a balázsolás, mi a hamvazkodás jelentése, a búza-
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szentelő-körmenet, a nepomuki szent János-tisztelet, a nagyheti 
ájtatosságok stb., mind oly témák, amiket át lag mindenki tanult 
az iskolában, de amiket átlag mindenki el is felejtett. Ezeknek 
felújítása tehát csak hasznos lehet. És például oly sikerült cik-
kek, mint az «Ami mindig fölemel» (Gondolatok a kereszt tövé-
ben) cimu a «Miskolci K. E. 1.» 1914. március 15-iki számaban, 
vagy « A böjtről» szóló cikk a «Nagyszebeni K. E. T.» ugyanakkori 
számában, vagy az «Egri K. E. T.»-nak ál landó evangélium-
magyarázatai bizonyára kárpótlást nyújtanak azoknak is, akiket 
körülményeik megakadályoztak a prédikáción való megjelenésen. 

f ) Az egyes cikkek közt aztán kurzív szedéssel találó mon-
dások, figyelmeztetések is foglalhatnak helyet. Helyén valónak tart-
juk a plébánia népmozgalmi adatainak közlését arról a hétről 
vagy hónapról egy-egy találó citátummal a végén. Például a 
«Nagyszebeni K. E. T.» 1915. ápr. 15-iki számából : Megkeresz-
teltettek febr. 8 -án : Csibrány Erzsébet s tb . . . «Menj ki belőle, tisz-
tátalan lélek és adj helyet benne a vigasztaló Szentléleknek» 
(keresztségi szertartásból). A házasság szentségét fölvették febr. 
17-én: Szakálli István és György Erzsébet s tb . . . «Az igazi há-
zastárs egész szivet ad és egész szivet követel» (Szuszai). Halot-
taink febr. 22-én: Kümmel Anna s tb . . . «Memento mori!» (Gon-
dolj a halálra!) 

g) A cikkek kidolgozásánál természetesen nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy a népet is -— sőt azt elsősor-
ban ! — olvasóink közt akarjuk látni. Ha ezt tekintetbe vesszük, 
megengedhet jük olykor mástárgyú közlemények megjelenését is. 
Főkép fontosnak tartjuk, minél többször rámutatni a helyes ne-
velés szabályaira; hiszen a gyermekek legnagyobb veszedelme 
ma, hogy a szülők nem tudnak nevelni. Aztán imára buzdítás, 
erényekre intés, alamizsnára való felszólítás, hibák korholása 
mind-mind tárgyalható, tapintatos tollal s kiérezhető szeretettel. 
Egy-egy kiváló aszketikus irónak nevezetesebb mondásával, szel-
lemes, találó megjegyzésekkel, 8—10 soros csevegéssel sokszor 
megrögzött lelkeket lehet megmozdítani . 

íme, mily gazdag anyag kínálkozik az egyházi tudósítók szer-
kesztőinek tolla alá! Úgy hogy, ahol a lap csak korlátolt ter je-
delemben jelenhet meg, ugyancsak meg kell válogatni a fontos 
közlendők közül is a legfontosabbakat. 

Ha valaki mégsem akarna szellemi segítség nélkül fogni a 
laphoz, megbízható német és francia források állnak rendelkezé-
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sére, amelyek bőven el fogják látni a szükséges anyaggal. így 
például a németnyelvű «Herold-Kerrespondenz» (kiadó: Rektor 
Vogt, Köln, Hochstadenstrasse 82.) bőven hoz épületes olvasmá-
nyokat, hi tvédelmi tárgyalásokat. A franciák közül megemlíthet-
jük a következőket : «Le Messager de la vérité» (29, rue des 
Changes, Toulouse) ; «Intermédiaire des Bulletins Paroissiaux» 
(34, rue Pasteur, Orleans ; hónaponkint, egy évre 2 frank) ; «Revue 
des Bulletins Parvissiaux» (5, rue Bayard, Paris; hónaponkint, 
egy évre 2 frank). Mindezeknek egyenesen az a céljuk, hogy 
anyaggal lássák el a tudósítókat. 

A tudósí tók utolsó oldalait Németországban hirdetések fog-
lalják el. Ismert dolog, hogy manapság újság hirdetés nélkül kép-
telen megélni. A nagy lapok anyagi erősségének egyik főtá-
masza épen a hirdetések. És ha tekintetbe vesszük, hogy az egy-
házi tudósí tók költségeit sokszor nehéz előteremteni, elvben 
nem emelnénk ellene kifogást, ha a német példát nálunk is utá-
noznák. 

Természetesen a legnagyobb óvatosság ajánlatos úgy a) a 
hirdetések elhelyezése, mint b) a hirdetések anyaga tekintetében. 

a) Mitsem érne az olyan tudósító, amelyben a tömérdek 
hirdetés közt hol itt, hol ott beszúrva foglalna helyet egy-egy 
hitközségi híradás. Inkább legyen a lap terjedelme kisebb, mint-
hogy ilyen praktikákkal vegyük el az olvasó kedvét. Minthogy 
a tudósítók jóval nagyobb számban fognak kézen forogni , mint 
az esetleges helybeli lapok, i nagyobb díjszabásokat is lehet a hir-
detésekért megállapítani. 

b) Viszont azonban az a körülmény, hogy az egyszerű olva-
sók sokkal nagyobb hitelt fognak ajándékozni a tudósítókban, 
mintsem másut t megjelent hirdetéseknek, szoros kötelességünkké 
teszi a hirdetések szigorú megrostálását is. 

Az egyházi tudósítók szellemi részének ismertetése után 
hátra van m é g egyes gyakorlat i kérdések tárgyalása. Nevezete-
sen : a) mikor jelenjék meg a tudósító, b) miből fedezzük a 
költségeit, c) hogyan terjesszük a lapot és d) mennyiért árúsítsuk. 

a) Természetesen legalkalmasabb volna, ha a tudósí tó min-

1 így például a dortmundi körülbelül 20.000 példányban, az essen-
kerületi 55.000 példányban, a karlsruhei 12.600 példányban, nálunk a miskolci 
és az egri kb. 2000—2000 példányban. Ezzel szemben a vidéki városok helyi 
lapjainak példányszáma gyakran alig éri el a 3—400-at. 
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den vasárnap megjelenne és elvinné a családokba nemcsak a 
heti istentiszteleti sorrendet, hanem vinne be egy kis ünnepi 
szellemet, hangulatot is. A hét eseményeinek megbeszélése nem 
vesztene így semmit időszerűségéből, ha minden vasárnap sor 
kerülne rájuk. Sok helyen azonban nem lehet előteremteni a 
szükséges költségeket és jobbnak híján be kell érni — legalább 
kezdetben — a havonkinti megjelenéssel. Ez azonban a legke-
vesebb, tehát föltétlenül szükséges. Úgy tudjuk, hogy a franciák-
nál átlag hetenkint jelennek meg a tudósítók ; már a németek-
nél havonkint megjelenők is vannak; nálunk meg csakis ilyenek. 

bj Hát az olyan hitközségek mit tegyenek, amelyek nem bír-
ják meg a havonkint megjelenő tudósítók költségeit s e m ? Váj-
jon nekik le kell mondaniok e rendkívül hatásos pasztorációs 
eszközről? Korántsem! Vagy összeáll t ö b b kisebb hitközség és 
közösen adják ki a lapot (különösen ajánlatos a bányavidékek-
nek s munkástelepeknek!), mint például: «Pfarramtliche Nach-
richten für die Kirchspiele Hainspach, Lobendau, Nieder-Ein-
siedel, Sebnitz (katholische Pfarrkirche), Schönau, Zeidler», vagy 
pedig — ami m é g jobb - egy kis nyomdatechnikai fogással 
segítenek magukon. 

A tudósítók tartalmának legnagyobb része ugyanis olyan 
természetű közleményekből áll, amiket nemcsak az egyik vagy 
másik plébánia hivei olvashatnak érdeklődéssel, hanem az 
ország bármelyik részén élő katholikus hivek. Ha ugyanis 
leszámítjuk az istentiszteleti sorrendet és a plébániai hirdeté-
seket (hol kell beteget jelenteni, mikor lehet gyónni, mikor 
van rendszerint a keresztelés ideje, mikor és hol tartják az egy-
letek gyűléseiket stb.), a többi anyag általános érdekű kérdése-
ket tárgyal. Mert, hogy miért böjtölünk, miér t tiltja az egyház a 
halotthamvasztást, honnan eredtek a keresztjáró körmenetek stb., 
ezek egyaránt érdekelhetik a dunántúli és erdélyi hiveket. Ha 
tehát egy 12—16 oldalas egyházi tudósítónak 8—10 oldalán 
ilyen közérdekű közlemények foglalnak helyet, ezt a részt tet-
szésszerinti példányszámban felhasználhatjuk más hitközségek 
tudósítójának készítésénél is és nemcsak fáradtságot, de költsé-
geket is nagyban megtakarítottunk. Elegendő ugyanis minden 
egyes hitközség számára (már t. i., amelyik tudósítót akar) külön 
címlapot nyomatni és a lap végén az illető hitközségnek helyi termé-
szetű hireit elhelyezni. A többi rész pedig egyeznék a többi 
tudósító tartalmával. így nagyobb gondot lehetne fordítani a tar-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 2 7 
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talom kiválogatására is, meg a tudósítók eszméjét is közelebb 
vinnők nálunk a megvalósuláshoz. 

Tudatában vagyunk ugyanis annak, h o g y azok az okok, 
melyeket az egyházi tudósítók hasznos voltáról kezdetben e lmon-
dottunk, minden nyomatékos voltuk mellett sem tudják elhárí-
tani az akadályokat, melyek egy ilyen tudósító kiadásának egyes 
plébániákon út jában állanak. A plébánosok túlterheltségéről ú jab-
ban emlegetett panaszok épen nem légből kapottak, azért sokan 
e lap szerkesztésének terhét magukra nem vállalhatnák. 

A munkával túlterhelt lelkipásztorok azonban megbarátkoz-
nak a gondolattal, ha nekik mindössze csak a plébániai hireket, 
eseményeket, tudnivalókat kell összeállítaniok, azokat beküldik, 
mondjuk, hogy minden hónap 25-éig a püspöki városba, hol a 
tudósító központja lenne és az első vasárnapon kézhezkapják a 
szétosztásra váró kész példányokat. Annak a központi tudósító-
szerkesztőnek csak papirt és ceruzát kell kezébe vennie, hogy 
könnyen kiszámíthassa, hány példányt kell ebben vagy abban a 
hitközségben eladatni, hogy a külön címlap és a külön 2—3—4 
oldal hír nyomása megtérüljön. Igaz, hogy akkor a tartalom tekin-
tetében szinte azonosak lesznek egy egyházmegyének — ha egy-
házmegyénkint szervezzük — tudósítói; de helyi színezetükből 
mitsem ves2tenek, tartalmuk válogatottabb, áruk aránytalanul 
olcsóbb lesz. 

Legyen szabad néhány példában bemutatni, hogy mindez a 
tervezgetés a gyakorlatban is kitűnően megvalósítható. 

Essen és Essenland plébániái számára 37 (harminchét) ka-
tholikus egyházi tudósító jelen meg. Ezeknek szerkesztősége 
azonban a fentjelzett módon van összpontosítva, úgy hogy a 
tudósítóknak tula jdonképen csak az első oldala és esetleg a hir-
detési rovata különbözik, a többi tartalom p e d i g jórészt ugyanaz. 
Természetesen, minthogy csak az első oldalt kell 37 változatban 
nyomni, az egyes plébániák jóformán csak ezt fizetik, a többi 
rész költségei 37 részre osztva alig érezhetők. És akkor minden 
vasárnap megkezdhetik missziós útjukat a különféle «Essener 
Kirchenblatt fü r die katholische Pfarrgemeinde St. Gertrudis», 
« . . . für die katholische St. Johannes-Pfarrgemeinde», «. . . Pfarr-
gemeinde St. Marien», « . . . St. Joseph», « . . . St. Barbara», « . . . St. 
Michael», « . . . St. Peter», « . . . für die Bonifacius-Pfarrgemeinde, 
Essen-Huttrop» stb. És ez így megy hétről-hétre, 55.000 pél-
dányban! Mily biztató és vigasztaló kezdete ez a modern alapokra 



VEGYESEK 419 

fektetett, modern eszközöket is krisztusi cél szolgálatába állító 
lelkipásztorkodásnak! És ha a nagyobb költségekről nem is 
tudunk gondoskodni , inkább szorítsuk össze a lap terjedelmét 
(főleg kezdetben), csak ölbetett kezekkel ne panaszkodjunk, hogy 
ez itt nálunk nem megy. Nemcsak 16—20 oldalas tudósítók van-
nak, hanem 4 oldalasak is; az is jóval több a semminél, sőt-
ügyes szerkesztő kezében 4 oldallal is csodákat lehet művelni. 
A bécsi kaisermühleni plébánia tudósítója csak 1914-ben indult 
meg, 4 oldallal, de mégis gazdag tartalommal. 

Az Opitz-cég Warnsdorfban kéthetenkint ad ki «Warnsdor-
fer Hausblätter» címen egy lapot ; ha abból a lelkipásztor több 
száz példányt rendel, két oldalt kap saját plébániai hivei szá-
mára és külön c ímet : «Hausblätter für die Pfarrgemeinde N. N.». 
Ily eljárás mellett a 16 oldalas lap kevesebbe kerül, mint ke-
rülne egy 4 oldalas, ha az egészet a lelkipásztor nyomatná ki. 

Hazánkban is van már példa a katholikus tudósítók ilyen 
központi szerkesztésére. Az «Egri K. E. T.» legnagyobb része 
u. i. mint «Gyöngyösi K. E. T.», és «Jászapáti K. E. T.» is meg-
jelenik. így tehát Gyöngyösnek is és Jászapátinak is van külön 
tudósítója, holott a lap csak 450, sőt Jászapátiban csak 150 pél-
dányban fogy el. 

c) Mikor aztán már készen áll előttünk a «Katholikus Egyházi 
Tudósító», még hátra van egy fontos fe ladat : annak terjesztése, 
a hivek kezébe való juttatása. Mit érne a legjobban összeállított 
tudósító is, ha a hivek nem vennének róla tudomást ? ! Nem 
közönséges fontosságú tehát a kolportage kérdésének szerencsés 
megoldása. 

a) Természetesen annál biztosabb anyagi alapokon fog nyu-
godni vállalkozásunk, minél több állandó előfizetője lesz a tudó-
sítónak, akik nemcsak pontosan számíthatnak rá, hogy a lapot 
kellő időben házukhoz hordják, hanem akiknek előfizetési díjaira 
a kiadó is számíthat. Minél több rendes előfizetőt kell tehát sze-
rezni a lapnak. 

ß) Ismerve azonban a népnek huzódozását, nehezen indu-
lását, bizton tudhatjuk, hogy főkép a nép közül nehéz lesz 
állandó előfizetőket szerezni. Azt se igen remélhetjük, hogy a 
boltok kirakatába függesztett egyházi tudósítóért bemenjen a 
boltba. Sokkal idegenkedőbb és kényelmesebb ennél. Hanem, 
ha úgy akarva, nem akarva, belebotlik a lap kinálgatójába, ha 
odatartják a keze ügyébe s hallja mellé esetleg egy fü rge rik-

2 7 * 
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kancs ajánlatát is, akkor inár szívesen megveszi. Ne tévesszük 
szemelőtt a sok igazságot tartalmazó közmondást : Fas est et ab 
hoste doceri. Csak nézzük ebben is az ellenfél sajtójának terjesz-
tését, mint lábatlankodik, harsog, sürög-forog, kínálkozik azok-
nak árusítója. Egy kissé több ügyesség nálunk sem ártana. 

Ennek megfontolása után a házhoz hordott példányokon 
kívül a tudósítók számára legjobb elárusítási helyül tar t juk a 
templom bejáratát, esetleg előcsarnokát. Oly fontos pontja ez a 
terjesztésnek, h o g y ha valaki nem tudna megbarátkozni ezzel a gon-
dolattal, inkább bele se fogjon a lapba, úgy se fog neki sikerülni. 
Minden fölmerülhető nehézség megfontolása után is bátran állít-
hatjuk, hogy egyeseknek aggodalmai a szent hely esetleges pro-
fanációját vagy a botrányt i l letőleg alaptalanok, sőt a t emplom-
ból kijővő t ö m e g megihletett hangulatát e szent cél érdekében 
ki nem használni, élhetetlenség volna. Hiszen nagyobbszámú 
vevőpublikumot keresve sem találhatnánk, mint a miséről kijövő 
hallgatóságot. Főkép, ha a hivek néhány szám után megszokják 
a tudósítót s belátják, hogy az csak a lelki javakat akarja szol-
gálni. A templomban Isten szavát akarják hallani; ez a lap is 
azt hirdeti, csak tartósabban s többeknek, mint az élő szó teheti. 
Az angol templomokban a «Catholic Truth Society» könyves-
polcokat tart, melyekről kiki tetszése szerint emeli le a jobbára 
10 centes, 32 oldalas füzeteket s árukat az alatta levő perselybe 
dobja. És hogy micsoda hihetetlen forgalmat tudott elérni ott 
ez a könyvestábla, egy pár adat eléggé bizonyítja. 1884-iki fenn-
állása óta 1909-ig a négy evangéliumból eladott 138.000 pél-
dányt, P. Clarke S. J. elmélkedési könyveiből 868.000-et, hitelle-
nes támadásokkal foglalkozó füzetekből 900.000-et, elbeszélések-
ből 1,650.000-et stb. 

A budapesti egyetemi templomban néhány év óta szintén 
ott áll felügyelet nélkül a füzetespolc. Lopás alig történt róla s 
évi forgalma 2000 K körül jár, sőt talán már meg is haladja. 
Egymásután vonulnak be a könyvestáblák vidéki templomainkba 
is. És az emberek nem botránkoznak raj tuk. Mert legalább is 
olyan jogon árulhat juk a templom előtt vagy előcsarnokában 
nyomtatva az Isten igéjét, mint a mézeskalácsot, viaszgyertyát, vagy 
épenséggel a búcsuhelyeken otthonos rémregényeket. Prágában 
minden hónapban 800.000 példányban jelenik meg a «St. Boni-
fatius» c. lap, amit aztán a hónapok első vasárnapjain ingyen 
osztogatnak az ausztriai templomokban, hogy apostoli útjukat 
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végezhessék a hit megvédésében és ismertetésében. Legfeljebb, 
aki nagyon óvatos akar lenni, a tudósítója homlokára nyomassa 
rá, amit a «St. Bonifatius»-on lá t tunk: A templomban ne tessék 
olvasni ! 

d) Hátra van még, hogy az egyházi tudósító áráról is em-
lítést tegyünk. 

H o g y teljesen ingyen tudjuk a tudósítót osztogatni, mint 
azt például Strassburgban teszik, vagy Ausztriában a «St. Boni-
fatius»-szal, attól — gondolom — még igen messze vagyunk. 
Különben is, olyan a nép természete, hogy amihez egészen 
ingyen jut, nem is nagyon becsüli. Ezért tehát valami árt meg 
kell szabnunk a lap számára, mert az önkéntes adományok mel-
lett erre a bevételre is kell számítanunk a nyomdaköltségek 
fedezésénél. Legfeljebb azokhoz juttassuk el egész ingyen, akik 
eleinte bármi okból idegenkednek tőle. Érdekesen felel a hayin-
geni tudósító erre a kérdésre, hogy egy évre «Was kostet die-
ses Blatt?» 

Für die Arbeiter : nichts. 
Für die andern : was sie können. 
Für die Wohltäter : was sie wollen. 
Für die Fremden : zwei Mark. 

A németeknél általában véve 10—15 pfg. az egyhónapi elő-
fizetési ár, tehát igen alacsony. Ha valahol más forrásokból le-
hetne a tudósító költségeiről gondoskodni , mindenesetre minél 
alacsonyabbra szállítsuk az árát. Némely külföldi tudósító any-
nyira megy az előfizetők megnyerésében, hogy halálesetre és 
szerencsétlenség esetére is biztosítja őke t ; bár ez mindenesetre 
nagyban emeli a lap elterjedtségét, nálunk elmaradhatna. 

Ezekkel kimerítettük mindama kérdések ismertetését, ame-
lyek a kath. egyházi tudósítók életbeléptetésénél és fenntartásá-
nál felmerülhetnek. 

Legutoljára hagytuk még egy nehézségnek megtárgyalását, 
amelyet tanulmányunk egyik-másik olvasó ajkáról talán ki fog-
csalni. Minthogy a tudósítóknak még csak a külföldön van tör-
ténetük, nem lehet feltűnő, ha tanulmányunkban főleg külföldi 
példákra hivatkoztunk. Igen ám! — f o g j a azután valaki mondani, 
mindez szépen megvalósítható a külföldön. De ná lunk? A nép 
még éretlen erre, a nép nem olvas, az én népem nem olyan 
rossz stb. Nálunk ez nem fog menni! 

Úgy gondoljuk, hogy minden elméleti okoskodásnál erősebb 
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cáfolat lesz arra a tényre rámutatni, hogy igenis, nálunk is mehet 
ez, mert — hál' Istennek — már megy is. Hogy nálunk is nagyon 
itt az ideje és lehetősége e modern lelkipásztori segédeszköznek 
igénybevételére, példa erre az országnak nyolc egyházi tudósí-
tója. Komolyabban foglalkoznak ezenkívül már az eszmével több 
helyen is, pl. a váczi egyházmegyében, hol a nagyobb városok-
ban és egyes esperesi kerületekben szeretnék a lapot megvalósí-
tani, Temesvárott, stb., tudtunkkal azonban az országban még csak 
nyolc helyen van tényleg tudósí tó : Miskolczon, Nagyszebenben, 
Kassán, Egerben, Gyöngyösön, Jászapátin, Bártfán, Újpesten. 

Magyarországon a «Miskolczi Kath. Egyházi Tudósító»-t 
illeti meg az úttörés érdeme. A lap megindítására a fő indító 
ok az volt, hogy a reformátusok már régebben belátták annak 
a szükségességét, ami mellett e cikkünkben szót emeltünk és már 
évekkel ezelőtt megindul t ott egy «Egyházi Értesítő a miskolczi 
réf. gyülekezet kebeléből», mely havonta jelenik meg 8 oldalon 
(egy szám ára 2 fill., egy évre 30 fill.), s amelyet a kath. hivek 
is vásároltak s állandóan olvasgattak. A híveiért aggódó lelki-
pásztori buzgóságnak köszöni tehát eredetét az immár IV. évfo-
lyamban levő tudósító.1 Ma megjelenik 2000 példányban, ami 
hazai viszonyunkat tekintve, már elég tekintélyes szám. 

A példányok a következőleg oszlanak szét: 
Az «alsóplébániai» templomban (!) kiosztásra kerül 400 drb. 
A «felsőplébániai « « « 400 « 
A minoriták templomában « « 200 « 
A görög kathol. templomban « « 30 « 
Az egri érsek leánynevelőintézetében « « 300 « 
A katholikus körben « « 50 « 
A ker. kath. főgimn. Mária-kongr. « « 60 « 
Munkások elvisznek a vasgyárba .. 50 « 
Kath. nőegylet tagjai kapnak 200 « 
Postán előfizetőknek ... ... . . . . . . . . . „ 250 « 
Fennmaradó készlet 60 « 

Összesen 2000 drb. 
Mint látjuk, a példányok felénél nagyobb részben a temp-

lomban fogynak el. A plébániai templomokban a füzetek a temp-
lomi könyvestáblán vannak elhelyezve. Egyes szám ára 10 fillér. 
Előfizetési díj egy évre 1'50 K. 

1 A háború alatt rövid időre megszűnt, de most újra érezteti áldásos 
hatását. 
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Az 1912. és 1913. esztendő költségei így alakultak: 
1912-ben 1913-ban 

Nyomdaköltség . . . . . . ... 1225-— I< 1450— K 
Képek kliséi . . . 114-59 « 77*43 « 
Postai költség . . . 39*05 « 61 15 « 
Vegyes kiadások 21-50 « 30-90 « 

Összesen 1400-14 K 1619-48 K 
A lap a hónap elsején jelenik meg. 1912-ben megjelent 

192 oldalon 22,000 példányban (tehát à 6"4 fillér), 1913-ban 240 
oldalon 20,000 példányban (à 8-1 fillér). Egy füzet terjedelme 
átlag 16—32 oldal közt mozog. A költségeket így fedezték: 

1912-ben 1913-ban 
Alsó-miskolczi hitközs. pénztárból 100-— K 100-— K 
Felső « « « 100-— « 100-— « 

Görög kath. « « — • — « 30-— « 
Az érseki leánynev. növendékeitől 74-— « 102-90 « 

A kir. kath. főgmn. Mária-kongr. 10-64 « 13-50 « 

A kath. kör pénztárából . . . . . . 100-— « 100-— « 

A kath. nőegylettől .. . . . . 200-— « 100-— « 

Minorita zárda 140-80 « 50-— « 

A sajtóegylet helyb. hölgybizotts. 40-— « — • — « 

Alsóplébániai hívektől . . . . . . 181-60 « 230-30 « 

Felsőplébániai h ívektől . . . . . . 40-91 « 41-89 « 

Előfizetések s adományokból ... 239-— « 366-80 « 

A kiadó plébános deficitje (jó-
tékonyság «ad piissimas causas») 173-19 « 384-09 « 

Összesen 1400-14 K 1619-48 K 
A miskolczi tudósító után időrendben a nagyszebeni követ-

kezik. 1913-ban indult meg, még ped ig az előbbinél nehezebb 
körülmények között. Bár a nagyszebeni kath. hivek száma kerek-
szám csak 6000, a tudósítót két nyelven kell kiadni, mert a hit-
község kétajkú. Ez természetesen nemcsak a munkát kettőzi meg 
(mindkét tudósító ugyanis eltérő tartalommal jelenik meg), 
hanem a nyomdaköltséget is. Innen érthető, hogy bár a lap 
csak 300—300 példányban jelenik meg, az 1913. év költségei 
mégis 1400 koronára rúgtak. A lapból egyes szám ára 14 fillér, 
szintén a templom előtt is árulják és rövid fennállása óta «hatása 
oly kézzelfogható minden irányban — íija a hercegplébános úr 
szives felvilágosító soraiban — hogy városhelyeken egyszerűen 
nélkülözhetetlen segédeszköznek tartom a lelkipásztorra nézve». 
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Ez ú j pasztorációs segédeszköz hihetőleg nálunk is a 
legmelegebb felkarolásra fog találni. Haszna egyrészt annyira 
szembetűnő, másrészt meg korunkban a «papiros Antikrisztus» 
oly kérlelhetetlen dühhel és oly ördögi találékonysággal tizedeli 
hiveink sorait, hogy nagy gyámoltalanságról adnánk bizonyít-
ványt, ha nem kapnánk két kézzel ezen — régente, igaz, isme-
retlen — de a modern lelkipásztorkodásban minden nagyobb 
helyen, főkép pedig városokban és munkástelepeken föltétlenül 
megkövetelhető oly hathatós segédeszköz után, aminőnek az 
egyházi tudósítók intézménye kínálkozik.i 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 

Fize té sek n y u g t a t á s a . 

1914-re 10 koronát fizetett: Botai Gáspár . 
1914-re 12 koronát fizettek: Bodó József, Demeter István, dr. Gr iger 

Miklós, Györkös József, Szent-Imre-Kör Budapest , dr. T u m b á s z István, dr. Vidi-
can György, Viniss Fülöp. 

1915-re 12 koronát fizettek : Bauer György, Bodó József, Demeter István, 
dr. Gr iger Miklós, Horvá th József tábori lelkész, dr. Lepold Antal, Szent-
Imre-Kör Budapest, dr. Tumbász István, dr . Vidican György, Viniss Fülöp, 
dr. Z g a m a Károly. 

1916-ra 48 koronát fizetett: Budapesti Központi papnevelő-intézet. 
1916-ra 12 koronát fizettek: Bauer György, dr. Beliczky János, dr. Csere-

nyei István, Engelhardt Ferenc, dr. Ernsz t Sándor, Geiger Antal, dr. Giesswein 
Sándor, dr. Grosz József, Hegedűs Ferenc, Horváth József tábori lelkész, Jurik 
Kabos, Krämer Tamás, László Imre, Már ton Mátyás, dr. Mérő József, dr. Michel 
Károly, özv. őrgróf Pallavicini Edéné, dr . Schütz Antal, Sulyok István, dr. 
Tóth Tihamér , dr. Zgama Károly. 

1916-ra 8 koronát fizetett: Funczik Emil, Moser János . 
1916-ra 6 koronát fizetett: Demeter István. 
1917-re 12 koronát fizetett: Horváth József tábori lelkész. 

A nyugtatást május 12-én zártam le. 
Két héttel ezelőtt befizetésre levélben felkértem azokat a 

1 Bár tudatában vagyunk annak, hogy a háborús idők nehéz anyagi 
körülményei korántsem alkalmasak ú j lap alapításához, mégis már most jónak 
láttuk a kérdés iránt érdeklődést kelteni, abban a reményben, hogy a háború 
után ránk váró lelkipásztori tevékenységnek sok helyen egyik legszebb beve-
zetője lesz a Kath. Egyházi Tudósító megszületése. E tanulmány írója szer-
kesztője az «Egri K. E. T.»-nak és megkeresésre bárkinek örömmel szolgál 
mutatványszámmal. (Eger, Szeminárium.) 

Debreceni Fgyctemi Könyvtár 
Átengedett íülöspéldáaj 



megrendelőimet, kik egy vagy több évre hátralékban vannak s 
a felkéréshez befizetési lapot is csatoltam. Szíveskedjenek tarto-
zásukat minél előbb megfizetni. A könyvnyomtató-intézetben 
igen nagy tételeket kell fizetni, hogy egyéb kiadásokról ne is 
szóljak. 

HIRDETESI ROVAT. 

Tokaj-Hegyaljai (gyógyító) bor betegeknek, misebornak, 
ajándéknak, ünnepélyekre. 

Postacsomag: (4 üveg) 8, 10, 12, 14 korona. 
3 liter szomorodni 13 kor. 
6 liter szomorodni 24 « 
3 liter asszu 22 « 
6 liter asszu 42 « 

Árjegyzéket szívesen küld : 
Sztareczky Géza rk. igazgató-tanító, bortermelő 

Tolcsva, Tokaj mellett. 

* MŰINTÉZET. * 

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

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s K i p > u d v a r i s z á l l í t ó , a 

Ferenc József-rend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

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

T e r v e z e t e k e t é s m i n t a r a j z o k a t 
k í v á n a t r a d í j m e n t e s e n küld. :: 
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Irta: VASS J Ó Z S E F dr. Ára 3 kor . 
A háborúnak és Isten gondviselésének 
összefüggéséről, a világ nagy törvényé-
ről : az áldozatról, az erkölcsi és nemzeti 
megújhodásról , vagyis a magyarok fel-
támadásáról mélységes igazságokat, gyö-
nyörű gondolatokat foglal magában V a s s 
J ó z s e f dr.-nak e remekbe készült írása. 

Baksamaszemnifltsgheini 
Készítette . M O L N Á R J Á N O S p r a e - ' 
l á t u s - k a n o n o k . — Ára 1 0 f i l l ér . — 
E könyvecskéből mindenki megérti az 
okot, amely miatt szenved s a módot, 
hogy mikép kell viselnie a fájdalmakat. 
Mindez könnyebbülés és vigasz a szen-

vedőknek. 

Megrendelhetők a Szent-István-Társulat-

nál, Budapest, Szentkirályi-utca 28. sz. 
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i. É R T E K E Z É S E K 

A K I S Á Z S I A I J Á N O S É S M Ű V E I . 

3. §. A János presbyter ellen szóló érvek. 

MINT LÁTTUK, igen súlyos okok szólanak a két János meg-
különböztetése mellett. Meg kell azonban vallani, hogy 

vannak érvek a János presbyter és a két János léte ellen is, és 
pedig úgy magában Papias szövegében, mint azon kívül. Néhányra 
mint ellenvetésre már a fentiekben megfeleltünk. Fontosabbak 
azonban a következők. 

Nagy zavart okoz és tagadhatatlanul János presbyter ellen 
látszik bizonyítani az, hogy Papias főhelye a tanúk mindkét 
csoportját az Úr tanítványainak nevezi. (H. E. III. 39, 4.) Már 
pedig az ősegyházban ez a kifejezés rendesen az apostolokat 
jelentette; és csakugyan, akiket a szöveg az első csoportban 
megnevez, azok valóban mind apostolok. De ezzel szemben áll 
az, hogy a második csoportban legalább Aristion nem apostol. 
Tehát a szerző az Úr tanítványait mégis tágabb értelemben 
veszi és az apostolokon kívül talán a hetvenkét tanítványra 
(Luk. 10, 1. 17.) vagy Krisztus más hallgatóira vagy életének 
tanúira is kiterjeszti. S ilyen értelemben Aristion és János pres-
byter is az Úr tanítványai lehettek. 

Ámde itt megint egy chronologiai nehézség támad. Papias 
tudakozódása vagy épen könyvének írása a II. század elejénél 
későbbre esik, amikor már Krisztus közvetlen tanítványai közül 
senki sem lehetett életben. De még ha Papias itt ifjúkori tanul-

> mányai idejére, tehát az I. század utolsó évtizedére gondolna is 
(ami legalább az apostolokkal szemben feltételezett kettős köz-
vetítés miatt valószínűtlen), akkor is furcsa játéka volna a vélet-
lennek, hogy János apostol mellett két másik tanítvány, egyik 
épen János nevű, szintén Kisázsiában és szintén igen hosszú 
ideig, az I. század végéig élt volna, sőt az apostolt mindketten 
túlélték volna. A hagyomány szerint János apostol legalább 
kilencven évig élt; tehát ez a túlélés feltételezné vagy azt, hogy 

í a két tanítvány még az apostolnál is hosszabb életű volt, vagy 
Rel ig io , h i t t u d . és bölcs, folyóirat . 2 8 
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azt, hogy János apostolnál fiatalabb volt. Pedig János apostol 
maga is fiatalember volt, a húszas évek elején lehetett, mikor 
Jézust hallgatta; tehát Aristion és János presbyter Jézus műkö-
dése elején még úgyszólván gyermekek lettek volna. 

De talán nem szükséges a dolgot ennyire kiélezni. A János 
név a zsidóknál elég gyakori volt és a két tanítvány lehetett 
az apostolnál néhány évvel fiatalabb anélkül, hogy épen gyermek 
lett volna. Abban sincs semmi lehetetlenség, hogy serdülő ifjak 
Jézust hallgatták. (V. ö. Márk 14, 51. sk. Csel. 20, 9. skk.) 
S János apostolon kívül az ő tanítványai is érhettek el igen 
magas kort, akár magasabbat is az apostolnál. 

Mégis, hogy. e valószinűtlenségektől szabaduljanak, néme-
lyek feltételezik, hogy a második csoportban említett tanúk 
(Aristion és János presbyter) nem voltak az Úrnak szem- és fül-
tanúi, hanem csak tágabb értelemben vett tanítványai; tudniillik 
vagy palesztinai eredetű régi keresztények, az első zsidókeresz-
tény hitközség tagjai voltak, kik legfeljebb mint gyermekek futó-
lagosan láthatták Jézust s a külföldi keresztényeknél kiváló tisz-
teletnek és tekintélynek örvendtek, vagy pedig már a követ-
kező nemzedékhez tartozó egyszerű hívek voltak, az Úr követői, 
kik őt személyesen nem is ismerték, i Azonban valami személyes 
összeköttetésnek mégis csak lenni kellett e tanítványok és az Úr 
között. Egyszerű hívek vagy a következő nemzedékhez tartozók 
nem lehettek. Hiszen ilyen értelemben minden őskeresztény, 
legalább a jámborok, az Úr tanítványai voltak; már pedig 
Papias itt a tanítványok alatt szemlátomást a hagyomány kiváló 
tanúit érti, ami nem volt minden keresztény, még a jámborok 
sem. Különben is «az Úr tanítványai)) kifejezésnek ilyen hasz-
nálata az őskereszténységben szokatlan. Az Apostolok cseleke-
detei ugyan igen sokszor nevezik a híveket «tanítványoknak» 
(Csel. 6, 1. 2. 7. 9, 10. 19. 26. 11, 26. 15, 10. 19, 1. 9. 21, 16. 
stb.), tudniillik az apostolok tanítványainak; de az Úr tanítvá-

1 Palesztinai régi keresztények Harnack, Bousset, Schwartz E. és mások 
szerint (Harnack, Cnronol. I. 660. sk. Mission etc. I. 81.; Bousset, Offenb. 
Joh. 39. sk. 45.; Schwartz E., Über den Tod der Söhne Zebedái. 13. 1.); 
Weizsacker szerint csak jó keresztények (Zahnnál, Forschungen VI. 139.). 
Később azonban Weizsacker is azt állította, hogy a palesztinai őskeresztények, 
kivált akik Jézust még személyesen ismerték, általában az Úr tanítványainak 
vagy egyszerűen tanítványoknak nevezték magukat. (Weizsacker, Das aposto-
lische Zeitalter. 36. sk.) 
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nyainak csak egyszer (9, 1.), akkor is a valódi tanítványokkal 
együtt. S roppant logikátlanság volna Papiastól egy és ugyan-
azon összetett mondatban e kifejezést kétféle értelemben hasz-
nálni, az első tagban csak az Úr hallgatóit vagy épen csak apos-
tolait, a második tagban pedig egyszerű hiveit, még a későb-
bieket is érteni alatta. 

Mommsen úgy akar e nehézségen segíteni, hogy a máso-
dik tanúcsoport végén «az Úr tanítványai» kifejezést utólagos 
beszúrásnak veszi és törli.1 Csak az a baj, hogy e törlést semmi 
számottevő szövegemlék sem igazolja. A kifejezés Eusebius mű-
vének minden görög kéziratában benne van ; Jeromos (Vir. ill. 18.) 
és Rufinus is olvasták azt (bár az utóbbi máskép); sőt benne 
kellett lennie Papias művének már Eusebiustól és Alexandr. Dio-
nysiustól használt példányaiban, mert annak hiánya nagyon ked-
vezett volna a két János megkülönböztetésének, amely érvet ők 
az Apokalypsis tekintélye ellen nem késtek volna kihasználni. 
Igaz, hogy a kifejezés a szyr és az ezt szolgailag követő örmény 
fordításban, valamint Nicephorusnál2 hiányzik ; de ezek a hiá-
nyos és pongyola szövegek mit sem bizonyítanak. Nicephorus 
azonkívül nagyon is új. 

Corssen magának Eusebiusnak Rufinus-féle latin fordítása 
alapján próbálta Aristiont és János presbytert az Úr tanítványai 
közül eltávolítani és az apostolok tanítványaivá tenni. Rufinus 
ugyanis Eusebiust így fordítja: «Papias apostolorum se verba 
ab his, qui secuti eos fuerant, Aristione videlicet et Johanne pre-
sbytero, adserit suscepisse»4(H. E. III. 39, 7.) Corssen szerint 
Papias ezeket tévedésből és kritikátlanságból tette az Úr tanít-
ványaivá.3 Ennek a Rufinus-féle fordításnak azonban csak akkor 
volna bizonyítóereje, ha mögötte Eusebius szövegének eredeti 
alakját vagy egy tekintélyes variánsát lehetne sejteni. De nem 
úgy van. Rufinus Eusebiust sokszor pongyolán és helytelenül 
adta vissza s belevitte a maga magyarázatát, tehát fordításának 
Eusebius görög kézirataival szemben kevés tekintélye van. 

1 Mommsen, Zeitschr. für neutestamentl. Wissensch. 1902. 158. sk. 
2 Nicephorus Call. (Ecclesiasticae históriáé II. 46.) Papias kérdéses he-

lyét szószerint közli, de Aristion és János presbyter után «az Úr tanítványai» 
érteimezvényt elhagyja. 

3 Corssen, Zeitschr. f. neut. Wissensch. 1901. 208. 290.; 1902. 243. sk. 
A főhelyet is (H. E. III. 39, 4.) így fordítja Rufinus : Quaeve Aristion vei Jo-
hannes presbyter ceterique discipuli dicebant ; tehát nem mondja őket az Úr 
tanítványainak. 

28* 
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Mások ismét úgy akarják a nehézséget kiküszöbölni, hogy 
a szövegben hibás másolásból eredt romlást tételeznek fel. 
Renan szerint eredetileg «az Úr tanítványainak tanítványai, oE 
xoö y.üpíoi) [fAa^rjiöv] [iaíbjxaí» állott.1 Hasonlókép Abbot.2 De ez 
a kifejezés: «tanítványok tanítványai» szokatlan és nem való-
szinű. Bacon így javítja ki a szöveget : «azoknak — tudniillik 
az apostoloknak vagy az Úr közvetlen tanítványainak — tanít-
ványai, oi XOÚ[X(DV] FIAÍB]XAB.3 Csakugyan a TG)N szótagot az unci-
alis írásban könnyen össze lehetett zavarni a xupcou szó rövidí-
tett alakjával ICOÏ vagy KOÏ-val. Larfeld szerint «az Úr tanít-
ványai» helyett «János tanítványai» olvasandó, amennyiben a 
görög kódexekben a xupíou és 'Iwávvou szók szokásos rövidített 
uncialis alakja nézéshiba folytán (már Dionysius és Eusebius 
előtt) felcserélődött; tehát xoö ICOÏ jjiatbjxaí helyett xoö ICOÏ 
vagy KOT (xaíbjxaí csúszott be.4 A két rövidítés valóban hason-
lít egymásra s a csere igen könnyen megtörténhetett. Ez a 
feltevés úgyszólván minden nehézséget és vitás kérdést egy csa-
pásra megoldana. Csak az a baj, hogy mint a fentebbi szöveg-
javító kísérletek, úgy ez is puszta feltevés, mert a szövegemlékek 
mind a forgalomban levő olvasás mellett bizonyítanak. Ezen 
olvasás lehetetlensége pedig nem oly szembetűnő, hogy a szö-
vegromlás feltételezését okvetetlenül megkövetelné. 

De ha nem is sikerül János presbytert az Úr tanítványai 
közül kiküszöbölni és az apostolok tanítványává tenni, azért őt 
János apostoltól még mindig meg lehet, sőt az előadottak alap-
ján meg is kell különböztetni. Jobban fenyegetik János presbyter 
létét azon külső érvek, melyeket az újszövetségi szentkönyvekből 
és áz ókeresztény irodalomból ellene felhoznak. 

Hivatkoznak először is arra, hogy a János-féle két kis levél 
szerzője magát presbyternek (ô rcpeaßtixepo?) nevezi; márpedig a 
II. századba visszanyúló hagyomány e leveleket János apostolnak 
tulajdonítja, tehát úgy látszik egynek veszi János presbytert az 
apostollal.5 Továbbá a Jelenések könyvének kisázsiai szerzője 
magát egyszerűen Jánosnak, testvérnek, társnak nevezi, közelebbi 
meghatározás nélkül (Jel. 1, 9.); ámde ha két hires János lett 

• L'Antéchrist. XXIV. és 345. 1. 
2 The Expositor, 1895. 333. sk. 
3 Journal of bibi. literature. 1899. 176. skk. 
4 Larfeld, Die beiden Joannes von Eph. 113—136., kivált 132. skk. 
5 így Zahn, Forschungen. VI. 143. sk. 179. sk. stb. 
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volna Kisázsiában, meg kellett volna magát a másiktól külön-
böztetni. 1 

Ezekre az érvekre a következőket lehet felelni. A János 
neve alatt szereplő két kis levél eredetéről az ősegyházban két-
ségek voltak. Eusebius azokat a vitás tekintélyű könyvek (anti-
legomena) közé tette (H. E. III. 25.) ; szent Jeromos (Vir. ill. 9.) 
és a Damasus-féle decretum is mindkettőt János presbyternek 
tulajdonította. A levelek kánoni tekintélye ugyan a hagyomány 
túlnyomó szava és az egyház tekintélye alapján kétségtelen; sőt 
a régi egyházi írók nagyobb része János apostol szerzőségét 
állítja vagy feltételezi. De az bizonyos, hogy a levelek kánoni 
tekintélye magában véve nem követelné okvetetlenül az apostol 
szerzőségét s nem zárná ki azt, hogy szerzőjük a presbyter lehe-
tett. Az újszövetségi szentkönyvek szerzőinek nem kell okvetet-
lenül apostoloknak lenni; tudjuk hogy vannak olyan könyvek 

melyeket az apostolok tanítványai írtak, például Márk, Lukács. 
A két kis levél tartalma sem olyan, hogy szerzője csakis János 
apostol lehetne. Úgy is lehetne képzelni a dolgot, hogy épen 
e leveleknek a kánonba sorozása keltette azt a hitet, hogy szer-
zőjük az apostol, s e hit adhatott azután okot János presbyternek 
az apostollal való összezavarására. Egyébiránt erre a feltevésre 
nincs is szükség. Szent János apostol is viselhette kitüntető érte-
lemben a presbyter címet, mint per excellentiam tanú, elüljáró 
és kiváló tiszteletre méltó öreg, mint az apostoli hagyománynak 
kimagasló és a többi apostol elhalálozása után egyetlen közvet-
len tanúja, sőt az élő tanúknak (a presbytereknek) mintegy atya-
mestere, mint Ázsia pátriárkája és a hivek atyja, és talán magas 
kora miatt is. Egyrészt atyai szeretet és melegség, másrészt gyer-
meki tisztelet és bizalom érzik ki e névből, mely még akkor 
(az I. században) úgy látszik nem volt a hagyomány tanúját jelentő 
műszó, csak a II. században lett azzá, mikor az apostoltanítvá-
nyok már a mult nemzedékhez tartoztak.2 Azonban, ha János 

1 Zahn, Forschungen. VI. 175. sk. stb. 
2 Zahn szerint a presbyter szó János leveleiben nem egyházi elüljárót 

vagy hivatalt, nem a presbyterium tagját jelenti, hanem tiszteleti cím (Ehren-
titel), mely kitüntető értelemben János apostolt, mint az Úr kiváló tanítványát, 
mint az előbbi nemzedékből fenmaradt tiszteletreméltó öreget, mint Kisázsia 
tanítóját, apostolát és pátriárkáját jelenti s az apostolnak hívei közt szokásos, 
tulajdonnevét is helyettesítő címe volt. (Forschungen. VI. 179—181.; v. ö. 
144. 1.) — Belser szerint (Einleitung. 36.) szent János apostol a kis levelekben 
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apostolt ilyen kitüntető értelemben presbyternek nevezték, abból 
nem következik, hogy egy másik János e címet a szó közönsé-
ges értelmében nem viselhette, mikor Papiasból és Irenaeusból 
tudjuk, hogy e név az ősegyházban az apostoltanítványok egész 
csoportját jelölte. Ha sok presbyter volt, miért ne lehetett volna 
köztük egy János nevű is? Ami pedig a Jelenések könyvét illeti, 
annak szerzője eléggé meghatározza magát, mikor azt mondja, 
hogy Patmosban volt az Isten igéjéért; mert az ősegyház jól 
tudta, melyik János volt ottan. 

Nagyon feltűnőnek mondják továbbá azt is, hogy Eusebiu-
sen és a valószínűleg tőle függő Jeromoson kívül más ókeresz-
tény író a két Jánost nem említi, hanem valamennyi minden 
megkülönböztetés nélkül csak egy Jánosról beszél, aki alatt két-
ségkívül magát az apostolt érti. Még azok is, akik János iratai-
nak hitelességét megtagadták, például az alogusok, ezeket más 
Jánosnak nem tulajdonították. Alex. Dénes sem keresgélné a 
szerzőt valami más lehetséges Jánosok közt, ha János presbytert 
mint történeti alakot ismerte volna. Különösen gondolkodóba 
kell hogy ejtsenek Irenaeus és Polykrates. Irenaeus Kisázsiából 
származott és Polykárpot, János apostol tanítványát ismerte (Adv. 
haer. III. 3, 4.; Ep. ad Flor.); de János presbyterről egy szót 
sem szól, hanem a kisázsiai Jánost világosan az Úr tanítványá-
nak, apostolának, ki kebelén pihent és az evangélium szerzőjé-
nek nevezi (Adv. haer. II. 33, 3. III. 1, 2. 3, 4.; Epp. ad Flor, et 
ad Vict.). Polykrates efezusi püspök a II. század végén Viktor 
pápához intézett levelében felsorolja az ázsiai egyház csillagait: 
Fülöp apostolt (!?) és — második helyen— János apostolt1 s az 
előbbinek leányait, valamint Polykárpot, Melitot és másokat, de 
János presbytert nem említi. Jánosról azt is mondja, hogy Efe-
zusban van eltemetve. (Eusebiusnál, H. E. III. 31. V. 24.) Mivel 
a hagyomány szerint János apostol élt öregségében Efezusban 
és lehet, hogy az ő emlékére volt ottan két templom, vagy 
talán két állítólagos sírját mutogatták: ki tudja nem ezen tények 
félremagyarázásából származott-e a János presbyter? 

alázatosságbóí nevezte magát csak presbyternek, úgy mint máshol szent Péter 
is. (Pét. I. 5, 1.) Ugyanígy vélekedik már Eusebius. (Demonstr. evang. III. 5. 
Migne, P. O. 22, 216.) 

1 Nem mondja, hogy apostol volt, csak főpapnak, tanúnak és tanítónak 
nevezi, de hozzáteszi, hogy «aki az Úr kebelén pihent». Ez pedig csak az 
apostolt jelentheti, nem a presbytert. 
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Ámde ezeket a patristikus nehézségeket is el lehet oszlatni. 
Azt hogy Eusebiuson és Jeromoson kívül más tanú János 

presbytert nem említi, nem lehet egészen mondani, mert némi 
nyomaival Eusebiustól független forrásokban is találkozunk, mint 
láttuk. Irenaeus a modern kritikusok szerint azért hallgat János 
presbyterről, mert összezavarta a két Jánost. Ezt azonban nehéz 
elhinni s az egyházatya hallgatását máskép is lehet magyarázni, 
mint fentebb láttuk és alább látni fogjuk. (378. 1. és 5. §.) De 
nincs is arra szükség, hogy nála ilyen tévedést tételezzünk fel. 
Irenaeus szavai csak azt bizonyítják döntőleg, hogy az öreg 
János apostol Kisázsiában élt és az evangéliumot írta, de nem 
zárják ki egy másik János létét mellette, az Irenaeustól sokszor 
emlegetett presbyterek közt. Polykrates az ázsiai egyház egyéb 
csillagait sem említi, például szent Pált, Timotheust, Papiast. 
Azonkívül Polykrates a két Fülöpöt, az apostolt és a diákonust 
is összezavarja. (Eusebiusnál, H. E. III. 31. V. 24. V. ö. Csel. 
21, 8. sk.) S akik János presbyterről hallgatnak, azok Aristionról 
is hallgatnak; már pedig ez kétségkívül külön személy. Az alo-
gusok nem azért tagadták el János apostol szerzőségét, hogy 
iratait egy másik nagy tekintélynek tulajdonítsák, hanem azért, 
hogy tekintélyüket lerontsák. Alex. Dénes, mikor az Apokalyp-
sist egy másik Jánosnak tulajdonítja, aki Kisázsiában élt s aki-
nek létét a két efezusi János-sírral is bizonyítja, nekem úgy lát-
szik, hogy ha félénken is, de konkrét személyre gondol, akit 
presbyternek azért nem nevez, mert ez a cím és műszó már 
akkor kiment a használatból s kizárólag a papi rendfokozat 
neve lett. A későbbiek pedig, mikor már a hagyomány elho-
mályosodott, csakugyan összezavarhatták a presbytert az apos-
tollal, bár némelyek még akkor is megkülönböztették őket, mint 
láttuk. 

Hogy a presbyter emléke az ősegyházban elhomályosodott, 
azt némileg meg lehet magyarázni. A kereszténység őskorának 
az Apostolok cselekedetei után, mely csak szent Pál római fog-
ságáig (Kr. u. 63—64-ig) halad, nem volt egykorú történetírója. 
Még a II. században is az egyházi irodalom a gyakorlati szük-
séghez képest csak oktató, intő és vitázó iratokat termelt, leg-
alább csak ilyenek maradtak fenn. Míg az apostolok tanítványai 
éltek s az őskereszténység eseményei köztudatban és emlékezet-
ben voltak (a presbyterek korában), addig történetírásra tulaj-
donképen nem is volt szükség; még azután is sokáig elég volt 
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a szóbeli hagyomány. A hagyomány azonban csak a kereszténység 
azon alapítóinak életét őrizte meg legalább lényegében hitelesen, 
kiket saját irataik vagy az evangéliumok és Apostolok cseleke-
detei megörökítettek, úgyszintén a vértanúkét, kiknek szenvedé-
seit igen korán feljegyezték. Mások életéről csak működésük 
terén maradtak fenn csakhamar elmosodó és bizonytalanságba 
vesző hagyományok. De az Írásban megörökített személyek éle-
tét is, annál inkább azokét, kiknek irott emléke fenn nem maradt, 
csakhamar hatalmába kerítette a jámbor képzelet és népköltés, 
mely a hiteles történetet és hagyományt legendákkal fonta körül, 
sőt azok hiányát legendákkal pótolta, és már a II. században 
apokrif evangéliumokat és apostoltörténeteket termelt. János pres-
byter emléke tehát, mely Írásban megörökítve nem volt s a 
hagyományban szent János apostol mellett elhomályosodott, las-
sankint ép úgy feledésbe mehetett, mint szent Pál nemíró tár-
sainak vagy más kisázsiai presbytereknek emléke. 

Ha összemérjük a pro et contra felhozott érveket, azt lát-
juk, hogy János presbyter léte mellett positiv, bár kissé zavaros 
és homályos bizonyságok szólnak, míg ellene csak negativ érvek, 
hallgató tanúk és föltevések vannak. Azért véleményünk szerint 
János presbyter léte valószínű, ha nem is egészen bizonyos. 
A protestáns theologusok nagy része, kivált az újabbak, elisme-
rik a két Jánost, illetőleg a presbyter létét. De a katholikus 
theologusoknál még mindig bizonyos idegenkedés van tőle.1 

1 Hogy Papias helye, amint fenmaradt, a két Jánost világosan meg-
különbözteti, azt katholikus részről elismeri Semeria. (Rev. bibi. 1893. 296.) 
Calmes és újabban már Belser is megengedik János presbyter létét az öreg-
ségében Kisázsiában tartózkodó szent János apostol mellett. (Calmes, L'Évan-
gile selon S. Jean. II. Ed. Paris, 1906. 22. 24. ; Belser, Einleit. in das N. T. 
33— 38. v. ö. Das Evang. des hl. Joh. Freiburg Br. 1905. 3. 567.) Belser a 
Ján. 21, 2. 24. említett két tanítvány alatt Aristiont és János presbytert érti s 
az utóbbinak tulajdonítja a negyedik evangélium befejező sorait. (21, 24. sk.) — 
Protestáns részről János presbyter létét tagadták, illetőleg a kisázsiai presby-
tert az apostollal azonosították: Olshausen, Ouericke (legalább régebben), 
Hengstenberg, Zahn, Riggenbach, Klostermann, Leimbach, Haussleiter és mások, 
kivált régebben. Zahn szerint János presbyter Eusebius találmánya, a valóság-
ban azonos az apostollal; Aristion pedig szintén az Úr közvetlen tanítványa. 
(Zahn, Forschungen. VI. 114. skk. 144. 179. skk. 218. Einleitung. II. 210. sk. 
stb.) Renan ha nem is bizonyosnak, de valószínűnek véli János presbyter 
létét, akit azonban szent János apostol tanítványának és másodrendű fontos-
ságú személynek tart, de nem az Apokalypsis szerzőjének. «Un tel personnage 
serait connu autrement que par un passage obscur de Papias et une thèse 
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Erre azonban semmi ok sincs ; mert János presbyter egészen jól 
megfér Kisázsiában János apostol mellett, s nem jár okvetlenül 
az apostol efezusi életére vonatkozó hagyományoknak és a János-
féle iratok hitelességének elvetésével ; bár a valóságban sok pro-
testáns theologust oda vezetett. 

4. §. A hagyomány János apostol kisázsiai tartózkodása mellett. 

Szent János apostol kisázsiai tartózkodása nem pusztán 
életrajzi és egyháztörténelmi kérdés, hanem szorosan összefügg 
a János-féle iratok hitelességével. Azért a szabadelvű protestáns 
theologia, mely a János-féle iratok hitelességét belső érvek alap-
ján már egy század óta kétségbe vonja, újabb időben igyekszik 
ezen irodalomtörténeti véleményt az apostol kisázsiai tartózko-
dásának tagadásával is támogatni. Azt állítják, hogy szent János 
apostolnak az ókeresztény hagyományban és irodalomban fen-
maradt élettörténete tulajdonképen két életből van összetoldva: 
az apostoléból és a presbyteréből, illetőleg a presbyter kisázsiai 
élete folytatáskép az apostol palesztinai életéhez van adva. Való-
jában János apostol sohasem volt Efezusban és Kisázsiában, 
hanem Palesztinában élt és ott halt meg, valószínűleg a zsidó 
háború (68—70.) előtt, némelyek szerint vértanúi halállal. Amit a 
hagyomány a kisázsiai Jánosról beszél, az a presbyter élettörté-
nete. A presbyter a kisázsiai hosszúéletű János (v. ö. Ján. 21,23.), 
a kis levelek szerzője, némelyek szerint az apokalyptikus. Őt 
ismerték Papias és Polykárp. A hagyomány a két Jánost már 
Jusztin és Irenaeus előtt összezavarta és életüket összetoldta. 
(Ilyenformán Keim, Harnack, Bousset, Loisy, Jülicher és mások.)1 

apologétique de Denys d'Alexandrie. On trouverait son nom dans les Évan-
giles, dans les Actes, dans quelque épître etc.» (L'Antéchrist. XXIV. 1.) 

1 Hogy szent János apostol Kisázsiában, névszerint Efezusban tartózko-
dott, azt tagadták: Liitzelberger (Die kirchliche Tradition über den Apostel 
Johannes und seine Schriften in ihrer Grundlosigkeit nachgewiesen. Leipzig, 
1840.), Keim Th. (Oesch. Jesu von Nazara. Zürich, 1867. I. 160. skk. III. Aufl. 
1875.), Picherai, Schenkel, Wittichen C., Schölten (De Apostel Johannes in Klein-
Azië. Leyde, 1871., németül Berlin, 1872. ; Theologisch Tijdschrift. 1872. 325. sk.), 
Holtzmann H. J. stb.; újabban pedig Harnack, Bousset, Jülicher, Loisy, Schwartz E. 
(Über den Tod der Söhne Zebedaei. Berlin, 1904.) s általában mindazok, kik 
János palesztinai vértanúságát védik. A régiektől emlegetett kisázsiai János alatt 
rendesen a presbytert értik. Harnack szerint nincs ugyan teljesen kizárva annak 
lehetősége, hogy János apostol Kisázsiában működött, de még kevésbbé van 
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Az a kérdés tehát, volt-e szent János apostol Kisázsiában, 
vagy csak a presbyter volt-e ottan? Ez történelmi kérdés, me-
lyet a helyes módszertan és kritika szabályai szerint tanúbizony-
ságok alapján kell eldönteni. Azért mielőtt a fentebbi állításokat 
bizonyítékaikkal együtt birálat alá vennők, hallgassuk meg a János 
apostol kisázsiai tartózkodására vonatkozó hagyomány tanúit. 

bebizonyítva. (Chronologie. I. 674.) Megengedi, hogy János apostol is meg-
fordult vagy tartózkodott Kisázsiában, Efezusban (s ez adhatott okot a félre-
értésekre), de nem élt ottan huzamosan ; a századvégi kisázsiai patriárka nem 
ő volt, hanem János presbyter, aki egyszersmind a János-féle iratok szerzője. A két 
János összezavarása a presbyterek, Papias és Polykárp szavainak félreértéséből szár-
mazott, de lehet, hogy némely presbyterek szándékosan azonosították János presby-
tert az apostollal, a negyedik evangélium tekintélye érdekében. (Chr. I. 678—680.) 
Újabban Harnack már határozottabban állítja, hogy csak János presbyter volt 
Efezusban, de nem az apostol. Ez a presbyter a Páltól alapított kisázsiai egy-
házakban apostolkodott és kormányozta azokat. Életétiek vége felé azonban 
némely egyházak függetlenítették tőle magukat, tekintélye megingott s hívei-
nek köre megfogyatkozott, úgy hogy halálával a személyéhez fűződő misszió-
szervezet is megszűnt s a helyi szervezetek léptek helyébe. Rövid idő múlva 
még a presbyter emléke is elhomályosult. Valószinűleg ő írta a János-féle ira-
tokat is. Ezen János presbyter tanítványai voltak a presbyterek, kik őt holta 
után megtették apostolnak, legalább az apostollal való összezavarását meg-
engedték. A presbyter már Jeruzsálemben összeköttetésben állhatott Zebedeus 
fiával, János apostollal. Ha azonban az a föltevés, hogy János apostol is Kis-
ázsiában járt, valami probléma megoldását előmozdítja (például azt, hogy az 
ázsiai hagyomány a két Jánost oly hamar összetévesztette és a János-féle ira-
tokat az apostolnak tulajdonította), akkor ezt a hagyományt el lehetne hinni. 
(Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums. I. 80. sk. 1.) Egyéb-
iránt Harnacknál bizonyos ingadozás vehető észre e kérdésben. A patmosi 
száműzetést tagadják és a Jelen. 1, 9-nek félreértéséből, illetőleg hibásan az 
apostolra vonatkoztatásából származtatják : De Wette, Credner, Reuss Ed., 
Bleek-Mangold, Meyer-Weiss és rendesen e helyből (1,9.) származtatják azok is, 
akik az apostol kisázsiai tartózkodását általában tagadják, például Bousset. 

Megengedték azonban János kisázsiai tartózkodását protestáns és ratio-
nalista részről: Baur F. Chr., Strauss, Schwegler, Zeller, Volkmar, Hilgenfeld, 
Hengstenberg, Tischendorf, Krenkel, Zahn, Riggenbach, Leimbach, Outjahr, 
Bleek-Mangold, Keil, Weizsäcker, Meyer-Weiss, Davidson, Larfeld stb., sőt De 
Wette is, aki csak a patmosi száműzetést találja igen gyanúsnak. Renan szerint 
valószínű, hogy János apostol Kisázsiában tartózkodott s mellette volt János 
presbyter is. (L'Antechr. XXIII. skk. 557. skk.) Újabban különösen Zahn kar-
doskodik János apostol efezusi tartózkodása mellett (sok helyen, többi közt 
Foischungen. VI. 175—217. és Einleit. II. 209. skk. 462. skk.); Spitta is haj-
landó azt megengedni ; Clemen is valószínűnek tartja. A katholikusok általá-
ban azt vallják, hogy János apostol Efezusban élt és ott igen magas kort ért. 
Többen úgy katholikus mint protestáns részről az apostol kisázsiai tartózkodá-
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Hogy szent János apostol idősebb korában körülbelül az 
1. század végéig Kisázsiában Efezusban élt és ott is halt meg 
igen magas, kilencven évesnél öregebb korban, természetes 
halállal, — arról az apostoli korig visszanyúló történelmi bizonysá-
gok szakadatlan sora tanúskodik, és pedig úgy Keleten mint 
Nyugaton, sőt épen a kisázsiai és efezusi egyházakban is. Legyen 
elég itt csak a főbbeket említeni az első négy századból. 

Maguk a János-féle iratok is, kivált a későbbi hagyomány-
nyal való összefüggésükben, elárulják az apostol kisázsiai tar-
tózkodását. A negyedik evangélium záradékában a feltámadt 
Krisztus Péter kérdezősködésére a szeretett apostol, tudniillik 
János sorsáról ezt mondja: «Ha akarom, hogy megmaradjon, 
míg eljövök, mi közöd hozzá? Te csak kövess engem». (Ján. 
21, 22.) Ennek következtében, mint a szöveg folytatólag mondja ;  

«az a hír terjedt el a testvérek (hivek) közt, hogy az a tanít-
vány nem hal meg; azonban Jézus nem mondta neki, hogy 
nem hal meg stb.», tudniillik a fentebbi szavakat csak feltétele-
sen mondta. (21, 23.) E helyből kétségtelen, hogy az ősegyház-
ban, legalább ott ahol a negyedik evangélium eredt, el volt 
terjedve a hit, hogy János apostol megéri a parusia idejét, amely 
hit feltételezi az apostolnak a hagyomány által tanúsított hosszú 
életét.1 Ez pedig kizárja azt a véleményt, hogy János Palesztiná-
ban Jeruzsálem pusztulása előtt elhalt volna; egyúttal pedig, 
mivel az evangélium kétségkívül Kisázsiában készült, feltételezi, 
hogy János hosszú öregsége is ottan folyt le. Továbbá a Jele-
nések könyve (1, 9.) szerint e könyv szerzője bizonyos János, 
ki Patmosban kapta a kinyilatkoztatást. E hely ugyan magában 

sát is, meg a presbyter létét is megengedik s a kettőt egymás mellé helyezik. 
(Credner, Hilgenfeld, Luthardt, Weiffenbach, Lightfoot, Renan, Weizsäcker, 
Calmes, Belser, Larfeld stb.) Larfeld úgy az efezusi tartózkodást, mint a pat-
mosi száműzetést elfogadja ; de elismeri János presbyter létét is, aki az apostol 
tanítványa volt és Aristionnal együtt kevésbbé fontos személyiség, miértis 
emléke nemsokára feledésbe ment. (Larfeld, Die beiden Johannes von Eph. 
különböző helyein.) 

1 Az evangélium záradéka határozottan kimondja, hogy a hosszúéletű 
tanítvány az, akit Jézus szeretett, aki az utolsó vacsoránál kebelén nyugodott 
és aki az evangéliumot írta. (Ján. 21, 20—24.) Zebedeus fiai a jelenetnél a 
szöveg világos tanúsága szerint is jelen voltak. (21, 2.) A hosszúéletü tanítvány 
tehát János apostol. Bousset azon állítása (Offenb. 42. sk.), hogy itt nem János 
apostolról van szó, hanem a szintén jelenlévő, de meg nem nevezett két tanít-
vány egyikéről, a presbyterről, teljesen hamis. 
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véve nem mondja, hogy itt az apostolról van szó ; de mivel a 
hagyomány azt az apostolra vonatkoztatja, kinek a könyv tar-
talma is megfelel : azért e hely a hagyomány világánál szintén 
az apostol kisázsiai tartózkodása mellett szól. 

Lássuk azonban a hagyomány tanúit. 
Polykárp smyrnai püspök, a kisázsiai János tanítványa 

(a II. század közepe táján) határozottan tanúskodik szent János 
apostolnak efezusi tartózkodásáról. (Irenaeusnál, Adv. haer. III 
3, 4. V. ö. Epp. ad Florin. et ad Vict.) — Jusztin vértanú (140—150. 
körül) mondja, hogy «nálunk — valószínűleg Efezusban, ahol Jusztin 
Tryphonnal vitatkozik — János, egyik a Krisztus apostolai közül, a 
neki adott kinyilatkoztatásban megjövendölte» az ezeréves orszá-
got. (Diai. c. Tryph. 81.) — Polykrates efezusi püspök a II. szá-
zad vége felé a húsvéti vitában I. Viktor pápához (189—199.) 
intézett levelében arra hivatkozik, hogy János, «ki az Úr kebe-
lén pihent», a kisázsiai egyház fénylő csillaga volt és Efezusban 
nyugszik. (Eusebiusnál, H. E. III. 31. V. 24. V. ö. Hieronymus, 
Vir. ill. 45.) — Irenaeus (f 202.) Polykárp tanítványa, legalább 
hallgatója, kire e kérdésben hivatkozik is, többször világosan 
tanúskodik Jánosnak, «az Úr tanítványának, ki az ő kebelén 
pihent» Efezusban való tartózkodásáról Traján idejéig. (Adv. haer. 
II. 33, 3. III. 1, 2. 3, 4. Epp. ad Florin. et ad Vict. V. ö. Euse-
biusnál, H. E. III. 23. 28. V. 20. 24.) Továbbá Irenaeus Papiast, 
aki kétségkívül Kisázsiában és környékén élt, János hallgatójá-
nak és Polykárp társának mondja. (Adv. haer. V. 33, 3. sk.) Még 
határozottabban állítja, hogy Polykárp Kisázsiában az apostolok 
tanítványa és társa volt, kik őt smyrnai püspökké is tették. Ire-
naeus szerint ezen apostolok közül Polykárp különösen János-
sal, az Úr tanítványával és apostolával érintkezett s rá hivatko-
zott. (Adv. haer. III. 3, 4. Epp. ad Florin. et ad Victor.). E he-
lyekből legalább is annyi bizonyos, hogy Irenaeus és kortársai 
úgy tudták, hogy János apostol Kisázsiában élt. — Apollonius 
(a II. század végén) beszéli, hogy János Efezusban egy halottat 
feltámasztott. (Eusebiusnál, H. E. V. 18.) — A János cselekedetei 
(Acta Joannis) cimű, valószínűleg a II. század második feléből 
származó apokrif könyv részletesen elbeszéli és sok legendával 
szinezi János apostol efezusi tartózkodását s patmosi száműzeté-
sét és látomását Domitián alatt. (Acta Joan. 14.) 

Alexandriai Kelemen (f 215. körül) János apostolról írja, 
hogy a száműző zsarnok halála után Patmosból Efezusba tért 
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vissza s kormányozta a szomszéd tartományok egyházait. (Quis 
dives salvetur? 42. V. ö. Euseb. H. E. III. 23.) — Tertullián 
(kevéssel 200. után) említi, hogy a smyrnai egyház hagyománya 
szerint Polykárpot János apostol tette püspökké. (De praescr. 32.) 
Továbbá elmondja, hogy János apostolt Rómában forró olajba 
mártották, melyből miután sértetlenül jött ki, «a szigetre» szám-
űzték. (De praescr. 36.) — Hippolytus (f 236—37. évben) vilá-
gosan mondja, hogy János apostol patmosi száműzetésében látta 
az Apokalypsist. (De Christo et antichr. 36.) — Origenes 
(f 254—255. évben) mint hagyományt közli, hogy János apostolt 
a római császár Patmos szigetére száműzte, ahol a kinyilatkoz-
tatásokat kapta. (Comm. in Matth, t. XVI. 6.) — Alexandriai 
Dénes (f 265-ben), bár az Apokalypsis apostoli eredetét tagadja, 
mégis tanúskodik arról, hogy szent János apostol Kisázsiában 
élt és Efezusban volt sírja. (Eusebiusnál, H. E. VII. 25, 16.) — 
Petaviói Victorians (a III. század végén) írja, hogy János evangé-
lista az Apokalypsist Patmos szigetén mint bányarab látta Domi-
tián császár alatt. (Scholia in Apoc. ad 10, 11. 11, 1.) 

Eusebius (f 340. körül) jóllehet arról, hogy az Apokalypsist 
János apostol írta, kételkedik, mégis említi, hogy János apostol 
és evangélista, a szeretett tanítvány sokáig Efezusban élt, az 
ázsiai egyházakat kormányozta, Domitián alatt Patmosba szám-
űzetett s Efezusban halt meg. (Chron. ad 14. Domit., Hist. eccl. 
III. 1. 18. 20. 23. stb.) — Epiphanius (f 403. évben) beszéli, hogy 
a Szentlélek ösztönözte János apostolt, kit az Úr legjobban sze-
retett s aki kebelén nyugodott, az evangélium írására, mikor ő 
már sok évig Ázsiában tartózkodott és kilencven évesnél öre-
gebb volt, miután Patmos szigetéről visszatért Claudius (!) alatt. 
(Adv. haer. 51, 3. 12.) — Szent Jeromos (f 420-ban) közli, hogy 
szent János apostol a Domitián-féle üldözés idején Patmos szige-
tére száműzetvén, írta az Apokalypsist. Nerva alatt visszatért 
Efezusba, ott Traján idejéig igazgatta Ázsia egyházait, míg hat-
vannyolc évvel az Úr szenvedése után meghalt s e város mel-
lett temették el. (Vir. ill. 9. Hasonlóképen Adv. Jovin. I. 26.) 
Máshol is említi az ázsiai és efezusi tartózkodást. (Comm. in ev. 
Matth. Prol., Comm. ad Qalat. 6, 10.) — Sulpicius Severus 
(kevéssel 400. után) beszéli, hogy Domitián szent János apostolt 
Patrnosba száműzte, hol ő a kinyilatkoztatást kapta és megírta. 
(Hist, sacra, II. 31.) 

A hagyomány tanúja továbbá az a sok legenda, mely az 
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első keresztény századokban szent János apostol életéről forga-
lomban volt s amely mind feltételezi az ő efezusi tartózkodását, 
patmosi száműzetését és hosszú életét. A IV. század után pedig 
az egész keresztény hagyomány és irodalom szent János apos-
tol kisázsiai életét köztudomású és kétségtelen ténynek tartja. 
Azonkívül közvetve bizonyságot tesznek az apostol kisázsiai tar-
tózkodásáról mindazok, akik neki tulajdonítják akár a negyedik 
evangéliumot, akár a leveleket, akár az Apokalypsist. Mert e 
könyvek tartalma világosan elárulja, hogy Kisázsiában eredtek, 
tehát szerzőjük is ott élt. 

Hogy mikor ment szent János apostol Efezusba, azt pon-
tosan meghatározni nem tudjuk. Szent Pál életében, tehát 67. 
előtt ott meg nem telepedhetett, mert akkor az Apostolok csele-
kedetei és a Pál-féle levelek tanúsága szerint maga Pál és tanít-
ványai, kivált Timotheus voltak az efezusi egyház tanítói és fejei. 
Jánosról ezen idő alatt Efezusban, sőt egész Kisázsiában említés 
nincs; nem is lett volna ott helye és ottlétének célja Pál és társai 
mellett. Sőt talán még Pál halála után is egy ideig Timotheus 
volt az efezusi püspök. Csak azután lehetett alkalom és szükség 
arra, hogy János Efezusba menjen. Másrészt ismeretes, hogy a zsidó 
háború (68—70.) kezdetén a keresztények Jeruzsálemből általában 
elmenekültek, amikor János apostolnak is tanácsos volt Palesz-
tinát elhagyni. Valószínű tehát, hogy Kr. u. 68. körül távozott 
onnan s akkor mindjárt vagy nemsokára letelepedett Kisázsiában, 
vagy épen magában Efezusban. A hagyományból bizonyos, hogy 
hosszabb ideig, több évtizedig tartózkodott Kisázsiában. Halála 
Traján uralkodása alatt, Kr. u. 100. körül következett be.1 

A János apostol kisázsiai tartózkodását bizonyító egyhangú 
hagyománnyal szemben minden ellenvéleménynek egyszerűen el 

1 Megjegyzendő, hogy mikor János apostol Palesztinát elhagyta, szűz 
Mária már nem volt életben, tehát nem mehetett Jánossal Efezusba. De előbb 
sem járhatott ottan. Eltekintve az érzelmi okoktól, melyek őt hazájához, kivált 
Jeruzsálemhez kötötték, Mária efezusi tartózkodását teljesen kizárja az apostoli 
kor chronologiája. Ha Mária 72 évet élt is, mint Epiphanius állítja, akkor 
is Kr. u. 55. körül már elhalálozott. Ámde Pál épen ezidőtájban ment Efe-
zusba, hol csupa pogányokat talált, s azontúl ő és tanítványai működtek ottan 
legalább is Kr. u. 67-ig. Az efezusi állítólagos Mária-ház (Panagia-Kapuli = a 
legszentebb Szűz háza) tehát, melyet a mohamedánismus előtti korba vissza-
nyúló hagyomány különben sem támogat, hiteles nem lehet. E kérdést bőven 
tárgyaltam «Szűz Mária sírja» címen a Hittudományi Folyóirat 1899. évi folya-
mában, a 91—125. lapon. 
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kellene némulni, ha nem tudná vagy legalább nem próbálná a 
hagyomány zúzó erejét ellensúlyozni vagy meggyengíteni. Azért 
akik a kisázsiai tartózkodást tagadják, azt vitatják, hogy a hagyo-
mány e kérdésben tévedett. Bizonyítékul egyrészt olyan tanúkra 
és tényekre mutatnak rá, melyek a kisázsiai tartózkodást kizár-
ják s olyan okokra, melyek a tévedést megmagyarázzák; más-
részt hivatkoznak arra, hogy a hagyomány a Jánosrkérdésben 
egy másik nagy tévedést is követett el, mikor a János-féle irato-
kat az apostolnak tulajdonította; holott azok természete János 
apostol szerzőségét s egyáltalában azt, hogy valamennyi irat egy 
és ugyanazon szerző műve volna, teljesen kizárja. Ha tehát a 
hagyomány az iratok szerzőjében tévedett, még inkább tévedhe-
tett János kisázsiai tartózkodásában, ami különben is úgy látszik, 
csak az irodalomtörténeti tévedés következménye volt s annak 
érdekében történt. Ezen ellenvetéseket megvitatjuk a következő 
(5. és 6.) fejezetekben. 

Budapest. Dr. Székely István. 
(Folytatása következik.) 



MIT M O N D A S Z O C I O L O O I A ÉS T Ö R T É N E L E M -
B Ö L C S E L E T 

AZ ÁLLAMKÖZI VISZONYLATOK SZERVEZKEDÉSÉRE 

VONATKOZÓLAG. 

A tartós béke központi szervezete számára készített előadás. 

ATÁRSADALMI fejlődés legkevésbbé félreismerhető jelenségei közé 
. tartozik az az irányzat, hogy az emberi társadalom csoportjai 

mindinkább egybekapcsolódni törekszenek, hogy így, miután az 
érdekközösség tudatosságára jutottak, a közös célt egyesült erő-
vel el tudják érni. Az emberiségnek igazi világuralma csakis úgy 
érhető el, ha a társulást minél tökéletesebb és fejlettebb módon 
és minél nagyobb mértékben és fokban viszik keresztül. «Az em-
berek a világ fölött való uralmat úgy biztosították maguknak 
lépésről-lépésre — úgymond F. Le Dantec — hogy a miliő és 
a többi élő lények ellen való harcra egyesültek.» S amit itt a 
biologus megállapít, arra az eredményre jut a történelembölcselet 
nevében Xénopol: «Az emberiség haladása — így szól — ép 
abban áll, hogy az egyének között való versengést csökkenteni, 
és így az emberek közt fennforgó harcot a természet fölött való 
uralommal helyettesíteni iparkodik.» 

A társulásnak ez az elve fokról-fokra jut érvényre, midőn a 
családok clanba, a ciánok törzsekbe, a törzsek népekbe olvadnak 
és államokká lesznek. Igaz ugyan, hogy midőn ezek a különböző 
fokú csoportosulások, ú. m. ciánok, törzsek, népek egymással 
érintkeznek és találkoznak, ez kezdetben rendszerint érdekellen-
tétekre szolgáltat okot; azt vélik: az új szomszéd többé-kevésbbé 
veszedelmes vetélytárs lehet és ez az aggodalom már maga elég 
arra, hogy véres viszálykodásokra vezessen. De aztán ez a küz-
delem rendszerint azt a megértést váltja ki, hogy vannak közös 
érdekek s hogy ezeket sokkal könnyebben és kevesebb veszte-
séggel el lehet érni, ha az egymásnak való ártalom helyett egye-
sült erővel egymást segítik. «A küzdelem, vagyis az érdekek el-
különítése — így szól A. Small amerikai szociologus — öntudat-
lanul is a társulásnak lesz adófizetője és hűbérese.» Röviden ezt 

1 
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a tételt így fejezi ki: «From struggle to cooperation», azaz a 
küzdelem együttműködésre vezet! Tényleg az egész társadalmi, 
gazdasági és kulturális fejlődésnek vezető elve az, hogy az előbb 
egymás mellett élő és laza összefüggésben álló csoportok egyesül-
nek. Mindenesetre jelentkeznek a történelmi evolúció folyamán 
szétválasztó erők és a bomlás tünetei, de ez a kulturális haladás 
menetében mindig visszafejlődésnek a kisérő jelensége. 

Az emberi csoportosulásoknak lehetőleg minél nagyobb 
mértékben való egyesítését célzó törekvés hozta létre a világ-
birodalmakat is. Mert a hatalmi vágy (der Wille zur Macht) 
tehetetlen lett volna minden erőteljessége mellett is, hacsak nem 
létezett volna valami szükségessége a csoportosulásnak és egybe-
kapcsolódásnak. De mivel a világbirodalmakat legtöbbnyire a 
hatalmi vaskényszer hozta létre, magukban rejtették a bomlás 
csiráit és csaknem kivétel nélkül rövid életűek voltak. A törté-
nelem ugyan azt igazolja, hogy aránylag kis terjedelmű társa-
dalmi csoportosulásokban is megvan a lehetősége annak, hogy a 
kultura szokatlan magas fokra emelkedjék, mint azt Hellasnak, 
Izrael népének, a feniciai városoknak s későbbi időben az olasz 
köztársasági városoknak és fejedelemségeknek példái mutatják, de 
a gazdasági és társadalmi élet fejlődése és feszítő ereje mégis 
mindig területi gyarapodást követelt. Ha ez nem történik meg 
békés uton, amint az kevésbbé fejlődött művelődés mellett rend-
szerint megesik, akkor a hódító kardja, a szabadság rovására, 
erőszakkal alkotja meg az egyesülést. 

De ép ez oknál fogva a társulásnak az a módja, mely a 
világbirodalmak kialakulásában nyilvánul, nem tekinthető az 
egyesülés tökéletes fokozatának. Az csak részben és mellékesen 
fejleszti a művelődést és sokkal nagyobb mértékben irtja a mű-
velődést, mert a népek egyéniségére megsemmisítő hatása van 
s másrészt az erőszakkal leigázott és önkényuralom alá vetett 
népekben a megtorlás szellemét neveli. Végeredményében azért 
nem annyira szervező erő, hanem inkább erjesztő s így bom-
lasztó. Az összes világbirodalmak között—ha a kínaitól eltekin-
tünk, melyet azonban faji és területi egységénél fogva minden 
nagy arányai mellett alig illet meg a világbirodalom neve — 
az egy római birodalom volt az, mely több századon keresztül 
ellen tudott állani a szétválás centrifugális erejének. De talán a 
római birodalom viszonylagos szilárdsága is főként annak köszön-
hető, hogy benne nemcsak az erőszakos hódítás elve, hanem 

Religio , h i t tud. és bölcs , folyóirat . 2 9 
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mellette a barátságos szövetkezés elve nyert kifejezést, mely a 
birodalomban egyesült ethnikus csoportoknak önálló életét nem 
fojtotta meg. A nyugaton azonban, hol Róma az alacsonyabb 
műveltségű kelta, keltiber, germán stb. törzseket illesztette össze 
mesterséges egységgé, elég hamar állott be a bomlás folyamata, 
melyet csak időközönkint váltott föl egy ideiglenes egybeillesztő 
törekvés (pl. Nagy Károly birodalma). De ép ez a bomlás hozta 
létre azokat az új ethnikai egyéniségeket, melyek részben a jelen-
legi kulturnépekben tovább folytatják életüket. 

Azonban a gazdasági fejlődés nem tűrhette meg a szétdara-
bolásnak azt a mértékét, melyet a középkori hübérvilág magával 
hozott. A társulás elve végre is legyűrte a szétváló irányzatokat, 
így jött létre sok küzdelem árán az egyesült Spanyolország, 
Franciaország, Nagybritannia s ugyanez a társuló folyamat hozta 
létre, bár különböző módon, az egységes Németországot és Olasz-
országot. A mai kor előhaladott technikai és közlekedési esz-
közei mellett tényleg a lehetetlenségek közé tartoznék az olyan 
szétdaraboltság, amilyen egy évszázad, sőt még néhány évtized 
előtt Németországban és Olaszországban a sok fejedelemségnek 
gazdaságilag is szétválasztott területével fönnállott. 

Ennélfogva a társulás szükségessége volt az, amely tudato-
san vagy öntudatlanul a nemzeti államok létrejöttén munkálko-
dott. A XIX. század a társulás elvének alapján hozta nekünk a 
nemzeti állam eszméjét, amelyben benne foglaltatik az a törek-
vés, hogy az egy nemzethez tartozókat egy államegységbe össze-
foglalja. Persze, míg ez megtörtént, földrajzi és történelmi nehéz-
ségeket s akadályokat, sokszor véres harcok árán, az útból el 
kellett távolítani. De nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
bizonyos mértékben a nemzeti állam eszméje is nem csak egy-
ségesítő, hanem elválasztó hatással volt, amennyiben az egy 
államban élő különböző ethnikai elemeket egymástól eltávolította 
és közöttük új súrlódó felületeket teremtett. A nemzeti állam 
eszméjéből fejlődött ki ez a tétel: egy nemzet legyen egy állam; 
de ezt a tételt aztán megfordították ily alakban: egy államban 
legyen egy nemzet s ennek következtében az állam más nemzeti-
ségű polgárait édes vagy keserű kényszerrel késztették arra, hogy 
nemzetiségüket föladják és az uralkodó nemzet ethnikai csoport-
jába beleolvadjanak. Hogy ez az actio parit reactionem elvénél 
fogva nem vezetett mindig az egységre és a társulás elvének 
fejlesztésére, azt a különböző modern államok fejlődésében mu-
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tatkozó jelenségek számos példával igazolják s azért bátran mond-
hatjuk, hogy a nemzeti állam eszméje ott, hol azt erőszakos kö-
vetkezetességgel akarják keresztülvinni, nem vált be egységesítő 
hatalomnak. 

A gazdasági fejlődésnek az a fokozata, melyet mai közle-
kedési eszközeink megalkottak, már nem állhat meg a nemzeti 
államok területi egységénél sem. A legnagyobb nemzet sem 
lehet ma önönmaga számára elegendőképen és minden irányban 
termelő és fogyasztó s azért gazdasági fejlődésünk követelménye 
az, hogy a társulás továbbhaladó útjában minél nagyobb terüle-
teket és minél több népet foglaljon össze. A társulásnak a folya-
mata azonban kétféle módon mehet végbe ; vagy a szabad egye-
sülés útján, amennyiben az államok saját érdekeiknek védelmére 
szövetségbe állanak, ez az, amit A. Fried «Zweckverband Europa», 
azaz európai érdekszövetség néven ismer. Ha ez nem sikerül, 
akkor a társulás eszméjét a hódító kard hatalma valósíthatja meg. 
A megoldásnak véres, erőszakos, szabadságot temető s művelt-
séget pusztító módozata ez, mely az emberiség történetében nem 
egyszer próbálkozott sikereket elérni, de amely soha maradandó 
alakulásokat nem tudott létrehozni. 

S végre is, nem a fegyverek fognak itt dönteni, hogy melyik 
útját válasszuk a nagyobbfokú társulásnak, hanem az a körül-
mény, vájjon a mostani háborúval együtt az átélése annak a 
pusztulásnak emberéletben és kulturértékekben, melyet a háborús 
technika magával hoz, ki birja-e váltani a kulturnépekből azt a 
belátást, hogy a kulturállamok között valamely, az eddiginél ben-
sőségesebb kötelékre van szükség, amely az érdekközösségen és 
szolidaritáson alapuló államfölötti szervezetet és tartós, sérthe-
tetlen s kellő szentesítéssel ellátott nemzetközi jogviszonylatokat 
hoz létre. 

Említésre méltó, hogy a népek szolidaritásának eszméje 
főként azokban az időkben foglalkoztatta a szellemeket, mikor 
ilyen, a szolidaritást biztosító nemzetközi szervezetnek a hiányát 
leginkább érezték és a kulturvilágot véres és irtó háborúk tagol-
ták szét. így nevezetesen a XVI. század vége és a XVII. század 
eleje volt az — bár különben az állami abszolút individualizmus 
korszaka — melyben az európai népcsalád és a nemzetközi jog 
gondolata konkrétebb módon kialakult, így főként Gentilis és 
Suarez alapvető fejtegetéseiben, melyeket aztán Orotius korszakos 
munkája geniális módon kiépített. A harmincéves háború zür-
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zavarainak kellő közepében jelentek meg Sully emlékiratai, me-
lyekben ő, mint királyának, IV. Henriknek nagy tervét, az európai 
államok szövetségének gondolatát veti föl ; ugyanezt az eszmét 
veszi föl aztán és fejti ki a XVIII. században Abbé de Saint-
Pierre, a jogászok közül pedig Christian Wolff a Civitas maxima 
gentium alakjában állítja föl az ő elméletét az államok fölött álló 
s az államokat egybekapcsoló szervezetről s a bölcsészek közül 
a nagy gondolkozó: Kant állambölcseleti alapon jön arra az 
eredményre, hogy a tartós béke egyedüli biztosítéka az, ha az 
államok szövetségre lépnew 

Minden eszme a szükségletek vetülete s azért minden eszme 
valósággá kiván lenni. Igaz, hogy a megvalósulásnak sokszor majd-
nem leküzdhetetlennek látszó akadályok állanak útjába. De a fej-
lődés nem ismer akadályokat; az ő haladása ugyan rendszerint 
észrevétlen, de biztos, állandó és feltartózhatatlan folyamat, ép úgy, 
mint a glecserek jegének útja a völgy felé, vagy a hegyi pataké, 
mely számlálatlan évezredek során vájta ki útját a sziklák között. 

A látszat szerint ugyan néha rögtön és váratlanul bekö-
szöntő katasztrófák és kataklizmák adnak a föld felületének más 
kialakulást, de a valóságban ezek, mint ezt a tudomány kimu-
tatta, régóta és állandóan előkészített események. Az emberiség 
történetében a jelenlegi világháború ilyen katasztrófaszerű ese-
mény, amely a politikai és szociális világnak új szervezeti kiala-
kulását hozza magával. 

A mi korunk a nemzeti szolidaritás eszméjét úgyszólván 
legmagasabb fokára emelte, megteremtette a szilárd nemzeti egy 
ségeket. De ennél a fokozatnál ma már nem állapodhatunk meg. 
A jelen követelménye az, hogy a népek és államok között léte-
sítsünk szolidaritást. Már a jelen háború is két nagy államszövet-
séget (az alliance és entente államokét) hozott létre és igazi 
béke előbb nem jön létre, míg csak nem sikerül majd e 
két csoport között az ellentéteket eltüntetni s azokat egy 
közös érdekszövetségbe egybekapcsolni; minden egyéb csak 
hosszabb-rövidebb ideig tartó fegyverszünet volna, amelynek a 
célja az lenne, hogy a fegyverkezés dühét mindkét félen a leg-
magasabb fokra vigye. 

De az a kérdés, vájjon a jelenlegi körülmények között egy-
általán gondolhatunk-e a népek kölcsönös megértésére, vájjon 
nem vagyunk-e ép most a legtávolabb attól, hogy a népek szoli-
daritására csak gondolhassunk is? Erre a kérdésre is egész vilá-
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gosan megfelel a történelem. A mult század hatvanas éveiben 
az amerikai Unió déli és északi államainak gazdasági és szociális 
külön érdekei oly ellentéteket teremtettek, melyek az addig pél-
dátlan elkeseredéssel és kíméletlenséggel végigküzdött szecessziós 
háborúra vezettek és mégis ennek a háborúnak a gyümölcse 
lett az Unió államainak szorosabb egybekapcsolódása; a szabad-
ság eszméjének a rabszolgaság eltörlésében nyilvánuló győzelme 
meghozta egyszersmind a közös érdekeknek megismerését s ezzel 
az Egyesült-Államok igazi és szilárd egységét. 

És ennek a fordulatnak a lehetősége megvan most Európa 
államai számára is; s tényleg ez az alapföltétele a tartós békének 
és Európa népei szabadságának. Mert, mivelhogy a gazdaság-
politikai koncentrációnak irányzata tagadhatatlan tény, a népek 
szabadságának fennmaradását csakis a szövetségszerű csoporto-
sulás biztosíthatja; ha erre az útra nem térhetnénk, akkor egy 
impérium vasgyűrűje szorítaná a harcrakész államokat bele a 
kényszeregységb e. 

Attól tartanak azonban, hogy a szövetséges egyesülés, 
amelyet természetesen más stilban és más módszer útján kellene 
elképzelnünk, mint az amerikai Unióét, veszélyeztetné az egyes 
államok szuverénitását. Ez az eset csak akkor fenyegethetne, ha 
a szuverénitás alatt valaki az államkormányzat korlátlan önkényét 
érti; ilyen teljes korlátlanság azonban sohasem létezett és nem 
is létezhetik. Mert bármilyen legyen is valamely állam kormány-
formája, akár föltétlenül egyeduralmi, vagy akár úgynevezett 
deszpotia (kényuralom), akár népképviseletileg mérsékelt egyed-
uralom, akár köztársasági, az állami hatalom a kormányzatot 
sohasem vezetheti tisztán csak kénye-kedve szerint: a hagyomá-
nyos szellem, az állami szükségletek, a szokásjog, a gazdasági 
és szociális fejlődés oly követelésekkel lépnek föl, melyeknek 
ellene szegülni nem lehet, hacsak a hatalom maga nem omlik 
össze. Ep azért, ha a kulturállamoknak bár nem is egészen 
szoros egységbe való kapcsolódása szociális és politikai szük-
séglet, akkor ez előtt minden szuverénitásnak meg kell hajolnia, 
mert a nemzetközi jognak kell lennie a legnagyobb szuverénnek. 

Meggyőződhettünk immár arról, hogy az államközi szolida-
ritás gondolata nélkül nem létezhetik a nemzetközi jog (jus-
gentium) élő szervezete; legfölebb csak egyes nemzetközi jogi 
tételeket lehet felállítani, de ezek, mint a példák mutatják, már az 
érdekösszeütközés első eseténél is összeomlanak. Azért állította már 
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fel Kant az államok békés együttélésének egyik föltételeként: 
«A nemzetközi jogot szabad államok szövetségére kell fölépíteni.» 

A mi állami intézményeink közül azonban igen sokat még 
a nemzetközi szolidaritás elvéhez képest át kell alakítanunk, 
mindenekelőtt a diplomáciai képviseletnek ósdi rendszerét, amely 
még teljesen az állami individualizmus alapjain nyugszik.i A mi 
diplomáciánk rendszerét még a jelenleg divó parlamentáris úgy-
nevezett népképviseleti kormányzati formával is alig egyeztet-
hetjük össze; az csökvénye ama abszolutisztikus korszaknak, amely 
nem ismert a néppel s annak képviseletével szemben felelős 
állami tisztségeket. Azért a diplomácia az ő mostani alakjában 
már az eddigi államalakulatokban is anachronismus volt, de még 
inkább az lesz a szolidarisztikus módon berendezett államban, 
amelynek hivatása, hogy a külügyi politikát ép szolidarisztikus 
szempontból folyton figyelemmel kisérje. 

Csakis az olyan diplomácia vagyis külügyi képviselet bírja 
azt keresztülvinni, hogy az államoknak egymáshoz való viszony-
lataiban a jog és erkölcs követelményei és szabályai ép úgy 
érvényesüljenek, mint az állampolgároknak egymáshoz való 
viszonylataiban, amely külügyi képviselet felelni tartozik az állam 
népének vagy az ő képviselőtestületének. 

A titokban, minden felelősség nélkül dolgozó diplomácia 
nem tehet mást, mint hogy Macchiavelli elvei alapján, Richelieu 
módszere szerint igazodik. 

Ahol az eljárást irányító elv az, hogy a szomszédot vagy 
társat be kell csapni, ahol az államközti érintkezés alapgondolata 
a legkorlátlanabb úgynevezett «szent egoizmus», ott a kölcsönös 
bizalom helyét kell, hogy általános bizalmatlanság foglalja el. 
A mult század nyolcvanas éveiben jelent meg A. Osseg álnév 
alatt (állítólag Pachtler S. J.) egy fölötte érdekes és leplezetlenül 

1 E nézet ma már a magyar közvéleményben is mindinkább tért foglal ; 
nemcsak a parlamentben, hol főként Károlyi Mihály gróf adott neki határozott 
kifejezést, de egyebütt is. így olvassuk a sokat tapasztalt világjáró, Vay Péter 
gróf tollából a Kath. Szemle (1916. máj. füzet) hasábjain a következő érdekes 
észrevételt : «Annyi elavult intézmény között talán egyik sem avult el telje-
sebben, mint a külügyi képviselet. Szervezete, szel eme alapjában véve mai 
napig olyan, mint a hajpor és a copf korában. A nemzetek és népek viszonyai 
változtak légyen át bármi gyökeresen, az egykori forma és rendszer a kötelező. 
A társadalmi viszonyok és fogalmak fejlődhettek, de a diplomácia ragaszkodik 
maradi, időtmult szelleméhez, csaknem komikussá válott hagyományaihoz». 
(Máj. füzet 493. 1.) 
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szótkimondó könyv, mely egyenesen rámutatott már akkor, hová 
kell vezetni ennek a kétszínű rendszernek, mely a diplomáciát 
vagy tehetetlenné teszi, vagy pedig a felelősség nélkül való 
magas iskolájává az alattomos viszálygyártásnak, mely akkor lép 
működésbe, mikor az egyik állam jobban van felfegyverkezve a 
másiknál, amelynek rovására az előbbi gyarapodni kiván.1 

Nem csoda, hogy ilyen vezetés mellett a sokat emlegetett 
európai «concert» macskazenévé s a hirhedt európai egyensúly 
nevetséges szólammá vált. Amiként az állami életen belül lehe-
tetlen fönntartani a jogrendet az állampolgárok szolidaritásának 
gondolata nélkül s a teljesen egyéni anarchia alapján, ép úgy 
nem lehet eljutni az államok között való jogrend felépítéséhez, 
ha másrészt az államok és nemzetek érdekeinek állítólagos kép-
viseleteként oly rendszert tartunk fenn, mely a jó és rossz között 
nem tesz különbséget. 

Lehetetlen, hogy a most dúló háború meg ne győzze a 
nemzetek szent egoizmusát, hogy épen a nemzeti önszeretetnek 
az első követelménye a nemzetközi jogrend és hogy ezt megint 
mindaddig elérni nem lehet, míg a külképviselet ügye nem lesz 
egyszersmind a népek ügye; minden parlamentarizmus és nép-
képviseleti rendszer csekély értékkel bir, ha az államközi viszony-
latok rendezéséhez hozzá nem szólhat. A «csukaszürke» XX. szá-
zadban a nemzeteket önfenntartási ösztönük kell, hogy arra tanítsa 
meg, hogy az államok fönnállása csak az államközi szolidaritás 
segítségével tartható fenn s hogy ennélfogva az államoknak egy-
máshoz való viszonylatait a népképviselet ellenőrzése alatt álló 
szervezet alakíthatja csak ki. «Ahol nincs nemzetközi jog — 
mondja Guizot — ott csak forradalmi állapot van, olyan, ami 
művelődésünk menetébe dobott barbárság.» 

De miként látjuk, a külképviselet jelenlegi rendszere mellet 
minden nemzetközi jog csak üres formuláré. A mostani háború 
tanulságai közé tartozik mindenesetre, hogy az államoknak egy-
máshoz való vonatkozásainak más alakot kell ölteniök. A mostani 
gépezet, mely e feladatot teljesíti és amelyen a nemzetek sorsát 
szövik, azokba a múzeumokba való, ahol elmúlt idők primitív 
szerszámait őrzik. Új időknek és viszonyoknak új és modern 
szervezetek szükségesek. 

Budapest. Dr. Oiesswein Sándor. 

1 A. Osseg, Der Europäische Militarismus. Amberg, 1880. 101. 1. 
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E L Ő T T É S U T Á N . 

II. FEJEZET. 

A Bacon-féle inductio tökéletes í tése . 

Descartes inductiója csak nagyon távoli rokonságban van 
Baconéval; a Port-Roy al logikája sem ad bővebb felvilágosítást 
az inductióról; Leibniz is alig érinti e kérdést. Mindamellett a 
Bacon-féle módszer nagyobb indítást adott a kísérletezésre és 
valóságos atyja lett az empirizmusnak. Az inductio mibenlétének 
ismerete azonban a XIX. századig nem sokat haladt. Newton 
említi az inductio problémájára vonatkozó elvet: «Effectuum 
eiusdem generis sunt eaedem causae». Ezen, az inductio logikai 
alapját képező elvvel a skót iskola kezdett jobban foglalkozni a 
XVIII. században, a franciáknál pedig Royer-Collard; és ezt az 
alapelvet iparkodtak egyre szabatosabban körülvonalozni.1 Leg-
részletesebben foglalkozott azonban az egész inductiv módszer-
rel John Stuart Mill, a XIX. században, és elméletileg is tüzete-
tesen fejtegette az idevágó kérdéseket. Ő az inductiót következő-
képen határozza meg: «Az inductio az a szellemi művelet, amely 
által kikövetkeztetjük, hogy amit igaznak ismerénk bizonyos rész-
letes esetben, igaz minden oly esetben, amely az előbbiekhez 
bizonyos meghatározható tekintetben hasonlít. Más szavakkal : 
inductio az a művelet, mely által meggyőződünk, hogy ami igaz 
valamely osztály bizonyos egyedeiről, igaz az egész osztályról, 
vagy: ami igaz néhányszor, ugyanazon körülmények között igaz 
lesz mindig».2 

Röviden: «az inductio a tapasztalatból vont általánosítás».3 

J. Stuart Mill a Bacon-félével analóg kiküszöbölési módszer he-
lyett négy inductiv módszert különböztet meg, nem számítva az 
ezek társításából, kapcsolásából eredetieket. Ezek a következők: 

1 Lásd Janet-Séailles, Hist, de la Philosophie 7-e édit page 660—663. 
2 J. Stuart Mill, A deductiv és inductiv logika rendszere. (Fordította 

Szász Béla. Budapest.) I. köt. III. k. II, fej. 427. lap. 
3 U. ott. 456. 1. 
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1. A megegyezés módszere: ez abban áll, hogy oly eseteket 
igyekezünk találni, amelyek egy bizonyos körülményben meg-
egyeznek, de a többiben mind külömböznek; és arra az ered-
ményre vezet, hogy ha valamely megvizsgálandó jelenség két 
vagy több esetében egyetlen egy közös körülmény fordul elő, 
ezt a körülményt, amelyben egyedül egyezik minden eset, tekint-
sük a vizsgált jelenség okának, i 

2. A különbözés módszerével «két oly esetet keresünk, ame-
lyek minden más tekintetben hasonlítanak egymáshoz, de külön-
böznek a tanulmányozás tárgyává tett jelenségnek meglételében 
vagy hiányzásában. Eszerint ha a megvizsgálandó jelenség elő-
fordulásának vagy elő nem fordultának valamely esete, egynek 
kivételével, minden körülményben egyezik, ez az egy csak az 
előbbiben fordulván elő, az a körülmény, amelyben a két eset 
egyedül különbözik, a jelenség okának vagy okozatának vagy az 
ok nélkülözhetetlen részének tekinthető»2. 

E két módszer képezi együtt a kiküszöbölés módszerét, 
amellyel mindazon körülményeket kirekesztjük, amelyek nélkül 
valamely jelenség előfordulhat; s e kirekesztés által megnyerjük 
ama körülményt, amely nélkül a jelenség elő nem fordulhat. 

3. A maradékok módszere. Erről így ír: «Ha egy adott je-
lenségből mindazon részeket levonjuk, amelyeket előbbi inductiók 
nyomán ismert okoknak lehet tulajdonítani, a maradék azoknak 
a megelőzőknek lesz hatása, amelyek előbb nem vétettek figye-
lembe, vagy amelyeknek hatása még ismeretlen mennyiség 
vala».3 Végre 

4. a párhuzamos változások módszere (method of conco-
mitant variations) a következő szabályban nyer kifejezést: «Amely 
jelenség valamely módon változik, valahányszor egy más jelen-
ség bizonyos módon változik, Vagy oka vagy okozata e jelen-
ségnek, vagy az okozatiság valamely ténye által összeköttetésben 
áll vele».4 

J. Stuart Mill szerint csak e négy módszere lehet a kísér-
leti kutatásnak s a közvetlen inductiónak. Azonban kombinációik 
ujabb módszereket is szolgáltathatnak. «Közöttük már a mara-
dékok módszere sem független a deductiótól». 

E módszerek mind a kísérletezéssel függnek össze. Van 

1 11. köt. III. könyv 7. fej. 
2 U. ott. 

3 U. ott. 
4 U. ott 114. 1. 
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azonban szerinte a természettudományoknál is nagy tér, amelyen 
a kísérletezés lehetetlen, ahol tehát csak a megfigyelésekre ala-
píthatjuk további következtetéseinket. így például ezt az általá-
nos állítást: «A bolygók vonzódnak, törekesznek a nap felé», 
nem lehet a Bacon-féle, vagy a kísérleti módszerrel megállapítani; 
itt egyszerűen a megfigyelésre és megfigyeléseink összegezésére 
s összehasonlítására vagyunk utalva. Az összegezés pedig csak 
bizonyos fokú felsorolással lehetséges. Ily módon jutunk a Kep-
ler-féle törvényekhez, amelyek még Bacon előtt fedeztettek föl. 
Tovább keresve e törvényszerűségek okát, jutunk el a Newton-
féle nehézkedés, vagy tömegvonzás törvényére. Hasonlóképen 
maga az igazság, hogy a hold állása, mint ok, befolyással van 
az ár-apály tüneményére, csakis a megfigyelés, meg az egyszerű 
inductió útján (per enumerationem simplicem) állapítható meg. 
A befolyás nagyságát azután meghatározhatjuk más módszerek-
kel is.1 

Eszerint két eszköze van az inductiv bizonyításmódnak: a 
kísérlet és a megfigyelés. Ezek segítségével jutunk a «tapaszta-
latból vont általánosítás» útján a természet törvényeinek meg-
ismeréséhez. 

Ami ezen általánosító eljárásnak logikai bizonyító erejét 
megadja, amire az inductiónak fel kell épülnie, ami azt jogo-
sulttá teszi és az általa nyert általános tételeknek bizonyosságot 
kölcsönöz : az — Stuart Mill szerint — az egyetemes okozatiság 
törvénye. Szerinte «az okozatiság törvénye, amelynek elismer-
tetése az inductiv tudomány főoszlopa, az a közönséges igazság, 
hogy a tapasztalás változatlan egymásutánt lel a természetben 
minden tény, s bizonyos más megelőző tények közt».2 Másutt 
így ír: «Meg kell jegyeznünk, hogy már csak az inductió mi-
voltának megállapításában is egy elv foglaltatik, egy föltevés a 
természet menetére és a világegyetem rendjére való tekintettel, 
hogy t. i. vannak a természetben ú. n. párhuzamos esetek, hogy 
ami megtörténik egyszer, a körülmények hasonlóságának elég-
séges mértéke esetén ismét megtörténik... valahányszor ugyan-
azok a körülmények előfordulnak;»3 más szavakkal «a természet 
folyása egyarántos».4 

Es valóban egy ily általános elv segítségére szükségünk van az 

1 U. ott. II. köt. 112. I. 
2 II. köt. III. k. 5. fej. 2. 

3 I. köt. 456—7. lap. 
4 U. ott. 
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inductiónál. Mert akár a kísérlet, akár a megfigyelés útján, mindig 
csak több vagy kevesebb részletes tényt állapítunk meg, csak 
bizonyos számú esetben tapasztaljuk a jelenségek együttes elő-
fordulását. Hogy a jelenségek közt okozati összefüggés van, hogy 
a jelenségek mindig meg fognak ismétlődni, ha bizonyos körül-
mények megismétlődnek — ezt pusztán a kísérletekből vagy 
megfigyelésekből logikai szükségességgel nem következtethetjük, 
hacsak vagy minden lehető — mult, jelen és jövő — esetet meg 
nem vizsgáltunk, vagy pedig nem alkalmazunk egy általános, 
a jelen, mult és jövő összes eseteire érvényes elvet, amely mint-
egy kiegészíti megfigyeléseink hiányos voltát. Ez az általános 
elv J. Stuart Mill szerint az «általános okozatiság» vagy «egy-
arántosság» vagy «elegendő alap» elve. 

Mill ezt az elvet szintén inductiók eredményének, vagy az 
inductió egy esetének tartja, még pedig nem a legkézzelfogha-
tóbbnak s nem a legegyszerűbbnek. Ám, ha minden inductió 
főoszlopa ez az elv, akkor az az inductió vagy azok az induc-
tiók, amelynek vagy amelyeknek eredményeképen ezen elvhez 
eljutunk, szintén egyenként véve az általános okozatiság elvéből 
merítik logikai erejöket, vagyis csak azért fogadhatók el, mert 
föltételezik ezen elv érvényes voltát. Mert egyenként véve nem 
következtetnek az összes számításba vehető esetek útján — s ez 
lehetetlen is, legalább a jövő eseteire nézve — tehát hogy álta-
lános érvényűek legyenek, nálok is az általános okozatiság elvét 
kell segítségül hívnunk. Tehát ugyanazon inductiók, amelyek 
eredményekép az általános okozatiság elvét nyerjük, föl is téte-
leznék és eredményeznék is ugyanazon elvet; ami kézzelfogható 
petitio principii vagy circulus vitiosus. Nem lehet ugyanaz az 
igazság minden inductió alapja vagy oszlopa, vagy feltétele 
és egyúttal inductió eredménye is. Janet és Séailles más fo-
gyatkozásokat találnak a Stuart Mill-íéie ezen inductio-elmé-
letben; így kérdik: hogyan jutunk el biztossághoz ez inductió-
val, hiszen az adott esetek száma mindig véges? és mily joggal 
következtethetünk a jövőre?1 

Mások tehát más magyarázatokhoz fordulnak, hogy a tudo-
mányos inductiónak logikai alapját megtalálják. Abban meg-
egyeznek, hogy az általános elvre szükség van; de hogy ezen 

1 Janet-Séailles, Histoire de la Philosophie. 7 rae édition, page 666. L. 
Lachelier, Le Fondement de l'Induction. 
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általános elvet mily joggal, mily logikai alapon mondhatjuk ki 
biztossággal, azt már különféleképen fejtegetik. 

Ueberweg így szól : Die Gültigkeit der Verallgemeinerung 
des Schlußsatzes und Ergänzung der (nach gegebenen Sphären-
verhältnissen) übrigbleibenden Lücke [bei der inductio incom-
pleta] beruht teils auf der allgemeinen Voraussetzung eines ge-
setzmäßigen Causalzusammenhanges in den Erkenntnisobjecten, 
teils auf der besonderen Voraussetzung, daß im vorliegenden 
Falle irgend ein gesetzmäßiger Causalzusammenhang zwischen 
dem Subjecte und dem Prädicate des Schlußsatzes bestehe. Der 
Gewißheitsgrad des inductiven Schlusses hängt jedesmal von 
dem Zuläßigkeitsgrade der letzteren Voraussetzung ab».1 

«Die haltbaren (Inductionen) sind jene, bei welchen der oben 
bezeichnete Causalnexus besteht».2 De ő nem fejti ki, hogy 
maga ez «allgemeine» vagy «besondere Voraussetzung» miben 
birja jogosultságát, mi teszi érvényessé, bizonyossá. 

A francia Malapert, miután az inductio alapelvének Spencer 
és Kant értelmében vett metaphysikai voltát visszautasította, a 
hypothesis-elmélethez fordul, s ezt így fejti ki:3 «Nem vagyunk 

1 Ueberweg, System der Logik,4 §, 129. S. 376. 2 U. ott. 377. 1. 
3 Paulin Malapert, Leçons de Philosophie, tome II. Paris, 1908. page 

373—4 : «Nous ne sommes pas forcés de choisir entre ces deux solutions : ne 
reconnaître ancune valeur aux lois scientifiques et au principe qui les fonde — 
leur attribuer line valeur absolue ; leur valeur peut être relative. Qu'est-ce à 
dire? Nous pouvons considérer le principe des lois, du déterminisme, 
comme l'hypothèse la plus générale et la plus nécessaire à laquelle l'esprit 
est conduit dans ses tentatives d'explication de la nature. Hypothèse métho-
dologique, en ce sens qu'elle exprime la condition sans laquelle la science ne 
serait pas possible, avec sa double fonction theorique et pratique : unifi-
cation, systématisation de l'expérience et de la connaissance, prévision et prise 
de possession des phénomènes naturels. Hypothèse qu'il est impossible de 
regarder comme une pure illusion, une simple fiction de l'esprit, puisque 
c'est d'après les indications de la nature, les données de l'experience, qu'elle 
s'est développée dans la direction qu'elle a prise, puisque c'est pour la 
mettre de plus en plus d'accord avec les faits, pour mieux l'ajuster an 
réel, qu'on l'a progressivement modifiée et corrigée et rectifiée. Hypothèse légi-
timée, enfin, par sa réussite même; c'est qu'en effet, partout où nous avons 
trouvé moyen de l'appliquer, elle nous a permis le succès, et le succès n'a 
jamais été possible qu'en l'employant : toutes les fois que nous avons découvert 
la loi d'une phénomène, nos prévisions se sont trouvées justifiées et nous avons 
été rendus capables, en provoquant l'apparition des conditions, de provoquer 
celle du phénomène ; et cette prévision, cette production seule découverte de 
la loi nous les permet». 



AZ I N D U C T I O VERULAMI BACON ELŐTT ÉS UTÁN 453 

kénytelenek ezen két megoldás közt vagy az egyiket vagy a má-
sikat választani, hogy t. i. a tudományos törvényeknek és alap-
elvüknek semmi érvényességet se tulajdonítsunk, vagy hogy nekik 
abszolút érvényességet tulajdonítsunk; érvényességűk lehet vi-
szonylagos. Vagyis a törvényeknek, a meghatározottságnak elvét 
úgy tekinthetjük, mint a legáltalánosabb és legszükségesebb hypo-
thesist, amelyre az emberi szellem eljut a természet magyará-
zatára irányuló kisérleteinél. Módszertani hypothesis ez, oly 
értelemben, hogy kifejezi a föltételt, amely nélkül a tudomány lehe-
tetlen volna, kettős — theoretikus és praktikus — feladataval, hogy 
a tapasztalatot és a megismerést egyesítse, rendszeresítse és hogy 
előre lássa és birtokába vegye a természeti jelenségeket. Oly 
hypothesis ez, amelyet lehetetlen puszta csalódásnak, a lélek 
puszta koholmányának tartani, minthogy a természet útmuta-
tásai, a tapasztalat adatai szerint (alakult) fejlődött ki abban az 
irányban, amelyet vett, minthogy azért módosították lépés-
ről-lépésre és javították s igazították, hogy mindjobban meg-
egyeztessék a tényekkel, jobban a valósághoz idomítsak. 
Végül oly hypothesis ez, amelyet saját eredményes volta 
törvényesített; mert valóban, mindenütt, ahol módot találtak 
alkalmazására, (meghozta) megadta nekünk az eredményt és soha 
máskor eredmény nem volt lehetséges, csak ha e hypothesist 
alkalmaztuk: valahányszor egy jelenség törvényét felfedeztük, 
előrelátásaink beigazolódtak, s képesek lettünk a föltételek meg-
jelenését létrehozva, magát a jelenséget is előidézni és csak a 
törvények fölfedezése engedi meg nekünk ezt az előrelátást, ezt 
a létrehozást». Arra az ellenvetésre, hogy ez az elmélet az in-
ductió eredményeként csak probabilitast, valószínűséget nyújt, 
azt feleli: Jól van, de e valószínűség feltűnően nagy és «ezzel a 
tudomány beéri és mert be tudja ezzel érni, azért tudta meg-
valósítani mérhetetlen nagy lépéseit, s így magával létezésével 
bizonyította be létjogát».1 

Bármily szellemesnek látszik is ez a tudomány szerénységére 
vonatkozó megjegyzés, előzményeivel együtt, a nehézséget nem 
oldja meg. A tudomány elérhette és elérte nagy eredményeit 
azért, mert az az általánosító elve az inductiónak csakugyan 

1 Ibid. pg. 374: «Probabilité singulièrement haute, si l'on songe aux 
millions de confirmations qu'elle a reçues de l'expérience. De cette probabilité 
la science se contente, et c'est parce qu'elle sait s'en contenter qu'elle a réalisé 
ses incomparables progrès, prouvant son droit à être par son existence même»' 
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biztos alapja az inductio kiegészítésének, és az marad, ha logikai 
erejét nem is tudták felismerni. Helyes és igaz ez az alapelv 
anélkül, hogy a hypothesissel kellene igaz voltát erősíteni. Az 
inductio is megtermette gyümölcseit anélkül, hogy e hypothe-
sissel logikai természetét megállapították volna. Ueberweg mondja : 
«Inductionen bilden sich ursprünglich ohne Absicht und ohne 
bewußte Regel vermöge des Associations- und Abstractionspro-
zesses... und gehen dann meist in ungültiger Verallgemeinerung 
über die Wahrheit hinaus. Von den so entstandenen allgemeinen 
Annahmen erweisen sich bei fortschreitender Erfahrung nur we-
nige als haltbar, während die übrigen durch den Widerstreit 
mit Thatsachen als ungerechtfertigt erkannt werden».i 

Az inductio alapelvének hypothesissel való magyarázata 
már csak azért sem elégséges, mert ugyanazon hibában leledzik, 
amelyért Bacon a régiek inductióját megrótta, hogy t. i. «peri-
culo exponitur ab instantia contraria» és amely miatt Stuart 
Mill magyarázatát elvetették, t. i. «hogyan jutunk el biztosság-
hoz ezen inductióval, és mily joggal következtetünk a jövőre?» 
Hogy szerényen be kell érnünk relativ bizonyossággal, azaz igen 
nagy valószínűséggel, oly állítás, amely inkább a szivre apellal, 
semhogy az észt kielégítené. Ha lehet teljes bizonyosságot sze-
rezni valamiről, csak a gondolkozás megakasztása az az előirás, 
hogy érjük be a relativ bizonyossággal. Igen sok inductióval 
szerzett állítást úgy tekintenek, mint teljesen bizonyosat; tehát 
az inductio logikai alapjának is teljesen bizonyosnak kell lennie. 
Es hogy e téren is lehet teljes bizonyosságra szert tenni, arról maga 
Malapert is bizonyságot tesz, mikor az inductio logikai alapjául 
szolgáló elvet oly hypothesisnek mondja, «amelyet lehetetlen 
csalódásnak, puszta koholmánynak tartani», még pedig azért, 
«mert a természet útmutatásaira, a tapasztalat adataira épül föl». 
Tehát lehet biztos ismeretünk a természetről a tapasztalás útján. 
Ám ha a természet tényeiről a tapasztalás, az érzéki megismerés 
által lehet biztos objectiv tudásunk, úgy hogy biztosak vagyunk 
róla, hogy e tudásunk megfelel a külső valóságnak; akkor 
ugyanezen oknál fogva lehet és van biztos, objectiv tudásunk 
értelmi megismerésünknek, fogalmainknak tárgyairól, úgy hogy 
biztosak lehetünk róla, hogy e tudás megfelel a külső valóság-
nak. Megismerő tehetségünk biztos objectivitása oly igazság, 

1 Ueberweg, System der Logik.4 S. 377. 
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amelyet még ha tagadunk vagy kétségbevonunk is, mint bizto-
sat kimondunk ; mert akkor is bennfoglaltatik Ítéletünkben s 
beszédünkben annak beismerése, hogy kételyünk vagy tagadá-
sunk biztosan jogosult, hogy e tagadás vagy kételkedés a do-
logi valóság megismerésén alapul, hogy tehát nem pusztán gon-
dolkodásunk valóságát, hanem a tény valóságát állítjuk és így 
azt megismertük. Ezen igazság nélkül még azt is tagadhatnók 
vagy kétségbevonhatnók, hogy tagadunk vagy kétségbevonunk 
valamit. 

Ha pedig megismerő tehetségünknek biztos megisme-
résre képes voltát és így legalább legegyszerűbb fogalmainknak 
a valóságot biztosan feltüntető voltát belső ellenmondás nélkül 
nem tagadhatjuk; akkor nem tagadhatjuk belső ellenmondás 
nélkül azt sem, hogy fogalmainknak azon kapcsolatai, amelyeket 
magoknak a fogalmainknak elemezése által szükségszerűeknek, álta-
lánosaknak ismerünk fel, megfelelnek a valóságnak; és eszerint, ha 
való fogalmainkat tapasztalatból szerzett elvonások útján nyer-
jük is, azok szükségszerű kapcsolatát fölismerhetjük más úton 
is, nem a tapasztalatból vont általánosítás, az inductio által, t. i. 
közvetetlen ítélet és következtetés útján; és ennek a szükség-
szerű kapcsolatnak a valóságban léteznie kell. Nem áll tehát, 
amit Malapert másokkal egyetemben mond, hogy «la seule 
nécessité que je connaisse directement, c'est celle des principes 
de la pensée ; pour leur garantir une valeur je postule qu'ils 
viennent des lois objectives, dont je ne puis affirmer l'existence 
que parce que je postule que les lois de la pensée ne peuvent 
être illusiores». Ez a petitio principii vádja csakis azokat érheti, 
akik Malapert-rt\ együtt állítják, hogy «la seule nécessité que 
je connaisse directement, c'est celle des principes de la pensée», 
s akik mégis vele együtt az inductio logikai alapját oly hypo-
thesissel támogatják, amelyet nem lehet illusiónak tartani, mert 
érzéki megismerésen alapul. Ugyanis az érzéki megismerésnek 
is csak úgy tulajdoníthatunk érvényességet, ha föltesszük, hogy 
e megismerés, objectiv igazságnak felel meg, amely objectiv 
igazságnak létezését nem állíthatjuk más alapon, mint ha föltesz-
szük, hogy érzékeink tudósításai érvényesek s nem illusiók. Nem 
áll, hogy az egyetlen szükségesség, amelyet directe megisme-
rünk, a gondolkodás törvényeinek szükségessége; sőt magát ezt 
a szükségességet nem is directe, hanem gondolkodásunk mű-
veletei és tárgyai feletti többszörös reflexiók útján ismerjük meg. 
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Egyenesen megismerjük érzékeink és értelmünk útján magát a 
valóságot, ha nem is mindig és mindjárt tökéletes és teljesen 
világos fogalmakkal. Ez, mint előbb mondtuk, oly állítás, ame-
lyet tagadva és kétségbevonva is, mindig elismerünk; különben 
saját gondolkodásunk tényeiről is kételkedhetünk, mert azokat 
is csak értelmünk útján ismerjük meg. Előbb megismerünk sok 
dolgot, mint szükségest, mielőtt gondolkodásunk törvényeit és 
azok szükségességét megismernők. Gondolkodásunk törvényei-
nek szükségességét csak akkor kezdjük megismerni, ha már sok 
gondolkodási művelet után visszatérünk e műveletekre, lefolyá-
sukra, módjaikra, tárgyaira s azokról kezdünk számot kérni és 
számot adni magunknak. Ha pedig sok más dolgot előbb szük-
ségesnek megismerünk, akkor már nincs «petitio principii» abban, 
hogy a «valor objectivus idearum»-ot, mint minden gondolko-
dás és bizonyítás conditio prima-ját, föltételezzük és az elegendő 
alap elve (princípium rationis sufficientis) útján átmegyünk azon 
elvhez, mint gondolkodásunkban és a valóságban biztos elvhez, 
amelyet Newton és Stuart Mill és mások mind elfogadnak: 
akkor nem egy még bebizonyítandó hypothesissel bizonyítunk 
inductióinknál ; akkor már nem inductióval bizonyítjuk be az 
inductió alapelvét; hanem csak annyit leszünk kénytelenek el-
ismerni, hogy az inductió is alapelvénél, általánosító elvénél 
fogva, a deductio nélkül nem adhat biztosságot, amikor az ese-
tek nincsenek mind megvizsgálva és felsorolva. 

Akármilyen alakban fejezzük is ki az inductió alapelvét: 
nevezzük azt az általános meghatározottság (determinismus) elvé-
nek, vagy a törvények elvének és mondjuk, hogy «bizonyos kö-
rülményekben valamely jelenség mindig visszatér és másként 
soha sem tér vissza» ; — vagy mondjuk Claude Bernard-x&X, hogy 
«a körülmények, melyekben valamely jelenség létrejön, szigo-
rúan meg vannak határozva» ; vagy mondjuk Newtonnal, hogy 
«az ugyanazon nembe tartozó általános jelenségek okai is azo-
nosak;» vagy Stuart Millel, hogy «a természet folyása egyarán-
tos», «hogy ugyanazon természeti ok ugyanazon körülmények 
közt ugyanazon eredményt hozza létre;» vagy fogadjuk el a 
régiek elvét: «Natura eodem modo operatur, nisi impediatur» 
(S. Thom. Summa theol. I. qu. 19. a. 4.), és «Natura determinata 
est ad unum» (Summa theol. I. qu. 41. a. 2.), vagy «Quidquid 
evenit ut in pluribus ab aliqua causa non libera, est effectus 
naturalis illius causae» (Duns Scotus, In 1. 1. Dist. 3. q. 4. a. 3.), 
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vagy «Oportet, ut quae ad aliquam naturam pertinent, conve-
nant omnibus suppositis in natura illius» (S. Thotn. Quaest. disp. 
qu. 9. de pot. a. 9. ad 2.) : mindenkor megmarad a kérdés, mi 
ad ezen elvnek jogosultságot, s minő alapon ad ez az elv jogo-
sultságot megfigyeléseink, tapasztalataink általánosítására? 

Mint láttuk, ismét inductióra alapítani ezt az elvet nem 
lehet; elfogadni oly hypothesisként, amely nélkül nem boldogo-
lunk és szerényen lemondani a bizonyosságról, mikor induc-
tiónk eredményét kétségtelennek tartjuk s féltékenyen védjük, 
szintén nem kielégítő megoldás; oly metaphysikai elvnek állí-
tani, amely nem egyéb mint gondolkodási törvényeink kivetí-
tése a külső világba, vagy amely a tudatunkban lévő törvény-
szerűségből, szükségszerűségből az objectiv valóságra nézve 
következik, hasonlóképen nem lehet, mert be nem bizonyítható 
és petitio principii-t foglal magában. Nem maradna tehát más 
hátra, mint a skeptikus lemondás és Poincarévali annak beisme-
rése, hogy biztonságot az inductió útján nem nyerhetünk, és az 
a vigasztalás, hogy még nincs bebizonyítva, hogy nem lesz majd 
a jövőben bebizonyítva az inductió logikai alapjának biztos 
volta.2 

E nagy elágazás és bizonytalanság, a sokaktól egyetlen 
megbízhatónak elfogadott gondolkodásművelet alapelvére nézve, 
komoly megfontolásra méltó. Bacon óta háromszáz éves hang-
súlyozása, fejtegetése, gyakorlása az inductiónak csak annyit 
eredményezett, hogy, míg segédmódszereit bámulatosan kimű-
velték, logikai alapjára nézve nem tudunk szilárd talajra jutni. 
Pedig, ha valahol, bizonyára a gondolkodás törvényeinél s mű-
veleteinél, a legelső teendő volna a biztos következtetés alapját 

1 Poincaré, La science et l'hypothèse, page 6 : «La méthode des sciences 
physiques repose sur l'induction qui nous fait attendre la répétition d'un phé-
nomène quand se reproduisent les circonstances où il avait une première fois 
pris naissance. Si toutes les circonstances pouvaient se reproduire â la fois, ce 
principe pourrait être appliqué sans crainte ; mais cela n'arrivera jamais quelques 
uns des circonstances feront toujours défaiTt. Sommes-nous absolument sûrs 
qu'elles sont sans importance ? Evidemment non. Cela pourra être vraisemblable, 
cala ne sera pas rigoureusement certain». 

2 Poincaré', Valeur de la science page 8 : «Les progrès de la science ont 
semblé mettre en péril les principes les mieux établis, ceux-là même qui étaient 
regardés comme fondamentaux. Rien ne prouve cependant qu'on n'aniverapas 
à les sauver ; et si on n'y parvient qu'imparfaitement, ils subsisteront encore 
tout en se transformant». 

Religio, h i t tud. és bölcs , folyóirat . 3 0 
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megállapítani, mert különben tudományunk egész épülete a leve-
gőben függ. 

* * * 

Az inductiónak ezen Bacon óta való fejlődésének kapcsán 
tanulságos annak megvizsgálása, mily módon adták elő az in-
ductio elméletét a Bacon előtti korban, a keresztény iskola böl-
cseletrendszerében. Az inductio mai állása érdekes megvilágí-
tásba helyezi a régiek inductio elméletét. Evégből először tanul-
mányozzuk, ismertek-e a Bacon előtti keresztény bölcselő-iskola 
fejei egy a mai kísérletezésen vagy megfigyelésen felépülő gon-
dolkodás, bizonyításműveletet; ezután pedig megállapítjuk, 
mit tanítottak arról az értelmi műveletről, amelyet inductiónak 
neveztek. 

Pécs. Jablonkay Gábor S. J. 

(Folytatása következik.) 



Dr. Hadzsega Oyula: Sz. Márk evangéliumának magyará-
zata. Különös tekintettel a görög-keleti egyházra. Ungvár, Unió 
könyvnyomda, 1915. L1V + 251. old. Ára 7 kor. 

A szerző két célt tűzött maga elé. «Az egyik, hogy Krisztus 
életének — szent Márk nyújtotta keretben — teljes képét adja 
az exegetikus kutatások mai állása alapján. A másik cél, hogy 
megfeleljen azon ellenvetésekre, melyeket a görög-keletiek tesz-
nek a második evangéliummal kapcsolatban. Közben mindenütt 
figyelemmel volt a hazai biblikus és polemikus írókra.» 

Ezen utóbbi törekvés eredetiséget és érdekességet kölcsö-
nöz a munkának, mert a nyelvi akadályok miatt a katholikus 
biblikusok részéről a keleti egyház irodalma nem részesül kellő 
figyelemben. Pedig épen hazánkban szükséges, hogy számoljunk 
a görög-keletiek felfogásával és ellenvetéseivel. Ebben a tekin-
tetben sok érdekes és tanulságos adatot nyújt Hadzsega mun-
kája. Hogy mennyiben törekedett teljességre, azt épen a keletiek 
biblikus irodalma ismeretének hiányában megítélni nem tudom, 
dicséretesnek találom azonban szigorúan egyházi szellemét s 
amellett higgadt, tárgyilagos hangját. 

Másik céljául a szerző azt vallja, hogy Jézus életéről a má-
sodik evangéliumtól adott keretben teljes képet nyújtson. A mun-
kában mégis csak itt-ott lehet gyenge nyomát feltalálni annak, 
hogy a szerző az evangéliumi események időbeli meghatáro-
zására és sorrendjének feltüntetésére törekedett volna. Az evan-
géliumi exegesisnek fejezetekre való felosztásában is csak az 
evangéliumnak caputokra való tisztán külső és esetleges felosz-
tását vette alapul. Az események belső összefüggéséről, pragma-
tismusáról, Jézus tanításának fokozatos kinyilatkoztatásáról, a tanít-
ványok és apostolok fokonkint való kioktatásának menetéről, 
a zsidók gyűlöletének és ellenséges érzületének növekedéséről 
nem igen nyerünk tiszta képet, aminek egyik főoka az, hogy a 
szerző nem vette kellőkép figyelembe az egyes evangéliumok 
elbeszéléseinek egymáshoz való viszonyát. Ennélfogva az a néze-

30* 
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tünk, hogy a szerző a kettős célt, melyet önmagának kitűzött, 
csak részben érte el. 

A könyv három részre oszlik. Az elsőben (I—LIV. oldal) 
introductionalis kérdéseket tárgyal. Ebben a tárgyalásban általá-
ban alig találunk nagyobb elmélyedést, részletességet és teljes-
séget, mint az introductiós kézikönyvekben. Bár tagadhatatlan, 
hogy a szerző az újabb irodalmat is meglehetősen ismeri és fel-
használja, munkája mégsem fogja kielégíteni azt, aki ezekkel a 
kérdésekkel mélyebben és behatóbban akar foglalkozni. A görög-
keleti biblikusok felfogásának s e téren való munkásságának 
ismeretéhez azonban értékes adatokkal szolgál a szerző s ebben 
a tekintetben úttörő. 

A könyv második része (3—197. old.) az evangélium ma-
gyarázatát tartalmazza. Alapul veszi az ószláv szöveget, mivel 
azonban versszakról-versszakra halad s mindig szem előtt tartja 
a Vulgatát és a görög szöveget, bárki nehézség nélkül használ-
hatja. A magyarázat könnyen folyó, világos. A régibb és újabb 
exegesisek számos eredményét felhasználja. Mindenütt érezni 
lehet, hogy a szerző sokat olvasott, sok adatot összegyűjtött, de 
hiányzik az elmélyedés, az evangéliumi exegesis sok problémáját 
érintetlenül hagyja, vagy könnyen átsiklik rajta. A kommentár-
nak az igehirdetésben való felhasználását viszont megnehezíti az, 
hogy kissé száraz, nem igyekszik lelkesedést kelteni Krisztus jel-
lemének és tanításainak szépsége iránt s az evangéliumi elbeszé-
lésekből nem vonja le a praktikus következtetéseket a keresztény 
életre. A szövegkritikai kérdések megvitatásába általában nem 
bocsátkozik a szerző, a tárgyi magyarázat pedig sok helyen 
problematikus érvényű. Annak, aki kezdeni akarja a második 
evangéliummal való tudományos foglalkozást, mielőtt még az 
egyes problémákba mélyebben behatolt volna, Hadzsega műve 
rövidségénél, könnyen érthetőségénél fogva igen hasznos szolgá-
latot fog tenni. Igen jó előkészületül szolgálhat arra, hogy 
nagyobb kommentárok tanulmányozásából azután sok dologban 
mélyebb betekintést nyerjen s némely dologban helyreigazítást 
kapjon. 

A magam részéről a könyv legértékesebb részének az 
exegetikus dolgozatokat tartom. Az evangéliumi történetnek hét, 
különösen a keleti egyházzal vitatott kérdését tárgyalja le bennük 
a szerző alapossággal, tárgyilagossággal és meggyőző erővel. Aki 
ezt a részt figyelemmel elolvassa, azt a meggyőződést meríti, 
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hogy ebben van a szerző tulajdonképeni hivatása: a régi és 
újabb biblikus tudomány ismereteivel felfegyverezve az evangé-
liumi történettel összefüggő kérdésekben a katholikus telfogás 
igaza mellett védelemre kelni a görög-keletiek tévedései és a 
náluk elharapódzó rationalistikus irányzatok ellen. Örvendetes, 
hogy hazánkban a görög egyesülteknél talált az újszövetségi 
biblikus tudomány oly buzgó és rátermett művelőre, mint aminő 
a jelen mű szerzője, ki felismerte, hogy nekünk a magyar bib-
likus irodalomban sokkal inkább kell figyelemmel lennünk a 
görög-keleti írókra és a hazai protestánsokra, mint a külföldi 
rationalistákra, kik úgysem vesznek tudomást a részünkről elle-
nük folytatott polémiáról. A szerző további munkássága iránt 
nagy várakozással és reménységgel vagyunk. 

Budapest. Dr. Martin Aurél. 

Dr. Johannes Evang. Belser: Abriss des Lebens Jesu von 
der Taufe bis zum Tod. VIII + 88. old. Freiburg et Wien. Herder, 
1916. Ára 160 M. 

Az alapos és nagy munkásságú katholikus német biblikus, 
ki mintegy tizenöt év óta lelkes s mondhatni makacs védője és 
képviselője annak a nézetnek, hogy Jézus nyilvános működése 
csak egy évig tartott, ezen elméletre vonatkozó tanulmányainak 
és kutatásainak főbb eredményeit foglalja egybe jelen művecs-
kéjében és az egy év keretén belül igyekszik megállapítani az 
evangéliumi események idejét, helyét, sorrendjét s megrajzolni 
Jézus nyilvános működésének vázlatos képét. Főbb megállapí-
tásai a következők: 782 február 12-én Jézus keresztsége; 
782 április 11—20. Jézus húsvét ünnepén Jeruzsálemben, utána 
az Üdvözítő első galileai működése; 782 június 3—12. 
Jézus pünkösd ünnepén Jeruzsálemben, utána a második galileai 
működés; 782 október 12—20. Jézus a sátoros ünnepen 
Jeruzsálemben, utána az Üdvözítő harmadik és utolsó működése 
Oalileában. December elején Jézus elhagyja Galileát és Pereába 
megy; 782 december havának második felében a templomszen-
telés ünnepére Jeruzsálembe megy, onnan Pereába, majd 783 
március elején Júdeába; 783 április elsején (szombaton) az ünne-
pélyes bevonulás Jeruzsálembe; április 6-án (Nisan 14) utolsó 
vacsora és április 7-én Jézus halála. 

A szerző nemcsak a főbb eseményeknek idejét állapítja 
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meg, hanem valóságos evangéliumi harmóniát ad olyan értelem-
ben, hogy a négy evangéliumban elbeszélt események sorrendjét 
és egymáshoz való viszonyát is igyekszik megjelölni. A röviden 
megjelölt események részletes elmondását kellene még csak az 
evangéliumokból átvenni és teljes elbeszélését kapnók Jézus 
nyilvános működésének az egy év keretében. 

Míg az a kép, melyet Jézus életéről a három évig tartó 
működés feltételezése ad, sok időközt kitöltetlenül és üresen 
hagy, addig a Belsertől vázolt képben nem marad kitöltetlen 
hely, hanem az események szorosan, sokszor túlgyors időközben 
következnek egymás után. A képnek azonban az a hibája, hogy 
levegőben lóg, azon pontokat, melyeken az egy évi egész elmélet 
megfordul, beigazolni s az ellenük szóló nehézségeket eloszlatni 
nem lehet. S bár Belser jelen művecskéjében igyekszik állás-
pontját szilárdítani, mégis azt hiszem, hogy a jövőre nézve is 
áll, amit a szerző a múltról megállapít: tanulmányaimnak lezáró 
módon a végéhez értem, elismerést eddig keveset szereztek 
nekem. 

Kitartó és fáradhatatlan munkássága előtt mégis tisztelettel 
meghajlunk s készséggel valljuk, hogy valamint eddigi művei, 
úgy jelen munkácskája sem hiányozhatik a legközelebbi évtize-
dekben egy valamire való katholikus biblikus könyvtárából sem. 

Budapest. Dr. Martin Aurél. 

Handbuch der Apologetik als der wissenschaftlichen Be-
gründung einer gläubigen Weltanschauung. Von Dr. Philipp 
Kneib, ö. o. Professor der Apologetik an der Julius—Maximi-
lians—Universität zu Würzburg. Paderborn. F. Schöningh. 1912. 
XIII + 850 1. Ára 1080 K, kötve 1224 K. 

Azok mellé a nagynevű apologetikus szerzők mellé, akik a 
német theologiai irodalomnak méltán büszkeségei, szerény igé-
nyekkel ugyan, de alapos rátermettséggel állott oda a jelen 
hatalmas kötetnek szerzője, a würzburgi egyetem tanára. Ugyan 
az előadási jegyzeteiből ily nagyra nőtt könyvnek közrebocsá-
tásakor mindössze annyit jelez szerény előszavában, hogy célja 
volt «röviden, világosan, igazat és korszerűen írni», de hiszen ez 
oly talpraesett programm, hogy ha ezt betartja, méltán sorakoz-
hatik a paderborni «Theologische Lehrbücher»-nek — melynek 
ez már XXXII. kötete — egyéb kötetei, egy Pohle dogmatikája, 
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Funk egyháztörténelme, Göpfert erkölcstana, Zahn mystikájaf 

Holzhey biblikus tankönyve mellé. 
A könyv beosztása egyezik az apologiák általános beosz-

tásával. Két fő részre oszlik. Az első rész bevezetőjében a ter-
mészetes vallásról tárgyal. A vallás fogalmáról, eredetéről, a vallás 
viszonyáról a lelki tehetségekhez. Ezek előrebocsátása után fog 
hozzá az első rész két nagy albeosztásába (Isten, szellem) sorozott 
anyag kidolgozásához. Az Isten létének bebizonyítására négy 
kozmologikus (esetlegesség, okság, törvényszerűség s ettől külön-
választva a célszerűség) és négy psychologikus (ideologikus, 
noëtikus, ethikus és eudämonologiai) érvet sorakoztat.1 Szól 
ezután a lélek állagiságáról, az akarat szabadságáról s a lélek 
halhatatlanságáról. Ez utóbbiról különben szerzőnek külön mono-
graphiája is jelent meg, «Unsterblichkeit der Seele» (Wien, 1900.) 
cimen. 

A mű második nagy része a kinyilatkoztatott vallással fog-
lalkozik. Sorra kerülnek mindmegannyi hosszú fejezetekben a 
kinyilatkoztatás fogalma, célszerűsége, felismerhetősége; az ószö-
vetségi kinyilatkoztatás, az evangélium, Krisztus Urunk messiási 
szereplése, csodái, jövendölései s szellemi állapotának megítélése. 
Az utolsó rész az egyház alapításával, a pápa primátusával, a csal-
hatatlanság tanával s az egyház szükségességével ismertet meg, 
végül bő tárgyalásban részesül az egyháznak a szabad kutatás-, 
az erkölcsiség- s a kulturához való viszonya. 

Bővebb tartalomismertetés helyett talán érdemesebb lesz 
mindjárt rámutatni a könyvnek legfőbb jótulajdonságára. Ez: föl-
tétlen korszerűsége. Soha nem elégszik meg a tárgyalt kérdés 
szokásos elintézésével, hanem széleskörű olvasottsága segítségé-
vel megismerteti az olvasót a legújabb irodalmi termékekben 
felmerült főbb nehézségekkel s mindjárt feleletet is ad rájuk. 
Aki tudja, mily hihetetlen gombaszaporodással hozza egyik nap 
a másik után ellenvetéseit a keresztény világnézet ellen, eleve is 
tisztában lesz vele, hogy csak a főbb ellenvetésekre való kitérés 
is már zavarólag hat a könyv egységére s áttekinthetőségére. 
Az ismertetett jelen mű egyes részeinek lazaságát azonban szívesen 
elnézzük a laza összefüggést okozó beszúrt anyag gazdagságáért 

1 Az istenérvekben itt nyújtott anyag spekulativ átdolgozásának hiányát 
dr. H. Kirfel kifogásolja a Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theo-
logie 1913. 275—291. lapjain «Kritische Bemerkungen zu einer neueren Dar-
stellung der Gottesbeweise» cimen megjelent tanulmányában. 



464 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

és aktualitásáért. így pl. a célszerűségből vont istenérv tárgya-
lásánál nem kerüli el szerző figyelmét Lange ellenvetése, hogy a 
világot átfogó törvénynek fönséges harmóniáját megbontja az 
isteni beavatkozás (52. 1.), vagy Trendelenburg nehézsége, miként 
hathat a gondolat az anyagra (53. 1.). Különösen példái az apró 
részletekre is kiterjedő lelkiismeretes és sikerült feldolgozásnak 
az ószövetségi istenfogalom ellen (279—304. 1.), az ószövetségi 
(323. s köv.) és újszövetségi (408. s köv.) szent könyvek adatai 
ellen emelt tudományos nehézségek ismertetése s megoldása, 
nemkülönben a Krisztus szellemi egészségét védő, különösen 
aktuális fejezetek (485—537. 1.). Úgy hisszük, aligha lehetne 
fontos ellenvetést találni, amire szerzőnk feleletet adni nem ipar-
kodott volna. Többnyire röviden, frappánsan intézi el ellenfeleit, 
bár ha a kérdés fontossága megkívánja, nem húzódik a lapokon 
át tartó szellemi bajvívástól sem. így pl. némelyek Cypriánnak 
az eretnek keresztségek ügyében a pápával szemben tanúsított 
viseletében a primátus tagadását vélik felfedezhetőnek s a szent 
vértanút az ókatholicizmus előfutárja gyanánt üdvözlik. Ebből 
érthető tehát a Cypriánnak szentelt rész (571—583.1.) hosszúsága. 
Viszont talán IX. Pius Syllabusa kevésbbé van már kitéve annyi 
támadásnak, ami a szerző által ráfordított kilenc lapot (648—657.) 
indokolttá tenné. 

Nem tartjuk egészen szerencsés választásnak, hogy az inspi-
ráció kérdését az ószövetségi kinyilatkoztatás fejezetébe szúrja; 
megérdemelt volna az önálló fejezetet. Az istenérvek közül saj-
nálattal nélkülözzük az entrópia törvényét. Tudjuk ugyan, hogy 
a kérdés mai állása mellett nem lehet az érvnek döntő erőt 
tulajdonítani, de annyi értéke mindenesetre van, hogy ennek 
segítségével rámutathassunk a theizmus fölényesebb helyzetére a 
hitetlen világmagyarázattal szemben. Viszont azt meg csak helye-
selni tudjuk, hogy a szerző meg tudta magát óvni a túlzástól és 
az emberi lélekben feltalálható általános vágyból, mellyel az 
ember halála után is fennmaradni kíván, nem kovácsol döntő 
érvet a lélek halhatatlanságának bizonyítására. (171. 1.) 

Szintén csak helyeselni tudjuk, hogy a fejlődésnek nagy 
teret enged a világfolyamatban s úgy állítja be tételeit, hogy 
akkor se veszítsék el értéküket, ha a különböző életfokozatok 
genetikus összefüggése és egymásból fejlődése — az ember testi 
származását sem véve ki — perdöntő érvekkel nyernének valaha 
bizonyítást. Amitől ma még persze messze vagyunk! Különben 
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érdemes rámutatni, hogy apologétáink egyre mily nyíltabban 
hirdetik a nemrég még félénk bátortalansággal fölvetődő s ma 
is még elég idegenül hangzó gondolatot az ember testének eset-
leges állati leszármazásáról. Szerzőnknek szavai u. i. : «Den Men-
schen seinem Leibe nach in die Entwicklungsreihe einzugliedern, 
verstösst nicht gegen den Offenbarungsinhalt und die natürliche 
Religion» (68. 1.), — korántsem állnak egyedül. Egy 1900-ban 
Mainzban egyházi jóváhagyással megjelent könyvben (Fischer: 
Der Triumph der christlichen Philosophie 308. 1.) egyenesen ezt 
olvassuk: «Az első ember anyja a föld volt; mert amint most 
az ember az anyaméhből előjön, úgy jött elő kezdetben a föld 
méhéből és halálában oda tér vissza. És pedig azáltal keletkezett 
a földből, hogy a föld, legutolsó fejlődési fokán, a negyedkor-
szakban, a benne rejlő fejlődési törvények következtében kémiai 
elemeinek olyan szerves kombinációjához jutott, hogy abból, 
akárcsak ma a megtermékenyített magsejtből, kifejlődött az em-
beri test. Ez a fejlődés akkor ép oly kevéssé volt csoda, mint 
nem az ma az ember keletkezése, mert mint ez, úgy az is a ter-
mészet törvényei szerint ment végbe». A nagynevű Wasmann 
jezsuita atya szerint szintén nem követeli a kinyilatkoztatás, hogy 
az egész ember teremtésénél fölvegyük Isten rendkívüli bele-
nyúlását a természet törvényeibe. A testet és lelket Isten külön-
féle módon teremthette, az elsőt esetleg közvetve, a másodikat 
közvetlenül. Az emberi testnél elég fölvenni, hogy Isten terem-
tette eredetileg e test atomjait és hogy szintén Isten oltotta 
ezekbe a törvényeket, amelyeknek engedelmeskedve azok emberi 
testté álltak össze. Különben Wasmann egyik rendtársa, Knaben-
bauer, már 1877-ben kijelentette, hogy semmi hitbeli nehézséget 
nem lát benne, ha a jelen növény- és állatfajokat néhány alap-
formából származtatják. És >— mondja — az emberi test állati 
leszármazását illetőleg is megengedhető a feltevés, hogy Isten az 
első ember teremtésénél «természetes okok által már előre elké-
szített anyagot» használt, «hogy azt a lélekkel, mint lényeges 
formával összekösse,... hiszen már a nagy egyházatya, Ágoston 
is ezt látszik föltételezni». (L. Kneib: 615—6. 1.) 

Végül még egy tévedést kell kiigazítanunk. Szerző szerint 
u. i. a héber «Elohim» (plur.) után, valahányszor az az igaz 
Istent jelenti, állítmány is, jelző is mindig egyes számban áll 
(282. I.). A «mindig» helyett «többnyire» irandó, mert hogy van 
ez alól kivétel, példa rá a Gen. 20, 13; 31, 53; Kir. II. 7, 23., 



4 6 6 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

ahol az állítmány, s Deut. 5, 23; Jos. 24, 19; Kir. I. 17, 26. 36., ahol 
a melléknév áll többesszámban. 

Eger. Dr. Tóth Tihamér. 

Dr. Antoine Qay Chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice. 
Uhonneur, sa place dans la Morale. Fribourg, Imprimerie de 
l'oeuvre de Saint-Paul. 1913. p. 253. 

Gay saint-maurice-i ágostonrendi kanonok «L'honneur» c. 
munkája doktori értekezés, melynek alapján 1913-ban a frei-
burgi katholikus egyetem hittudományi kara doktorrá pro-
moveálta. A dolgozat erkölcsbölcseleti tanulmány egyik legfon-
tosabb erkölcsi kérdésünkről, a becsületről. Mint Gay az előszó-
ban mondja, ez a kérdés nem tisztán elméleti, ellenkezőleg 
különösen napjainkban aktuális, a párbaj és elég gyakran az 
öngyilkosság ezen kérdés hamis fölfogásának következményei. 
Dolgozatának első része elméleti, a második része összegezi a 
gyakorlati tanulságokat. Az elméleti rész három fejezetre oszlik. 
Az első fejezetben a becsület lényegéről tárgyal, a másodikban 
felosztását nyújtja, a harmadikban lélektani alapját adja meg. 
A gyakorlati rész a többi négy fejezetet foglalja magában, még 
pedig az egyikben a becsületkeresésről, a másikban a becsület-
sértésről, a harmadikban a becsület helyreállításáról, a negyedik 
és utolsó fejezetben a becsületnek az erkölcsi életben való sze-
repéről szól. 

Dolgozatának célja rendszerbe foglalni a becsületről eddig 
megjelent különböző részletkérdéseket. Munkájában a theologiai 
szempont vezérli, ezért első sorban aquinói Tamásra támaszkodik 
különösen az elméleti részben. Szent Tamással a becsületet a követ-
kezőképen határozza meg: a becsükt bizonyságtétel valakinek 
kiválóságáról.1 A becsületet nevezhetjük külsőnek vagy belső-
nek aszerint, amint a bizonyságot mások vagy lelkiismeretünk 
adja meg. A kiválóságot szent Tamással az erényben látja, így 
első sorban az erényes embert illeti meg a becsület. 

Szerző nagy érdeme, hogy theologiai szempontból tárgyalta 
a kérdést, ezzel tudta csak a honor ideális fogalmát nyújtani és 
ebben szent Tamás szerencsés magyarázójának bizonyult. Szent 

1 I . II. q. 2. a. 2. honor est Signum et testimonium quoddam illius 
excellentiac quae est im honorato. 
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Tamás itt is, mint más kérdések tisztázásánál nem az embert 
veszi kiindulópontul, mint pl. az emberi szabadság, emberi tekin-
tély kérdésében, hanem Isten tökéletességeit veszi alapul, melyek-
nek lényeges jegyei a teremtmények tökéletességeinek is ismérvei. 
A honornak ideális fogalma Istennél alapja az összes teremtmé-
nyek honorának. Kiérezzük itt is a magyar «becsület» szó szű-
kebb jelentését, melyet nem azonosíthatunk egyszerűen a honor 
ideális fogalmával. 

Szerző a honor lényegének megállapítása után a becsület 
fölosztását adja keletkezésének négy oka alapján. Szépen tárgyalja 
a becsület lélektani alapját. A bizonyságtétel föltételezi a prak-
tikus ítéletet, aki nem tud Ítélni, nem is tud mást tisztelni, míg 
a honor érzelmi alapja: az irascibilis érzelmei, különösen a 
remény és a merészség. 

A gyakorlati részben foglaltak csak logikus következmé-
nyei az elméleti résznek. A becsületet mint külső honort a leg-
értékesebb külső jónak tartja, jogunk van utána törekedni az 
erkölcsi törvényeknek megfelelően, vagyis ha nem látjuk benne 
végcélunkat és minden honort végeredményben Istenre vonat-
koztatunk. A becsület helyreállításának kérdésében foglalkozik a 
párbajjal is, melynek helytelenségét a szokásos argumentumok-
kal mutatja ki. Az erkölcsi életben való szerepéről helyesen 
emeli ki a becsületet mint nevelési tényezőt, a nevelő joggal 
ébresztheti föl növendékeinek becsületérzetét, föltéve, hogy nem 
hanyagolja el a vallásos motívumot, melynek alapján minden 
tiszteletet és érdemet végeredményben Istenre kell visszavezet-
nünk, míg eme indító ok nélkül a becsületérzésre való appellálás 
csak gőgössé teszi a gyermeket. 

Szerző a végszóban érdekesség szempontjából röviden 
szembeállítja a scholastikus fölfogást a becsületről más bölcseleti 
rendszerekével. A függelékben párbaj elleni orvosságul az állam 
által fölállítandó becsületbiróságok szükségességét hangoztatja. 

A munkát mint igazán komoly tanulmányt, a becsület kér-
déséről melegen ajánljuk a Religio olvasóinak figyelmébe. 

Freiburg, Svájc. Schätz Balázs. 
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1. Az evangéliumok. 

V O Q E L S H. J. Ein apokrypher Zusatz im Matthaeus-Evan-
gelium (20, 28.). (Biblische Zeitschrift, 1914. 369—391.) Máté 
20, 28.-ban két görög kézirat: a Codex Cantabrigiensis és Codex 
purpur. Beratinus <3> a VI. századból hosszú beszúrást tartalmaz-
nak, mely számos Itala-kodexben és a Syrus Curetonianusban is 
olvasható. Vogels az említett cikkben arra a következtetésre jut, 
hogy az Italának toldaléka itt is, mint sok más helyen, Tatianus 
Diatessaronjának latin fordításából, a szír toldalék pedig közvet-
lenül a szir Diatessaronból eredt. A görög kódexekbe a toldás 
a latinból jutott át. 

SCHÄFERS J. Wie alt ist die Notiz « Ariston ertem hinter 
Mk. 16, 8. in der armenischen Handschrift von Etschmiadzin 
A. D. 986.? (Biolische Zeitschrift, 1915. 24-25.) E rövid, pole-
mikus cikk szerint a megjegyzés: Ariston ericu = Ariston pres-
byteré legalább 400, de talán 5—600 évvel későbbi keletű, mint 
az etschmiadzini kézirat, tehát nem lehet érve azon véleménynek, 
hogy Márk evangéliumának záradékát (16, 9—20.) a Papiastól 
említett Aristion (Eusebius, Hist. Eccl. III. 39, 4.) írta. 

SOLTAU V I L M O S , Das Problem des Johannes-Evangeliums 
und der Weg zu seiner Lösung. (Zeitschrift für die neutestament-
liche Wissenschaft, 1915. 24—54.) Szerinte a negyedik evangé-
lium talán a II. század elejéről való és nem egységes munka. 
Egyes alkotóelemei : több «synoptikus perikopa», egyes kisebb 
részletek Márkból és Mátéból, hét «János-legenda», melyek a 
kisázsiai hitközségekben eredtek és Jézus tanításait a görög fel-
fogás szerint átalakították. Ezek képezik a könyv alapiratát (Qtund-
schrift, O.) Jézus beszédei (Reden, R.), későbbi eredetűek; eze-
ket, valamint egyes önállóan megköltött részeket az «evangelista» 

1 A «Biblische Zeitschrift» és «Theologie und Glaube» alapján. 
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dolgozta bele Q-be. A 21. fejezet valamely ismeretlen «Konti-
nuator»-tól való. Ily módon természetesen elvész a negyedik 
evangélium történeti értéke, de Soltau eljárása nem is mond-
ható tudományosnak. A puszta állítás még nem megokolás. 

Ugyancsak S O L T A U felveti a kérdést: Kannte der 4. Evan-
gelist den Lieblingsjünger Jesu ? (Theol. Studien und Kritiken, 
1915. 371—380.) és arra a meglepő felfedezésre jut, hogy a 
negyedik evangélium szerzője nemcsak nem azonos Jézus kedvenc 
tanítványával, hanem ezt egyáltalán nem is ismerte. A 21. feje-
zet szerzője vitte bele a «kedvenc tanítvány» alakját a negyedik 
evangéliumba, hogy a római egyház «túlkapásaival» szembe-
állítsa a kisázsiai egyházakban oly nagy tiszteletnek és tekin-
télynek örvendő János apostolt, kit legalább is Péterrel egyenlő 
rang illet meg. Állításainak bizonyításával azonban Soltau itt is 
adós maradt. 

D R . B L U D A U A U O . Das Comma Johanneum bei den Griechen. 
(Biblische Zeitschrift, 1915. 26—51. és 130—162.) Az értekezés-
nek első része azon görög kéziratokat ismerteti, melyekben a 
hires Comma Johanneum (Ján. I. 5, 7.) tényleg megvan, majd 
azokról beszél, ahol egyes szövegkritikusok szerint nyoma van. 
A második rész azon görög írókról szól, akik munkáikban a Comma 
Johanneumot állítólag használták. Az értekezésnek vége még 
nem jelent meg. 

2. Az Aposto lok cselekedetei . 

D R . A N E R K . Die Apostelgeschichte. Tübingen, 1 9 1 5 . 0 ' 5 0 M. 
A szerző e könyvet «Religionsgeschichtliches Volksbuch»-nak 
mondja, célja tehát a szentírási tudománynak népszerűsítése. Saj-
nos, munkájának szelleme egyenesen arra szolgál, hogy a nép 
vallásos meggyőződését kíméletlenül tönkretegye. A könyv tel-
jesen a negativ kritika szellemében magyarázza a csodákat, nagy 
szerepet juttatva a képzelődésnek, szuggesztiónak, hypnosisnak. 
Pál megtérését damaszkuszi útjában «belső látomás» eredmé-
nyezte, mert Pál különben is beteges idegzetű ember volt (!?). 
Még jobban jellemzi azonban e munkának irányát azon állítás, 
hogy az Ap. Csel. 10. fejezetében Péter látomását a különböző 
állatokkal teli lepedőről az apostolnak éhsége okozta. Jól jegyzi 
meg a paderborni «Theologie und Glaube»-ban ( 1 9 1 5 . 5 0 5 . 1.) 

Poggel, hogy igazán a szerzőnek titka marad, hogyan lehet ilyen 
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felfogás mellett a Szentírásról mint «Isten kinyilatkoztatásáról» 
és «Istennek adományáról népéhez» beszélni. 

3. Szent Pál leve le i . 

P E R N I N C. J. The Eloquence of S. Paul. (The Ecclesiastical 
Review. 1915. 129—140.) Érdekes lélektani tanulmány szent Pál 
apostolnak nagy szónoki tehetségéről és ennek természetes alap-
jairól. 

F A H N E N B R U C H F . Zu 1. Kor. 7, 36—38. (Biblische Zeit-
schrift, 1914. 391 — 401.) Nagyon érdekes cikk. Szent Pál az idé-
zett helyen nem arról beszél, hogy az atya férjhez adhatja leá-
nyát, ha akarja, hanem az ú. n. syneisaktákra céloz: olyan ifjúra 
és leányra, akik házasság nélkül közös, de megtartóztató életet 
élnek. Ha látják, hogy ez az állapot erkölcsileg veszélyessé lesz, 
lépjenek házasságra. E magyarázatnak helyességét a szerző abból 
bizonyítja, hogy Pál a férfit nem a leány atyjának, hanem 
egyszerűen xiç-nek mondja, a leányt nem {kjyáiYjp-nak, hanem 
napfrévoç-nak mondja és az igét többes számba teszi: ya^si-cwaav. 

D R H A E N S L E R B . ZU Tit. 1, 5. (Biblische Zeitschrift, 1 9 1 5 . 

1 2 1 — 1 2 9 . ) Magyarázattörténeti tanulmány a Szentatyák korától 
a legújabb időkig szent Pál ezen szavaihoz: «Omnia munda 
mundis». 

4. Katholikus l eve lek . 

W O H L E N B E R G G. Der erste und zweite Petrusbrief und der 
Judasbrief. (Leipzig, 1915. 1. és 2. kiadás. LV és 334 1. 9*50 és 
11 M.) Wohlenberg a Zahn-féle konzervatív protestáns iránynak 
képviselője; jelen munkája is — néhány téves állítás leszámítá-
sával — a katholikus bírálónak dicséretét is megérdemli. Mind 
a három levelet autentikusnak tartja. Péter Silvanustól, Pál kisérő-
társától megtudta a kisázsiai egyházak szomorú helyzetét és 
ebből kifolyólag iratta meg Silvanusszal első levelét. A második 
levél első olvasóinak Wohlenberg a zsidókeresztényeket tartja. 
Ettől a levéltől függ Júdás levele, melynek szerzője Jakabnak 
testvére, aki azonban, úgy mint testvére, nem volt apostol. Kár, 
hogy Wohlenberg mindkettőt József és Mária fiainak tartja. 
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5. A Je lenések könyve . 

S T E F F E N F . Die religiösen Zustände und Verhältnisse der 
kleinasiatischen Christengemeinden nach der Apk. I—III. (Katho-
lik, 1914. II. 313—337; 424-443; 1915. I. 41-45.) E cikksoro-
zat folytatása azon tanulmánynak, melyről a «Religio» f. 1916. 
évi 6. számában (452. 1.) már megemlékeztünk. A szerző az Apo-
kalypsis leveleiben szereplő «angyalokat» az egyes hitközségek 
püspökeire magyarázza és ennek kapcsán a Jelenések könyvének 
bevezetésében az egyház hierarchikus szervezetének fontos bizo-
nyítékát látja. Az «Úr napja», melyen János a jelenéseket kapja, 
a vasárnap. Szerzőnk az Apokalypsis leveleiben az egyes hit-
községek belső életének rajzát ismeri fel az első keresztény 
század végén és különösen az efezusi hitközségről szól bőven. 

6. Az apokrif könyvek. 

Az apokrifek irodalmának terén nevezetes jelenség, hogy 
H E N N E C K E másodízben adta ki a fontosabb újszövetségi apokri-
fek szövegének német fordítását, bevezető tanulmányokkal, «Hand-
buch zu den neutestamentlichen Apokryphen« cím alatt. Tübin-
gen, 1 9 1 4 . ( X V I és 6 0 4 1.) — W E S T C O T T A . angolra fordította 
Nikodémus evangéliumát: «Qospel of Nicodemus and the kin-
dred documents». London, 1 9 1 5 . ( 1 6 8 1.) — R Ö T T G E R K. néhány 
a z ú r Jézusról szóló legendát gyűjtött össze: «Christus-Legenden». 
Gr.-Lichterfelde, 1 9 1 4 . ( 2 2 0 1.) — O P P E N H E I M M . és H I L L E R F . 

pedig az Abgar-féle levelekről értekeztek: «Höhleninschrift von 
Edessa mit dem Briefe Jesu an Abgar». Berlin, 1914. 

M A R M O R S T E I N A. Einige Bemerkungen zum Evangelienfrag-
ment in Oxyrhynchus Papyri, vol. V. n. 840, 1907. (Zeitschrift 
für die neutestamentliche Wissenschaft, 1914. 336—338.) A hires 
töredéket a Hittudományi Folyóirat is ismertette (1909, 205— 
217. 1.: «A legújabb oxyrhynchosi evangéliumtöredék»). Mar-
morstein az elbeszélésnek történeti hitelességet tulajdonít. 

K A S T N E R K Das Petrus-Evangelium. (Monatsblätter für 
den katholischen Religionsunterricht. 1914. XVI. 19—23.) 
A Péter-evangélium kétségbevonhatatlanul igazolja, hogy a 
keresztény egyház már 140. előtt ismerte és használta a négy 
kánoni evangéliumot, sőt a negyedik evangéliumnak deuteroka-
nonikus részeit is. 
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K L U G E T H . Die apokryphe Erzählung des Joseph von Ari-
mathäa über den Bau der ersten christlichen Kirche in Lydda. 
(Oriens Christianus, IV. 24—38.) A szerző a georgiai nyelvű 
szöveget fordította németre, de azt hiszi, hogy e szöveg az 
V. században syr eredetiből készített fordítás. 

H A A S E F . Zur Rekonstruktion des Bartholomaeus-Evange-
liums (Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft. 1915. 
XV. 93—112.). Azon állítását, hogy Bertalan evangéliuma a III. 
századból való, aligha fogadhatjuk el, mert Bertalan evangéliuma 
a IV. század végéről való Nikodémus-evangéliumnak ismeretét 
mutatja. Hanem Haasenak igaza van abban, hogy Bertalan evan-
géliuma ősegyptomi eszmék befolyását mutatja és bár töredékei 
apokalyptikus jellegűek, mégsem származnak valamely külön 
Bertalan-apokalypsisból. 

B A U M S T A R K A . Mippolytus und die ausserkanonische Evan-
gelienquelle des äthiopischen Galiläa-Testaments. (Ugyanazon 
folyóirat, 1914. 332-335.) 

Q R O H M A N N A. Reste einer neuen Rezension der Kindheits-
geschichte Jesu in den Ta'amra 'Iyäsüs. (Wiener Zeitschrift für 
Kunde des Morgenlandes. XXVIII. 1—15.) 

E két kis értekezést csak épen megemlítjük, mert a szorosan 
vett bibliai apokrif irodalommal csupán távoli vonatkozásuk van. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

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 . 

1. Dr. A U G U S T N A E G L E , O. Ö. Professor der Kirchengeschichte 
an der deutschen Universität in Prag : Kirchengeschichte Böhmens. 
I. Band: Einführung des Christenthums in Böhmen. Erster Teil. 
Wien u. Leipzig, 1915. W. Braumüller. X I V + 226. Ára 6 K. — 
A kutatás mai állásának megfelelő munka lesz Naegle cseh 
egyháztörténete, melynek ez a most megjelent első kötete mind-
össze 3 fejezetet tartalmaz: I. Germán keresztények Cseh-
országban a szlávok beköltözése előtt. II. A kereszténység ter-
jesztésének első kísérletei a cseh szlávok közt. III. Az első 
keresztény prágai herczeg. Aránylag csekély a források száma a 
tárgyalt időre vonatkozólag és hogy mégis ennyit írt róla a 
szerző, onnan van, hogy jelentékeny helyet juttat művében a 
kritikának és polémiának. Alapos forrástanulmány és kritikai 
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egybevetés alapján nem egy olyan nézetet dönt meg, melyet 
eddig lokálpatriotizmus és nemzeti büszkeség bizonyosnak állí-
tott. Kimutatja, hogy nem Methodius kezdett Csehországban 
téríteni, tehát épen ezért nem is a szláv liturgiával indult meg 
a cseh kereszténység, hanem már Methodius előtt jártak ott 
német papok s ilyenformán a latin liturgia jutott be elsőnek az 
országba. Borzivoi fejedelmet nem keresztelte meg Methodius, 
egyáltalában nem lett kereszténnyé B., Methodius nem járt Cseh-
országban, tanítványai közül sem igen volt ott valaki, vagy ha 
igen, nagyon rövid ideig; a szláv ritus használatáról is édes-
kevés mondható. Az első keresztény fejedelem Spitigniew volt, 
ezt állapítja meg Naegle az öregebb Wencel-legendák alapján a 
szláv tudósokkal szemben, akik az előbb említett Borzivoi-ban 
látják az első keresztény prágai herceget. 

2 . G E O R G P F E I L S C H I F T E R : Deutsche Kultur, Katholizismus und 
Weltkrieg. Freiburg, Herder, 1915. 8°. 494 1. 5 M. A francia 
katholikusok megizenték a háborút szellemi és vallási téren is 
és meg is indították hirhedt könyvükkel: La Guerre Allemande 
et le Catholicisme s folytatják a L'Allemagne et les Alliés de-
vant la Conscience chrétienne cimű, a inult hetekben megjelent 
munkával. A németek kivédték már egy könyvvel, a Rosenberg-
félével a támadást. Most egy újabb munka jelent meg a fenti 
címmel ugyancsak védekező célzattal. A kiadón kivül 19 kiváló 
német katholikus tudós írt a könyvbe (Faulhaber püspök, Grauert, 
Knöpfler, Mausbach, Schmidlin, Ebers, Schrörs, Finke, Sauer, 
Sawicki, Muth, Pieper stb.) s mindegyik más és más oldalról 
védelmezi a megtámadott német kulturát és katholicizmust. 
A francia támadásnak lényege az az állítás, hogy a német csa-
patok állítólagos véres és szentségtörő vétségei rendszer a 
németeknél, elvből ez az ő harci módszerük, s következik a 
jogról és erkölcsről való minden keresztény elvet megtagadó, 
istentelen és pogány filozófián felépült német kulturából, 
amellyel szemben már régóta tehetetlen a német katholicizmus, 
úgyannyira, hogy a nagylelkű, eleven, hódító francia katholiciz-
mus mellett meg is szűnt az katholicizmus lenni. Alaposan, tár-
gyilagosan, szenvedély és gyűlölet nélkül, vallásos békeszeretettől 
vezérelt gondolkodás- és érzésmóddal válaszolnak a németek s a 
ma történetének, a háborúnak, a német kulturának, a német 
katholicizmusnak megismeréséhez jelentékenyen hozzásegítenek. 

3 . Dr. A N D R E A S V E R E S S : Fontes Rerum Hungaricaruni 
Religio, h i t t u d . és bölcs, fo lyó i ra t . 3 1 
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Tom, /.: Matrtcula et acta Hungaroruni in universitatibus 
Italiae studentium. Vol. I. Padova: 1264—1864. Sumtus toleravit 
Carolus de Hornig, S. R. E. Cardinalis, episcopus Vesprimiensis. 
A paduai egyetem magyarországi tanulóinak anyakönyve és 
iratai. (24 hasonmással.) Kolozsvár—Budapest, Stephaneum 
nyomda r.-t. 1915. 8°. XVIII +344 l. Ára 10 K 

Mint valami kifogyhatatlan bőségszarúból ontja Veress 
Endre hosszú munkával és nagy fáradsággal gyűjtött történelmi 
forrásanyagát. Az «Erdélyi Történelmi Forrásoknak» tervezett 
gyűjtemény kereteit már szétrepesztette a nagy anyag s kettős 
sorozat lesz a vállalatból : Erdélyi Történelmi Források és Magyar 
Történelmi Források. Az elsőből már 4 kötet jelent meg s ösz-
szesen 15-ből fog állni, a második 40 kötetet fog felölelni s ezek-
nek elseje ez a szóbanforgó. Azoknak a magyaroknak jegyzékét 
közli, akik 1264-től 1864-ig, tehát kerek 600 éven keresztül 
Paduában tanultak vagy ott megfordultak és pedig nem pusztán 
az anyakönyvek adatait írta ki a szerző, hanem felhasznált minden 
megbízható, matrikulákban, régi jegyzőkönyvekben, iratokban és 
könyvekben, siriratokban, följegyzésekben és címlapokon talált 
adatot és így valóságos corpusát nyújtja a Paduában tanult és 
járt magyaroknak. Sőt amelyiknél csak lehetett, egész academica 
peregrinatiójára figyelemmel volt, amennyiben felkutatta, honnan 
jött Paduába s onnan mikor és hová távozott. Az Árpádok korá-
ból 8, az Anjouk idejéből 17, Zsigmond uralkodása idejéből 22, 
onnan Mátyásig 31 ifjút sikerült kinyomozni. Mátyás alatt 66 
kereste fel Paduát, Mátyás halála évétől a mohácsi vészig 160, 
utána még több, egészen 1660-ig. Attól fogva nagyon leszállt a 
számuk, hogy a XIX. század első felében újból felemelkedjék, 
amikor Padua Velenczével együtt osztrák fenhatóság alatt állt. 
1848 utári feltűnően sok zsidó ment a paduai orvosi fakultásra. 
A munka második része magyar tanulóink Paduában írt leveleit, 
ott nyomtatott könyveik előszavát, vizsgálataik jegyzőkönyvét, 
doktori diplomákat stb. tartalmaz s érdekesen megvilágítja a 
paduai életet. A br. Hornig Károly biboros, veszprémi püspök 
költségén megjelent fényes kiállítású kötet nagyon gazdag és 
értékes történelmi forrásanyagot ölel fel s a magyar egyháztör-
ténetet is nem egy új adattal bővíti, mert sok olyan, a maga korá-
ban jelentékeny szereppel biró egyházi férfiúra akadunk benne, 
akinek paduai peregrinatiójáról nem volt tudomásunk. Az egyház-
megyék történetíróinak okvetlen fel kell használniok ez adatokat. 
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4 . K R Ä M E R T A M Á S : A protestáns vallás terjedésének okai 
hazánkban 1551-ig. Hittudori értekezés. Temesvár. 1915. A ma-
gyarországi hitújításnak 1520-tól 1551-ig ránk maradt történelmi 
emlékei szorgos felhasználásával (az «Egyháztörténelmi Emlékek 
a magyarországi hitújítás korából» c. munka alapján) készült e 
munka s hat főokát állapítja meg a protestantizmus terjedésének. 
Ezek: 1. az alsópapság erkölcsi fogyatékossága és még inkább 
kicsiny száma, ebből folyólag a hitélet gondozásának és az ige-
hirdetésnek hiányossága, a papnevelés elhanyagolt állapota s a 
kisebb javadalmak helyzete; 2. a püspökségek körül felmerült 
sok visszaélés a mohácsi vész előtt, a püspökök elvilágiasodása, 
később kis száma s a zavarok okozta tehetetlensége; 3. Lajos 
udvarának magatartása, a kettős királyválasztás, Ferdinánd és 
János királyoknak az örökös háborúkkal való elfoglaltsága; 
4. a nemesség, 5. a németség, 6. a törökök. A nézőpontok helye-
sen vannak megválasztva, az anyag szorgalmasan felkutatva, de a 
feldolgozás nem foglalja össze kellőleg a.rengeteg adatot, a sok 
szétfolyó részletből nem alakul ki elég egységes kép. A hely-
neveket a mai Írásmód és elnevezés szerint is meg kellett volna 
jelölni. A pécsi egyetemet illetőleg Békefi eredményeit tudo-
másul kellett volna venni. Általában a kérdés irodalma nincs 
elegendőképen kiaknázva. Ilyen triviális kifejezéseket, mint pl. a 
130. lapon olvasunk («még egész litániát állíthatnánk össze»...), 
tudományos munkában nem szabad használni. A mondatszer-
kesztés pongyola és magyartalan. Nincs tárgy- és névmutató, 
pedig ilyen anyagot tartalmazó könyvnél nagyon szükséges volna, 
de még csak egyszerű tartalomjegyzéket sem ad a szerző. 

5. B A U M G A R T N E R A L Á N : A kerei apátság a középkorban. 
Hittudori értekezés. Budapest, 1915. Az érdekes fogarasföldi 
cisztercita apátságnak szépen megírt és kimerítő története e 
könyv. A Bevezetésben a rend általános történetéből és szerve-
zetéből mond el egyetmást a szerző, a továbbiakban a kerci 
apátság nevével és fekvésével, alapításának idejével (1202-re 
teszi) és első éveivel, a tatárjárás után hamarosan bekövetkezett 
felvirágzásával, V. István 1264. évi és Károly Róbert 1322-i ok-
levelével ismerkedünk meg. Az első az Andreanummal tömörített 
szászok bizonyos kiváltságainak részesévé teszi a monostort, 
a második pedig egyenesen a szebeni szász provincia tagjává. 
Ugyanezidőtájt került az esztergomi érsek joghatósága alá. Hogy 
miért, hogyan, a szerző nem tudja eldönteni. Megismerkedünk 

31* 
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még az apátságnak a virágzáskorabeli belső életével és külső 
szereplésével. A XV. század első negyedétől hanyatlani kezd az 
apátság, részint az akkori közállapotok, részint a szász provincia 
ellenséges magatartása miatt. Mátyás király 1474-ben eltörölte. 
Az utolsó fejezet az apátság romjainak művészettörténeti leírását 
nyújtja. A szerző ügyesen összegezi az eddigi kutatásokat, az 
eddig feltárt okleveles anyagot. Ujat nem nyújt ugyan, de a 
régibb írókkal szemben nem egyszer jól megokolt önálló véle-
ményt is mer mondani. Hivatott arra, hogy — amint igéri is — 
az erdélyi levéltáraknak e tárgyra vonatkozó kiaknázatlan anyagát 
felkutatva, az apátság teljes történetét írja meg. 

6 . L U D W I G V. P A S T O R : Die Stadt Rom zu Ende der Renais-
sance. Nagy 8°. XVIII+ 135. Freyburg, Herder. 1916. 4*50 M.— 
Pápatörténetének VI. kötetében1 Pastor egykorú leírások, rajzok 
és metszetek alapján megbízható és hű leírását adta a cinque-
cento Rómájának, hogy az 1870 óta dühöngő városrendezésnek 
áldozatul esett részekre emlékeztessen, a még meglevő művé-
szetileg és történetileg értékes részekre rámutasson s eképen 
támogassa azok törekvését, kik a további rombolást megakadá-
lyozni szeretnék. Róma ezen topografikus leírása most gyönyö-
rűen illusztrálva külön kiadásban is megjelent. A szöveg közé 
szórva 102 kép van a könyvben a városról, falairól, tereiről, 
utcáiról, templomairól, palotáiról, házairól, kertjeiről, emlékeiről 
és felírásairól, valamint a XVI. századbeli 14 városrészről (rioni) 
való térkép. A szöveg és képek egyaránt elsőrangú munkává 
teszik e könyvet. 

7. Dr. F E L I X H AASE : Die Aufgaben des Kirchengeschichtslehrers 
nach Professor Max Sdralek. 8°. 30 1. Breslau, 1914. Sdralek a 
boroszlói egyetem theológiai fakultásának volt ünnepelt tanára. 
1913-ban bekövetkezett korai halála alkalmából tanítványi ke-
gyelet iratta meg róla e kis füzetet, mely mint tanárnak, kutató 
tudósnak s a kath. papság nevelőjének állít Sdraleknek szép 
emléket. Az egyháztörténet tanárának feladatairól vallott nézetei 
minden egyháztörténettanár figyelmére és követésére méltók. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

1 L. Religio, 1914. 584. 1. 
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A Z A Q U I N Ó I S Z E N T - T A M Á S - T Á R S A S Á G B Ó L . 
Felolvasó ülés 1916. április 12-én. 

Az ülés színhelye a budapesti központi papnevelőintézet 
díszterme. Kezdete este Víó-kor. 

Dr. Székely István pápai prelátus, nagyváradi kanonok, 
egyetemi tanár elnökön kívül jelen voltak: dr. Kiss János alel-
nök, dr. Schütz Antal főtitkár, dr. Martin Aurél titkár, dr. Rott 
Nándor prelátus, esztergomi kanonok, papnevelőintézeti kor-
mányzó, dr. Nemes Imre érd. főreáliskolai igazgató, dr. Trikál 
József és dr. Pataky Arnold egyetemi tanárok, Malcsiner Emil a 
«Magyar Kurir» szerkesztője, dr. Tóth Tihamér theologiai tanár 
Egerből, dr. Streda Rezső és számos egyetemi hallgató mind a 
négy karból. Az ülés első tárgya volt Hajós József rendes tag 
fölolvasása: Ősembertani túlzások a legújabb kutatások világítá-
sában. Fölolvasó kifejti, hogy komoly anatómiai adattal nem 
lehet igazolni, hogy az ősember nem tudott beszélni, sőt újabb 
anatómiai vizsgálatok (Virchow) épen az ellenkezőt bizonyítják. 
A legújabb kutatások eredményei az ősember korára vonatkozó 
túlzások ellen is bizonyítanak s fölolvasó e túlzások ellenében 
fölsorolja az ősemberre vonatkozó korhatározás kritériumait. 
A tetszéssel fogadott fölolvasáshoz hozzászólott dr. Nemes Imre, 
dr. Kiss János és dr. Székely István. 

Nemes Imre dicsérőleg szól a fölolvasásról. Ö is hangsú-
lyozza azt, hogy az állatnak nincsen öntudata, sem öntökéletese-
dése. Mindkettőre példát hoz. 

Kiss Jánosnak a jelen alkalommal és igen gyakran hallott 
véleménnyel szemben, mintha az állatoknak tudatuk és öntudatuk 
nem volna, az a meggyőződése, hogy az állatoknak tudatuk is, 
sőt öntudatuk is van. A tudat együtt jár az érzékléssel, az ön-
tudatot pedig a közérzék (sensus communis) és a belső érzék 
(sensus intimus) eredményezi. Eltérünk ebben Descartes vélemé-
nyétől, aki az állatokat puszta automatáknak mondja. Ez a föl-
fogás ellenkezik azzal a nyüzsgő világgal, mely az állatnak 
benső és külső életében észlelhető. Az ember és állat közötti 
különbség nem abban áll, hogy az egyiknek tudata van, a másik-
nak nincs, hanem abban, hogy az állatnak csak érzéki tudata és 
öntudata van, az embernek pedig szellemi. Ugyanez áll az akarati 
cselekvésekről is. 
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Székely István azt véli, hogy a két vélemény megegyez, 
csak a szóhasználatban különbözik. 

A fölolvasásra vonatkozólag kiemeli, hogy az ősember 
korát tényleg csak a geologia határozhatja meg a természeti ős-
erők nyomainak kutatásával és a földtani alakulatok vizsgálatával. 
Azonban itt is csak a relativ időmérőt lehet alkalmazni, az abso-
lut időmérő a geologiában is fölmondja a szolgálatot. 

A fölolvasó azt mondja, hogy a csiszolt kő-korszak meg-
előzte az ősi keleti birodalmakat. Ezt állítani bizonysággal nem 
lehet. A csiszolt kő-korszak egybeeshetett velük, sőt ha tekin-
tetbe vesszük azt, hogy Ausztráliában s egyebütt, még ma is a 
kő-korszak alapján állnak, még a csiszolatlan kő-korszak vége is 
belenyúlhatott ezeknek az államoknak idejébe. 

Hajós József kijelenti, hogy az állati lélektanra vonatkozó-
lag ugyanazt vallja, mint az ügyvezető-alelnök, mert tudat alatt 
mindig szellemi tudatot értett, ami az állatot nem illeti meg. 

A második fölolvasó Jablonkay Gábor S. J. volt, ki «A ta-
pasztalatból vont általánosítás Bacon előtt» címen értekezett. 
Verulami Bacon előtti korban főkép a nagy scholastikus dok-
torok, Roger Bacon, Nagy Albert, Szent-Tamás, Duns Scotus és 
kövelőik inductió néven a szellemi megismerési műveletek több 
nemét különböztették meg; az egyikkel csak fogalmakat szer-
zünk; a másik bizonyítási művelet ugyan s bizonyos esetek föl-
sorolásával következtet több vagy kevesebb bizonyossággal 
valamely általános igazságra. Végre ismerték az experimentum-
nak nevezett bizonyító műveletet, amely felölelte nemcsak a 
tények puszta megállapítását, hanem a jelenségek előidézését, 
egymással való összehasonlítását, végre az általános ismeretre 
való menetet. 

A fölolvasást eszmecsere követte, amelyben a fölolvasón 
kívül Nemes Imre, Schütz Antal és Kiss János vettek részt. 

Nemes Imre néhány konkrét példát szeretett volna hallani 
az inductió és deductio közötti különbségre. 

Schütz Antal meleg elismeréssel üdvözli Jablonkay Gábor 
fölolvasását, mert újra szemünk elé állította azt, hogy azok mel-
lett, akik ma annyira ki vannak kiáltva mint az újkor prófétái, a 
középkori iskolás bölcselet szerény tudósai sem voltak egyol-
dalúak. A fölolvasás világosan kimutatta egyrészt azt, hogy a 
középkori bölcselőket nem érheti gáncs az inductió mellőzése 
miatt, mert más volt a föladatuk; az ifjútól nem kívánhatjuk a 



VEGYESEK 479 

férfiú érettségét; másrészt pedig azt, hogy az inductiv forma 
előttük is ismeretes volt. 

Schütz Antal azon kérdésére, vájjon ezeknél a középkori 
gondolkodóknál fölmerült-e az a probléma, hogy az inductio 
oly általánosítás, mely logikai formává lesz; érezték-e, hogy itt 
olyan általánosítással állunk szemben, melynek consequentiájában 
több van, mint a praemissákban, 

Jablonkay O. igenlőleg felel. Ők ezt experimentum néven 
alkalmazták; meg kell azonban jegyezni, hogy gondolataikat igen 
nehéz követni, mindazonáltal műveikben az inductio alkalmazá-
sára formulákat is találunk. 

Nemes Imre fölszólalására vonatkozólag megjegyzi, hogy 
példák fölhozása nem tartozik fövett tárgyának körébe. 

Kiss János hangsúlyozza, hogy igaza volt Aristotelesnek, 
aki az inductiót egymagában mindig tökéletlennek mondotta; 
hiszen mi is csak akkor nyugszunk meg benne, ha az ismételt 
tényeket általános törvényre tudjuk visszavezetni. Az emberi 
lélekre való következtetést deductiónak tartja, mert általános el-
veket alkalmazunk a lelki tüneményekre. 

Székely István elnök bezárja az ülést. 

Felolvasó ülés 1916. május 10-én. 

Az ülés színhelye Budapest, a központi papnevelőintézet 
díszterme. Kezdete V26 órakor. 

Elnök dr. Székely István udvari tanácsos, nagyváradi kano-
nok. Kívüle jelen voltak: dr. Rott Nándor, dr. Kiss János, dr. Jeh-
licska Ferenc, dr. Pataky Arnold, dr. Schütz Antal egyetemi taná-
rok, dr. Martin Aurél, dr. Zimányi Gyula, dr. Kőszeghy Lászlóf 

Zborill Albin és számos egyetemi hallgató. 
Az ülés egyetlen tárgya dr. Frey János országgyűlési kép-

viselő, rendes tag felolvasása volt, «Krisztus országa az emberi 
társaság nagy eszményképe» címmel. 

Strauss Frigyes mondását: «Sind wir noch Christen ?» fel-
olvasó a duló világháború láttára imígyen formulázza: Sind wir 
schon Christen ? Rámutatván arra a számos okra, melyek az em-
beriség ideális egységét sürgetik, Krisztus országát mutatja be 
olyannak, mely hivatva van a széthúzás megszüntetésére és az 
emberiség egyesítésére. Ennek a lelki országnak feje, a pápa, 
az egyedüli nemzetközi pártatlan erkölcsi erő, kit a béke és 
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igazság isteni elvei vezetnek és azért a legpártatlanabb erkölcsi 
tekintély népek és fejedelmek előtt. 

Ha valaha, akkor ma vérzik tátongó sebeiben a modern 
ember és boldogtalan, megújhodásra nincs ereje. Krisztus fel-
emeli a kezeiben haldokló modern kulturembert, ki kénytelen 
magától kérdezni : Sind wir schon Christen ? 

Az előadást lelkesen megtapsolták. 
A felolvasás nyomán vita fejlődött ki, melyben résztvett 

dr. Kiss János, dr. Jehlicska Ferenc és a felolvasó. 
Dr. Kiss János a szóhasználatra vonatkozólag megjegyzi,, 

hogy kultura és civilizáció tulajdonképen ugyanazt jelenti, az 
emberi tökéletességek kifejlesztését. Nem egészen helyesli tehát 
azt a megkülönböztetést, hogy kultura alatt a szellemi, civilizá-
ció alatt pedig az erkölcsi tökéletességet értsék. Inkább anyagi 
és erkölcsi, értelmi és erkölcsi műveltségről, egyoldalú és álta-
lános műveltségről beszéljünk. Nem helyesli továbbá a felöl vasó-
nak azt a véleményét, mintha igazi béke az államok között csak 
a római pápa felsőbbsége alatt jöhetne létre. Itt két nagy kíván-
ságról van szó. Az egyik az, hogy a nemzetek közös együtt-
működéssel és békés megértéssel éljenek egymás mellett; a másik 
pedig az, hogy mindnyájan keresztények s végül mindnyájan 
katholikusok legyünk. Ezt a kettőt nem szabad elválaszthatatlanul 
összekötni, mert az utóbbi a jövő nagy óhajtása és sok akadály 
áll útjában ; az első, a béke gondolata azonban a jelennek leg-
időszerűbb vágya, melyet nem idők múlva, hanem minél előbb 
kellene megvalósítani; és csak valósuljon is meg, ha mindjárt 
nem is a pápa fenhatósága alatt. Mindenesetre már most kell 
sürgetni, hogy a pápa, mint a legjobban rendezett társaság feje, 
ne legyen elhanyagolt tényező az óhajtott béke megkötésénél s 
amely irány a pápát a békemunkából ki akarja zárni, az semmi-
kép sem megbízható. 

Dr. Jehlicska Ferenc. A felolvasó szólt az anyagi kultúrá-
ról, az államról és a világbékéről. Az anyagi kultura jelenleg 
tényleg igen nagy, de ezzel szemben a kulturjavak elosztása és 
felhasználása körül még sok a hiba. Hogy ez is méltányos és 
igazságos legyen, arra nagy erkölcsi regeneráció szüksége. Ami 
az államot illeti, már a régiek is elismerték, hogy vallás nélkül 
a törvényeknek nincsen szilárd alapja. Azért Plátó azt mondja, 
hogy az embereknek még azt sem szabadna megengedni, hogy 
vitatkozzanak Isten léte fölött. A vallás fontosságát Voltaire is 
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elismerte s elismerik a nem keresztények is; ennélfogva a laikus 
morál nem elegendő. A felolvasó utoljára a világbékéről szólt 
és szépen kifejtette, hogy az embernek szociális hajlama nem ér 
véget az államnál, hanem a nagy nemzetcsaládok megalkotására 
törekszik. 

A mai nemzetközi jogra vonatkozólag megjegyzi, hogy ez 
nem szorosan vett jog, mert nincs meg a kikényszeríthetősége; 
ez tulajdonképen természeti jog, de ennek megbecsülése is óriási 
nagy erkölcsi átalakulást kiván. Hogy ez a szükséges erkölcsi 
megújhodás, tökéletesedés megtörténjék, az államoknak nem 
szabadna akadályozni az egyházat működésében; ahol pedig az 
egyház nincs akadályozva, ott fejtse ki működését nemcsak taní-
tással, hanem tettel is. 

Dr. Frey János válaszában kifejti, hogy miért találta a szó-
használati megkülönböztetést kultura és civilizáció között szük-
ségesnek. Beismeri, hogy amit a békéről mondott, az nem a mai 
időkben keresztülvihető gondolat. A nemzetközi jogra vonatko-
zólag megjegyzi, hogy nem fogadjuk el azt a nézetet, mintha a 
nemzetközi jog tényleg jog nem volna, mert ő nem tartja a 
kikényszeríthetőséget a jog lényeges járulékának. 

Dr. Székely István megköszöni a felolvasást és hozzászólá-
sokat, a tagokat munkálkodásra buzdítja és az ülést bezárja. 

I R O D A L M I P Á L Y Á Z A T O K . 

I. 

Az esztergomi székesfőkáptalan gróf Forgách Ferenc bibor-
bornok-érsek halálának (1615. okt. 16.) és Pázmány Péter érsekké 
való kineveztetésének (1616. szept. 27.) háromszázados évfordu-
lója alkalmából a következő pályatételeket tűzi ki : 

1. írassék meg gróf Forgách Ferenc bibornok, Magyarország 
prímása, esztergomi érsek élete. 

Terjedelme 5—10 ny. ívnyi lehet. Jutalma ezer korona, mely 
csak önálló, levéltári kutatásokon alapuló, absolut becsű mun-
kának adatik ki. 

2. Fejtessék ki Pázmány Péter hitvitázó rendszere; meg-
jelölve részletesen a tőle védett hitigazságokat, használt érveit, 
tanulmányainak forrásait és kiemelve önálló nézeteit és fel-
fogását. 
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A mű terjedelme 10—15 ny. ívnyi lehet. Jutalma ezer ko-
rona, mely csak önálló felfogású, absolut becsű műnek adatik ki. 

A pályaművek beadásának határnapja újabb határozat sze-
rint 1917. augusztus elseje. 

Mindkét pályázatban csupán a főegyházmegye papjai és 
végzett papnövendékei, valamint a főegyházmegye területén szol-
gálatot teljesítő más megyebeli és szerzetes papok vehetnek 
részt. A pályaművek, a szerző nevét rejtő jeligés levélkével 
együtt, a székesfőkáptalan címére küldendők be. A pályadíjat 
nem nyert művek a postai feladóvevény, illetőleg az átvételi 
elismervény beküldése ellenében a kivánt címre fognak vissza-
küldetni. 

II. 

A budapesti királyi magyar tudományegyetem hittudo-
mányi karának pályatételei az 1916—1917-iki iskolai évre. 

1. Az egyházi jogból. A jog és erkölcs fogalma és egy-
máshoz való viszonya. Jutalma: a Pasquich-alapból 140 korona. 

2. Ágazatos hittanból. Bebizonyítandó a bérmálás szentségi 
volta, az újabb kutatások szemmeltartásával. Jutalma: a Pasquich-
alapból 140 korona. 

3. Erkölcstanból. «A cél szentesíti az eszközt» elvnek er-
kölcstani bírálata. Jutalma: a Pasquich-alapból 140 korona. 

4. Újszövetségből. Az evangéliumi szenvedéstörténet chro-
nologiája. Jutalma: a Fogarassy-alapból 140 korona. 

5. Bölcseletből. Az érzelmi élet mibenléte és viszonya a 
többi lelki képességhez, kivált az akarathoz. Jutalma : a Pasquich-
alapból 140 korona. 

6. Egyházi szónoklattanból. A halotti beszédek a Szentatyák-
nál. Jutalma: a Pasquich-alapból 140 korona. 

7. Alapvető hittanból. Origenes «Kaxà KéXaou» című mű-
vének hitvédelmi méltatása. Jutalma : a Fogarassy-Dercsik-alapból 
140 korona. 

Határidő mindegyiknél 1917. március 31. 
Csak budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak. 
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Fizetések nyugtatása. 
1914-re 12 koronát fizettek: Vodicska Imre, dr. Zubek Géza. 
1915-re 12 koronát fizettek : Hukk György, dr. Pályi József, dr. Zubek Géza. 
1916-ra 12 koronát fizettek: Biró Ferenc Mádéfalva, Légrády János, dr. 

Markovits Pál, dr. Mihálovics Ede, Miklósy István, Plébánia Csepel, Ipolyvisk, 
Visegrád, dr. Simon Oyörgy, Toller Károly, Torkos Pál. 

1916-ra 10-80 koronát fizetett: Balázs Soma. 
1916-ra 8 koronát fizetett: Nagy Dezső. 
1916-ra 6 koronát fizetett: Réty Imre. 

A nyugtatást június 13-án zártam le. 
A mult vagy jelen évre hátralékosokat, ezek közt azokat, 

kik félévenkint szoktak fizetni, nagyon kérem, szíveskedjenek a 
dijat beküldeni. 

Tisztelt megrendelőimhez. 
A könyvnyomtató intézet a háború alatt immár har-

madszor emeli a «Religio» nyomtatásának diját, ezúttal 
május l - ig visszahatólag. Attól, hogy kötelezőleg emeljem 
a folyóirat árát, idegenkedem. Mégis kérem a tisztelt meg-
rendelőket, ha körülményeik és nemes szándékuk javalják, 
szíveskedjenek erre az évre és míg a jelen állapot tart, 16 
koronát fizetni, tehát akik eddig 12-t már küldöttek erre 
az évre, még 4 koronát, akik pedig 6-ot küldtek, még 
10-et küldeni. Erre a célra s minden esetleges fizetendő 
beküldésére a jelen füzethez befizető lapot csatolok. Nagy 
köszönettel veszem és nyugtatom a 4 korona többletet, de 
kötelezőnek épen nem tekintem; a folyóirat kötelező dija 
ezentúl is 12 korona. 

H I R D E T É S I ROVAT. 

Világosság felé! Hitvédelmi füzetek. Kiadja a «Magyar Kul-
túra» szerkesztősége, Budapest, VIII., Horánszky-u. 20. Egy-egy 
füzet ára 20 fill., 10 példány ára 1 kor. 80 fill. 100 példány egy-
szerre rendelve 16 kor. Előttünk a következők: 1. Örök remé-
nyek. Irta Bangha Béla S. J. 2. Atheista-e a modern tudomány? 
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Irta Mártinovich Sándor S. J. 3. Az ész és az Isten léte. Irta 
Bangha Béla S. J. 4. Világrend és Isten. Irta Bangha Béla S. J. 
5. Az élet eredete és az Isten. Irta Hajós József. 6. A modern 
filozófia és a kereszténység. Irta dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai 
püspök. 7. Van-e túlvilág? Irta Bangha Béla S. J. 

Imák a harcban elesettekért, gyászkeretes szép képekkel. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. 

Máthé József plébános Várfalván. Papok otthona és sanato-
riuma. Külön lenyomat a «Religio» 1915-iki évfolyamából. 

Kis Könyvtár, a katholikus hivek számára. Szerkeszti Jámbor 
László Jézus-társasági áldozópap. Kiadja a Jézus-társaság rendház 
(Budapest, VIII., Mária-u. 25.). Egyenkint 10 fillér, 100 drb 8 kor. 
Előttünk ezek a füzetek: 11. Isten és a természet. 12. Szentáldo-
zás és szívtisztaság, 15. A gyónás az isteni irgalom fényes meg-
nyilatkozása. 17—18. Az isteni Gondviselés. 19. Isten és Gond-
viselés. 20. A tökéletes bánat. 21—22. A szentmise. 23. A szent-
kenet a betegek vigasza. 

A budapest-krisztinavárosi templom. Nagyon jól megírt, csinos 
kiállítású, képekkel ékesített könyvecske. 88 old. Dr. Csernoch 
János biboros, hercegprímás budapest-krisztinavárosi segédlel-
készi működése emlékének ajánlva. 1916. Kapható dr. Zelliger 
Vilmos krisztinavárosi plébánosnál. 

Dr. Breznay Béla. A világháborúban Magyarország forduljon 
Istenhez teljesen. Az Orsz. Vöröskereszt-Egyesület balatonlellei 
fiókegyletének közgyűlésén tartott előadás. Kapható a szerzőnél 
Balatonlellén. 1916. 

Dvorzsák János. A világbéke útja az Úr Jézus ajándéka. 
Ugyanaz latinul, németül és franciául is. Egyenkint 20 fillér. 

Dr. Giesswein Sándor. Soziologische u. Geschichtsphilosopische 
Bemerkungen zur Organisation der zwischenstaatlichen Beziehun-
gen. Bericht erstattet an den Internationalen Studienkongress 
Bern, 1916. 

Dr. Nie. Eier. Gedanken über Kath. Gebetsleben. Herder, Frei-
burg. 1916. 2 márka. Kötve 2 M. 60. 

A Katholikus Sajtóegyesület terjesztő bélyegének III. sorozata. 
A Budapesten 1915-ben tartott nagy könyörgő körmenet 24 jele-
netét ábrázoló, összesen 120 darabot tartalmazó és 5 féle alap-
színben, de mindig két szinű kivitelben készült egyes ívek ára 
2 korona 40 fillér, egy-egy ilyen levélzáró bélyeg tehát 2 fillérbe 
kerül. Megrendelhetők e bélyegek a Katholikus Sajtóegyesület 
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központi irodájában (IV., Ferenciek-tere 7., V. lépcső, I. emelet), 
ahol félív is rendelhető 60 darabbal, melynek ára 1 K 20 fillér. 

Kiss Menyhért. Tábortűz. Versek 1914—15. A Szent-István-
Társulat kiadása. 3 kor. Ezek a magyar háborús költészet leg-
kitűnőbb termékei s Kiss Menyhért legkimagaslóbb háborús 
költőnk. 

Dr. Kiss Sándor. Néhány szó a sárospataki ref. főiskola aka-
démiai tanári karának emlékiratára. 1916. 

Dr. Krämer Tamás csanádegyházmegyei áldozópap. A pro-
testáns vallás terjedésének okai hazánkban. 1916. Ára 2 korona. 

Dr. Lencz Géza és dr. Varga Zsigmond. Debreczeni Lelkészt 
tár. 1916. XIII. kötet, 5. sz. Megjelenik havonkint. Egész évre 
14 kor. 

Ugyanazok. Értekezések és egyéb kisebb dolgozatok a theo-
logia köréből. 1916. 50 fillér. 

Dr. Pfeiffer Miklós. Svájc a háború alatt. 1916. 50 fillér. 
Dr. Scheffler János. A világi papok kánoni engedelmessége. 

Különlenyomat a «Religio» 1916-iki évfolyamából. 1 K 50 fill. 
Tegnap és ma. Adalékok a sárospataki ref. főiskolának Mis-

kolczra való áthelyezése kérdéséhez. 1 kor. 
Dr. Tóth Tihamér. Egri Kath. Egyházi Tudósító. Havi folyó-

irat. I. évf. Egy évre 2 kor. 
Ugyanaz. Kath. egyházi tudósító. Különlenyomat a «Reli-

gio» 1916-iki évfolyamából. 
Vibbelt Ágoston. A Napkönyv. Az igazi örömek könyve. Né-

metből Tállyán Miklós. 1916 2 K 40 fill. A Szent-István-Társ. 
bizománya. 

Wlassics Tibor. Világok tusáján. 1914—15. Versek. Buda-
pest, 1916. 1 korona. 

Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy 
folyóiratot tessék a Szent-lstván-Tár salat könyvkereskedésénél 
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2., vagy akinek közelebb 
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca. 

Dr. Kiss J á n o s egyetemi tanárnál (Budapest, IX., 
Mátyás-utca 18.) kaphatók a köve tkezők: 

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. 
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Katholicizmus és protestantizmus. Kolb Viktor J é z u s - t á r s a s á g i 
a tya r e m e k k o n f e r e n c i a b e s z é d e i . F o r d í t o t t a : Tóthfalussy Béla. 
Á r a 2 k o r o n a . 

Synchronistikus táblázatok az ó-szövetséghez, f o l i óa l ak . I r t a : 
Huber Lipót t h e o l ó g i a i t a n á r Ka locsán . Ára 2 k o r o n a . 

Dr. Tóth J á n o s : Az egyház Észak-Amerikában. Á r a 2 k o r o n a 
4 0 f i l lé r . 

T o k a j - H e g y a l j ai ( g y ó g y í t ó ) b o r b e t e g e k n e k , m i s e b o r n a k , 
a j á n d é k n a k , ü n n e p é l y e k r e . 

P o s t a c s o m a g : (4 ü v e g ) 8 , 10, 12, 14 k o r o n a . 
3 liter szomorodni 13 kor. 
6 liter szomorodni 24 « 
3 liter asszu 22 « 
6 liter asszu 42 « 

Árjegyzéket szívesen küld : 
S z t a r e c z k y G é z a rk. i g a z g a t ó - t a n í t ó , b o r t e r m e l ő 

T o l c s v a , T o k a j m e l l e t t . 

^ MŰINTÉZET. ^ 

RIEGER OTTO 
hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templom-
ban) alkotója, gőzüzemre 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 . és Kir. udvari szállító, a 

Ferenc József-rend lovagja. 
A pár is i , bécs i , pécsi s tb. k i á l l í t á sokon 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. 

T e r v e z e t e k e t é s m i n t a r a j z o k a t 
„ . k í v á n a t r a d í j m e n t e s e n k ü l d . :: 

É B É B E B É 
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Szolnok 
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Graz , Fahring 
Cso rba , Bár t fa , K a s s a 
Brod , Szabadka 
Szolnok 
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Győr 
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Oderberg , Ru t tka 
Misko lc 

Délután 
B i c s k e 
B u k a r e s t , Arad 
/ S a r a j e v o , Ind j i j a , 
( S z a b a d k a 
B a s e l , Zür ich , W i e n 
H a t v a n 
P o p r i d - F e l k a , K a s s a 
N a g y k á t a 
Göaöllö 
B u k a r e s t , Debrecen 
Bruck -Ki rá lyh ida 
Debreczen 
Z i m o n y i szál lások 
B u k a r e s t , Arad 
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W i e n , Szomba the ly 
K a s s a 
F i u m e , Pécs 
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Ber l in , Ru t tka 
Bt ód. Újvidék 
Graz , Tr ies t 
Szo lnok 
W i e n , Sopron 

A v o n a t o k é r k e z é s e B u d a p e s t -
J ó z s e f v á r o s r a . Dé le lő t t . 

91JB/1>| 6| l7| sz . v . I K u n s z e n t m i k l ó s - T a s s 

llOvä 

Délelőtt 
Zimonyi s z á l l á s o k 
Bicske 
Ru t tka , Berlin 
Ba la ton fü red , T a p o l c a 
K a s s a , Csorba 
U j v i d e ; , Brod 
Kassa , Csorba , B á r t f a 
W i e n 
F i u m e , P é c s , Ős i j ük 
Gödöllő 
Zimonyi szá l l á sok 
Arad ,Brassó , Bukares t 
Sátoraljaújhely, Munkáts 

/Debreczen, Kürüsmizó, 
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Nagyká ta 
B ic ske 

DélntAn 
Újvidék , S a r a j e v o 
Szomba the ly , W i e n 
F i u m e , Osi jek 
Gödöllő 
Fehr ing, Graz, S o p r o n 
Wien , Zür ich , B a s e l 
Arad, Bukares t 
Hatvan 
Bicske 
Szolnok 
/ S z a b a d k a , I n a j i j a , 
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T a p c l c z a 
P a k s 
Komárom 
Miskolcz 
Cödöllő 
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K u n s z e n t m i k l ó s - T a s s 
Nagyká ta , Szolnok 
Győr, 
Gödöllő 
Kassa , Csorba 
S z a b a d k a , Brod 
Pécs , Da l j 
Győr, Graz 
Arad, Brassó 
/ K a s s a L a w o c z n e , 
\Homonna. KörösmezS 
F iume , Tapo lca , Brod 
Szombathe ly , W i e n 
R u t t k a , P o p r á d - F e l k a 
Debrecen 
Bicske 

l) N a g y k á t á t ó l Szolnokig c sak s z ó m 
ba ton és ü n n e p előtti köznapokon k ö z -
lekedik . 



A v o n a t o k é r k e z é s e B p e s t n y u g o t l I A v o u a t o k I n d u l á s a H p e s t n y u g o t l 
p . - n . - r a . ( É r v . 1 0 1 5 . m á j a s 1 - t ó l . ) I p . - u . - r ó l . ( É r v . 1 9 1 5 . m á j u s 1 - t ü l . ) 

- i 
8 1 1« 2 © 

® 
a S O <D h o n n a n - 1 §1 ce o 

O) 
cS — 
C = 
O h o v * 

•© o. > a -© a. t> e 

D é l e l ő t t D é l e l ő t t 
151 5 05 SZ. V. Dunakesz i -Alag 152 5 15 SZ. V. Rákospalota-Ujpest 

Érsekújvár , Ipolyság 6701 5 40 « Szolnok, Cegléd 122 6 25 c 
Rákospalota-Ujpest 
Érsekújvár , Ipolyság 

4108 5 46 « Esz te rgom 
Üllő, Ocsa 

718 6 80 « Ceghid 
723 5 50 « 

Esz te rgom 
Üllő, Ocsa 4102 6 00 « Esztergom 

183 6 55 « Nagymaros 6502 6 30 « Lajosmizse, Kecskem. 
725 6 00 « Monor 156 6 36 « Rákospalota-Ujpes t 
153 6 15 « Rákospa lo t a -Újpes t 1402 7 05 g y . v . Zsolna, Berlin 

6607 6 20 « Lajosmizse 156a 7 35 SZ. V. Rákospa lo ta -Ujpes t 
Nagyszombat , Wien 1407 6 40 « Oderberg, Zsolna 104 7 55 gy. v. 
Rákospa lo ta -Ujpes t 
Nagyszombat , Wien 

118 7 10 « Base l , Zürich, W i e n 708 8 25 « Temesvir-J., Csernaheviz 
727 7 16 « Cegléd 712 8 30 SZ. V. Versec, K a r á n s e b e s 
155 7 20 « Hákospa lo t a -U jpes t 4104 9 05 • Esztergom 

4105 7 26 « Esztergom 114 9 15 « Wien 
709 7 30 • Csernahéviz, Temesvir-Jr. 160 9 45 c Rákospalota-Ujpost 

501 _ 85 gy. v. 
/ B u k a r e s t , 162 11 00 « Rákospalo ta-Ujpes t 501 7 85 gy. v. \Ko lozsvá r 6504 11 10 c Lajosmizse, Kecskeinét 

125a 7 45 SZ. V. P á r k á n y - N á n a 
D é l u t á n 6501 7 60 « Recskem. , La josmizse 

12 05 
D é l u t á n 

155 8 16 c Rákospa lo t a -U jpes t 164 12 05 SZ. V. Rákospalota-Ujpest 
4107 8 25 « Esztergom 714 12 16 c Szeged 

Nagymaros 12» 8 45 « V á c 188 12 25 « 
Szeged 
Nagymaros 

1401 9 40 gT-T. Berlin, Zsolna, Pozsony 4 1 « 12 30 « Esztergom 
4109 9 661 SZ. V. Esztergom 166 1 00 « Rákospa lo ta -Ujpe i t 

161 10 30 « Rákospa lo ta -Ujpes t 
Szeged 

4108 1 60 « Esztergom 
715 10 45 

25 
« 

Rákospa lo ta -Ujpes t 
Szeged 108 2 00 gy. v . Wien, Zürich, Base l 

119 11 
45 
25 t G al án ta 120 2 16 SZ. V- Galánta, Ipolyság 

168 12 00 « R á k o s p a l o t a - ü j p e s t 170 2 20 « Rákospalota-Ujpes t R á k o s p a l o t a - ü j p e s t 
4110 2 30 • Esztergom 

D é l u t á n 704 2 40 gy. v . Temesvir-1., Csernaheviz 
165 12 50 SZ. V. Rákospa lo t a -Ujpes t 

Csernaheviz, Temesvár-Jv. 
6710 2 45 SZ. V. Cegléd, Szolnok 

708 1 25 gy.v. 
Rákospa lo t a -Ujpes t 
Csernaheviz, Temesvár-Jv. 6506 2 60 « Lajosmizse, Kecskemét 

167 1 45 SZ. V. Rákospalo ta-Ujpes t 174 4 10 « Rákospalo ta-Ujpes t 
108 2 00 gy .v . B a s e l , Zürich, W i e n 110 5 16 g y . v . Wien 

4111 2 08 SZ. V. Esztergom 142 5 20 SZ. V. Nagymaros 
6603 3 40 « Kecskem. , Lajosmizse 176 5 50 « Rákospa lo ta -Ujpes t 

178 3 50 c Rákospalota-Ujpes t 
Szolnok, Cegléd 

128 6 00 « Nagymaros 
713 4 05 • 

Rákospalota-Ujpes t 
Szolnok, Cegléd 722 6 10 « Üllő 

189 4 10 « Nagymaros 724 6 20 < Monor 
175 5 15 € Rákospa lo ta -Ujpes t 4114 6 40 c Esztergom 

4118 5 40 C Esztergom 1406 6 50 gy. Pozsony, Zsohit, Berlin 
115 6 10 C W i e n 130 6 55 SZ. V. Párkany-Nana. Ipolyság 
707 6 80 gy.v . Csennbtvtz, Temesvár-Jv. 178 7 15 « Rákospa lo ta -Ujpes t 
177 6 35 SZ. V. Rákospa lo ta -Ujpes t 728 7 35 « Cegléd 
105 6 40 g y . v . W i e n 6508 7 40 « Lajosmizse 
711 7 50 SZ. V. Versec , Temesvár - Jv . 710 8 05 « Temesvár-J., Csernaliéviz 
179 8 00 c Rákospa lo ta -Ujpes t 132 8 10 « Vác 
181 8 55 c Nagymaros 1408 8 40 « Zsolna, Oderberg 
109 9 

9 
05 gy.v. 

SZ. V. 
W i e n 118 9 80 c Wien, Zür ich , Base l 

6505 
9 
9 30 

gy.v. 
SZ. V. Kecskem. , Lajosmizse 502 9 35 gy. v. Kolozsvár, Bukares t 

1405 9 45 gy. v< Ber l in , Zsolna 
Esztergom 

720 10 55 SZ. V. Cegléd, Szeged 
4115 10 00 SZ. v . 

Ber l in , Zsolna 
Esztergom 4116 11 10 IC Esztergom 

6618 10 80 « O c s a 
717 11 10 « Versec , Temesvár-Jv . 

É r s e k ú j v á r 117 11 25 « 
Versec , Temesvár-Jv . 
É r s e k ú j v á r 

A. v o n a t o k é r k e z é s e B u d a - C s á s z á r - A v a t o k i n d u l á s a , B u d a - C s á s z á r -
fürdőbe . f ü r d ő r ő l . 

4001 5 30 SZ. V. Dorog délelőtt 4002 6 56 SZ. V . Esztergom délelőt t 
4005 7 33 c Esztergom « 4004 8 54 • Esztergom « 
4007 8 40 c Esztergom « 4006 12 15 « Esztergom dé lu tán 
4009 10 04 « Esztergom c 4010 2 18 c Esztergom « 
4011 2 10 « Esztergom délután 4012 6 20 < Dorog « 
4018 5 46 « Esztergom « 401 í 11 03 « Esztergom « 
4016 10 07 c Esztergom « < 



V U . F Ü Z E T J» L X X V . É V F . J* S Z E P j 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

É S BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

SZERKESZTI É S KIADJA. 

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

Tartalom: 

ÉrteKexéisKt A. Kisázsiai о ctio T.rol.mi Bacon előtt 
János. Dr. Székely István. D és után. JablonKay Gábor 
Krisztus országa az emberi ° S. J. — Több valóságot. Dr. 
társaság nagy eszményképe. • Speaz Sándor. — Irodalmi 
Dr. Frey János. — Az inda. ° értesítő. — Vegyeseit. 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA, 

1916. 



TARTALOM. 

I. Értekezések. 
Oldal 

A kisázsiai János és művei. Dr. Székely István _ _ _ _ _ _ 489 
Krisztus országa az emberi társaság nagy eszményképe. Dr. Frey János 504 
Az inductio verulami Bacon előtt és után. Jablonkay Oábor S. J. . . . _ 515 
Több valóságot. Dr. Spesz Sándor _ _ _ _ _ _ _ _ _ 526 

II. Irodalmi értesítő. 
F. X. Kiefl. Die Theorien des modernen Socialismus über den Ursprung 

des Christentuns. Dr. Breznay Béla. _ _ _ _ _ _ _ 531 
Az egyházi rend kiszolgáltatásának lényeges elemeiről. Card. Von Rossum. 

De essentia sacramenti ordinis. Dr Fekete Géza József _ _ _ 533 
Aug. Gemelli, О. M. Skrupulosität und Psychasthenic. Dr. Sipos István 552 

III. Vegyesek. 
Magyar bibliafordítás. Németh Sándor _ „ _ _ _ _ _ 556 
Szent Ágoston kézikönyve. Ackermann Kálmán _ _ _ _ _ ... 558 
Fizetések nyugtatása ... _ ... — 564 
Hirdetési rovat _ _ _ _ _ ... . . . _ ... _ ... _ 566 

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona, külföldre, Amerikába is 15 korona. 
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Budapest, 
IX., Mátyás-utca 18. 



1. ÉRTEKEZÉSEK 

A K I S Á Z S I A I J Á N O S É S M Ű V E I . 

5. §. Érvek János apostol kisázsiai tartózkodása ellen. 

ASZENT J Á N O S apostol kisázsiai tartózkodását bizonyító tanúk 
hatalmas seregével szemben tulajdonképen föl sem merül-

hetne a kétség, ha nem volnának az őskeresztény irodalomban 
bizonyos jelenségek, melyek János apostol kisázsiai tartózko-
dásával ellenkezni, vagy a mellette szóló tanúk megbízhatósá-
gát más hasonló esetekből kifolyólag megingatni látszanak. 
Sokan úgy vélik, hogy a János-kérdésben a hagyomány téve-
désének okait is megtalálták némely régi írók félreértései-
ben. Sőt olyan adatokat is hoznak föl, melyek már egyenesen 
azt bizonyítanák, hogy szent János apostol Palesztinában korán 
elhalt és így nem is mehetett Kisázsiába. Vizsgáljuk meg ezeket 
az érveket egyenkint. 

1. Akik szent János apostol kisázsiai tartózkodását kétségbe 
vonják, hivatkoznak először is az I. és II. századbeli írók hall-
gatásáraA Római Kelemen leveléből állítólag az tűnik ki, hogy 
mikor ezt írta, az I. század végén, már az apostolok nem vol-
tak életben. (Clem. I. Cor. cc. 42—44.) Szent Ignác, Papias, 
Polykarp és mások hallgatnak szent János kisázsiai tartózkodá-
sáról. Pedig szent Ignác épen az efezusiakhoz írt egy levelet 
alig másfél évtizeddel János apostol halála után, s ebben szent 
Pált említi (12. fej.), de szent Jánost nem. Papias ugyan említi 
futólag a többi apostol közt Jánost (H. E. III. 39, 4.), de Kis-
ázsiában saját tanítóinak csak a presbytereket, többi közt János 
presbytert vallja s az apostoloknak, mint maga mondja, csak 
társaival érintkezett. (Euseb. H. E. III. 39, 2—4. 7.) Polykárp-
nak a filippiekhez írt levele és a martyriuma sem tesznek emlí-
tést János apostol kisázsiai tartózkodásáról vagy Polykárpnak 
hozzá való viszonyáról, holott a levél szent Pált ismételve említi. 

1 így Harnack, Chronol. I. 674. sk. Bousset, Offenbar. 38. Schwartz, 
Über den Tod etc. 46. s k. és mások. 
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Irenaeus ugyan beszéli, hogy Polykárp Kisázsiában János tanít-
ványa volt,-aki alatt az apostolt érti (Adv. haer. III. 3, 4. V. 
33, 4.; Epp. ad Florin. et ad Victor.; v. ö. Euseb. H. E. V. 20. 
24.); de lehet, hogy Polykárp a valóságban csak János presby-
terrel volt viszonyban s Irenaeus félreértésből vitte át e viszonyt 
János apostolra. Szent Jusztin és Hegesippus sem szólnak János 
apostol kisázsiai tartózkodásáról. 

Mindezek a patristikai érvek azonban közelebbi vizsgálat 
után semmit sem bizonyítanak. A hallgatás általában gyenge 
érv a határozott és világos állítással, kivált a beszélő tanúk 
sokaságával szemben, hacsak be nem bizonyítják, hogy a hall-
gató tanúknak is beszélni kellett volna a dologról. Római Kele-
mennek János apostolról vagy az ő ázsiai tartózkodásáról beszélni 
levelében alkalma nem volt; az apostolok haláláról is csak any-
nyit mond, hogy intézkedtek, hogy hivatalukat haláluk után 
mások vegyék át. (Clem. I. Cor. 44.) Ezt a többi apostol elha-
lálozása után János életében is elmondhatta. Szent Ignácnak az 
efezusiakhoz írt levelében sincs olyan hely, ahol szent János 
apostol efezusi tartózkodását szóba kellett volna hozni. A 12. 
fejezetben csak annyit mond, hogy mint szent Pál úgy ő maga 
is Efezuson át megy a vértanúságra, amit Jánosról nem lehetett 
mondani. Más leveleinek oktató és intő tartalma sem szolgál-
tat alkalmat történeti visszaemlékezésekre.1 Papias nem lehetet-
len, hogy János apostollal érintkezett, mint fentebb (377. sk. 1.) 
láttuk; de ha ő a presbyter tanítványa volt is, emellett János 
apostol is egyidejűleg vagy régebben Kisázsiában élhetett. 
Polykárp a filippiekhez ír, akiknél János apostol nem járt; 
tehát nem volt oka őt emlegetni, mint Pált, aki nekik prédikált 
és levelet írt. Különben is Polykárp ezen oktató és intő levelé-
ben, valamint vértanúságának leírásában nem kínálkozott alka-
lom szent Jánosról beszélni. Hogy Irenaeus, Polykárp hallgatója 
ne tudta volna, melyik Jánosról beszélt előtte a szent öreg, az 
hihetetlen sőt lehetetlen, mint alább látni fogjuk. Jusztinnak sem 
volt oka és alkalma bölcselkedő és vitázó irataiban János életé-
vel foglalkozni, amint hogy más apostolokról és történeti ese-
ményekről is igen keveset mond. Hegesippus művéből csak 

1 Zahn (Forschungen, VI. 191.) Ignác azon szavaiból, hogy az efezusiak 
az apostolokkal mindig egyetértettek ( = társaik, tanítványaik voltak ? Ephes. 
11, 2.), azt akarja kiolvasni, hogy náluk Pálon kívül más apostol is prédikált. 
De ez az értelmezés több mint bizonytalan. 



A KISÁZSIAI JÁNOS ÉS MŰVEI 491 

néhány töredék maradt fönn ; ebből tehát nem tudhatjuk, beszélt-e 
máskor Jánosról és mit. 

Harnack és mások1 arra is hivatkoznak, hogy az ősegyház-
ban épen a II. század vége felé más apostolokat is összetévesz-
tettek hasonló nevű személyekkel. így Polykrates a többleányos 
kisázsiai Fülöpöt, aki Ap. csel. 21, 8. sk. szerint csak a diakó-
nus lehetett, a tizenkét apostol egyikének nevezi, tehát össze-
zavarta az ugyanily nevű apostollal (Eusebiusnál, H. E. III. 31. 
V. 24.); hasonlóképen összetéveszti a két Fülöpöt Alex. Kelemen 
(Strom. III. 6.), sőt maga Eusebius is (H. E. III. 39, 9.). Irenaeus 
is összezavarja a két Jakab apostolt. (Adv. haer. III. 12, 19.) 
Ezekből a példákból azt következtetik, hogy a régiek néha 
rosszul voltak értesülve az apostolok és első hithirdetők életé-
ről, tehát a két Jánost is összetéveszthették.2—Azonban az ilyen 
tévedések ritkák, mellékesen említett személyekre vonatkozó 
elvétések, melyeket mások helyes értesítései helyreigazítanak. 
S egész más szerepet játszott az ősegyházban szent János apos-
tol, mint a Fülöpök és Jakabok. Míg emezek sorsáról azonkívül 
amit a Biblia följegyezett, keveset tudunk, addig János élettör-
ténetéről az apostoli korig visszamenő tanúk egész sora és 
gazdag hagyomány tanúskodik, mint láttuk. 

2. Akik János apostol kisázsiai tartózkodását tagadják, azt 
vitatják, hogy az erre vonatkozó ókeresztény hagyomány egy 
nagy félreértésen alapszik: összezavarták a két Jánost, a presby-
tert az apostollal, és pedig már igen korán, Polykrates előtt, 
Irenaeus gyermekkorában és Jusztin idejében, tehát a II. század 
közepén, sőt még előbb. Nagy része volt e tévedés elterjeszté-
sében, de talán létrejöttében is Irenaeusnak ; sőt létrejött az már 
előbb az Apokalypsis és a negyedik evangélium egyes helyeinek 
félremagyarázásából. 

a) A két János összezavarásának egyik fő oka, legalább is 
e tévedés elterjesztője volt állítólag Irenaeus. Kétségtelen, hogy 
ő a kisázsiai János alatt az apostolt értette.3 Ezen meggyőző-
dése Harnack szerint egyrészt Polykárp tanítására való gyer-

1 Harnack, Chronol. I. 669. 680. Bousset, Offenbar. 46. stb. 
2 Martin A. kétségbe vonja, hogy Polykrates a két Fülöpöt összetévesz-

tette volna. (Martin, i. m. 112. s k.) Azonban az összetévesztés kétségen 
kívül áll. 

3 Ezt Harnack is elismeri. (Chronol. I. 657. 668.); Bousset szintén 
(Offenbar. 46.). V. ö. fentebb 371. skk. 436. lap. 

32* 
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mekkori visszaemlékezéseiből, másrészt Papias művének olvasá-
sából eredt. Ámde Polykárp és Papias a Kisázsiában szereplő 
öreg János alatt nem az apostolt, hanem János presbytert értet-
ték. Irenaeus félreértette őket s e tévedésbe magával rántotta 
csaknem az egész keresztény hagyományt.1 

Azonban ez a föltevés magára Irenaeusra nézve is igen 
valószínűtlen; az pedig, hogy ő az egész ókeresztény egyházat 
félrevezette volna, teljes lehetetlenség. 

Irenaeus bizonyára nem csak magát a János nevet hallotta 
Polykárptól, amit esetleg más személyre is érthetett, hanem 
konkrét személyi adatokat is hallott, pl. hogy János az Úr ked-
ves tanítványa, apostol volt, kebelén nyugodott stb., melyek 
János presbyterre már nem illettek rá. Azonkívül Irenaeus Papias 
művét is olvasta, mely mint láttuk már fönmaradt idézeteiben 
is megkülönbözteti és teljes szövegében valószínűleg még job-
ban megkülönböztette a két Jánost, a presbytert és az apostolt; 
de egyáltalában nem tagadja és nem zárja ki János apostol kis-

1 Harnack föltevése szerint Irenaeus gyermekkorában hallotta, amint Poly-
kárp egy Kisázsiában élő hires Jánosról, az Úr tanítványáról mint saját meste-
réről beszélt. Ez a János Polykárpnál tulajdonképen a presbyter volt, az Úrnak 
tágabb értelemben vett tanítványa, vagyis egyike azon palesztinai zsidókeresz-
tényeknek, kik Jeruzsálem pusztulása után Kisázsiába jöttek. A gyermek Ire-
naeus azonban e János alatt tévedésből az apostolt értette. Később Papiasnál 
is olvasta, hogy ez is a prestíytereknek és egy bizonyos kisázsiai Jánosnak 
(aki alatt Papias is valószínűleg a presbytert értette) tanítványa volt, akit 
Irenaeus szintén János apostolnak vélt s mint ilyet írt le. A tényre tehát jól em-
lékezett, csakhogy félreértette azt. (Harnack, Chronol. I. 656. s k. 668. 679. v. ö. 
337. és 340. 1.) Azon véleményt tehát, hogy János apostol Kisázsiába ment, 
sem Polykárpból sem Papiasból bizonyítani nem lehet ; sőt az a mód, ahogy 
Papias Jánost Zebedeus fiát András, Máté és más apostolok mellett említi, 
inkább amellett szól, hogy az nem volt a kisázsiai egyházakkal különös 
viszonyban. (Harnack, Chronol. I. 657. 668.) Papias közlései nem zárják ugyan 
ki teljesen, hogy János apostol Kisázsiába ment és ott Traján idejéig műkö-
dött, de még kevésbbé bizonyítja be azt Jusztin és a II. századi egyházatyák 
tanúsága. (Chronol. I. 674.) Eleinte megkülönböztették a két Jánost. De némely 
presbyterek talán szándékosan hozták forgalomba a legendát, hogy János 
presbyter maga az apostol. Nem egészen lehetetlen azonban, hogy a presby-
terek közt voltak olyanok, kik János apostolt Ázsiában látták, föltéve hogy 
ott csakugyan megfordult. A presbyternek az apostollal való azonosítása való-
színűleg a negyedik evangélium tekintélye érdekében történt. (Chronol. I. 
679. s k. Mission und Ausbreit. I. 81.) Harnacknak Irenaeus tévedését föltéte-
lező véleményét követik Bousset (Offenb. 40. s k. 46.), Schwartz (Über den 
Tod. etc. 47.) és sokan mások. 



A KISÁZSIAI JÁNOS ÉS MŰVEI • 4 9 3 

ázsiai tartózkodását. Tehát még ha a fiatal Irenaeus Polykáipot 
csakugyan félre is értette volna, Papias olvasása bizonyára föl-
világosította volna arról, hogy két Jánost kell megkülönböz-
tetni. Ha Irenaeus nem említi János presbytert, annak meglehet-
nek a maga okai. Lehet, hogy tudott róla, de nem ismerte 
közelebbről, vagy nem tartotta elég fontos személynek, vagy 
nem volt oka és alkalma említeni, vagy ami valószínű, úgy őt 
mint Aristiont a presbyterek gyüj'tőneve alá foglalja. Továbbá 
Irenaeus nem volt már gyermek, mikor Polykárpot hallgatta, 
hanem serdülő ifjú. Harnack igyekszik ugyan véleménye érde-
kében Irenaeus születését minél későbbre kitolni, hogy őt Poly-
kárp hallgatása idején minél fiatalabbnak —15 éven alulinak — 
m o n d h a s s a d e ez a számítás legalább is nagyon valószínűtlen. 
Másrészről pedig az is lehet, hogy Irenaeus Polykárpot csak az 
utóbbi életének vége felé, tehát 150. után hallgatta, amikor 
Irenaeus már a Harnack chronologiája szerint is fölserdült ifjú 
lehetett. Egyébiránt akár tizenöt, akár húsz éves ifjúnak már 
bőven elég esze van ahhoz, hogy konkrét tényeket és személy-
azonosságot megjegyezzen és azokról tanúskodni tudjon. Abban 
is túloz Harnack, mikor Irenaeus érintkezését Polykárppal 
nagyon távolinak és fölületesnek mondja. Irenaeus szavai erre 
a föltevésre nem jogosítanak föl, sőt maga Harnack2 is elismeri, 
hogy a használt imperfectumok épen azt a benyomást teszik, 
hogy Polykárpot gyakrabban és huzamosabban hallgatta. 

Különben Irenaeus nem is volt egyedül Polykárp tanítá-
sára és saját ifjúkori emlékeire vagy Papias művének olvasására 
utalva. Akárki volt is a kisázsiai hosszúéletű János, annak tanit-

1 Harnack szerint Irenaeus kevéssel Kr. u. 142. előtt, körülbelül 
135—142. közt vagy legfeljebb 130—142 közt született, s 15 éven alul volt, 
mikor Polykárpot többször látta és hallotta, de tulajdonképen tanítványa nem 
volt. (Chronol. I. 326—330. 333. 656.) Mások azonban ennél korábbra teszik 
Irenaeus születését: Zahn 115-re (Forschungen. VI. 27. s kk. és 40.), Zub-
riczky 130—135-re (Szent Irén életének chronologiája. Esztergom, 1903. 136. 
és máshol), s ezek, kivált az utóbbi, igen valószínűleg közelebb járnak az igazság-
hoz. Ugyanis Irenaeus azt mondja, hogy János az Apokalypsist nemrég, csak-
nem az ő korában látta. (Adv. haer. V. 30, 3.) Maga Irenaeus Zahn szerint 
már 129-ben (Harnack szerint csak 154-ben) láthatta Florinust Kisázsiában. 
Polykárpot saját vallomása szerint ifjú vagy fiatal férfikorában év upcóxíj íjXixícf. 

látta. (Adv. haer. III. 3, 4.) Körülbelül 178-ban Irenaeus már lyoni püspök 
volt. Polykárp pedig meghalt 155-ben, legalább 86 éves korában. 

2 Chronol. I. 326. 
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ványai és személyes ismerősei a II. század közepéig, tehát Ire-
naeus ifjúkoráig éltek. Jusztin, Polykrates és mások a tanúk 
reá, hogy a híres efezusi János a II. század közepén és végén 
Kisázsiában a hívek élénk emlékezetében volt. Irenaeus tehát 
Polykárpon kívül még sok más tanútól, és pedig mint köztudo-
mású tényről értesülhetett az efezusi János kilétéről. 

De föltéve meg nem engedve, hogy Irenaeus a kisázsiai 
János személyazonosságában tévedett, akkor is teljes lehetetlen-
ség, hogy ő az egész keresztény ókort félrevezette volna. 
A régiek mikor János apostol kisázsiai tartózkodásáról beszél-
nek, nem tisztán Irenaeusra támaszkodnak. Már Jusztin céloz 
szent János apostol kisázsiai tartózkodására, mint láttuk. (436.1.) Pedig 
Jusztin régibb Irenaeusnál, tehát nem értesülhetett tőle, sem ez 
őt félre nem vezethette. A kisázsiai János apostol másik korona-
tanúja Polykrates egykorú Irenaeussal, de Efezusban élt, míg 
Irenaeus Lyonban, tehát tőle nem értesülhetett, műveit sem 
ismerhette. A János cselekedetei című apokrif sem meríthette a 
maga kisázsiai legendáit Irenaeusból, akinél azokról szó sincs. 
Az is valószínűtlen, hogy a kevéssel újabb alexandriai irók, 
Kelemen, Origenes, Dénes, kik Kisázsiához közelebb éltek, a 
távoli Irenaeusból merítették volna a kisázsiai Jánosra vonat-
kozó tudásukat. (Bár Irenaeus műveit ismerhették.) Tertullián-
nak olyan eredeti értesülései vannak (pl. a római olajbamártás), 
melyeknek Irenaeusnál nyoma sincs, tehát egyedül az utóbbit 
nem követhette. S teljes lehetetlenség, hogy pl. Polykrates, ki 
maga is efezusi püspök, tehát az efezusi János hivatali utódja 
és saját vallomása szerint hét — bizonyára szintén kisázsiai — 
püspöknek rokona és hagyományának örököse volt (Eusebius-
nál, H. E. V. 24.), s akit alig egy emberkor választott el a kis-
ázsiai János halálától, oly lényeges ténybeli kérdésben tévedhe-
tett volna mint az, hogy ki és melyik János volt Ázsia apos-
tola, a hires efezusi patriárka, ki ott egész iskolát teremtett. 
Ennélfogva nem Irenaeus bizonyságát kell a János-kérdésből kikap-
csolni, mint Harnack akarja,1 hanem a Harnack-féle föltevést. 

b) Mások magukban a János-féle iratokban vélik megta-
lálhatni a félreértés forrásait. Némelyek szerint az efezusi János 
apostolra vonatkozó őskeresztény hagyomány a Jelenések szer-
zőjének félreértett bemutatkozásából (Selbstzeugnis) származik. 

1 Harnack, Chronologie. I. 657. 
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Ugyanis Jelen. 1, 9. (v. ö. 1, 1. 4. 22, 8.) a szerző magát János-
nak vallja, ki az Isten igéjéért Patmosban (egy Efezus melletti 
szigeten) volt, s a könyv bevezetésében közölt első levelét az 
efezusi egyházhoz, a többit is kisázsiai egyházakhoz intézi. Ez 
a János a valóságban — mondják — nem az apostol, hanem a 
presbyter volt. Később a hívek tévedésből azt hitték (vagy 
talán a kisázsiai egyház tekintélyének emelése érdekében azt 
költötték), hogy itt János apostolról és az ő száműzetéséről van szó; 
s mivel nem látszott valószínűnek, hogy az apostolt Palesztiná-
ból száműzték volna a távoli Patmosba vagy hogy onnan írt 
volna a kisázsiai egyházaknak, áthelyezték őt Efezusba s átvit-
ték rá a kisázsiai presbyter sorsát.1 

Ez az állítás azon a föltevésen alapszik, hogy a Jelenések 
könyvét tévedésből vagy elfogultságból tulajdonították az apos-
tolnak és hogy azt valójában a presbyter írta. Ámde e föltevés 
ellenkezik a II. századba visszanyúló és sok tanútól bizonyí-
tott irodalomtörténeti hagyománnyal, mint alább látni fogjuk. 
A könyvet nem a szerző vallomása vagy annak félremagyarázása 
alapján vélték az apostol művének, hanem a szerző kortársai-
nak és tanítványainak bizonysága alapján, és pedig már a II. 
század közepe (Jusztin és Irenaeus) előtt, mikor a tanítványok 
még éltek és tanúskodtak. De az Apokalypsis szerzőségével adva 
volt az apostol kisázsiai tartózkodása is, és nem kellett azt 
magából a könyvből kiokoskodni. Különben még akkor is, ha 
az Apokalypsis János nevű szerzőjét tévedésből vagy szándéko-
san magyarázták volna az apostolra, sőt még akkor is, ha a 
könyvet egyenesen az apostol nevére hamisították volna: maga 
ez a tévedés vagy hamisítás szükségképen föltételezné az ő kis-
ázsiai tartózkodását. Mert ha ez köztudomású tény nem lett 
volna, vagy ha a kisázsiai hivek úgy tudták volna, hogy János 
apostol náluk soha sem járt, nem eshettek volna kevéssel az 
apostol halála után abba a tévedésbe, hogy az Apokalypsis kis-
ázsiai Jánosa az apostol volt. Még kevésbbé juthatott volna 
józaneszű embereknek eszébe, hogy az apostolnak tulajdonítsa-
nak vagy épen neve alatt koholjanak olyan könyvet, mely az ő 
kisázsiai tartózkodását föltételezi. Ilyen hamisítványt az első nap 
lelepleztek volna. A hamisító egy olyan apostolnak látomásait, 

1 Ilyenformán Bousset, Offenbar. 35. 47.sk. 191. s k. Jülicher, Einleitung 
in das N. T. V—VI. Aufl. Tübingen, 1906. 368. s k. V. ö. Schwartz, Über den 
Tod etc. 46. 
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akiről köztudomású volt, hogy Palesztinában élt és Kisázsiában 
nem járt, bizonyára nem Patmosba, hanem Palesztinába, pl. 
Karmel hegyére vagy a pusztába helyezte volna. 

Amellett pedig, hogy a Jelenések könyvét János presbyter 
írta, semmi régi tanú és semmi érv sincs; sőt a könyv tartalma, 
különösen az a nagy tekintély, mellyel a kisázsiai egyházakhoz 
beszél, épen az apostolra vall. S ha a könyvet a presbyter írta, 
aki állítólag egyedül volt Kisázsiában, nem lehet megmagya-
rázni, hogyan mehetett ennek emléke a nagytekintélyű szerző 
kortársainál és tanitványainál oly hamar feledésbe, hogy már 
néhány évtized múlva a II. század közepén Jusztin és nemso-
kára utána Irenaeus az apostol szerzőségéről, s ezzel kapcsolat-
ban addig ismeretlen efezusi tartózkodásáról, mint köztudomású 
és kétségtelen tényekről beszélhettek. 

Schwartz szerint a János-evangélium utólag (a II. század 
közepén) hozzáadott függelékének — a 21. fejezetnek — is 
része volt az apostol palesztinai vértanúságának elsikkasztásában 
és az efezusi tartózkodás legendájának elterjesztésében. E fejezet 
szembeállítja Pétert Jánossal, az előbbinek vértanúságával az 
utóbbinak a parusiáig való megmaradását, ami alatt a sírban 
való alvást, testének romlatlanságát érti. (L. alább.) A hívek 
azonban ezt az életbenmaradásra értették, ami nem történt meg; 
azért később valaki helyreigazításúl a 23. verset beszúrta s Jézus 
igéretét föltételesen és elvontan magyarázta.1—Azonban nem 
igaz, hogy a 21. fejezet a II. században járult a könyvhöz; a 
valóságban az is az apostol életéből való, sőt valószínűleg az 
ő saját adaléka. A 23. vers pedig oly szorosan összefügg a szö-
veggel, hogy beszúrás aligha lehet. Hogy az efezusi legenda 
Péter és János szembeállításából eredt volna, az mese. Épen 
megfordítva, a kisázsiai egyház büszkesége alapult János ottani 
tartózkodásán. Az is teljesen alaptalan, hogy a 22. vers János 
megmaradásának igéretét eredetileg föltétlenül értette. A János 
testének romlatlanságára vonatkozó legenda pedig úgy látszik, 
jóval az evangélium záradéka után keletkezett. Az egész evan-
géliumzáradék már föltételezi az apostol hosszú életét és kis-
ázsiai tartózkodását. Még mint utólagos adaléknak is csak úgy 
volna értelme, ha az apostol hosszú életében vagy közvetlenül 
halála után eredt, nem pedig a II. század közepén, mint Schwartz 
állítja. 

1 Schwartz, Über den Tod etc. 48—50. 1. 
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Az efezusi tartózkodás hagyománya tehát a Jelenések és 
az evangélium mondott helyeitől nem függ, hanem velük pár-
huzamos és azoknak is magyarázatául szolgáló önálló tanúság. 
E két könyv nemcsak hogy János apostol kisázsiai élete ellen nem 
bizonyít, hanem a hagyománnyal való összefüggésében épen a 
legrégibb bizonyítékul szolgál mellette. 

Ha tehát a két Jánost összezavarták, annak még Irenaeus 
és Polykrates ifjúkora sőt Jusztin férfikora előtt, jóval a II. szá-
zad közepe előtt kellett volna történnie. Sőt tulajdonképen csak-
hamar a kisázsiai János halála után.i Ámde körülbelül a II. szá-
zad közepéig életben voltak a kisázsiai János tanítványai, kik őt 
ifjúkorukban személyesen ismerték és hallgatták. (A távolság 
csak akkora, mint a hatvanas évektől napjainkig.) Elképzelhető-e, 
hogy az ázsiai őskereszténység e nagy alakjának — akármelyik 
János, akár az apostol, akár a presbyter volt is az — emléke 
egy emberöltő alatt vagy még hamarabb saját személyes tanít-
ványai és hívei körében annyira elhomályosult volna, hogy már 
személyazonosságát sem lehetett megállapítani? Ez lélektani 
lehetetlenség. Hogy János presbyter emléke a nagy apostol 
alakjának fényében, mint a hold a napvilágon, idővel elhomá-
lyosodhatott és eltűnhetett, azt megértjük; de hogy a Kisázsiá-
ban állítólag egyedül szereplő híres presbytert saját működése 
terén, néhány évtized vagy épen év múlva, saját tanítványai 
vagy azok közvetlen utódai a palesztinai korán elhalt és csak 
híréből ismert apostollal összetévesztették volna, a holdat nap-
nak nézték volna, az hihetetlen sőt képtelenség. 

3. Újabb időben szent János apostol kisázsiai tartózkodása 
ellen azzal is érvelnek, hogy János még Palesztinában a 70. év 
előtt vértanúi halált szenvedett. (így már Holtzmann H. J.2 s 
újabban különösen Schwartz E.,3 Bousset,4 továbbá Jülicher, Loisy, 
D'Alma és mások.) 

1 Harnack is elismeri, hogy ha az apostol Ázsiában nem volt, akkor a 
presbyterrel való felcserélésének már Jusztin idejében végbe kellett menni 
(Chronologie. I. 673.), amivel Harnack maga cáfolja meg azon véleményét, 
hogy a két János összezavarása Irenaeustól ered. 

2 Holtzmann H. J., Einleitung in das N. T. 470. s k. 
3 Schwartz szerint (Über den Tod der Söhne Zebedaei. 5. 48. 1.) Zebe-

deus mindkét fiát egyidejűleg ölték meg Agrippa alatt 43—44-ben. V. ö. Ap. 
csel. 12, 2. 

* Bousset, Offenbar. Joh. 36—38. János vértanúságát Jeruzsálemben a 
hatvanas évek elejére vagy közepére teszi. 
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Hivatkoznak először is egy oxfordi kódex (Baroccianus 142.) 
Papias-idézetére, mely ahogy látszik Sidei (Sidetes) Fülöpnek 
430. táján írt egyháztörténelméből származik.1 Ezen Papias-töre-
dék szerint «János a theologus és fivére Jakab a zsidóktól meg-
ölettek (áviflpéÓTjaav.).» Továbbá Georgios Hamartolos 850. körül 
írt krónikájának egyik kódexe (Coislinianus 305.) beszéli, hogy 
szent János apostol miután Nerva alatt a szigetről Efezusba 
visszatért, megírta evangéliumát és vértanúi halált szenvedett, 
amennyiben Papias szerint, ki ezt látta (aùxÔTcxrjç xoúxou yevôjisvoç), 
a zsidók elpusztították (áv̂ péth»]), amint Krisztus neki és fivéré-
nek megjövendölte mondván: «kelyhemet inni fogjátok és 
keresztséggel, mellyel én, fogtok megkereszteltetni.» (Márk, 10, 
39.) Hasonlóképen — folytatja Georgios kódexe — Origenes is 
Máté magyarázatában mint apostoli hagyományt állítja, hogy 
János vértanúságot szenvedett.2 Mindkét idézet Papias második 
könyvére hivatkozik, tehát úgy látszik, ugyanazon helyről van 
véve. De egyik.sem alkalmas az efezusi tartózkodás megcáfo-
lására. 

Az oxfordi töredék egyáltalában nem mondja, hogy Jánost 
hol és mikor ölték meg; a zsidók Efezusban is megölhették 
volna. Abból, hogy Jakabbal együtt van említve, nem követke-
zik, hogy vele egyszerre halt meg. Oeorgios krónikájának pedig 
csak egyetlenegy, meglehetősen új kéziratában található a föl-
hozott idézet, a többiben (26 kódexben) mindaz, ami a «megírta 
evangéliumát» után következik, hiányzik, sőt a vértanúság említése 
helyett épen az áll, hogy az apostol «békében elnyugodott ev 
elpfyfl ávercaúaaxo» ; tehát a vértanúság az egyetlen kódexbe is 
valószínűleg interpolatio útján jutott bele. Különben is Georgios 
nem tagadja János apostol ázsiai tartózkodását, sőt az állítólagos 
vértanúságot a Domitián alatti patmosi száműzetés utánra teszi 
és Jánosnak Efezusban bekövetkezett haláláról beszél. Hogy 
Papias Jánost látta-e vagy az ő vértanúságát, a szövegből nem 
világos; mert xoúxoo lehet akár hím akár semleges nemű. Az 
Origenesre való hivatkozás Georgiosnál meg épen félreértés. 

1 Cod. Baroccianus 142. saec. XIV—XV. Közzétette De Boor, Texte 
und Untersuch. 1888. V. 2. 170. skk. 1.; továbbá kiadta Funk, Patr. ap. Ed. 
II. Vol. I. 366. s kk. 

2 Cod. Coislinianus 305. saec. X—XI. Közölte Nolte, Tübing. Theol. 
Quartalschr. 1862. 465. s k. 1. ; továbbá kiadták Gebhardt, Harnack, Zahn, 
Patr. ap. op. II. 1. Ed. 11.96. skk. és Funk, Patr. ap. Ed. II. Vol. I. 368. skk. 
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Origenes Máté kommentárjában beszél a Zebedeusfiakra vonat-
kozó jövendölésről (Comment, in Matth, t. XVI. c. 6.), de a 
helyet világosan úgy magyarázza, hogy az Jánosra vonatkozólag 
a patmosi száműzetésben teljesedett, melyet az igazságról tett 
tanúságért (jxapxupwv Sià xèv xfjç àÀTjD-eiaç Xóyov) szenvedett. Ahhoz 
is szó fér, hogy az említett két Papias-idézet híven van-e 
közölve. Ha Papias csakugyan János vértanúi haláláról beszélt 
volna, hihetetlen, hogy Irenaeus és Eusebius azt belőle át ne 
vették és meg nem említették volna, annál is inkább, mert ez 
Eusebiusnak az Apokalypsis elleni vitában nagyon kapóra jött 
volna. Zahn és Funk azt vélik, hogy Papias e helyen tulajdon-
képen Keresztelő szent János és id. Jakab vértanúságáról beszélt, 
melyet az idézők félreértésből János apostolra vonatkoztattak, s 
a töredék szerzője szúrta be Papias szövegébe a «theologus» és 
«testvére» szókat, melyek közül az első cím Papias idejében 
lehetetlen is.1 Lightfoot és Harnack sem ismerik el e két adat 
bizonyító erejét s Georgios szövegét romlottnak tartják, mely-
ből János neve után körülbelül e szavak: «Patmosba száműze-
tett, Jakab pedig» (a zsidók által elpusztíttatott) kiestek.2 

Bousset a régi szyr és örmény martyrologiumra és Aphra-
ates egy homiliájára is hivatkozik, amelyek szent János apos-
tolt István, Péter, Pál és Jakab társaságában a vértanúk közé 
sorozzák, még pedig legalább a szyr martyrologium mint jeru-
zsálemi szentet.3 De e tanúk nem régibbek a IV. századnál és 
szavahihetőségük kétséges. Különben szent Jánost a patmosi 
száműzetés és a római olajbamártás legendája alapján bizonyos 
joggal lehetett a vértanúk közé számítani. Az pedig, hogy 
emléknapját Jeruzsálemben ünnepelték, nem bizonyítja, hogy 
ott is szenvedett. Továbbá .a gnostikus Herakleon fölsorolja 
azokat, kik nem voltak vértanúk; ilyenek szerinte Máté, Fülöp, 
Tamás, Lévi (!) és sok más, de nem említi köztük Jánost. (Alex. 
Kelemennél, Strom. IV. 9.) Bousset erre is nagy súlyt helyez.4 

1 Zahn, Forschungen. VI. 148. skk. Einleit. II. 474.; Funk, Patr. ap. I. 
367. A theologus cím a IV. század előtt nem fordul elő. 

2 Lightfoot Zahnnál, Forschungen, VI. 147. és Harnack, Chronol. I. 
666. — Polykrates is tanúnak |tá?-u; nevezi szent Jánost. (Euseb. H. E. III. 
31, 3. V. 24, 3.) De a szövegből, mely e szót a tanítóval köti össze, úgy lát-
szik, hogy alatta nem vértanút ért. 

3 Bousset, Offenb. Joh. 37. 
* Offenbar. 38. 1. 
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Pedig az egész semmit sem bizonyít, mert világos, hogy a «sok 
más» közt János is ott lehet. Azonkívül hogy az egész adat 
mennyit ér, mutatja az, hogy Herakleon Mátét és Lévit külön 
személy gyanánt említi az apostolok közt. 

Szent János vértanúsága mellett egy evangéliumi helyre 
(Máté 20, 23. és Márk 10, 39.) is szoktak hivatkozni, ahol Krisz-
tus Zebedeus fiainak (Jakabnak és Jánosnak) vértanúságát meg-
jövendöli. Tudniillik föltételezik, hogy e helyek eredeti forrása 
a Márk-evangélium Kr. u. 70. felé készült és hogy e jövendö-
lés a már megtörtént tényre céloz, illetőleg arra való tekintet-
tel van följegyezve, vagyis vaticinium ex eventu. (így a lényeg-
ben már Wellhausen,1 de kivált Schwartz E.,2 Bousset3 és mások.) 
Azonban a Márk-evangélium újsága a negativ kritika föltevése, 
melynek a régiek tanúbizonyságai ellenmondanak. Különben is 
ez a jövendölés nem beszél határozottan vértanúságról, hanem 
csak üldöztetésről és szenvedésről ; már pedig az egyik Zebe-
deusfi, t. i. Jakab, valóban vértanúi halált halt, a másik pedig, 
t. i. János, erős üldözést és száműzetést szenvedett, sőt a hagyo-
mány szerint ki is állta a vértanúságot, ha élve szabadult is 
meg belőle. 

Schwartz azon állítását, hogy János apostol igen korán, 
még Agrippa alatt 43—44-ben bátyjával Jakabbal együtt szen-
vedett vértanúságot, maguk az újszövetségi könyvek cáfolják 
meg. Az Apostolok cselekedetei (12, 2.) világosan csak Jakab 
vértanúságáról beszélnek, nem ajánoséról. A Qalatákhoz írt levél 
pedig János apostolt még Kr. u. 50. év körül is Jeruzsá-
lemben Péterrel együtt az apostoli testület oszlopai közé szá-
mítja. (Gal. 2, 9.) Schwartz azon ellenvetése, hogy ez az osz-
lop János-Márk volt,4 tarthatatlan; először mert János-Márk nem 
volt apostol, hanem csak az apostolok tanítványa, kinek ekkora 
tekintélye nem lehetett, másodszor mert János-Márk az újszövet-
ségi könyvekben vagy Márk melléknévvel vagy csak Márk 
néven neveztetik, pusztán Jánosnak csak akkor, ha előzetesen a 

1 Wellhausen, Das Evangelium Marci. Übers, u. erkl. Berlin, 1903. 
90. lap. 

2 Schwartz, Über den Tod etc. 3. s k. 
3 Bousset, Offenbar. 36. s k. 
4 Über den Tod etc. 5. Különben Schwartz János-Márkot megkülön-

bözteti (a Kol. 4, 10. Tim. II. 4, 11. Filém. 24. említett) Márktól, Barnabás 
öccsétől és Pál társától. (Über den Tod etc. 6.) 
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Márk melléknévvel már meg volt határozva. Továbbá a negye-
dik evangélium záradékának (Ján. 21, 20—23.) alig lehet más 
észszerű magyarázatot adni, mint hogy az János apostol hosszú 
életére céloz. Föltételezi ugyanis, hogy az apostolnak már 
tapasztalásból ismert hosszú élete adott okot Jézus szavainak 
olyan értelmezésére, mintha az apostol megérné a földön Krisz-
tás második elj'övetelét, s ezt az értelmezést igazítja helyre az 
evangélium a 21, 23. versben. Még akkor is, ha e hely vala-
mely tanítvány utólagos adaléka volna, mint sokan vélik, sőt 
még ha a II. század közepén adták volna is a szöveghez, mint 
Schwartz állítja,1 akkor is föltételezné, hogy János apostol hosszú 
élete köztudomású tény volt. Máskép alig jöhettek volna a 
hívek arra a gondolatra, hogy Jézus föltételesen mondott sza-
vai alatt a parusiáig terjedő élet Ígérete rejlik, tehát nem is 
lett volna szükséges e félreértést helyreigazítani. Schwartz azon 
magyarázata pedig, hogy az «akarom, hogy (János) megmaradjon 
míg eljövök» (Ján. 21, 22.) kifejezés János apostol testének a 
sírban való álmára és romlatlanságára, mint a vértanúság elma-
radásáért való kárpótlásra vonatkozik,2 — ha az evangélium úgy-
nevezett monarchiánus prologjára és szent Ágostonra támasz-
kodik is,3 — nagyon erőltetett. Alig férhet kétség ahhoz, hogy az 

1 Über den Tod etc. 49. s k. 1. 
2 Schwartz, Über den Tod etc. 48. s kk. Schwartz szerint a János vér-

tanúságáról tanúskodó hagyomány a II. század közepéig élt; akkor szorította 
ki azt az efezusi tartózkodás legendája. Az evangéliumfüggelék (21. fej.) efe-
zusi írójának célja volt Jánost vértanúság nélkül is Péterrel egy rangba helyezni 
azáltal, hogy megéri a parusiát, legalább a sírban alvó és romlatlan testtel. 
(Ján. 21, 22.) Mikor azonban a hívek ezt János életbenniaradására magyarázták, 
ami persze nem teljesedett, egy interpolator a 23. versben Krisztus szavait föl-
tételesen magyarázta. 

3 A Biblia régi latin kézirataiban és némely nyomtatott kiadásában az 
egyes evangéliumok előtt van egy-egy előszó, mely röviden az evangéliumo-
kat és azok szerzőit jellemzi. Ezeket kiadta és megbeszélte Corssen P. (Mo-
narchianische Prologe zu den vier Evangelien. Texte und Untersuch. XV. 1. 
Leipzig, 1896.), ki monarchianus tanokat vél bennük felfedezhetni, miértis azo-
kat «monarchianus prologoknak» nevezi, igen réginek (a III. század első har-
madából valóknak) s a Leucius-féle János-cselekedetektől függőknek tartja. E pro-
logban olvassuk többi közt : «Hic est Johannes, q u i . . . in Epheso descendens 
in defossum sepulturae suae locum, facta oratione, positus est ad patres suos, 
tarn extraneus a dolore mortis quam a corruptione carnis invenitur alienus.» 
{Corssen, i. m. 7. 1.) — Szent Ágoston pedig Ján. 21, 22. magyarázatában említi 
azon véleményt, hogy János apostol él és efezusi sírjában alszik inkább mint 
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illető legendák épen Ján. 21, 22. ötletéből és annak magyará-
zatául készültek. De még ha a kifejezés Krisztus szájában csak-
ugyan ezzel a legendás jelentéssel bírna is, a szövegből vilá-
gos, hogy a hívek az alatt utólag János életbenmaradásának 
igéretét értették, amely félreértésnek más oka nem lehetett, mint 
az apostolnak már megvalósult hosszú élete. 

* * * 

Az eddig előadottakból kitűnik, hogy az első század 
végén s talán a második elején valószínűleg élt Kisázsiában 
egy János nevű (őskeresztény értelemben vett) presbyter, az 
apostolok, kivált szent János tanítványa és munkatársa, kihez 
olyanforma viszonyban lehetett s mellette hasonló szerepet játsz-
hatott, mint Márk evangélista Péter mellett, vagy mint Lukács, 
Timotheus és Titus Pál mellett. Másrészt az ősegyház egyér-
telmű tanúságából meg bizonyos, hogy szent János apostol 
öregebb korában, az első század utolsó évtizedeiben Kisázsiá-
ban, névszerint Efezusban élt s oktatta és kormányozta Ázsia 
egyházait. Amit újabban János kisázsiai élete ellen fölhoznak, 
az igen kevés vagy semmi bizonyító erővel nem bír s teljesen 
szétzúzódik a hagyomány szikláján. 

A hagyományos iskolai vélemény szerint Kisázsiában csak 
egy János élt, az apostol. Újabban mint láttuk, sokan azt vitat-
ják, hogy az egyetlen kisázsiai János a presbyter volt. A törté-
nelmi adatok beható vizsgálatából azonban úgy látszik, hogy 
az első század utolsó tizedeiben Kisázsiában két János élt: az 
apostol és egy apostoli férfiú, a presbyter. Harnack azon ellen-
vetése, hogy az ősegyház nem ismeri Kisázsiában egymás mel-
lett a két Jánost,1 mint láttuk, nem felel meg egészen a való-
halva fekszik; minek bizonyságául arra hivatkoznak, hogy sírja fölött, mint 
komoly emberek mondják, lehelletétől a föld pora állandóan fölvetődik. Ez 
talán azért történik, hogy megdicsőítse halálát, melyet nem dicsőít meg a 
vértanúság. (Szent Ágoston, In Joannis evang. tract. 124, 2. sq. Migne, 35, 
1970. s k.) 

1 Harnack szerint a két egymásmelleit működő kisázsiai János fölvétele 
igen kétes értékű. A régiek csak egyről tudnak : Papias a presbyterről, a II. 
századi egyházatyák pedig csak az apostolról. A két János csak a kétféle 
hagyomány kiegyeztetése, mely a III. században lép föl igen határozatlan 
módon. Hogy az apostolt változtatták volna át a presbyterré, azt senki föl 
nem tételezi ; csak az ellenkező föltevés lehetséges. Ha tehát nem élt két János 
Kisázsiában (ami mellett nincs megbízható tanú), akkor csak János presbyter 
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ságnak. Ha együtt nem is emlegetik őket, de külön-külön isme-
rik: az apostolt az egész hagyomány, a presbytert valószínűleg 
Papias és mások. S annak hogy a presbyter emléke elhomá-
lyosodott vagy az apostollal összeolvadt, elfogadható okát lehet 
adni. Arra azonban, hogy a János-féle iratokat a presbyternek 
tulajdonítsuk, semmi alapos ok nincs; sőt minden efféle kísér-
letet megcáfol az ókeresztény hagyomány és irodalom határo-
zott tanúbizonysága. 

Budapest. Dr. Székely István. 
(Vége köv.) 

lehetett ottan. (Chronol. I. 674.) Máshol azonban mégis megengedi annak 
lehetőségét, hogy az apostol is járhatott Kisázsiában és hogy János presbyter 
az apostol hagyományaira támaszkodhatott. (Chronol. I. 678.sk. Mission. I. 81.) 
Jülicher teljesen értéktelennek, hagyománnyal nem támogatható, dogmatikai 
érdekből kigondolt föltevésnek tartja a két kisázsiai Jánosra vonatkozó véle-
ményt. (Einleitung in das N. T. 368. 1.) Sokan azonban úgy katholikus mint 
protestáns részről megengedik a két János együttlétét Kisázsiában. (Lásd fen-
tebb 432. 434. sk. lap.) 



K R I S Z T U S O R S Z Á G A A Z EMBERI TÁRSASÁG 
N A G Y E S Z M É N Y K É P E . 

FRIEDRICH STRAUSS mondását: «Sind wir noch Christen ?» Wil-
liamson Benedek 1915 június 1-én a londoni szent Béda-tem-

.plomban ily kérdés alakjában vetette fel : «Keresztények vagyunk-e 
még?» És ismét: «Pogány-e Anglia még?» 

Sokan már régen nem ismerik a kereszténységet, annak 
lényegét és hivatását. Pogányokra emlékeztetnek. 

Mégis a tapasztalati tények, a mult eseményei ép úgy, mint 
a most dúló világháború e kérdést megváltoztatják ajkaimon és 
imígyen formulázom : «Sind wir schon Christen ?» «Keresztények 
vagyunk-e már?» 

A vallástalan kultura túltengése a civilizáció rovására gátolja 
a kereszténység hatékony befolyását egyesek és nemzetek éle-
tére, sőt sok helyütt az emberi lelkeket az anyagias boldogulás 
fényével kápráztatja el és így a keresztény gondolkodást szirtek 
közé vezeti. 1 

Az anyagias világfelfogás már úgyszólván érzékét is vesz-
tette különbséget tenni kultura és civilizáció között, a köztük 
lévő ellentétet alig érti és így természetesen annál kevésbbé a 
kereszténység mély értelmét. 

Mit értünk kultura alatt? 
Az ész kiművelése s ennek következtében a társadalom 

anyagi, vagyoni fejlődése és haladása — kultura. A maga szol-
gálatába állít tudományt, művészetet, ipart, kereskedelmet, föld-
mívelést, szóval az anyagi boldogulás minden eszközét, csak-
hogy az anyagi jólétet fokozza, az életet minél kényelmesebbé 
tegye. Ez a kultura civilizáció nélkül önmagának legnagyobb 
ellensége. 

Mi a civilizáció? 
1 A katholicizmus kulturerejét illetőleg v. ö. Hans Rost dr. : Katho-

lische Lebenswerte. II. Die Kulturkraft des Katholicismus. Paderborn. Boni-
fatius-Verlag. 1916. 
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A társadalom erkölcsi fejlődése, haladása, kiművelődése — 
ez a civilizáció. Ennek nyomában jár az igazság és a tisztesség 
általános uralma s a közszellem emelkedettsége és tisztasága. 

Vannak, akik a lélek és túlvilágba vetett hit nélkül, tehát 
Isten nélkül akarnak társadalmi rendet; akik az embert állattól 
származtatva és állatként kezelve, legnemesebb, legemberibb 
részét, a lelket és az ember legfinomabb hajlamait figyelmen 
kívül hagyják, miértis civilizációt nem produkálnak, hanem a 
legcsillogóbb kultura szédületes eszközeit az emberiség romlá-
sára használják s ha egyidejűleg haladást mutatva, szemfényvesz-
téssel boldogságot is Ígérnek, végtére is az emberi társadalom 
és abban milliók vesztét okozva, az egymás ellen rohanó vad-
állatok képét mutatják. Fényes bizonyság erre a nagy világ-
háború és a «keresztény» Európa, sőt az egész világ széthúzása, 
a vadság diadala, a mai kor fényes kultúrájának örök szégyene. 
Bármennyire is igyekezik minden hadviselő nép és ország a 
maga háborúját kulturális, sőt szent háborúnak feltüntetni, uralmi 
érdekek állanak mögötte, mint indítóokok, míg a maga lefolyá-
sában a háború egyenesen barbár. A kapitalizmuson nyugvó 
kultura háborúját éljük. Ez a kultura száműzte a civilizációt egye-
sek és államok szivéből és helyébe trónra ültette az egoizmust, 
az angol utilitarizmust. 

A mai kultura összes vívmányai dacára nem boldog a 
modern ember. Milliók és milliók könnyzápora, jajveszékelése és 
halálhörgése a modern kultura csődjét, a most élő emberiség 
boldogtalanságát hirdeti. «Krisztus világosságára van szüksége 
az ész prometheuszi tüzét élesztő, Krisztus karjára van szüksége 
a boldogságot megteremteni vágyó kulturának.»1 

A keresztény világfelfogás az egész, a teljes embert véve 
figyelembe, a szellemi és anyagi haladás feltételeit, a vezető 
eszmék érvényesülését keresi. Nevezhetjük ideális társadalmi 
rendnek, mely ideális magasságában mégis az anyagi boldogu-
lásnak, a valódi kulturának is előharcosa, lendítőkereke, a civili-
zációnak pedig szülőanyja. Ez a kereszténység szocializmusa, 
mely a keresztény világnézet alapjaira épített társadalmi ren-
det keresi. 

Az ember kétféle, szellemi és anyagi javainak előmozdítá-

1 Prohászka Ottokár : Modern katholicizmus. Budapest, 1907. Szent-
István-Társulat. 7. b. 

Religio , h i t tud . és bölcs , fo lyóira t . 3 3 
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sára két szuverén társaságot ismerünk el : az egyházat és az 
államot. 

Bár az állam céljának elérésére rendelkezik a szükséges 
eszközökkel, tehát szuverén, mégis az ember társasági hajlamá-
nak és tökéletesedésének tartalmát egyszer és mindenkorra nem 
meríti ki. 

Az ember társasági hajlama is a fejlődés és haladás ter-
mészettörvénye alatt áll és akkor éri el a tökéletesedés zenit 
pontját ideális magasságban, amikor ezen társulási hajlam összes 
tulajdonosait, az egész emberi nemet az együvétartozandóság és 
testvériség szálaival fűzi egybe. Úgy egyesek, mint nemzetek 
személyi és vagyonbiztonságban, egyességben és békében, jólét-
ben és boldogságban, türelemben és szeretetben a kultura és 
civilizáció áldásait csak akkor élvezhetik állandóan, ha az egész 
emberi nem, vagy legalább annak nagyobb része, eggyé olvad 
a közös cél, közös kötelesség és kölcsönös szeretet jegyében, 
megadván mindenkinek a természet követelte övét. 

A nemzetközi jognak vagy népjognak a jövőben sokkal 
nagyobb és fontosabb szerepe lesz, mint eddig volt, mert az 
emberiség saját kárán kiábrándulva tévedéséből, mindinkább 
közelebb jön ahhoz az ideális, keresztény állásponthoz, hogy az 
emberi nagy társaság ideális és legtermészetesebb tökéletessége 
az egyes nemzetek függetlenségének megóvása mellett a nagy 
társadalmi egyesülésben rejlik. Egy akol és egy pásztor.1 

Sürgeti ezt az egyesülést a közös emberi természet, a közös 
cél, az összetartozandóság és testvériség érzete, az egyeseket ép 
úgy, mint a nemzeteket kötelező testvéri szeretet, az egyesülés 
természettörvénye, mely kezdődik a családnál és lépésről-lépésre 
mindinkább tágul, majd törzsek és nemzetek életében nyilvánul 
meg; sürgetik az egyesülést a tapasztalati tények: a közlekedési 
eszközök tökéletesedése, melyek az érintkezés, az érdek és közös 
cél centripetális erőit mindjobban tömörítik egyesülésre és az 
egymással való megélénkült érintkezést állandósítani kívánják; 

1 V. ö. Kun Béla : Bevezetés a jog PS államtudományba. Budapest, 1902 
Stampfel. A többi közt Kun is, ki tőlünk távolálló jogpositivista, tudományos 
kutatásainak eredményeként megállapítja, hogy az emberi társaság szerves 
épületének ideálja, a legtökéletesebb társadalmi állapot, az integer nemzetek 
szociális egyesülése. «Nem lehetetlen — mondja —• hogy egykor beteljesedik 
Jézus jövendölése : lészen egy akol é.s egy pásztor.» A modern tudomány 
végre is eljut oda, ahol a keresztény bölcselet már majd kétezer éve áll. 
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kövefeli a világbékének a szivek mélyéből előretörő, hangos 
kívánsága; elvárja a nemzetgazdaság kímélése a milícia nyo-
masztó súlyával szemben; kivánja a megélhetés megkönnyítése, 
a munkáskérdés, szóval az egész szociális kérdés megoldása. 

Az emberiség egységét a kereszténység előtti kor nem 
ismerte, hanem minden nép lenézte a másikat és arra tartotta 
jónak, hogy neki szolgáljon. 

Az egész emberi nemnek ideális egyesülését egyedül Krisz-
tus hozta meg és vitte keresztül. «Euntes docete omnes gentes» 
«Elmenvén, tanítsatok minden népeket»... «Hogy mindnyájan 
eggyé legyenek»... A test és vér szerint való egységet meg-
nemesíti a keresztény testvériség érzete, mely gyakorlatban is 
végighúzódott a vad emberi természet toborzó orkánjain keresz-
tül, mint követendő elv és a francia forradalom frázisai : szabad-
ság, egyenlőség, testvériség is csak ennek a keresztény vérnek 
és idegrendszernek, Krisztus országának, Krisztus misztikus tes-
tének kitépett és azért elhaló rostjai, a tőkén nőtt, de róla levá-
gott szőlővesszők. 

Nem is szólva a katholikus egyház egységéről hitben, kul-
tuszban, hierarchiában és belső szervezettségben, hisz épen egy-
sége különbözteti meg az egyházat minden más vallási irány-
zattól, Krisztus országa természetes tartalmával hivatva van 
egyesíteni az emberi nemet. A testté vált Ige hozta meg az 
igazi szabadságot, egyenlőséget és testvériséget ezeknek helyes 
fogalmával és ezek szellemében állítja sorba az egész emberi-
séget országában a testvéri szeretet dicsfényében. A megváltás 
nagy ténye a bűntől megtisztult emberek egészét állítja oda 
Isten gyermekei gyanánt egységben, szabadságban és testvéri-
ségben. 

A keresztény világfelfogásban a földi hatalom, dicsőség, 
rang, vagyon és csillogás mellékes, az emberek Isten előtt egyen-
lők s csak belső értékük szerint számítanak. A bűntől egyenlően 
megújhódtott emberek közösségét gyűjti a Megváltó keresztje 
köré egyházában. 

Az isteni törvény útjain szabadon haladunk örök célunk 
felé, megszabadulva a bűn rabláncától, mint az embert legjob-
ban a földhöz nyügőző tehertől. Megvan az egyéni, meg a tár-
sadalmi szabadság — bár féktelen szabadság nélkül — mely 
utóbbi csak tűz s megpörköli azt, ki vele élni akar. 

Valahányszor az emberiség a szabadság féktelen vágyától, 
33* 



508 DR. FREY JÁNOS 

mondjuk vérszomjától gyötörve az isteni törvények útjairól letért, 
a vallást eldobta, mindig egyéni és társadalmi zsarnokság alá 
jutott. Az egyéneket a föld és annak javai, a pénz, a vagyon, az 
élvezet, az államokat pedig a megbízhatatlanság, elfajuló kapzsi-
ság, könnyelműség, Ielkiismeretlenség, zsarnokság és az igazság-
talan egyenlőtlenséget szülő pártos, hatalmi vágy vezérlik. Az 
egyes emberek joga és méltósága a keresztény vallás hanyatlá-
sával sülyed, míg a keresztény felfogás újraébredésével erősödik 
és virul. A társadalomban pedig a korlátlan szabadság csak kor-
látlan rabszolgasággal végződik, előfutára pedig a lenyűgöző 
zsarnokság. 

Csakis a szükséges korlátoktól védett ember a keresztény 
világfelfogás szellemében élhet gyönyörű harmóniában Krisztus 
országában, mint testvér testvér mellett s államok és nemzetek 
államok és nemzetek mellett. Összhangzóan a testvériség érze-
tével szivében minden ember kerüli a visszatetszést, a fájdalmat, 
boldogtalanságot okozó széthúzást és disszonanciát. 

A boldogság szomja, ez a közös cél, mely mindenkit gyö-
tör, Isten, minden jó forrásának bírásában és látásában éri el 
kielégítését. Ez a közös cél a civilizációt élvezetessé, a kultura 
áldásait pedig állandókká teszi az eggyé forrasztott és Krisztus 
országában eggyé tömörített emberiség és ezen emberiség min-
den egyes tagja részére. Ezt a végső célt a közvetlen cél : 
a krisztusi élet előzi meg egyesekben és ezen krisztusi életben 
egyesíti az egész emberiséget. 

Nem csekélyebb az egységesítés és a belső érték, melyet 
a keresztény felfogás a törvénynek ad. 

A keresztény tan okozta lelkiismereti biztonság összefűzi 
az uralkodókat és alattvalókat, egyeseket és államokat az igaz-
ságos törvénynek járó engedelmességben. 

Isten, Istenbe vetett hit, vallás nélkül meginog minden tör-
vény alapja: a lelkiismereti kötelesség, hogy a törvénynek enge-
delmeskedni kell; enélkül nem állapítható meg belső lelkiisme-
reti kötelesség a törvénnyel szemben, legfeljebb külső kényszer 
szoríthat a törvény megtartására, ez azonban igen gyenge és 
benső, valódi, általános, egyenlő engedelmesség kikényszeríté-
sére elégtelen; enélkül nincs kötelező erkölcsi törvény és min-
den törvény csak közönséges kényszerzubbony, mely a tetten 
érettől kikényszeríti nyers erővel a törvény megtartását, de a 
törvény kötelező ereje még itt sem ér el belsőnkig, lelkiismere-
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tünkig. Istenbe vetett hit nélkül mi kötelezne engem a törvény 
megtartására, ha annak meg nem tartásából haszon, előny és 
boldogulás származik reám?! Szóval vallás nélkül irányadó elv 
marad úgy egyeseknél, mint az államnál : az önzés. Már pedig 
önzés képes személyi és társadalmi ellentéteket teremteni, de 
igazi együttérzést soha; egyelőre lehetséges az együttélés, de 
a folytonosan szétválasztó hajlandóság, a szemközt álló egoista 
érdekek az egymás ellen erősödő harcot állandósítják és a társa-
dalom romlását vonják maguk után. 

Milyen egészen más a törvény nimbusza, mily egységes a 
törvénytisztelet a keresztény világfelfogásban! 

«Nincsen hatalom, hanem csak Istentől»... 
«Ki a hatalomnak áll ellen, Isten rendelésének áll ellen.» 
«Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.» 
«Arról ismernek meg benneteket az emberek, hogy szereti-

tek egymást.» 
«Aki nem szeret, a halálban marad.» 
Lelkiismeretben vagyunk kötelesek engedelmeskedni, az ön-

zést legyőzni és róla Istennek számot adni. Nincs biztosabb alapja 
a törvénynek, mint a keresztény vallás, a keresztény világfelfogás. 

Míg Krisztus országában megtaláljuk az ideális törvény-
tiszteletet, mely minden államnak és társadalmi együttélésnek 
feltétele, addig a törvényhozás terén sem lebecsülendő irányelve 
a keresztény hitnek, hogy amíg egyrészt az emberi szabadságnak 
megadja az őt megillető helyét az ideák sorozatában és a köte-
lességet megfelelő joggal aranyozza körül, addig másrészt a 
féktelenségnek korlátokat szab, bizonytalan próbálkozásoknak 
szárnyát szegi, a meglevő jót és ennek kipróbált alapokon való 
fejlődését kívánja és így az igazi haladásnak, kulturának és civili-
zációnak megteremtője. 

A kereszténységtől eltérő filozófusok, lelépve az isteni 
alapról, elméleteikkel szaporították ugyan az elégedetlen embe-
rek tömegét, de harmonikus lelkeket és társadalmat nem terem-
tettek, az agyakba megnyugtató világosságot nem hoztak. 

A keresztény világfelfogás nemcsak az ember helyes elhe-
lyezésével a világmindenségben, az embert védő, boldogulását 
biztosító, jogot és kötelességet adó szabályaival, hanem a szel-
lemek vezetésével is isteni diadalát üli. Nemcsak a megváltás 
ténye, hanem a keresztény erkölcs főparancsa, az emberi együtt-
lét alapfeltétele, a testvéri szeretet érzete egyeseket és nemzete-
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ket hoz közeli testvéri viszonyba. Csakis Krisztus Urunk tette 
ezt a szeretet békeparancsával lehetővé, földi, de nem a földről 
való országának, az egyháznak alapításával ezen egyesítés tény-
legesítését megkezdte, a nemzeteket lelkiekben élő organuma, 
szent Péter széke körül csoportosította. 

így lesz nyilvánvaló a kereszténység isteni hivatása: az 
emberi nem egyesítése, mely egyesítés a kereszténységnek mélyen 
járó fenékhulláma. 

Az elmondottakból világos, hogy Krisztus országa az em-
beri társaság nagy eszményképe; könnyen vehető észre, hogy 
az emberiség a XX. században sem fogta fel a kereszténység 
rendeltetését és lényegét egész teljességében, sőt sokan ezen 
tökéletesedés ajtajához sem értek el.1 

«Sind wir schon Christen?» «Keresztények vagyunk-e már?» 
Mit ér a nemzetközi jog, mit a világbéke eszméje, mikor . 

az altruizmus isteni indítóokai nélkül az egoizmus uralkodik és 
csak addig és ott ismer korlátokat, ameddig és ahol neki tet-
szik, illetőleg hasznára válik. 

A hágai békekongresszusok (1899 és 1907), a londoni béke-
tárgyalás (1909) összes statútumaikkal, ha valamennyi állam hozzá-
járult volna is, levegőben lógnak, erkölcsi erejük nincs, sem 
elegendő szankciójuk keresztény világfelfogás, mondjuk ki, pápa 
nélkül. És ők, főleg Hágában, pápa nélkül az olaszok kedvéért, 
az ő kizárásával akarták megcsinálni a világbékét, csakhogy mi-
előtt a babiloni torony, a «hágai mű» testet öltött volna, be-
következett a nagy zavar, a véresnél véresebb világháború, 
melynek közepette egyedül a pápa képviseli a világbékét. 

Valóban csodálatos a nagy történeti események forgatagá-
ban Krisztus országának ideális magassága! 

«Vessetek véget — mondja XV. Benedek, dicsőségesen 
uralkodó pápánk — ennek az iszonyú gyilkolásnak, mely egy év 
óta, —most már két év óta — homályt vet Európa becsületére.» 

Már XIII. Leó óva intette az emberiséget a háború, a fegy-
veres béke, a militarizmus veszedelmétől, mint olyantól, mely 

1 D'Annunzio olasz szabadkőműves «testvér»-nek Szerbiához írt ódájá-
ban az emberszeretet és testvériség így torzul el : « . . . Most csak keményen ! 
Ha nincs kenyér, boszút egyél ; ha nincs borod, boszút igyál és a boszúval 
menj előre !» A háború fő szítója a szabadkőművesség, míg a szociáldemo-
krácia inkább a mostani béke és az ő társadalmi háborúja mellett lelkesedik, 
de ez utóbbi — jól tudjuk — a polgárháborúkat állandósítaná. 
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az emberiség jólétét, civilizációját és kulturáját romlásba dönti. 
Tíz évvel később megjelent az orosz cár békemanifesztuma (1898). 
Rampolla útján a pápa kijelentette, hogy «a béke csak úgy lehet 
tartós, ha a keresztény jog alapján épül fel, mert ezen nyugszik 
a fejedelmeknek egymás közt való és a népek és fejedelmek 
közt való egyetértése...» A hasznossági, hatalmi, szövetségi vagy 
bármely más elvre alapított nemzetközi jog nem hozhat tartós 
békét. Az igazság és béke uralmát csak az egyház legfőbb tekin-
télyének befolyása biztosíthatja olyképen, hogy az összes nem-
zeteket a közös testvéri szeretet egybeforrasztja. 

A jövő zenéje, a várva-várt békekötés, a béke tartósságát 
nem biztosítja azáltal, hogy a nemzetközi jogot és egyezségeket 
szabatosan megállapítják; az sem használ, ha «a hágai művet» 
befejezésre juttatva, az állandó vagy esetről-esetre választott 
nemzetközi bíróságot kötelezővé teszik az összes nemzetekre ; 
az sem, ha új és erős hatalmi szövetségek létesülnek ; az sem, ha 
a militarizmust megszüntetik, a fokozatos és egyidejű lefegyver-
zést elrendelik, kötelezővé teszik; az sem, ha nemzetközi fel-
fegyverzett haderőt állítanak a nemzetközi viszony ilyetén őréül, 
mert az angol király említette «rajtaütés» veszedelme mégis 
állandó marad, ép úgy, mint a cári békemanifesztumot, II. Mik-
lós cár javaslatainak az elsőrendű hatalmak részéről történt 
elfogadását az a nagyarányú fegyverkezés követte, mely az em-
beriséget a mai világháború vérébe fojtja. Ugyanez következnék 
be a békekonferenciák után is s az angol miniszterelnök által a 
békéről tervezett «nemzetközi jogi rendszere» üres keret marad. 
Az egoizmust megfékező, mélyebbre ható elvek és eszmék kel-
lenek. Csak ezek lesznek képesek az egoizmusnak, az emberi 
gőgnek véget vetni, erkölcsi — nem katonaságra épített — 
szankciót adni a «jus gentium»-nak. Az elveket a kereszténység 
tartalmazza, az erkölcsi erőt és súlyt a pápa képviseli. 

Böhmer, az elfogulatlan protestáns tudós is így ír: «Akár-
mit is mondanak ellenem, megmaradok állításom mellett, hogy 
a katonai despotizmus, korunknak ezen legpusztítóbb rákfenéje 
nem keletkezhetett volna, amíg a pápaság mint legfőbb főpász-
tor szerepelt és a világi dolgokra befolyása volt és abban a 
mértékben fog emelkedni a militarizmus, amelyben az egyházi 
hatalmak és rendelkezések befolyást veszítenek.1 

1 Jansen : Böhmers Briefe. 
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A világon egyedül Krisztus egyháza fejének van oly erkölcsi 
tekintélye és súlya, hogy a háborúban semleges államok önzet-
lensége és elfogulatlanságával szemben ő nemcsak semleges, 
hanem pártok fölött álló, pártatlan és független szuverén erkölcsi 
hatalom mindenki szemében; az örök igazság megmásíthatatlan 
elvei vezetik és tiszteletet parancsolnak mindenki, népek és feje-
delmek előtt, ha nem is vesszük figyelembe isteni küldetését az 
emberiség egyesítésére. Hozzájárul még az, hogy az ő békebiró-
sága nem jelent megaláztatást egyik egyenetlenkedő félre sem. 
A pápa békebirósága mellett szól a történelem, a múltnak tapasz-
talata, amennyiben a közelmúltban is a differenciák általános 
megelégedésére dőltek el a béke érdekében a pápa szavára, pedig 
már nélkülözte territoriális hatalmát és függetlenségét.! És ma-
nap bármennyire veszélyezteti az elégtelen garanciális törvény 
mellett a hadviselő új Olaszország a pápa személyes biztonsá-
gát, mégis XV. Benedek a béke klasszikus apostola. Reméljük, 
hogy a kiábrándult nemzetek benne fogják keresni a béke jövendő 
zálogát. Emellett mi katholikusok azonban és az emberiség ösz-
szes elfogulatlan és nemes békebarátai követelni fogjuk szün-
telen a pápa territoriális szabadságát, szuverén hatalmát és az 
olasz kormánytól független érintkezését az egész világgal, mert 
ha így is az olasz erőszakoskodást ellensúlyozni képes a pápa 
az ő erkölcsi erejével csupán, mily áldás fog fakadni működése 
nyomán az emberiség javára a béke érdekében, ha területi szuve-
rénitásának varázsa is kiséri. 

Még azok is, akik a pápa hatalmának isteni eredetét és a 
béke állandósítására való isteni küldetését tagadják, kénytelenek 
elismerni, hogy a pápaság a világon létező egyedüli és egyszer-
smind legnagyobb, pártatlan hatalom és nálánál nagyobb nem-
zetközi hatalom nem létezik. 

Azért mondja bíboros hercegprímásunk: «Most egyedül a 
katholikus egyház a világot megújító erkölcsi erő, mely az any-
nyira szomjúhozott világbékének erkölcsi alapot, szilárd biztosí-
tékot tud nyújtani». 

Nélküle elérhetünk túltengő nacionalizmust vagy színtelen, 
minden magasabb ideától kivetkőztetett kozmopolitizmust, inter-

1 XIII. Leó a német-spanyol viszályt a Karolina-szigetek ügyében béké-
sen döntötte el s Brazília, Peru és Bolivia határsérelmeiben a pápai nuncius 
elnöklete alatt fegyver nélkül oldották meg a kérdést és döntötték el a vitát. 



KRISZTUS ORSZÁGA AZ EMBERI TÁRSASÁG NAGY ESZMÉNYKÉPE 5 1 3 

nacionalizmust, de hazafias társadalmat és államot s emellett . 
mégis nemzetközi testvéri egyesülést soha. Az egyház és pápa 
nélkül az interparlamentáris unió, az egész békemozgalom, a köz-
vetítés jó szolgálata semlegesek részéről, a döntő bíróságok, 
a nemzetközi jogvédő hadsereg, a békeliga és békekongresszus: 
mind a pártoskodás, emberi bírvágy, gőg, hatalmaskodás, bizal-
matlanság és cselszövés martaléka lesz, míg erkölcsi erejével 
nem áll pártatlan tekintély a pártok, kongresszusok, döntő bíró-
ságok, fejedelmek és népek fölött. A «homo homini lupus» elvet 
Krisztus testvéri parancsa és isteni rendelése szünteti meg: «Roma 
locuta, causa finita». 

A Krisztus elveitől eltért államéletnek csődje a mai világ-
háború, az államéletben mindenfelé elfogadott és uralkodó irány-
elve Macchiavellinek megboszulta magát : «Az adott szót a mult 
szükséglete kivánta, a szószegést a jelen szükséglete kívánja». 

Amidőn az emberiség csak felerészben követ keresztény 
elveket, illetőleg meg van keresztelve és Krisztus országán kívül 
él ismét ezek felerésze, míg az egyházon belül is sokan nem 
táplálkoznak a kereszténység életerejéből, sőt az államok vezeté-
sében és kormányzásában itt-ott egyházellenes tendenciákat ész-
lelünk és tapasztalunk, elmondhatjuk, hogy az emberiség a tár-
sas életben csak gyermekkorát éli és csak akkor éri el a társas 
élet férfikorát, ha egyes államok és nemzetek a kereszténység 
szellemében — hátat fordítva a visszavonás retrográd irányának — 
a keresztény szeretet összetartó zászlójával közösen és kitartóan 
az egyház anyai szárnyai alatt nyújtanak testvéri kezet. 

Mennyi áldás és béke harmatozná be a földet, mennyi erő, 
pénz és időveszteség, mennyi lázadás, háború, politikai és tár-
sadalmi kérdés tűnne el a föld színéről; mennyi gyötrelem és 
és boldogtalanság perdülne le a szeretet olajágán a föld pere-
méről. 

Maradna ugyan az emberi gyarlósággal, a bűnre való haj-
landósággal, a tudatlanság makacs ellentállásával, helyenként fel-
burjánozó rosszakarat cinikus keménységével e földön még min-
dig elég üröm, sőt háború is lehetséges volna, de a világot 
lesújtó nagy szenvedés, az általános elvadulás, a kultura vissza-
élései, a nemzetek gyilkos hadjáratai és az ezeket követő elvér-
telenedés és gazdasági elszegényedés, az igazságtalan zsarnokos-
kodás az államéletben, mindezek gyógyítható fekélyként eltűn-
nének a keresztény haladás és tökéletesedés útjain. 
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Ha valaha, akkor ma vérzik tátongó sebekben a modern 
kulturember, fájdalmaiban elalél, reményében ingadozik, de meg-
újhodásra nincs ereje. Diadalmasan kél fel a régi elv : Krisztus 
győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol. 

Himesháza. 
Dr. Frey János. 



A Z I N D U C T I O V E R U L A M I B A C O N 
E L Ő T T É S U T Á N . 

III. FEJEZET. 
Tapasztalatból vont általánosítás a Bacon előtti korban. 

I. 

EMLÍTETTÜK már, hogy J. Stuart Mill szerint «az inductio az 
a szellemi művelet, amely által kikövetkeztetjük, hogy amit 

igaznak ismerünk bizonyos részletes esetben vagy esetekben, 
igaz minden oly esetben, amely az előbbihez vagy előbbiekhez 
bizonyos meghatározható tekintetben hasonlít» vagy röviden, «az 
inductio tapasztalásból vont általánosítás.» 

Ha kutatjuk, vájjon ismeretes volt-e a középkori bölcselők-
nél az az eljárás, amellyel így valamely jelenségnek néhány 
megfigyelt esetéből — tehát nem minden esetből — annak 
hasonló körülmények közt egyetemesen érvényes voltára, újból 
való beálltára, okaira következtetünk, a következő eredményeket 
találjuk. 

A ferencrendi Roger Bacon (1214—1294.) szerint két út 
van az ismeret megszerzéséhez: a tapasztalás (experientia) és az 
okoskodás (ratiocinatio). «Ha Aristoteles a Methaphysika máso-
dik könyvében azt mondja, hogy az okok és elvek megisme-
rése fölülmúlja a tapasztalatot, kisebb fokú tapasztalatról beszél ; 
az a tapasztalat, amelyről mi beszélünk, magához az okhoz is 
eljut és azt megfigyelés útján födözi föl. A tények valóságára 
nézve az ember nélkülözheti a megfigyelést, ha tud a tapaszta-
lattal élni.»1 Szerinte tapasztalat is kétféle van: «egy természe-
tes és tökéletlen, amely nem bír hatalmának öntudatával, nem 
ad számot eljárása módjairól és a mestereknek lehet csak szol-
gálatjára, nem a tudósoknak. Fölötte áll a tudomány, amely elő-
idéz megfigyeléseket (tapasztalatokat), amelyeknek azonban nem 
szabad gyöngéknek és hiányosaknak (incompleta) lenniök.»2 

1 Roger Bacon, opus maius, pag. 199. 2 Opus tertium, c. 13. 
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Azonban Roger Bacon épen nem áll korában egyedül ; 
sőt nem is az első, aki az öntudatos tapasztalatszerzést hangsú-
lyozza. Albertus Magnus (1193—1280.) műveiben e módszerről 
sokkal többet találunk. 

Albert mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy minden tudásunk 
az érzéki megismerésből indul ki. Az értelmi tudás vagy meg-
előző — már szerzett — értelmi megismerésből, vagy pedig 
abból ered, amit előbb az érzék által megismertünk. Ezt a külön-
féle értelmi tudáságakra nézve egyenként kimutatj'a. A deductiv-
tudományok, amelyek az általános elvekből következtetnek 
kevésbbé általánosakra, föltételezik az általános fogalmakat, ame-
lyekből ezen általános elvek fakadnak. Az általános fogalmakat 
pedig az érzékek útján megismerhető egyedi esetekből az induc-
tió egy neme által vonjuk el, amelyről később szó lesz.1 Az 
értelmi tudással szemben a tapasztalati megismerés nem meg-
előző tudásból ered, hanem az érzékelhető dolgok közvetlen 
(ismeretbeli) befogadása útján.2 

Hogy ekképen minden megismerésünk, a részletes és álta-
lános egyaránt, az' érzéklés, a tapasztalás útján származik, álta-
lánosan elfogadott tanítása volt a középkori iskoláknak. 

A természettudomány terén Albert maga számos megfigye-
lést, kísérletet tett. «A természettudománynak nem az a föladata — 
mondja — hogy egyszerűen elfogadjuk, amit mások mondanak, 
hanem a természeti jelenségekben működő okokat kell kutatni.»3 

Szerinte «a természeti tudományok tárgyalásánál (így pl. az 
ásványoknál) előbb a részletes kérdésekkel kell foglalkozni, 
aminők pl. az ásványok anyagán kívül a létrehozó okok, termő-
helyük, vegyülésük módja, szineik különféleségének okai, kemény-
ségök és hasonlók. Minthogy pedig ilyeténképen nagyrészt rész-
letes dolgokról van itt szó, előbb a tüneményekből (ex signis) 
és hatásokból (ex effectibus) kell az ásványok természetét meg-
ismernünk és ebből az ő létokaikat és összetételeiket, mert a 
tünemények és hatások ismeretesebbek előttünk.»4 A természet 
részletes megismerésére Albert szerint «nem a syllogismus, 

1 In L. I. Poster. Analyt. tract. I. c. 3. 
2 U. o. 
3 De mineralibus, lib. II. tract. 2. cap. 1. «Scientiae enim naturalis non 

est simpliciter narrata accipere, sed in rebus naturalibus inquirere causas.» 
A szövegből világos, hogy itt nem célokokról, hanem causa efficiensről szól. 

4 De mineral. L. I. tr. 1. c. 1. 
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hanem «csak a tapasztalat, a megfigyelés vezet.» És több helyütt 
írja, hogy ezt vagy azt a jelenséget ő maga figyelte meg.1 Hogy 
mily fontosnak tartotta a megfigyelést, mutatják következő sza-
vai: «Az a következtetés, amely ellentétben áll az érzéki tapasz-
talattal, helytelen. Amely általános elv nem egyezik meg a 
kísérleti érzéki megismeréssel, nem igazi alapelv, hanem való-
ságos hiba.»2 Ily hibák akkor keletkeznek, ha a megfigyelése-
ket nem jól végezzük. «Sok idő kell ahhoz — mondja — hogy 
megállapítsuk, hogy valamely megfigyelésnél minden csalódás 
ki van zárva. Nem elég azt (a megfigyelést) csak egyféleképen 
végezni. Ellenkezőleg, a legkülönbözőbb körülmények közt kell 
ismételni, hogy a jelenség valódi okát biztosan megtaláljuk.^ 

Már a mondottakból is eléggé világos, hogy Albert nem-
csak az öntudatlan tapasztalást ismerte, hanem azt is, amelyet 
Roger Bacon hangsúlyozott, sőt a tapasztalatnak, a megfigyelés-
nek még ellenőrzését is sokkal világosabb szavakkal követeli, 
mint fiatalabb kortársa. Hogy pedig a saját és mások megfigye-
léseit miképen egyesíti törvények, állandó jelenségek, általános 
tulajdonságok bebizonyítására, arra nézve álljon itt néhány 
példa.4 

A víz tulajdonságairól írván, azt állítja, hogy a sós víz 
(tengervíz) sűrűbb és nehezebb az édes (vagy tiszta) víznél. Ez 
az általános tétel sok kísérlettel bizonyítható, «ex multis colligi-
tur experimentis.» A kísérletek közül egyik-másik ma már talán 
köznapinak látszik; de hiszen Bacon is azt akarja, hogy a leg-
egyszerűbb és legközönségesebb dolgokból induljunk ki a ter-
mészet magyarázatánál. És annyit mindenesetre látunk belőlük, 
hogy a kísérletek változtatása, egybevetése által, tehát nem a 
legegyszerűbb és nem öntudatlan módon vagy kritikátlanul 
jutunk el az általános tételhez. E kísérletek a következők: 1. Ha 
belül üres, de köröskörül elzárt viaszgolyót sós vízbe állítunk, 
a víz lassanként beszivárog a golyó üregébe; de a víz már nem 
sós, hanem édes; tehát bizonyos alkatrészétől már meg van 
fosztva s így nem oly sűrű. 2. Mások állítása nyomán mondja 

1 így : De vegetabilibus Lib. VI. tr. 4. c. 10. 
2 Physic. Lib. VIII. tr. 2. c. 2. 
3 Ethic. Lib. VI. tr. 2. c. 25. 
4 Albert-nek a természettudományok különféle terein tett megfigyeléseit, 

fölfedezéseit már többen méltatták. L. ez eredményeket csoportosítva E. Michael-
nál, Qesch. des deutsch. Volkes im XIII. Jahrh. III. Bd. S. 445. ff. 
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ő is, hogy a Holt-sóstengerbe vetett állat vagy ember, még 
összekötözött kezekkel és lábakkal sem sülyed el; míg édes 
vízben elsülyed; de más kísérletre is hivatkozik ugyanazon 
jelenség megállapítására: telítsük a vizet egy edényben sóval és 
tegyünk belé friss tojást. A tojás a sós vízben nem sülyed el, 
de elsülyed az édesben. (A tojásnak, mint mondja, frissnek kell 
lennie; a régi tojás az édes vízen is úszik; aminek az okát 
szerinte magában a tojásban kell keresnünk.) Ugyanezt a jelen-
séget látjuk Albert szerint a hajóknál, amelyek édes vízben 
hamarább sülyednek el. 3. Ha a sós vizet kifőzzük, sólerakodás 
képződik; tehát a sós víz anyaga sűrűbb, telítettebb mint az 
édes vízé s így nehezebb. Több idevágó kísérletét mellőzhető-
nek tartjuk. 1 

Hogy az állati mozgásnak középponti szerve, indító forrása 
a hátsó agy, Albert a peripatetikusokkal szemben, egy meg-
különböztetéssel megengedi a korabeli orvosoknak. Említi, hogy 
az idegszálak mind az agy hátsó részében futnak össze, az ana-
tómia tanúsága szerint (cum rescindatur corpus) és hogy ebből 
«inductive argumentantes» következtetik a jelzett tételt. A peri-
patetikusokkal tart ugyan, amennyiben a mozgás végső okának 
és legfőbb szervének a szivet tekinti, mert a «spiritus movens» 
ennek útján indít; de a jelzett megfigyelés alapján nem talál 
ellenmondást amaz állításban, hogy az állati mozgás közvetlen 
és determináló szerve, forrása az agyvelő hátsó része.2 E kér-
désben tehát egy tapasztalati tényt, bár talán még fogyatékosan 
volt az ő idejében megállapítva, ismertet és elfogad bizo-
nyítékúl. 

Ahol a szorosan vett kísérlet nem lehetséges, mint az égi-
testeknél és hatásaiknál, Albert a körülmények változásainak 
megfigyeléseit alkalmazza egyes természeti tények állandóságá-
nak megállapítására, akár ő maga végezte e megfigyeléseket, 
akár mások észleléseit teszi magáévá. A föld gömbalakját egy-
részt azzal bizonyítja, hogy az esés, amely szükségképen a 
középpont vagy súlypont felé tart, a föld színének bármely 
pontján mindig verticalis; ez pedig csak gömbalakú testnél 
lehetséges; másrészt azzal, hogy holdfogyatkozáskor a «mathe-
matikusok» szerint a földárnyék a holdon mindig köralakú, 

1 Meteor. Lib. II. tract. 3. c. 16. 
2 De motibus animalium Lib. I. tract. 2. c. 1—3. 
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«semper apparet circularis» ; végre azzal, hogy ha északra 
megyünk a sarkcsillag irányában, a csillagok délen a szemhatá-
ron letűnnek, s fordítva északon tűnnek el a csillagok a szem-
határ alatt, ha délfelé megyünk; ám, ha egyenes sík volna a 
földfelület, ugyanazon csillagokat mindig látnunk kellene mind-
két irányban.1 E megfigyelések olyanok, hogy még ma is szere-
pelnek a föld gömbalakját bizonyító tények közt. 

Nem pusztán tényt, hanem oksági összefüggést állapít meg 
Albert az összevetett megfigyelések alapján, mikor az ár-apály 
okairól szól és azokat részint a tenger vizének sűrűségében és 
a földrajzi hely minőségében, részint a hold helyzetében keresi. 
Az első két okról naiv dolgokat hoz. Ezeket nem csodáljuk, 
meg se vetjük: hiszen még nem ismerték akkor a föld felületé-
nek nagy részét borító oceánok kiterjedését. A holdra vonatko-
zólag azonban egy-két hibát és furcsaságot leszámítva, igen 
figyelemre méltó módon ír. Megjegyzi, hogy a hold kétszer 
hozza mozgásba a tengert: mikor fölkel és mikor lenyugszik-
Észreveszi, hogy itt távolból való tömegvonzással van dolgunk: 
«mirabilis est effectus lunae in humido elemento, quoniam de 
longinquo trahit et movet earn ( = aquam) sicut magnes ferrum.» 
Figyelemmel van azon körülményekre, amelyek az árt és apályt 
fokozzák (quot et quae confortant accessus et recessus maris); 
ezek közt egyik oknak látja a holdnak a naptól való távolságát 
(vagy közelségét), «distantia lunae a sole» és kiemeli, hogy új-
holdkor erősebb az árapály, mint holdtöltekor és hogy legerő-
sebb éjnapegyenlőség idején. (A ma szökőárnak nevezett tüne-
mény.) Mindezekből arra a következtetésre jut, hogy az árapály 
főokozója a hold; belső okból, a tenger természetéből nem 
jöhet árapály létre, mert akkor mindig egyenlőnek kellene 
lennie; «debet ( = deberet) fieri accessus eius et recessus per 
unum modum semper, quia opera naturae sunt uno modo, 
quia causa eorum uno modo se habet. Nos autem in mari hoc 
non invenimus.»2 

Szükségesnek találjuk Albert ezen utolsó megjegyzését 
külön kiemelni, mert bennök az állandó jelenségek megállapí-
tásánál alapelvként szereplő tételre utal: hogy t. i. «opera 
naturae sunt uno modo, quia causa eorum uno modo se habet.» 

1 De coelo et mundo Lib. II. tract. 4. c. 9—11. 
2 De causis proprietatum elementorum Lib. I. tract. 2. cap. 4—7.. 
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Ezt az elvet a középkori iskolák természetphilosophiájában alap-
elvként fogadták el. 

II. 

Albertnek ismertetett bizonyításaiban, de szent Tamásnál és 
másoknál is többször találkozunk az «experimentum» és «expe-
rientia» szóval. Lássuk tehát, mily értelmet tulajdonítottak ' e 
szónak. 

Albert, Aristotelesnek a bizonyítás alapjait képező általános 
fogalmak és elvek szerzéséről írt fejtegetését magyarázván,' azt 
mondja, hogy első ismereteinket az érzékek nyújtják. Ezen 
érzéki megismerés eredménye, az érzetkép, némely állatban 
megmarad az érzéklés után is, azokban t. i., amelyeknek van 
képzelő, értékelő emlékező képességök (potentia imaginativa, 
aestimativa, phantasia et memoria). Ezeknél a hasonló érzéki 
jelenségekből visszamarad egy bizonyos megőrzött kép a lélek-
ben, amelyre a jelzett állatok az érzékelhető tárgy távollétében 
is ráeszmélnek. Ezt emlékezetnek nevezik és a velejáró tehetsé-
gekkel (a képzelő és értékelő tehetséggel) együtt a korábbi 
érzéki formáknak, képeknek kincstára. Az eszes állatban, az 
emberben, e tehetséggel össze van kötve az értelmi emlékezés 
(reminiscentia) és következtető (rationalis) képesség, amely az 
érzéklett dolgokra visszatekint és róluk itél. Ha sok ily érzéki 
benyomás marad a lélekben, már bizonyos különbözet áll be, 
amely az érzéki tárgyra nézve eltér, mert az érzékelhető tár-
gyak lényeges hasonlósága ismertetik (fogadtatik be), amely 
már maga az általános, mely eltér az érzéktől és érzékelhető-
tő l . . . Az érzékből ered tehát a visszaemlékezés, az érzéki kép-
nek a lélekben való puszta megmaradása által ; a sokszoros 
visszaemlékezésből pedig lesz a tapasztalás (experimentum) 
vagyis a tapasztalásbeli egyesítés (compositio experimentális) 
még pedig kétféleképen : vagy úgy, hogy gyakran vétetik be a 
lélekbe (multiplex acceptio) a hasonló érzéki jelenség és az 
itélő tehetség mindig azt találja, hogy ez a dolog erre vagy 
arra nézve jó vagy ártalmas, avagy hogy ez abból következik; 
vagy pedig ha csak egyszer is történt az érzéklés (érzéki befo-
gadás) és az ítélet úgy találja, hogy ez minden hasonló eset-

1 Lib. II. Posteriorum Analyticorum, tract. 5. c. 1. De cognitione prin-
•cipiorum demonstrationis. 
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ben ugyanaz, ismét tapasztalással van dolgunk. Mert a tapasz-
talás (experimentum) az ítélőképesség által az érzékelhető hason-
lóságból vett általános megismerés. Már pedig egyetlen érzéki 
megismerés útján többet is (tehát általánosan) megismertünk 
akkor, ha mindjárt látjuk, hogy a dolog minden más esetben 
hasonló. Ezen Ítélet által helyettesíthetjük a számszerinti föl-
sorolást; s így a lélekben mintegy nyugvó általános elv útján 
jutunk el a kísérletnél vagy tapasztalásnál az általános követ-
keztetésre, ahol nem látunk okot a kivételre.1 Szent Tamás 
hasonlóképen ír. Sőt másutt az experimentum szót egyenesen a 
természet kipuhatolásával veszi egyértelműnek: «Tentare (natu-
ram) est proprie experimentum sumere de aliquo. Experimen-
tum autem sumitur de aliquo, ut sciatur aliquid circa ipsum. 
Et ideo proximus finis cuiuslibet tentantis est scientia.»2 

Ezek alapján mondhatjuk, hogy az experimentum szó ér-
telme némikép különbözik a kísérletnek vagy megfigyelésnek 
mai jelentésétől. Mindenesetre több volt a puszta ténymegálla-
pításnál, a simplex constatatio- vagy descriptiónál, mint a pél-
dákból és az elméleti fejtegetésből is kitűnik. Több volt a 
részletes ténymegállapításnál is, amelyhez kísérlet vagy megfi-
gyelés útján eljutunk. Nem szorítkozott a természetkutatásnak, a 
természet megkérdezésének pusztán azon módjára, amellyel a 
jelenséget mintegy mi magunk hozzuk létre, t. i. a szorosan 
vett kísérletre, hanem magában foglalta azt is, amit megfigye-
lésnek nevezünk. Ezenfelül pedig magában foglalta az általános 
ítélethez való átmenetet is: tapasztalásnak nevezhetnők, ha e 
szó értelmét nem szorítjuk a pusztán részletes érzéki megisme-
rés tárgyára. Sőt az Albert-adta meghatározás olyan, hogy a 
ma inductiónak nevezett műveletre teljesen ráillik: «tapaszta-
lásból vont általánosítás» és «az ítélőképesség által az érzékel-
hető hasonlóságokból vett általános megismerés.» 

Az «experimentum» elméleti fejtegetésében Albert főleg 
annak célját, az általános fogalomra vagy ítéletre való eljárást 
tartja szem előtt. Itt találkozunk azzal az állítással is, hogy nem 
szükséges mindig minden részleges vagy egyedi jelenség ösz-
szes megfigyeléseit összegezni, hogy az általános következte-

1 «Experimentum enim est universalis cognitio ex similitudine sensibili 
accepta per potentiam iudicativam.» Ibidem. 

2 Summa theol. I. qu. 114. a. 2. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 34 
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tésre jussunk; hanem sokszor elég egy eset is arra, hogy a 
megfigyelést experimentumnak tekinthessük. E fölött itélni az 
értelem (iudicativa) dolga. Itt mondja azt is, hogy a leírt módon 
fokonként jutunk a kevésbbé általános elvekből a legáltaláno-
sabbakhoz. 

Ha pedig Albertnek példáit, «experimentum» segítségével 
végzett bizonyításait tekintjük, azt is látjuk, hogy — ha nem is 
mindig járatlan utakon, ha nem is mindig a saját megfigyelései 
alapján — alkalmazta azt a műveletet, amelyet a tapasztalatból 
vett általánosításnak neveznek, amellyel a megfigyelt eseteknek 
nem teljes, hanem csak bizonyos számából következtetünk azok-
nak általánosan érvényes voltára, az egyes jelenségekből azok 
általános okaira s mely műveletet ma tudományos inductiónak 
neveznek. O ezt « expe limen tum » - n a k nevezi s vele együtt szent 
Tamás is, ki azonban ritkábban él vele. Élt azonban vele Roger 
Bacon és mások; de a XIV. századtól kezdve ismét ritkábban 
találkozunk önálló alkalmazásával. E művelettel számos meg-
lepő eredményt értek el, amelyeket Humboldt és több más el-
fogulatlan újabb természettudós is elismer s amelyek ma is 
még megtartották érvényüket a természettudományok terén. Nem 
látunk alapos okot fönnforogni, hogy miért kelljen ezen ered-
ményektől megtagadni a «tudományos» nevet, csak azon az 
alapon, mert mint egy író mondja, a Bacon előtti természet-
ismeret «merő találomra űzött próbálgatás volt.»1 Épen Albert, 
Roger Bacon és más kortársak példája mutatja, hogy nem talá-
lomra, hanem öntudatosan tanulmányozták a természetet. De 
műszereik sokkal tökéletlenebbek voltak. Az egyszerű nagyítót 
Roger Bacon már ismerte ; de használata még csak korlátolt 
volt.2 A pontos csillagászati méréseknél oly fontos Nonius mér-
téket épen a kancellár Bacon kora előtt találta föl Clavius 
jezsuita, (f 1612). 3 A messzelátók föltalálása is épen egy néhány 
évvel előzte meg Bacon Novum Organum-ját. Ha még tekin-
tetbe vesszük, hogy a kísérlet és megfigyelés útján egy ember-
nek lehetetlen mindenről saját magának meggyőződnie a ter-

1 Mansion, L'induction chez Albert le Grand. Revue Néo-schola-
stique, 1906. 

2 Rog. Bacon. Opus maius, 266. 
3 L. J. Schreiber, die Jesuiten . . . und ihr Verhältnis zur Astronomie 

(Natur u. Offenbarung 49. Band.) Ez állítását Breusing (Astron. Nachr. Bd. 
96. S. 131.) és a zürichi tanár Wolf megerősítik. 
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mészettudományok terén, hanem hogy másokra is utalva van! 
nem csodálhatjuk, hogy téves nézetek és következtetések is 
helyet találnak műveikben ott, ahol a megfigyeléseket nem ők 
maguk végezték. 

III. 

Kérdezzük már, mi adta meg ennek a műveletnek, amelyet 
experimentumnak neveztek, a jogosultságát, logikai bizonyító 
erejét. Albert, mint láttuk, jelzi ezt az ár-apály okairól szóló 
fejtegetésében. Az ár-apálynál észlelhető változások, növekedé-
sek nem eredhetnek magától a tengertől, nem származhatnak a 
tenger természetéből, mert «opera naturae sunt uno modo, quia 
causa eorum uno modo se habet.» Ott, ahol az experimentum 
útján szerezhető általánosításról szól, nem fejti ki Albert ezt az 
elvet. Szent Tamás több helyen említi : «Natura uno et eodem 
modo operatur, nisi impediatur.»1 Ezt a következőkép bizonyítja: 
«Azért van ez így, mert aszerint cselekszik, aminő ő maga. 
Tehát ameddig a természet ilyen, addig ilyen eredményt hoz 
létre (agit.) Ugyanis minden cselekvő (ható) lénynek természete 
által van a meghatározott (ilyen vagy olyan) volta.»2 Másutt 
azt mondja: «Natura determinata est ad unum.»3 «Ugyanis a 
hatás, az eredmény hasonló a ható ok formájához, amely által 
hat. De világos, hogy egy (természeti) dolognak csak egy ter-
mészetes formája van, amely által a dolog az, ami. Tehát ami-
lyen ő maga, olyan módon hat.»-* «Tehát azon dolgoknak, ame-
lyek csak így lehetnek (s nem máskép), alapja, létrehozója a 
természet.» A specificus természetnek és hatásainak állandósága, 
egyformasága, mind Albert és Tamás, mind a többi középkori 
tanítók szemében általánosan érvényes elv volt. Alkalmazni ezt 
alkalmazták Albert és Tamás is, ha nem is fejtik ki elméletileg 
az experimentum általánosításánál, ott ahol csak néhány meg-
figyelt esetből általánosítottak. Ezt a bemutatott bizonyításpél-
dáknál láttuk. A nálok valamivel fiatalabb Duns Scotus (1274— 

1 Summa theol. I. q. 19. a. 4. 
2 U. o. 
3 Summa Theol. I. q. 41. a. 2. 
A 5. Th. ibid. : «Cuius ratio est, quia effectus assimilatur formae agen-

tis per quam agit. Manifestum est autem, quod unius rei non est nisi una 
forma naturalis, per quam res habet esse. Unde, quale ipsum est, tale facit.» 
«Eorum autem quae non possunt nisi sic esse, principium natura est.» 

34* 
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1308.) azonban már egészen világosan megmondja, hogy ezzel 
az elvvel nyerünk jogosultságot a biztos általános következte-
tésre, ha csak néhány megfigyelt tény áll is rendelkezésünkre: 
«A megfigyelés útján megismert tényekről azt állítom, hogy 
bár nincsen megfigyelésen alapuló ismeretünk minden egyes 
tényről, hanem csak többekről és nincs minden esetben, hanem 
csak többször, mégis a megfigyelő csalhatatlanul tudja, hogy a 
tény bekövetkezik és pedig mindig és minden esetben ; és ezt a 
lélekben szunnyadó következő tétel által (tudja) : Ami valamely 
nem szabad okból több esetben ered, az ezen oknak természetes 
folyománya (okozata)... Ez a tétel észbeli megismert igazság, 
még ha fogalomelemeit a tévedő érzéktől vette volna is, mert 
a nem szabad ok nem hozhatja létre több esetben azt az okoza-
tot, amelynek ellenkezőjére van maga irányítva, vagy amelyre 
lényegénél fogva maga nincs irányítva... Hogy pedig ez vagy 
az a jelenség mint okozat ezen okból származott több esetben, 
azt a tapasztalatból merítjük; ugyanis minthogy ugyanazon ter-
mészeti lényt majd ezen, majd azon járulékos körülmények közt 
látjuk, azt találjuk, hogy bármennyire különböznek is e járulé-
kos körülmények, magát ezen természeti lényt mindig a jelzett 
jelenség kiséri.»1 

Minthogy a nem szabad, vagyis a természeti lények meg-
vannak határozva lényegök szerint és ebből kifolyólag műkö-
désök szerint is, ugyanazon körülmények között ugyanazon 
hatásokat hozzák létre; természetszerű hatásaik tehát, az ugyan-
azon faji vagy nemi természeteknél, mindig ugyanazok. Elég 

1 Duns Scotus, In libr. I. Sententiarum Distinct. 3. q. 4. n. 3. : «De 
cognitis per experientiam dico, quod licet experientia non habeatur de omni-
bus singularibus, sed de pluribus, nec quod semper, sed quod pluries, tamen 
expertus infallibiliter novit quod ita est, et quod semper et in omnibus; et 
hoc per istam propositionem quiescentem in anima : Quidquid evenit ut in 
pluribus ab üliqua causa non libera, est effectus naturalis illius causae... 
Quae propositio nota est intellectui, licet accepisset terminos eius a sensu 
errante, quia causa non libera non potest producere ut in pluribus effectum, 
ad cuius oppositum ordinatur, vel ad quem ex forma sua non ordinatur...» 
(Ez ugyanaz, mint szent Tamás elve : natura determinata est ad unum, vagy 
mint Alberté: opera naturae sunt uno modo.) « . . .Quod autem iste effectus 
evenit a tali causa producente ut in pluribus, hoc acceptum est per experien-
tiam ; quia inveniendo nunc talem naturam cum tali accidente, nunc cum 
tali, inventum est, quod quantumcunque esset diversitas accidentium talium, 
semper istam naturam sequebatur talis effectus.» 
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tehát a kísérlet vagy megfigyelés által megállapítani, hogy vala-
mely jelenség természetes hatása az illető ható oknak, lénynek. 
Ezt pedig úgy állapítjuk meg, hogy a szóban forgó lényt majd 
ilyen, majd olyan körülményben látva, figyelve tapasztaljuk, 
hogy bizonyos sajátságai, bizonyos hatásai mindig előfordulnak. 
Hasonló módon támogatja szent Tamás egyik bizonyítását: 
«Az amit rendszerint megfigyelünk, úgy látszik, a természet 
irányításából ered.»1 Másutt2 pedig kimondja, hogy amit így a 
természetnek sajátságául kell tekintenünk, annak minden ugyan-
azon természetű egyedben is meg kell lennie, («aportet ut quae 
ad aliquam naturam pertinent, conveniant omnibus suppositis 
in natura illius.») 

A természet Albert és az egész iskola bölcselete szerint 
azonos a dolgok lényeges vagy faji formájával, vagyis azon 
elemmel, amely által minden dolog az, ami.3 Formának neve-
zik, amennyiben a dolgot meghatározza; természetnek, ameny-
nyiben a dolog természetes hatásainak, cselekvéseinek forrása. 
Szorosan vett definitió által meg nem határozható, tehát azon 
általános fogalmak csoportjába tartozik, amelyeket nem bizonyí-
tások, hanem elvonások útján szerzünk, abstraktiv inductióval 
jutnak az érzékelhető tárgyakból ismeretkörünkbe. Igaz voltuk 
csak a «valor objectivus idearum» kétségbe nem vonható igaz-
ságára támaszkodva, jegyeik igaz és megfelelő voltából, a 
jegyek elemzése útján, vagyis közvetlen ítélet útján jut biztos 
tudomásunkba. Más szóval: a metaphysikai alap adja meg e 
fogalmaknak s a belőlük levont általános elveknek biztosságát, 
ép úgy, mint annak a legáltalánosabb elvnek, a «princípium 
rationis sufficientis»-nek, amelyre a nem szabad természet állandó 
működéséről szóló elv is visszavezethető. 

Pécs. Jablonkay Gábor S.J. 
(Vége következik.) 

1 De coelo, Lib. II. lect. 11, 6 . : «Id quod observatur communiter, 
videtur ex naturali inclinatione provenire.» 

2 Quaest. disp., qu. 9. de potentia a. 9. ad 2. 
3 Alb. Magn., Physic. Lib. III. tract. 3. c. 3. 



T Ö B B V A L Ó S Á G O T ! 

ALEGÚJABB kort joggal nevezhetjük az értéktöbbletek korának. 

Minden téren annak tudatára ébredt ez a kor, hogy értékei 
nem felelnek meg a haladás követelményeinek s azért minden 
téren bizonyos plus-okat követel, többletek után törekszik. Élénk 
emlékezetünkben van még a jelszó, melyet egy könyv hirdetett 
a világnak. Most is fülünkbe cseng őszinte, kedves hangja. «Több 
örömet» követel a szegény, szomorú világ számára, több örömet 
akar az örömtelen világnak hozni. A bölcseletben is mindinkább 
egy hang lesz hallhatóvá, mely több értéket követel a tudomá-
nyok tudománya számára. Nem több örömet, de több valóságot 
a filozofia számára. 

A bölcseletnek ez a hangja egészen érthető, jogos. Nagy 
története van már a tudományok tudományának. Csalódások 
hosszú sora vonul végig életén. Útja rendszerek és világnézetek 
romjain vezet át. Most sokat ért, amit előbb meg nem értett. 
Most más szemmel nézi az igazságot. A romok eltakarítása lehe-
tővé tette, hogy a valóság mélységeibe mélyebben belenézhes-
sen. Csalódva fölkiáltott. Amit eddig látott, meglehetősen föl-
színes volt. Az igazságot eddig inkább csak külső burkáról 
ismerte. Úgy állott előbb az igazság temploma előtt, mint az 
idegen, aki csak főbb részletekben, futólag nézte meg. Lelkében 
föltámadt a vágy a tüzetesebb megismerés, a nagyobb mélység, 
több valóság után. 

Önkéntelenül érzi az ember ezt a vágyat föltámadni, mikor 
valamely igazságba mélyebben akar behatolni. Nagy gondolko-
dás után még nagyobb gonddal válogatja meg azokat a gon-
dolkozókat, akik ebbe belemélyedtek és a tárgyról írtak. De 
mily csalódás érti az embert. Tudományos könyvet keresett s 
abc-és könyvet talált, egyetemre akart járni s elemi iskolába 
tévedt, alaposságot keresett s fölszinességet talált. A könyv más 
szavakkal ugyanazt mondja, amit már régen tudott. Szerzője nem 
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tett egyebet, mint más alakban ismételte a traditionalis fogal-
makat. Épen azokban a pontokban, melyekbe mélyebb bepillan-
tást reméltünk nyerni, fölvilágosítás, útbaigazítás nélkül hagy. 
Kevés a könyv, melynek olvasása után bámulattal fölkiáltunk: 
«Ez azután érti a maga dolgát!» 

Több valóságot követelünk megállapodott gondolataink-
ban is. Mennyi fogalmunk van, mennyi igazságot tudunk, mennyi 
új ismeretre teszünk szert napról-napra. De ezek a fogalmak, 
ezek az igazságok, ezek az ismeretek idegenek előttünk, mások-
tól vettük át őket, anélkül, hogy hozzánk hasonultak volna. Még 
nem váltak sajátunkká, még nem váltak vérünkké. Tudunk róluk 
de nem tudjuk még őket, látjuk őket, de még nem láttuk meg 
őket. A valóság világa és a képzetek világa nem fedi még tel-
jesen egymást, itt-ott hézagok mutatkoznak még a megismerés-
ben. A fogalmak még nem találták meg helyüket, ide-oda mo-
zognak, inkább szavakkal, mint fogalmakkal gondolkozunk. 

«Denn eben wo Begriffe fehlen, 
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.» (Faust.) 

Sokszor támadt öntudatunkban a kétkedő gondolat: «Tény-
leg is így van-e vagy pedig csak én gondolom ? A valóság 
világa ez vagy pedig csak az én alanyi töprengése? Nem épí-
tek-e üres, alapnélküli légvárakat, melyeket a valóság szelének 
egyetlen fuvalma halomra dönt?» 

Nagyobb mélységet, több valóságot akarunk az egészen 
biztos, megdönthetetlen, soha kétségbe nem vont első igaz-
ságokban is. Állandóan gondolkodunk, minden oldalról kutatunk 
körülöttük, vonjuk a mélység árkait sáncaik körül. Ellentétes 
vélemények új világot vetnek rájuk, tüzetesebben megismerjük 
fontosságukat. Új nézőpontok, új szellemi távlatok nyílnak meg 
kutató elménk előtt. Tudunk róluk valamit, amit előbb nem 
tudtunk, látunkbennük valamit, amit mások hiába keresnek. Elmond-
juk mi is Maurice Maeterlinckkel : «Egy más világ magasságá-
ból látom őket, csak azért, mert tudok egy kis darab igazságot, 
melyet ők még nem tudnak». (Interieur.) Erről a magasságról 
akarjuk őket egész összességükben látni, ezt a kis darab igazságot 
valamennyinél akarjuk fölfedezni, mélyebbre, valóbbra törek-
szünk. 

Miáltal emelkedhetünk föl erre a magaslatra, miáltal nye-
rünk mélyebb betekintést az igazságba? Ennek csak egy módja 
van és ez: az elmélkedés. Emelkedni csak elmélkedve lehet, mé-
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lyen látni csak állandó, nyugodt nézéssel lehet. A hallott igaz-
ságokat, az olvasott ismereteket, az átgondolt fogalmakat felül 
kell vizsgálni, őket újból az elfogulatlanság Ítélőszéke elé idézni, 
őket újból kikérdezni. Újból föl kell vetni a kérdést, de nem a 
könyv betűivel, a tanító szavaival, a tudás sablonos formáival, 
de ettől függetlenül, a valóság kérdő sugallataival. Mennyi tar-
togatott, eddig el nem árult, titokban tartott kérdése van a való-
ságnak, a nagy természetnek! Mennyi kérdés a madárdalban, 
bogárzümmögésben, szélzúgásban ! Mennyi ellenvetés a hulló 
virágporban, a zuhogó záporban ! Mennyi kérdőjel a vihartól 
kidöntött fákban, a haragos ég cikázó villámaiban! Egy nagy 
kérdés az egész természet, melyre önálló, mástól nem hallott, 
könyvből ki nem olvasott, előre ki nem gondolt feleletet vár. 

Ez az önálló felelet az, amely megfelel a valóságnak, ez a 
természetes, semmitől és senkitől sem súgott válasz az, mely 
kielégíti az ember tudásvágyát. Csak ezzel a felelettel minden-
ben megegyező meggyőződések teljesen reális ismeretek, csak 
ezzel a válasszal egyhangú igazságok a lét hű kifejezései. Payot 
Gyula «Az akarat nevelése» c. munkájáról azt mondja, hogy 
hogy minden fejezetének hátterében ott állanak az Alpok, me-
lyeknek völgyeiben, csúcsain munkájáról elmélkedett. Úgyszól-
ván az egész könyv a szabadban, a természet inspiráló hatása 
alatt jött létre. Szinte meg tudja mondani, hogy mely fejezet hol 
született meg. A természet inspirátiójára még inkább szüksége 
van a filozófusnak. Ő még nagyobb haszonnal értékesítheti a 
szabad természettel való közvetlen érintkezést. Mily másképen 
lehet a térről a Magas-Tátra fönséges csúcsain elmélkedni, mint 
a sötét, szűk szobában, melynek lakója nem lát tovább a négy 
falnál ! Mily más a szemünk előtt nyüzsgő és az illusztrált könyv 
hangyájának kérdése bámulatos ösztönéről ! Mennyivel mélyeb-
ben fogja fel az ember a lélek szellemiségét, ha nem a leve-
gőbe bámul és fogalmakon nyargal csak, hanem magába is 
reflektál és állandóan figyelemmel kiséri lelkében azt a titok-
zatos valamit, amit gondolatnak nevezünk! 

Azt mondják, hogy az ember csak 10 évvel azután, hogy 
a filozofiát elvégezte és azt gondolta, hogy mindent ért, kezdi 
érteni, hogy valamit tud. Kezdő ésszel alig tudja fölfogni azok-
nak a legegyszerűbb igazságoknak is azt a nagy fontosságát, mely-
lyel mindenhová kihatnak és mindenütt érvényesülnek. Eleinte 
inkább csak szavakat, mint dolgokat ért. Ebben a gondolat-
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stádiumban neki is szól a felszólítás, amelyet Dante szíves ol-
vasóihoz intéz: 

KO voi ch'avete gl'inteletti sani, 
Mirate la dottrina che s'ascende 
Sotto il velame degli versi strani.» 

Inf. XI. 61—63. 

Keressétek a szavakban a fogalmat, a fogalmakban a való-
ságot. Hasonlítsátok össze a gondolatot a valósággal. Keressétek 
az egyszerűnek hangzó szavak és könnyű fogalmak alatt a nagy, 
elrejtőzött valóságot ! 

A valóságnak ez a keresése más világításba helyez egy 
bizonyos axiómát is, melyet igen gyakran, de annál kevesebb 
értelemmel használnak az emberek. Azt mondják, hogy az elmé-
let ellenkezik az élettel, a theoria a praxissal. Lehet valami elmé-
letben igaz és a valóságban valótlan. De milyen elmélet, tehát 
igazság az, amely ellenkezik a valósággal? Milyen ismeret az, 
amely mást állít, mint az élet ? Igazi elmélet, megalapozott isme-
ret és valóság, élet között nem lehet ellentét. Az elmélet lehet 
kevésbbé tökéletes, csak félig merítheti ki a valóságot, de ha 
elmélet és nem merő képzelet, nem mondhat ellent a valóság-
nak. Akkor is, amikor elvon a részletektől, nem ellenkezik, de 
eltekint a teljes valóságtól. Az az elmélet, amely ezekre is kiter-
jed és megállja helyét az ész ítélőszéke előtt, a valósággal is 
összhangban van. Aki ismereteiben törekszik a valóságot meg-
ismerni, aki annak mélyeibe is törekszik behatolni, azt a valóság 
nem fogja meglepni, annál az elmélet fedni fogja a valóságot. 

Ezzel azonban korántsem mondjuk, hogy az ember teljesen 
meg fogja ismerni a valóságot. Több valóság nem ugyanaz, 
mint teljes valóság. Aki igazabban akar megismerni, nem föl-
tétlenül mindent akar megtudni. Hiszen «valóság és filozofia 
úgy viszonylik egymáshoz, mint a vizipók a tengerszemhez s a 
hajó az óceánhoz». (Prohászka O.) Az ember állandóan egy 
nagy világtalány előtt áll, melynek titkát itt a földön sohasem 
fogja fölfedezni. Józan okossággal azonban mindig megismerhet 
annyit, amennyi céljának elérésére teljesen elég. 

Ettől a józan okosságtól nem kell az ember boldogságát 
félteni. Józanság sehol sem árthat meg. Csak a túlzás, lehet 
ártalmas. Csak a túlzott töprengésről állhat, amit Dagobert 
V. G. Amyntor ír: «Wir grübeln zu viel und lachen zu wenig, 
weil wir nach Weisheit streben. Echte Weisheit erstickt un-
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fruchtbares Grübeln und geht lachend durch Leben und Ster-
ben». Hogy az ember boldog legyen, valamit mégis kell értenie 
és pedig jól kell értenie. Hogy magával megelégedett legyen, 
mégis valami feleletet kell találnia azokra a kérdésekre, amelyek 
őt minden oldalról megostromolják. Chaos a fejben és boldog-
ság a szívben két lehetetlen dolog. A szív nyugalmához föltét-
lenül szükséges az ész legalább némi összhangja. Azt mondja 
Schiller a meddő, nem életrevaló filozófiáról: «Der Mensch 
wurde aus einem glücklichen Objekt ein unglücklicher Künstler». 
Nagyon helyes, de ne feledjük el, hogy fordítva is a szerencsét-
len művész, a disszonáns elméjű ember, szerencsétlenné teszi a 
szerencsés tárgyat, meghasonlásba hozza a boldog embert! 

Kassa. 
Dr. Spesz Sándor. 



t M&Ï&CT 

n. r R O D A b M i é r t e s í t ő 

Die Theorien des modernen Socialismus über den Ursprung 
des Christentums, von F. X. Kiefl. Verlag der Jos. Kösel'schen 
Buchhandlung. Kempten und München, 1915. 8-r. XXXII, 222 
lap. Ára 3 márka. 

A modern filozófia s a divatos szocialisztikus világfelfogás 
nagyon furcsa elveket vall és hangoztat világszerte Krisztus 
Urunkról, a mi isteni Megváltónkról és a keresztény vallás ere-
detéről. Ezekkel a modern ú. n. tudományos elvekkel Jézus isteni 
személyisége és a keresztény vallás isteni eredete össze nem egyez-
tethető. 

Nagyon jól mondja szerző könyve előszavában, hogy a ke-
resztény vallás e kétfajta modern ellenségének vitatárgyában ko-
runk hitvédelmének, apologetikájának, amint ő jó németséggel 
mondja, «égető központja» rejlik. 

A filozófusokkal már előbb, «Der geschichtliche Christus 
und die moderne Philosophie» cimű munkájában 1911-ben szállt 
síkra szerző; most ebben a könyvében a keresztény vallás ere-
detének szocialisztikus elméletét dönti meg. 

A szocialisztikus elmélet a keresztény vallás eredetéről épen 
úgy, mint a modern filozófiai és modernista theologiai elmélet 
a világnak önmagában való abszolút elégségéből és immanenciá-
jából indul ki és azt mondja, hogy a keresztény vallás nem va-
lami isteni behatás az emberiségbe, hanem az emberiség nyo-
morából kifakadt szociális evolúció vagyis nem isteni, hanem 
pusztán emberi eredetű fejlemény. Szerző röviden következőkép 
összegezi a szocialisztikus világfelfogás nézeteit Krisztus Urunkról 
és a keresztény vallás legbensőbb természetéről: «Das Christen-
tum war in seinem innersten Wesenskern eine sociale Bewegung ; 
seine tiefste Triebfeder wirtschaftliche Qual und Not; seine Sitt-
lichkeit listige Verhüllung der materiellen Interessen der Elen-
den und Sklaven; sein Süßer war keine Persönlichkeit, sondern 
ein erträumtes Ideal, das Werk von Millionen Menschen in 
schaffenden Mythus, und wenn je ein einzelner diesem Mythus 



532 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

seinen Namen geliehen, dann nur, weil er ein besonders hervorragen-
der, socialer Revolutionär gewesen sei». (Problemstellung, XVII. 1.) 

Nagyon érdekes az alkalom, amely e könyv megírásának 
gondolatát szerző lelkében életre hívta. 

1910. július 12-én a bajor birodalmi tanácsosok (Reichsräte) 
kamrájában (Bajorország főrendi házában) von Frauendorfer köz-
lekedésügyi miniszter, egynemével a meggondolatlan konokság-
nak vitatta, hogy a kereszténység részben mégis szintén csak 
szociális mozgalom volt. A kétségkívül tudományosan művelt 
miniszter nem vette észre, hogy szavainak a szocialisztikus világ-
ban azt a magyarázatot adhatják majd, amely a keresztény vallás 
lényegével (az emberi léleknek átisteniesülésével), amint láttuk, 
homlokegyenest ellenkezik. 

A bajor püspöki karnak, amint szerzőnk (57. 1.) mondja, 
amely ebben a magas kamrában alkotmányszerüen képviselve 
van, nem vált volna becsületére, hogyha az államkormány 
ajkairól elhangzott ily kétértelmű szavakat szigorúan szakszerű 
megvilágításba nem helyezte volna. Szólásra tehát felállt von 
Henle Antal regensburgi püspök és röviden megállapította, 
hogy a kereszténység századokon át nem foglalkozott a szociális 
kérdéssel. Hivatkozott sz. Pál apostolra, aki a korinthusiakhoz írt 
I. levelében (7, 21.) a rabszolgaságról úgy nyilatkozott, hogy az 
abban való megmaradást tanácsosnak jelentette ki, holott a rab-
szolgaság alapelve tudvalevőleg az emberi természet méltósá-
gával s az ezt védő kereszténységgel ellenkezik. «Servus voca-
tus ? — mondja szent Pál — non sit tibi curae ; sed et si potes, 
fieri liber magis utere». A püspöknek rögtönzött és élesen szóló 
szavai nagy izgalmat keltettek tüstént magában a magas testü-
letben, kivált pedig kint, a nagy világban, ahol még theologu-
sok és nemzetgazdászok, tehát igazi szakemberek is, a tudomá-
nyos helyzetet s az idézett apostoli szavak helyes értelmét, amelyre 
a püspök rögtönzése villámszerű fényt vetett, nem fogták fel. 

Keifl, a tudós egyetemi tanár vállalkozott ezzel a könyvével 
a rögtönzött püspöki szózat megvilágítására. 

És ez teljesen sikerült neki. Bebizonyította kétségbevonha-
tatlanul, hogy a regensburgi püspök bámulatos csatározó készsé-
gével a szocializmus egész mese-elméletét a keresztény vallás 
eredetéről néhány mondásban megdöntötte s hogy a püspöktől 
idézett apostoli nyilatkozat valóban halálos fegyver a hegeli és 
marxista felfogás ellen a kereszténység eredetéről. 



533 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

Szerzőnek a szent atyák és a későbbi szentirás-magyarázók 
irodalmában való olvasottsága, amellyel az idézett apostoli hely 
(Kor. I. 7, 21.) értelmezésének igen érdekes történetét bemutatja 
s igazi értelmét megállapítja, igazán, szintén bámulatos és igen 
tanulságos. Vetekedik lelkében az effajta erudicióval a modern 
szociális tudomány újabb is legújabb irodalmában való jártasság. 
Könyve gazdag elme érett s értékes gyümölcse. Azonban nem 
lehet tagadni, hogy példánl Lavigerie bibornok az ő rabszolga-
ságellenes akciójában szent Pál apostol szavaival nem igen él-
hetett volna. Más időknek voltak azok mondva. «Distingue tem-
póra et disparebit pugna.» 

Érdeklődőknek bátran mondhatom: tolle, lege. 
Balatonlelle. Dr. Breznay Béla 

Az egyházi rend kiszolgáltatásának l ényeges e lemeiről . 
Card. Van Rossoum. De essentia sacramenti ordinis. Disquisitio 

historico-theologica. Friburgi B. Herder, 1914. 8°. 200. 
A nagynevű s kiválóan képzett bíborosnak, Van Rossumnak 

rendkívül érdekes és alapos munkájáról akarok beszélni. Kiváló 
szerzője körülbelül 8 évig szakadatlanul dolgozott művén, mely 
csak 200 oldalt tesz ki, de pótol sok könyvet. Nem öt vagy 
hat eddig megjelent műből állította össze a hetediket, hanem 
szigorúan forrásmunkát végzett s emellett a tárgyáról megjelent 
teljes irodalmat könnyedén kezeli. A forrásokon kívül : egykori 
pápai intézkedések, levelek, feljegyzések, agendák, ordók s külön-
böző liturgikus könyvek, egyházatyák és írók műveinek eredeti 
adatain kívül még körülbelül 300 könyvet olvasott el, kezdve a 
X. századtól napjainkig. A műnek rendkívüli alapossága és mag-
vassága miatt, nemkülönben a tárgy rendkívüli fontossága miatt 
a szokottnál nagyobb terjedelemben méltatom e művet. 

A mű tárgya az egyházi rend szentségének lényege. Rövid 
bevezetés után három részre osztja művét. Az elsőben felsorolja 
a különböző nézeteket, melyeket az egyházi rend szentségének 
lényegét illetőleg a nevesebb hittudósoknál talált; a második 
részben a Szentírás, Szentatyák, pápák, zsinatok, a keleti és nyu-
gati egyházak szertartáskönyvei alapján kutatja az igazságot; 
kimutatja, mikor és mily célból hozták be az egyházi rend fel-
adásánál a kenyérnek és bornak átadását, az utolsó kézfeltételnek 
és az evangéliumos könyv átadásának szertartását; végül a szer-
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pap szentelésénél lévő kézfeltételnek és a vele összekötött sza-
vaknak: «Accipe Spiritum Sanctum» értelmét, nemkülönben a 
püspök szentelésénél előforduló «Accipe Spiritum Sanctum» for-
mulának eredetét. Művének harmadik részében megfejti a ne-
hézségeket és levonja tárgyalásainak következtetését. — Okfejté-
sének legnagyobb nehézségeket gördített IV. Jenő pápának 
az örmények részére adott decretuma. Magát a decretumot 
30 oldalon tárgyalja, négy kérdésre osztva. Az első kérdésben 
megállapítja, hogy mit is tanít IV. Jenő pápa az egyházi rend 
szentségének lényegéről, a másodikban milyen tekintéllyel tanítja 
azt, vájjon «ex cathedra», avagy mint egyszerű tanító. A har-
madikban kimutatja, hogy a szentségek s különösen az egyházi 
rend szentségének lényegét illetőleg egész nyugodtan eltérhetünk 
IV. Jenő pápának az örmények részére adott decretumától s az 
ellenkező nézetet tarthatjuk. A negyedik kérdésben meg is győz 
bennünket arról, hogy nyomós érvek ez ellenkező nézet elfoga-
dására kényszerítenek is. Befejezésül fejtegeti az egyház hatalmát 
a szentségek lényegének megváltoztatása körül s természetes, 
hogy tagadó a válasza. 

A mű bevezetésében maga is elismeri, hogy a felvetett kér-
dés, t. i. az egyházi rend szentségének lényege : nehéz és komoly. 
Nehéz azért, mert e kérdésről legkiválóbb hittudósok legellen-
tétesebb nézeteket vallanak és mert bármelyik megoldás szám-
talan, megoldhatatlannak látszó nehézséget rejt magában. De egy-
úttal komoly e kérdés, mert az egyházi rendnek és elsősorban 
a papságnak és a püspökségnek érvényétől függ a legtöbb szent-
ségnek és következőleg magának az egyházi társaságnak léte és 
a lelkek örök üdve. Másrészről e komoly kérdésnek megoldása 
igen kívánatos, mert a számtalan valószínűnek látszó vélemény 
miatt úgy a pápák, mint püspökök, nemkülönben az egyes áldo-
zárok saját ordinátiójuk érvényességét illetőleg jogos aggodalommal 
vannak eltelve, amint ezt a szentszékhez benyújtott számtalan 
kérdezősködés bizonyítja. A szentségek kiszolgáltatásinál «való-
színű» véleményekkel dolgozni nem szabad, különösen ha oly 
szentségről van szó, amelytől majdnem az összes többi szentség 
érvénye függ. Kijelenti még, hogy művében nem veszi figye-
lembe a római szent kongregációk határozatait. Nem azért, mintha 
nem tudná, hogy azokkal szemben feltétlen tisztelettel és enge-
delmességgel tartozik, hanem azért, mert a kongregációk hatá-
rozatai — amint az mindenki előtt ismeretes — tárgyunkat ille-
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tőleg nem a kérdések tudományos eldöntését, hanem az eléje 
terjesztett egyes esetek megoldását célozzák. A római szent kon-
gregációk ugyanis praktikus kételyek megoldásával nem érintik 
a tudósok különböző véleményét, hanem mindenkor az akkortájt 
biztosabbnak látszó utat követik s azért, ha az egyházi rend fel-
adásánál bármelyik nézet hívőinek állítása szerint mulasztás történt, 
meghagyja a kongregáció, hogy azt feltételesen pótolni kell. 

I. Az összes kézi dogmatikákban e kényes kérdésekről azt 
találjuk, hogy az egyházi rend szentségének lényegét illetőleg 
három vélemény van. Az egyik a lényeget az egyházi szerek 
(kehely borral, patena ostyával) átadásában, a második kizárólag 
a kézfeltételben, a harmadik pedig mind a két szertartásban látná. 
A tankönyvek megállapítása, amennyire könnyű, annyira téves, nem 
teljes és csalékony. Téves, mert a harmadik vélemény nem a két 
előbbinek összetétele. A harmadik vélemény ugyanis az első véle-
ményt — mint egy részét — nem zárja ki, de a második véle-
ményt teljesen kizárja. Mert a második vélemény az egyházi rend 
szentségének teljes és lényeges szertartását kizárólag az első 
kézfeltételben látja, mely az ordinatióban az egyházi szerek 
átadása előtt történik s melyet a püspök imája kisér. De ezt a 
kézfeltételt a harmadik vélemény nem tartja a papszentelés lénye-
ges, hanem teljesen lényegtelen szertartásának, melyet az egyház 
hozott be. A harmadik vélemény ugyanis az utolsó kézfeltételt 
tartja lényegesnek, melyik a mise végén van s melyet a püspök 
nem kérő, könyörgő, hanem imperativ szavai kisérik: «Accipe 
Spiritum Sanctum, quorum remiseris peccata remittuntur eis, etc.» 
Nem teljes e felsorolás, mivel több vélemény van, mely a három 
vélemény egyikéhez sem csatolható. Végül csalékony e hármas 
felosztás, mivel könnyen elhiteti az olvasóval, hogy tisztán látja 
a dolgot s következőleg oka, hogy sokan hallucinálnak és elő-
legesen beképzelt Ítéletükkel a vélemények között kevésbbé 
helyesen tudnak eligazodni. 

Szerzőnk a különböző véleményeket hat csoportba osztá-
lyozza. Az első csoport véleménye : Az egyházi rend szentségének 
egyedüli lényeges szertartása: az egyházi szerek átadása. E szent-
ségnek anyaga tehát a kenyérrel ellátott patenának és a borral 
megtöltött kehelynek átadásában, formája pedig a püspök e sza-
vaiban állana: «Accipe potestatem offerre sacrificium Deo, mis-
sasque celebrare tarn pro vivis quam pro defunctis. In nomine 
Domini». Az összes többi szertartásokat, magát a kézfeltételt is 
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lényegtelennek mondja, melyeket az egyház hozott be. E véle-
ményen voltak már Qilbertus Torniacensis, B. Albertus Magnus, 
Richardus de Mediavilla is (XIII. század), őket követte a XIV—XVIII. 
századok több dogmatikusa. A XVIII. század végén azonban már 
alig van e véleménynek védelmezője, napjainkban már senki 
sem tartja. Mielőtt a második csoport véleményével megismer-
kednénk, érdekes tudni, minő észelvek alapján állították íel az 
első csoport hivői a maguk nézetét s minő bizonyítékokkal támo-
gatták azt. Talán csodálatosnak és hihetetlennek látszik, de tény, 
hogy a XV. században élő szerzők egyszerűen kijelentik a ma-
guk véleményét. Egyszerűen kijelentik, mintha az önmagától ért-
hető igazság volna, amelyet mindenki tartana s nem is említik az 
ellenkező véleményeket, következőleg nem is hoznak fel bizonyí-
tékokat. Úgy tüntetik fel a dolgot, mintha e vitás kérdést nem 
is ismernék, jóllehet már korukban is számos neves theologus 
más nézeten volt s ellenkező nézetét bizonyítgatta is. Mások 
ismét, Mediavilla Richárddal az élén, egy általános elvből indul-
tak ki, melyet feltétlen biztosnak tartva, belőle azután könnyedén 
levezették tételük vélt igazságát. Az általános elv a következő 
volt: az egyházi rend szentségének feladásánál ama külső jellel 
nyomatik papi charakter a felszentelendő lelkébe, amely jel leg-
jobban kifejezi e szentség nyújtotta hatalmat ; már pedig — így 
okoskodtak — semmi sem fejezi ki jobban a papi hatalmat, mint 
az egyházi szerek átadása a vele összekötött szavakkal : «Accipe 
potestatem» stb., tehát e jellel nyomatik a papi charakter. Min-
ket magyarokat e sánta okoskodás már csak azért is érdekelhet, 
mert Temesvári Pelbárt is, mint e nézet követője, művében így 
okoskodott. De ezen általános elv teljesen hamis. A szentségek 
kizárólagos szerzője Krisztus, tehát csupán ama külső jel közvetí-
tésével kaphatja meg a felszentelendő e szentség kegyelmét és 
charakterét, amely jelet e célra Krisztus rendelt. Ezért ha Krisz-
tus papi kegyelmet adó szentségi jelül a legkifejezőbb szertar-
tást állapította volna meg, valóban az képezné e szentség lénye-
gét, ha pedig más szertartást választott volna a papi kegyelem 
közlésére, akkor e más szertartást kellene lényegesnek mondani, 
még akkor is, ha kevésbbé volna kifejező. Tehát, hogy a fennebb 
említett általános elvből valamit következtetni lehessen, előbb be 
kell bizonyítani, hogy Krisztus Urunk a legkifejezőbb szertar-
tást, más szóval, hogy az Ur az egyházi szerek átadásának szer-
tartását választotta szentségi jelül. Természetesen erre a kötelező 
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bizonyításra e vélemény hívei legkevésbbé sem gondoltak, mert 
a XIII. századtól kezdve abban a téves hiszemben voltak, hogy 
az egyházi rend szentségének összes szertartásai, melyek a hasz-
nálatos pontifikálékban találhatók, már az apostoli korban is 
használatban voltak. Pedig ez nagy tévedés ! Mások ismét Mayron 
Ferenccel Krisztus példájára hivatkoznak, ki az utolsó vacsoránál 
ugyanazon szertartással : nyújtva saját szent testét és vérét, avatta 
apostolait papokká. Bizonyításul felhozzák a trienti szent zsinat 
22. ülésének első fejezetét, mely szerint Krisztus Urunk akkor 
ordinálta apostolait, midőn átnyújtotta szent testét és vérét és 
midőn úgy nekik, mint utódaiknak meghagyta, hogy ők is áldoz-
zanak e szavakkal: «Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre». 
Már pedig — így okoskodnak e bizonyítás hívei — ezen utóbbi 
szavak helyébe az egyház a következőket használja: «Accipe 
potestatem offerendi sacrificium...» stb. Tehát ekkor történik az 
ordinatio. Ez az okoskodás igen tetszetős, de feltűnően gyenge. 
Hogy valamit bizonyíthasson, ki kellene előbb mutatnia 1. hogy 
e szavak: «Accipe potestatem offerendi...» stb. valóban Krisztus 
szándékából és parancsából helyettesítik azon szavakat, melyek-
kel Krisztus Urunk szentelte apostolait papokká, 2. továbbá azt 
is, hogy Krisztus megparancsolta volna, hogy ama szavakkal és 
a borral telt kehelynek, meg a kenyérrel ellátott patenának 
átnyujtásával ordináltassanak a papok. Mert ha csak maga Krisz-
tus ezt el nem rendelte, .a kiejtett szavak és cselekvés senkit 
sem avathatnak pappá, mert némi külső hasonlatosság még sem-
mit sem bizonyít. Krisztus ugyanis hatalmának fenségénél fogva 
a szentségeket, jobban mondva a szentségek hatását a neki tetsző 
módon közölhette, de apostolainak és egyházának meghagyta, 
minő külső jelekkel közlendők a szentségi kegyelmek. Mások 
ismét IV. Jenő pápának a flórenci zsinaton az örmények részére 
kiadott decretumára hivatkoznak. Tény, hogy IV. Jenőnek e 
decretuma megerősíti állításukat, mert IV. Jenő a kehelynek és 
a patenának átnyujtásában és az azokat kisérő szavakban látja a 
szentség lényegét s nem tagadható, hogy e decretum fontos 
okirat, sőt, ha be lehetne bizonyítani, hogy IV. Jenő e decretu-
mát «ex cathedra» tette, akkor az egész nehéz kérdés egyszeri-
ben meg volna oldva. Erről a fontos okmányról később részle-
tesen lesz szó, de egyet már itt lehet megjegyezni : Tény, hogy 
e decretum kedvez az első véleménynek, de csakis annak. Na-
gyon tévednek, akik azt hiszik, hogy e decretum egyedül vagy 
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legfőképen ellenkezik azon véleménnyel, mely szerint az egyházi 
rend szentségének lényege a kézfeltételben volna; hanem ellen-
kezik mindazokkal a véleményekkel, melyek az egyházi szerek 
átadásán kívül még másban is látják a lényeget. Igaz, hogy 
többfélekép magyarázzák e decretumot és mindenki igyekszik 
azt a maga véleményével összhangba hozni, de igazában nem 
sikerül, mert csak e kettő között lehet választani : vagy azt kell 
mondanunk, hogy IV. Jenő instructiőja határozat és következő-
leg egyedül az egyházi szerek átnyujtásában van az egyházi rend 
lényege vagy nem az és akkor miként részben, úgy egészében 
is figyelmen kívül hagyható. 

2. A második csoport véleménye: Az ordinatiónak két lénye-
ges szertartása van. Miként a papnak kettős hatalma van: Krisz-
tus igaz testéhez és Krisztus mysztikus testéhez, akként ket-
tős a szertartás is, mellyel e hatalmakat megkapja. I. Krisztus 
igaz testéhez való hatalmát a borral telt kehelynek és az ostyá-
val ellátott patenának átnyujtásával és e szavakkal: «Accipe po-
testatem offerre sacrificium ...» kapja, míg II. Krisztus mysztikus 
testéhez való hatalmát megkapja kézfeltétellel és e szavakkal: 
«Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris peccata etc.» Tehát 
a II. csoport az egyházi rend szentségének lényegét e két szer-
tartásban együttvéve látja. A kiváló theologusok egész sora tar-
totta e véleményt, kezdve a XIV. századtól a XVIII. század végéig. 
Öt oldalon keresztül sorolja fel e nézet kiválóbb képviselőit, 
kiknek könyveit mind átolvasta. Megismerkedve e II: csoport 
véleményével, vizsgáljuk meg bizonyítékaikat. 1. Az egyházi sze-
rek átnyujtásának szertartását és a velők kapcsolatos szavakat 
feltétlen szükségesnek és lényegesnek mondják, különösen IV. Jenő-
nek decretuma miatt. Erről — mint mondám — külön lesz szó. 
Ezenkívül majdnem ugyanazon érvekkel bizonyítják állításukat, 
mint az első nézet hivői. II. Hasonlóképen feltétlen szükséges 
és lényeges szertartásnak tartják a kézfeltételt e szavakkal : 
«Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris...» Állításukat 
ekkép bizonyítják: A papságnak Krisztus rendelkezéséből kettős 
hatalma van : a konszekrálás és az abszolválás hatalma, e kettős 
hatalmat Krisztus különböző időben és különböző aktusokkal 
közölte apostolaival, amint az a trienti zsinatból is kiviláglik. 
Ez mind igaz, de mindebből kérdésünket illetőleg semmi mást 
sem szabad következtetni, mint azt, hogy érvényes volna a papi 
rend akkor is, ha a felszentelendő a konszekrálás és az abszol-
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válás hatalmát két különböző cselekedettel és különböző időben 
kapná fel, miként ezt az Úr is tette. Semmiesetre sem szabad 
azonban következtetni: tehát a papi hatalmat két különböző 
szertartással kell közölni. Mert ami lehetséges, az még nem 
egyúttal tény is és Krisztus példája — miként említettem — 
semmit sem bizonyít, mert Krisztus nem volt kötve szentségi 
jelekhez. Mert ha Krisztus példájából ezt következtetni kellene, 
ép oly joggal kellene mondani, hogy az ordinatiónak anyaga 
nem a kenyérnek és a bornak, hanem az Úr testének és véré-
nek átnyujtásában, nem a kézfeltételben, hanem a rálehelésben 
áll. Krisztus ugyanis az utolsó vacsorán nem kenyeret és bort 
hanem szent testét és szent vérét nyújtotta tanítványainak és 
feltámadása után nem tette rá kezeit apostolaira, hanem rájuk 
lehelt és mondá. . . ! Továbbá, hogy állításuk megállhasson, azt 
kellene következtetni, hogy az egyházi rend szentségét minden-
kor és mindenütt e két szertartással adták fel. Már pedig bizo-
nyos, hogy a görög egyházban és a többi keleti egyházakban 
sohasem volt meg és ma sincs meg az egyházi szerek átadásá-
nak szertartása, a latin egyházban pedig több századon át isme-
retlen volt. Nem állhat meg Bellarminnak amaz ellenvetése sem, 
«hogy az Úr bizonyára kézfeltétellel szentelte fel apostolait. 
Mert ha a szentírásban nincs is meg, hogy kézfeltétellel szen-
telte apostolait, de az ellenkezője sincs meg, vagyis annak taga-
dása sem s hogy különben az Úr sokat tett, ami nincs meg-
írva». De hát ha valahonnan, a hagyományból bizonyára be 
lehetne bizonyítani, hogy az Úr kézfeltétellel szentelte aposto-
lait, a hagyomány bizonyára megőrizte volna, jóllehet a szent-
írás hallgat; de a szent hagyománynak bizonyítása nélkül ilyes-
mit állítani egyszerűen azért, mert a szentírásban nincs meg az 
ellenkezője s mert az Úr sokat tett, mi nincs meg a szentírás-
ban, ily kiváló férfiúhoz nem illő. Bellarminnak második érve 
az, hogy mind a két szertartás benne van a mai Pontifikálékban 
és a latin egyház használatában. Igen ám, csakhogy ezen Ponti-
fikálékban és a latin egyháznak ugyanazon használatában még 
sok más ceremónia is van, melyekről mindenki elismeri, 
hogy nem tartoznak a szentség lényegéhez. Nem elégséges tehát, 
hogy most legyen meg a Pontifikáléban és az egyház használa-
tában, hanem ki kell mutatni, hogy mind e két szertartás min-
dig benne is volt a Pontifikálékban, mindig az egyház használa-
tában. Harmadik bizonyítéka a trienti szent zsinat 23. ülésében 

35* 
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az egyházi rend szentségéről hozott 4. anathemás kánonja, mely 
szerint, aki tagadná, hogy a szent ordinátió által nem adatik a 
Szentlélek és következőleg, hogy a püspök hiába mondaná: 
«Accipe Spiritum Sanctum...» átkozott legyen. Már pedig — 
így okoskodik Bellarmin — midőn a püspök e szavakat mondja, 
kezét a felszentelőre teszi, tehát a zsinat abban a meggyőződés-
ben volt, hogy e kézfeltétel is lényeges szertartás. Válaszunk a 
következő : A zsinatnak nem volt szándékában meghatározni, 
hogy mikor és mily szavakkal adatik meg a szent ordinatióban 
a kegyelem és a papi Charakter, ez világosan kitűnik 1. azon pon-
tokból, melyek e tárgyról szólnak s melyeket előbb theologusoknak 
adtak ki előzetes megvizsgálás végett, 2. azután úgy a theologusok, 
mint az atyák vitatkozásából, végül 3. a zsinatoknak maga elé tűzött 
céljából : elitélni a tévelyeket, nem pedig a theologusok vitás kér-
déseit eldönteni. De magukból a szavakból sem lehet ez értelmet 
levezetni. Mert a zsinat szavai semmi mást sem mondanak, mint 
anathemát arra, aki állítja, hogy a püspök hiába mondja a pap-
szentelésnél «Accipe Spiritum Sanctum...» azért, mert a felszen-
telendők a papszentelésnél igenis megkapják a Szentlelket. 

Negyedik bizonyítékuk : A szentírásból és a keleti, valamint 
a nyugati egyháznak állandó és egyetemes hagyományából leg-
világosabban látható, hogy az ordinálás mindenkor kézfeltétellel 
történt és ezért szükségkép állítandó, hogy e szentségi jelet 
Krisztus rendelte. Miután azonban IV. Jenőnek az örmények 
részére kiadott decretumából kitűnik, hogy a kenyérnek és a 
kehelynek átadása e szavakkal: «Accipe potestatem offerendi 
sacrificium...» azon lényeges anyaga és formája az egyházi rend 
szentségének, mely megadja a konszekrálás hatalmát, következik, 
hogy ama kézfeltétel, mely szerintük szintén lényeges szertartása 
az ordinatiónak, nem lehet ama első kézfeltétel, melyik az egyházi 
szerek átadása előtt történik, (különben akkor már papok lenné-
nek, mielőtt megkapnák a konszekrálás hatalmát), hanem szükség-
képen az utolsó kézfeltétel, melyet a püspök e szavakkal köt 
össze : «Accipe Spiritum Sanctum, quorum remiseris...» E véle-
mény védőinek abban van igazuk, hogy a kézfeltétel lényeges 
szertartása a szentíráson, meg a szent hagyományon alapszik. 
De csodálatos, hogy hogyan kerülhette ki Bellarmin figyelmét, 
hogy ugyanezen bizonyítékból egyúttal feltétlenül következik, 
hogy nem az utolsó kézfeltétel a vele összekötött parancsoló 
szavakkal : «Accipe Spiritum Sanctum ...», hanem az első kéz-
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feltétel lényeges, amelyik t. i. imádsággal és a Szentlélek segít-
ségül hívásával van összekötve. Mert az utolsó kézfeltételt e 
szavakkal: «Accipe Spiritum Sanctum...» az apostolok praxisa 
nem ismerte, a pápák és a zsinatok határozatai nem erősítették 
meg, a Szentatyák és az egyházi írók nem tudnak róla s egyet-
len egy egyházban sem volt állandóan használatban. 

Sokan be is látták, hogy az első kézfeltétel a lényeges, de 
viszont IV. Jenő decretumát, az egyházi szerek átadásának szük-
ségét illetőleg sem merték kétségbevonni ; így született meg a 
harmadik csoport véleménye, mely a második csoport véleményé-
től teljesen különböző, szerintük a papszenteléshez kettő fel-
tétlenül szükséges: t. i. az első kézfeltétel az imádsággal és a 
Szentlélek segítségül hívásával, valamint az egyházi szerek át-
adása e formulával: «Accipe potestatem offerendi...» Szerintük 
tehát az első kézfeltétel a szükséges, mely megelőzi a szerek 
átadását, nem pedig az utolsó, amint azt a második csoport 
hivői akarják, mert nem lehet letagadni, hogy az utolsó kézfel-
tétel csak újabb időben lett bevezetve az egyházba. Az egyházi 
szerek átadását pedig e vélemény követői a kézfeltétel lényeges 
befejezésének tartják és az volna a hivatása, hogy jobban kifeje-
zésre juttassa a kézfeltétel lényeget. Tehát e harmadik csoport 
véleménye szerint az egyházi rend szentségének kettős az anyaga, 
mely azonban egybeolvad : kézfeltétel és az egyházi szerek átadása ; 
kettős a formája, mely azonban szintén egybeolvad : a Szentlélek 
segítségül hívása és e szavak : «Accipe potestatem offerre...» E vé-
leményt tartják még manapság is Tanquerey, Billot és Noldin. 

Okoskodásukat már az eddig elmondottakból is megcáfol-
hatjuk, itt csak a kettős anyag és forma egybeolvasztását illető-
leg megjegyezzük, hogy az bizony csodálatos valami s nem 
igen látszik valószínűnek, hogy az Úr Isten így alapította volna 
e szentséget: a) mert az első kézfeltétel vagy ad papi kegyel-
met, vagy nem ; ha ad, akkor mi másra szolgálna az egyházi 
szerek átadása, mint az adott kegyelem ünnepélyesebb kifejezé-
sére ; ha nem ad, hogyan volna az első kézfeltétel lényeges ? 
ß) Nagyon nehezen gondolható el, mikép egyesülhetne egy szent-
ségi symbolummá a kettős anyag és forma, különösen mikor 
látjuk, hogy az Úr a többi szentségekben csak egy egyszerű 
anyagot és formát használt. S bizony nem igen fejti meg nehéz-
ségeinket ama kibúvás, hogy az Úr megadta egyházának a hatal-
mat, hogy az egyházi rend szentségének anyagát és formáját 
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«in specie» meghatározza. Mert úgy a szentírásból, mint a szent 
hagyományból tudjuk, hogy kezdetben 10 századon keresztül egy-
házi szerek átadása nélkül ordináltak, tudjuk azt is, hogy az egy-
háznak szentségek körüli eme hatalmát nem szabad úgy értelmez-
nünk, mintha az egyház mindenkor megváltoztathatná vagy meg-
határozhatná a szentségek anyagát és formáját; tudjuk azt is, 
hogy a keleti egyházban még most sincsen a szerek átadása, 
pedig hát az ő ordinatiójuk feltétlenül érvényes s végül semmi 
iratunk sincs arra, hogy az egyház a neki tulajdonított e rend-
kívüli hatalmával valamikor élt volna; pedig voltak esetek, ami-
kor bizonyára s feltétlenül élt volna, ha e hatalmat birta volna, 
amint azt látni fogjuk. 

A negyedik csoport véleménye : Az egyházi rend szentsé-
gének lényegét képezi a) az első kézfeltétel a püspök imájával, 
ß) az egyházi szerek átadása e szavakkal: «Accipe potestatem 
offerendi» és y) az utolsó kézfeltétel e szavakkal: «Accipe Spiri-
tum Sanctum». E negyedik vélemény szerint az első kézfeltétel 
az imádsággal, valamint az egyházi szerek átadása a vele össze-
függő szavakkal az egyházi rend szentségének csak részleges 
anyagát és formáját, és pedig csak a felét alkotja s ezekkel a 
felszentelt csakis Krisztus igaz testéhez kapja meg a hatalmat. 
Az utolsó kézfeltétel a második lényeges félrész, mellyel a fel-
szentelt Krisztus misztikus testéhez kapja meg a hatalmat. E véle-
ményen van napjainkban Franciscus Egger és Jeremiás Dalponte 
is. Érvelésük magától is megdől. 

Itt említhetjük meg, hogy szent Tamás is azt tartotta, hogy 
az egyházi szerek átadása lényeges szertartása az egyházi rend 
szentségének, jóllehet művében elvétve oly nyilatkozatok is 
olvashatók, melyek szerint a kézfeltétel is lényeges része az 
egyházi rend szentségének (3, qu. 84, art. 4. ; Suppl. qu. 37, art. 5.). 
Tagadhatatlan azonban, hogy szent Tamás,, miként a többi kor 
társa is, e kérdésben 1. a már használatban lévő, szertartást bizo-
nyítandó, csupán észelvekből vonta le annak helyességét, nem 
pedig történeti kutatásokból, 2. az akkori pontifikálékat úgy te-
kintette, mintha azok teljességükben az első századból származ-
nának, 3. magát a szentséget senki kétségbe nem vonta s ezért 
nem kellett kutatni első nyomai után, 4. a szentség lényegéről 
való mai élénk vita akkor még nem volt meg. Miután az összes 
szentségekben valami fogható, mondhatnám materiális anyagot 
kerestek, könnyen megtörténhetett, hogy még a legkiválóbb fér-
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íiak is nagyszerű észtornákat végeztek, de amelyeknek nem volt 
bizonyító erejük. Mert itt mindenekelőtt azt kell keresni, miként 
intézkedett Krisztus, a szentségek szerzője, amire nem okoskodás, 
hanem a hagyomány kutatása útján lehet jutni. 

Az ötödik csoport véleménye: Az egyházi rend szentségének 
egész lényege megvan úgy a kézfeltétel szertartásában a püspö-
köknek ugyanakkor elmondott imájával, mint az egyházi szerek 
átadásának szertartásában e szavakkal: «Accipe potestatem offe-
rendi sacrificium», vagyis e két szertartás bármelyikével lehet 
érvényesen ordinálni. Nem tanítja tehát azt, miként a harmadik 
csoport, hogy az egyházi rend szentségének lényege részben az 
első kézfeltételben, részben az ostyával ellátott patenának és a 
borral megtöltött kekelynek átnyujtásában van, hanem azt, hogy 
e két szertartás közül bármelyikben megvan a teljes szentség, 
úgy, hogy akit a püspök egyedül az egyházi szerek átadásával 
és e szavakkal ordinálna: «Accipe potestatem offerendi...» érvé-
nyesen volna ordinálva, hasonlóképen az is birná a teljes papi 
hatalmat, akit az első kézfeltétellel és a vele összekötött imád-
sággal ordinálna. E tanításukat ama véleményükre alapítják, hogy 
Krisztus e két szentségi jelet rendelte volna e szentség számára, 
vagy erre egyházának hatalmat adott. 

Okoskodásuk elégtelensége az eddigi mondottakból világos. 
A theologusok hatodik csoportja az egyházi rend szentségé-

nek lényegét az első kézföltételben és abban az imádságban 
látja, melyet a kézföltételkor az ordináló püspök mond, az ösz-
szes többi szertartásokat: az egyházi szerek átadását az akkor 
mondani szokott szavakkal, valamint az utolsó kézföltételt e 
szavakkal : Accipe Spiritum Sanctum: quorum remiseris tiszteletre 
méltó szertartásoknak tartja, de amelyeket nem Krisztus rendelte, 
hanem az egyház hozta be. 

E helyes véleménynek már a XIII. századtól kezdve vol-
tak szószólói. Manapság pedig alig van nevesebb theologus, 
ki ezt nem tartaná. Hogy egy-kettőt említsek: Palmieri, Card. 
Gasparri, Card. Vives, Lehmkuhl, Bucceroni, Genicot, Pesch, 
Gihr, mind e nézetet vallják. 

II. Neves szerzőnk müvének második részében kimutatja, hogy 
a szentírás, mely pedig a trienti szent zsinat szerint az egyházi 
rend szentségének lényegét «gravissimis verbis» tanitja, semmi 
mást nem ösmer, mint a kézföltétel szertartását és a vele össze-
kötött imát (V. ö. Cor. 11, 24—25; Math. 26, 26; Marc. 14, 22. 
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Joan. 20, 22—23; Luc. 22, 19. Actus aplrum 6, 6; 14, 22. 13, 
3; 1. Tim. 4, 14; 5, 22. 2. Tim. 1, 6. Cone. Trid.: sess. 23, 
cap. 2.) 

Bizonyos, hogy úgy a keleti, mint a nyugati egyház atyái, 
nemkülönben a római pápák is, jóllehet gyakran és részletesen 
szólnak az egyházi rend szentségének szertartásáról, soha más-
ról nem beszélnek, mint kézföltételről és a hozzávaló imádság-
ról. (V. ö. : Doctrina duodecim Apostolorum; Eusebius Caesari-
ensis: Hist. eccl. lib. 2, cap. 1; Chronic, lib. 2. Auetor Consti-
tutionum Apostolicarum lib. 7, cap. 46. S. Clemens Alexendrinus 
in septimo libro Stromatum cap. 9., Tertullianus : De ressurect. 
carnis, cap. 8., S. Cornelius: Epist. ad Fabium Antioch., S. 
Cyprianus: Epist. ad clerum et plebem Hispániáé., Institutio seu 
Didascalia Apostolorum X, 28 seq., Eusebius Caesariensis : Hist, 
eccl. lib. 6, cap. 8., 23., 29.; lib. 7, cap. 32., S.Serapion Thmui-
tanus episcopus: Euchologium., S. Ephrem Syrus: Sermo de 
Sacerdotio., S. Basilius: Epistola 53, 122, 188, 225. stb.) 

Az összes egyházi zsinatokból szintén kitűnik, hogy az 
egyház mindenkor azt tanította, miszerint püspököket, papokat 
és diakónusokat kézföltétellel és imádsággal kell ordinálni és 
hogy tényleg így és nem máskép ordináltak. Sőt a zsinatok 
nem egyszer ki is zárják az egyházi szerek átadását. (Conc. 
Nicaenum. oecum. I. a. 325., Conc. Antioch. a. 341. can. 17., 
Conc. Chalced. oecum. IV, a. 451., can. 2, 6, 25., Conc. Chartha-
giense IV. a. 398. can. 2. cap. 90., can. 5, cap. 93., Conc. His-
palense II. a. 619. cap. 5. Conc. Toletanum IV. a. 633. cap. 28. 
Conc. Nicaen. II. oecum. VII. a. 787, can. 14. stb.) 

Bizonyos továbbá, hogy az egész keleti egyház négy 
különböző szertartásában (görög, örmény, syr, kopt) kézföltételen 
és a Szentlélek segítségülhivásán kívül más szentségi jelet sem 
nem ismert, sem nem használt. Egyedül az örmény egyházban 
a XII. században található az egyházi szerek átadásának szer-
tartása, de ki lehet mutatni, hogy e szertartást a latinoktól vet-
ték át, hogy a kézföltétellel adott pápai hatalmat szemléltető 
módon kifejezésre juttassák; továbbra is azonban fönntartva és 
tanítva, hogy az ordinálás lényeges szentségi jele a kézföltétel. 
Az egyetemes egyház pedig a keleti egyház ordinatióit érvé-
nyeseknek tartotta és tartja. 

Az egész nyugati egyház kezdettől kezdve több századon 
át egyedül kézföltétellel és Szentlélek segítségülhivásával ordi-
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nált anélkül, hogy az egyházi szereket átnyújtotta volna. Bizo-
nyos az is, hogy a nyugati egyház e signum sacramentálét 
sohasem törülte el, sohasem változtatta meg, hanem teljes és 
ép egészében és minden részével együtt fönntartotta. Csak a 
későbbi századokban tette hozzá a szerpapszentelésnél az evan-
géliumi könyv átadását e szavakkal : Accipe potestatem legendi 
Evangelium, az áldozópap szentelésénél a borral telt kehelynek 
és az ostyával ellátott patenának átnyujtását e szavakkal : Accipe 
potestatem offerre és a szertartás végén az új kézföltételt e 
szavakkal: Accipe Spiritum Sanctum, quorum temiseris peccata 
és a püspök szentelésénél : Accipe Spiritum Sanctum. S hozzá 
megjegyzendő, hogy e toldásokat nem valami zsinat rendelte 
el, sem valamelyik pápa nem parancsolta, hanem miként a 
többi szertartások idők folyamán pusztán használat folytán las-
sanként minden fontosabb cél nélkül egyik hitközségből a másik-
hoz vándoroltak. És világosan látható, hogy e szertartásokat 
nem azért használták, mintha velők a kézföltételt helyettesíteni 
akarták volna, hanem csupán nagyobb ünnepélyesség kifejtésére, 
az egyházi rendben szerzett magasztos hatalom kifejezésére és 
szemléltető föltüntetésére. 

Az egyház eme későbbi hozzátoldásokat sohasem fogadta 
el mint az egyházi rend szentségének kegyelmet adó signumait 
és ami fő, IV. Jenő pápa örmények részére kiadott decretumá-
val nem volt szándéka valamit definiálni vagy «ex cathedra» 
megállapítani az egyházi rend szentségének lényegét illetőleg, 
hanem csupán rendes tanító tekintélyével nyilvánította azt, amit 
akkor a hittudorok általánosan tartottak. 

III. Miután az összes fölsorolt s egymást kizáró téves véle-
mények, amint azt láttuk, egyedül IV. Jenő pápának az örmények 
részére kiadott decretumán alapulnak, nem lesz fölösleges e 
decretummal megismerkedni. A görög egyház a latin egyház-
zal a flórenci zsinaton 1439, július 14-én ünnepélyesen egyesült. 
Ekkor adta ki IV. Jenő a «Laetentur coeli» kezdetű decretumot, 
majd pedig november 22-én az «Exultate Deo» kezdetű bullát, 
melyben röviden összefoglalja a római egyház szentségtanát s 
amelyben az egyházi rend szentségéről a következőket írja: 
«A hatodik szentség az egyházi rénd szentsége, melynek anyaga 
az, ami által közöltetik e szentség, miként a papi rend a borral 
telt kehelynek s a kenyérrel ellátott patenának átnyujtásával, a 
szerpapság pedig az evangéliumi könyv átadása által közöltetik. 
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A papi rend föladásának formája pedig ez: Accipe potestatem offe-
rendi és így tovább, és így a többi egyházi rend formája is, amiként 
az a római pontifikáléban bőven bennfoglaltatik.» Nem lehet 
tehát letagadni, hogy IV. Jenő az egyházi rend szentségének 
anyagául az egyházi szerek átadását, formájául pedig e szavakat : 
Accipe potestatem... mondja; következőleg Jenő pápa fölfogása 
és szavai szerint az egyházi rend szentségének valódi és teljes 
lényege egyedül és kizárólag az egyházi szerek átadásában és a 
vele egy időben mondott imperativ szavakban van. Ezt tehát 
megengedjük, de egyúttal állítjuk, hogy e szavakat nem csalatkoz-
hatatlan tekintélyével, hanem csak mint legfőbb rendes tanító mon-
dotta. Mert valamely decretumnak tárgyából, hangjából, záradé-
kából és a pápa ünnepélyes cselekvési módjából még nem lehet 
föltétlen bizonysággal állítani, amint azt az ellenvélemény akarja, 
hogy azt a pápa «ex cathedra» jelentette ki. Mert a rendkívüli 
tanítói hatalommal azaz a csalatkozhatatlansággal való élés egyes-
egyedül a pápa akaratától függ. Ezért olykor kevésbbé helyesen 
hangoztatják egyesek, hogy ezt vagy amazt a pápa «ex cathedra» 
jelentette ki egyedül azért, mert a pápa ama kijelentése föl van 
ruházva ama kellékekkel, melyek a theologusok jelzése szerint a 
csalatkozhatatlan tekintélyek használatának jelei. Nem szabad el-
felejteni, hogy az Úr Jézus kívánsága, hogy a pápa rendes 
tekintélyével kormányozza és tanítsa egyházát, nem pedig az, 
hogy mindenben csalatkozhatatlan tekintélyével cselekedjék, 
kivéve ha igazán égető szükség van rá. Azért inkább föl kell 
tételezni, hogy a szent Atya ritkán, sőt nagyon ritkán él e rend-
kívüli hatalmával. S hogy e szóban forgó decretum kiadásakor 
valóban nem rendkívüli, hanem rendes tanítói hatalmával élt, 
kitűnik a következőkből : Az egyház mindazt, ami «ex cathedra» 
van kijelentve, a legnagyobb szigorúsággal megvédi és nem 
engedi meg a róla való vitátkozást. Következőleg; ha «ex 
cathedra» volna meghatározva a IV. Jenő decretumában az egy-
házi rend szentségének lényege, akkor az egyház a róla való 
vitatkozást, annak tagadását, az ellenmondásokat megtiltotta 
és elitélte volna. Már pedig, jóllehet nagyon sok hittudós nem-
csak kijelentette, hogy IV. Jenő pápa az egyházi rend szentsé-
gének anyagáról és formájáról mit sem határozott «ex cathedra», 
hanem nyilvánosan is tanította, hogy a IV. Jenő által követelt 
anyagon és formán kívül még más is szükségeltetik az egyházi 
rend szentségének lényegéhez, sőt azt is, hogy az általa köve-
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telt egyházi szerek átadása nem is tartozik a szentségek lénye-
géhez s mégis a szentszék az ekkép gondolkozó és tanító hit-
tudósokat meg nem intette, tanitásukat megjegyzéssel nem 
kisérte, hanem teljes szabadságot engedett mint más teljesen 
szabad kérdésben. Ami föltétlenül legbiztosabb jele annak, hogy 
IV. Jenő pápa e dologról tényleg semmit sem határozott «ex 
cathedra.» 

Második bizonyítékunk az, hogy a római pápák többször 
megerősítették és megvédték a keleti egyház szertartásait anél-
kül, hogy legalább egyszer is követelték volna, hogy az egy-
házi rend szentségének föladásánál a keletiek is nyújtsák az 
egyházi szereket. Már pedig ezt nem lehetne megérteni, ha az 
egyházi szerek átadását IV. Jenő «ex cathedra» jelentette 
volna ki. 

Harmadik bizonyítékunk három bölcs és kiváló pápa: 
1. VIII. Kelemen az Italo-graecusok szertartásairól adott utasítá-
saiban (1595. aug. 30.) IV. Jenő említett decretumával ellentétben 
az egyszerű paptól megáldott betegek olaját is az utolsó kenet 
szentségének érvényes anyagául ismeri el. Tehát ő sem tartotta 
IV. Jenő decretumát meg nem változtathatónak. 2. XIV. Benedek 
jóllehet kijelenti, hogy ő tartózkodik e dolgokban való döntéstől, 
mindazonáltal szemmelláthatólag kedvezama véleménynek, sőt tartja 
is azt a véleményt, mely az egyházi rend szentségének anyagául és 
formájául egyedül a kézföltételt és azzal egybekötött imádságot 
mondja. Már pedig sem a döntés elől el nem zárkózhatott volna, 
sem ellenkező véleménynek nem kedvezhetett volna, ha IV. Jenő 
valamit definiált volna. 3. XIII. Leó pedig az anglikánusak ordi-
nátiójának érvénytelenségét egyedül a kézföltétel hiányában 
látja, az egyházi szerek átadását meg sem említve. Már pedig 
bizonyára nem beszélt volna így, ha IV. Jenő, valamit «ex 
cathedra» határozott volna. 

A negyedik bizonyítékot a trienti szent zsinat adja. A tri-
enti szent zsinat u. i. Jenő pápa dekrétumával ellentétben azt 
tanítja a 14. ülésben (3. fej.), hogy a papokat kézföltétellel szen-
telik, a 23. ülésben (2. fej.) pedig kijelenti, hogy úgy a papság-
nak, mint a szerpapságnak lényege világosan benne van a 
Szentírásban, már pedig a Szentírás sehol sem szól a kehely-
nek, patenának vagy az evangéliumos könyvnek átadásáról. 
Ugyanezen ülésben (3. fej.) fejtegeti, hogy az egyházi rend 
hatékony kegyelmet adó igazi szentség s ezt Timoteushoz írt 
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2. leveléből (1, 6.) bizonyítja, ahol egyedül kézföltételről van 
szó. Már pegig lehetetlenség, hogy a trienti zsinat az egyház 
előbbi határozatainak ellentmondott volna, ezért azt kell követ-
keztetni, hogy ily «ex cathedra» határozatok még nem voltak s 
ezért IV. Jenő decretumában sincs ilyen határozat. 

Az ötödik bizonyítékot magának a decretumnak hangja és 
szövege adja. IV. Jenő decretuma világosan különbséget tesz, 
definitiók azaz meghatározások, hagyományok (traditiones), 
parancs azaz szabályok (praecepta), statutumok és tanítás (doctrina) 
között. Már pedig az egész decretumnak összefüggéséből nyil-
vánvaló, hogy az semmiféle új definitiót nem tartalmaz s csu-
pán a régieket megújítja: t. i. a niceai hitvallást, a chalcedoni 
és a konstantinápolyi zsinatok határozatait. Semmi nyomunk 
sincs arra, hogy IV. Jenő pápa valami új definitiót akart volna 
az előbbiekhez hozzáadni. Azért mindazt, amit a szentségekről 
mond, azt egyszerűen mint a latin egyháznak akkori rendes 
tanát (doctrina), fölfogását adja, amelyeket az örményeknek is 
el kell fogadni. 

Hatodik bizonyítékunk: A vatikáni zsinatnak határozata 
szerint valamely «ex cathedra» való csalatkozhatatlan tan ki-
mondásához föltétlenül szükséges, hogy a pápa, mint az összes 
keresztények legfőbb pásztora és tanítója legfelsőbb apostoli 
tekintélyével hit- és erkölcstani dologban határozzon s amelyet 
az egész világon elterjedt anyaszentegyházra kötelezően mond 
ki. Föltétlenül szükséges tehát, hogy a tan, amelyet a pápa «ex 
cathedra» kijelent, az egész egyházat kötelezze. Nem föltétlenül 
szükséges ugyan, hogy a pápa ily tan kihirdetésekor az egyete-
mes egyházat megszólítsa, elégséges, ha egy egyházat is meg-
szólít, de föltétlenül szükséges, hogy ilyenkor legalább szándé-
kában legyen az egyetemes egyházhoz szólni s ezért az ilyen 
egy egyháznak adott tant köteles az összes egyházak tudomá-
sára hozni. Mert hogy valamely tannak mindenki engedelmes-
kedhessen, szükséges, hogy azt a tant mindenki ismerje is. Már 
pedig ez nem történt meg IV. Jenő e decretumával. Erről a 
decretumról — az örményeket kivéve — senki sem értesült 
hivatalosan, sőt több mint egy századig ismeretlen volt. Amiből 
tehát szintén következtethető, hogy IV. Jenőnek nem volt szán-
dékában «ex cathedra» beszélni. 

A hetedik, igen erős bizonyítékunk a tanuló egyház hívő 
érzéke. Miként a tanító egyház csalatkozhatatlan a tanításban, 
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hasonlóképen a hívő vagyis a tanuló egyház csalatkozhatatlan a 
hivésben. Egy «ex cathedra» való határozatnak örül, sőt tapsol 
az egész egyház. Már pedig midőn napvilágra került IV. Jenő 
e decretuma, kevesen fogadták és magyarázták azt igazi, valódi 
értelmében, igen sokan igyekeztek azt különféleképen kimagya-
rázni, az egyház eddigi tanításához alkalmazni, szinte túlerőlte-
tett értelmezést adtak neki és a szemmel látható, világos értel-
mét mellőzték; igen sokan, köztük tudós theologusok és egy-
házjogászok, az egyház legjobb és legjámborabb fiai, sőt szentek 
és egyházdoktorok, minden lelki aggodalom nélkül nyíltan 
tanították és védelmezték e decretummal ellenkező tanítást. 

Miután tisztán látjuk azt, hogy IV. Jenő decretuma a 
szentségek tanát illetőleg nem tartalmaz új definitiókat, hanem 
csupán az egyháznak akkori szentségtanát egyszerűen s röviden 
összefoglalva doktrínát ad, fölmerül az a kérdés, vájjon szabad-e 
nekünk eltérnünk a szentségek tanában s különösen az egyházi 
rend szentségének tanát illetőleg ama tantól, melyet IV. Jenő az 
örmények részére adott és az ellenkező véleményt tartani? 
E kérdés más dogmatikus kérdéssel függ össze, t. i. hogy vájjon 
és mily esetben szabad eltérni a római szentszéknek doctrinális 
határozataitól, melyeket a római szentszék nem csalatkozhatat-
lan tanítói tekintélyével, hanem csak a rendes és csalatkozható 
tekintélyével hoz. Tudjuk, hogy az ily határozatoktól el lehet 
térni, sőt el is tért az egyház (pl. Galilei eset), de csak igen 
ritkán, amikor igen nyomós okok kényszerítenek erre. S ily 
súlyos argumentumok kényszerítenek bennünket a jelen esetben 
is, hogy eltérjünk IV. Jenő decretumától. Hogy új, nyomós 
ellenbizonyítékokat mellőzzek, csak az eddig mondottakra hivat-
kozom. Láttuk azt, hogy IV. Jenő tana szembetűnően ellent 
mond a szentatyák, zsinatok s a keleti és nyugati egyházak 
hagyományának. Tudjuk azt is, hogy számos theologus vallásos-
ságtól vezéreltetve erőnek-erejével akarta e dekretumot az egy-
ház hagyományával összeegyeztetni, de mindhiába, mert hol a 
decretum, hol meg a hagyomány igazi értelmezéséről kellett 
lemondani. 

Sokan könnyedén kikerülni akarván a IV. Jenő decretuma 
okozta nehézségeket, azt mondották, hogy Krisztus Urunk csak 
«.in genere» alapította az egyházi rend szentségét s egyházának 
megadta a hatalmat, hogy e szentség anyagát és formáját ün 
specie» meghatározza. Szerintük Krisztus Urunk csak azt állapi-
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totta volna meg, hogy a papi hatalmat az azt alkalmasan kife-
jező jellel kell közölni s egyházára bízta volna az alkalmas 
kifejező jel kiválasztását, esetleg későbbi alkalmas megváltozta-
tását. így akarják megfejteni azt, miért különböző a szentségi 
jel a keleti és nyugat, egyházban. Szerintük a keleti egyház e 
kifejező jelt a kézföltételben és a Szentlélek segitségülhivásá-
ban, míg a nyugati egyház az egyházi szerek átadásában és az 
azt kisérő imperativ szavakban : Accipe potestatem .. . stb. látta. 
Ezzel akarták könnyedén kimagyarázni azt is, hogy a nyugati 
egyház az ősegyházban miért ordinált kizárólag csak kézfölté-
tellel, most pedig nem ordinálhat az egyházi szerek átadása 
nélkül. T. i. hogy az egyház Krisztustól nyert eme hatalmánál 
fogva, a századok folyamán a kenyérnek és bornak átadását is 
szükségesnek látta. Igen ám, csak hogy az egyháznak Krisztus-
tól kapott e hatalmát a Szentírásból és a szenthagyományból 
kellene bebizonyítani, nem pedig csak egyszerűen, minden oka-
datolás nélkül merészen állítani, különösen midőn az egyház-
nak ez állítólagos hatalma ellen nyomós argumentumaink van-
nak! Senki sem tagadja az egyháznak Krisztus adta hatalmát 
a szentségek kevésbbé lényeges részei körül és azért mindenki 
megengedi, hogy azokat az egyház az idők folyamán változtat-
hatja, de igenis tagadjuk, hogy Krisztus Urunk egyházának 
hatalmat adott volna a szentségek substantiáját: a szentségek 
anyagát és formáját illetőleg. Vagyis tagadjuk, hogy az egyház-
nak jogában állna a szentségek anyagát és formáját megváltoz-
tatni vagy ami ugyanaz, a volt szentségi jel helyébe mást alkal-
mazni, abból valamit elvonni vagy hozzáadni. Mi ezt tagadjuk 
és azt állítjuk, hogy Krisztus Urunk «in specie» alapította a 
szentségek lényegét. 

A trienti szent zsinat dogmájából világos tény, hogy a 
szentségek — akár azokat Krisztus önmaga, akár apostolai által 
«in specie» meghatározta — egyszer megalapítva, mindenféle 
emberi hatalom alól ki vannak véve, következőleg semmiféle 
lényegbevágó változásnak nem lehetnek tárgyai. A trienti szent 
zsinat ugyanis nem definiálhatta volna máskép, hogy a hét 
szentség abban az alakjában, melyben az egyházban van, magát 
Krisztust birja szerzőül, ha azokat valamely emberi hatalom 
lényegbe vágó részeiben változtatta vagy változtathatta. Ami 
pedig magát az egyházi rend szentségét illeti, a Szentírás oly 
világosan és oly sokszor említi anyagát, hogy nem lehet leta-
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gadni azt, miszerint azt Krisztus «in specie» határozta meg. 
A formája pedig, jóllehet nincs meg «in specie infima» a Szent-
írásban, mégis meg van határozva abban az értelemben, hogy 
az imádság vagyis a Szentlélek segítségülhivásában áll. Hogy 
az egyháznak nincs meg a szentségek anyaga és formája fölötti 
hatalma, az az egyházegységéből és változhatatlanságából is 
következik. A Krisztustól alapított vallásos társulatnak hármas 
alapja van: kormányzás, hit és kultusz vagyis az áldozat és a 
szentségek. De ha az egyház alapját és azt, ami ezt az alapot 
képezi, meg lehet változtatni, akkor magának az egyháznak az 
egysége és structurája is összedől. Amiből föltétlenül következ-
tetni kell: miként Krisztus állandósította az egyház változhatat-
lan kormányzását minden kor és minden hely részére, továbbá 
amiként megparancsolta, hogy ugyanazt a hitet mindenkor és 
mindenütt változatlanul kell fönntartani. Hasonlókép megállapí-
totta a kultuszt is, melyet mindenkor és mindenütt kell az Isten-
nek változatlanul bemutatni. Tehát az egyház nem változtathatja 
meg a szentségek számát vagy lényegét, miként nem változtat-
hatja a Krisztus által megállapított kormányrendszert és a Krisz-
tus által adott hitet. 

Különben, hogy az egyháznak nincs joga a szentségek 
lényegén változtatni, kitűnik abból is, hogy ha egyházának 
Krisztus Urunk ily hatalmat adott volna, akkor az egyház 
legalább néhányszor élt volna e hatalommal. Mivel pedig az 
egyház ily rendkívüli fölhatalmazásáról van szó, annak hasz-
nálatáról történeti följegyzéseink volnának. Azonkívül, ha az 
egyháznak tényleg volna ily hatalma, nemcsak bizonyára élt 
volna e hatalmával, hanem olykor kénytelen is lett volna azzal 
élni és megváltoztatni a szentségek lényegét. így kötelessége 
lett volna, mikor a szentségtörő haeretikusok és schismatikusok 
kezeiből kellett kiragadni a legméltóságosabb szentségeket (pl. 
Oltáriszentség, Egyházirend), melyeknek segítségével a schisma 
és a haeresis fönntartatott és szakadatlanul folytattatott. De az 
egyház ezt sohasem tette. Mivel pedig nem szabad azt állítani, 
hogy az egyház nem teljesítette kötelességét, szükséges azt 
mondani, hogy az egyház nem tulajdonított magának ily hatal-
mat. S ezt nyilván el is ismerte az egyház, midőn a trienti szent 
zsinaton kijelentette, hogy neki csupán a szentségek kiszolgálta-
tása és tisztelete körül van némi változtatási hatalma, de a 
szentségek substantiáját nem érintheti : «salva illorum substantia», 
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vakmerőség tehát azt állítani, hogy az egyháznak joga van a 
szentségek anyagát és formáját változtatni : 

Tény ugyan, hogy ama tévedés, mely az egyházi szerek 
átadásában az egyházi rend szentségének fontos lényegét látta, 
egyidőben csaknem általános volt és sok neves hittudóst is 
megingatott, de tény az is, hogy e tévedés sohasem volt álta-
lános és egyhangú, hanem minden korban akadtak tudósok, kik 
e kérdést a maga igazában tartották és védték. És még azt is 
megjegyezhetjük, hogy a tévedés csakis egyes szerzők baklö-
vése volt, nem pedig az egyház valamely iskolájának tanítása; 
sőt minden korban az egyes iskolák hívei is más és más véle-
ményen voltak. 

Mivel tehát az egyetemes egyház, úgy a keleti mint a 
nyugati, kezdettől fogva napjainkig mindenkor kézföltétellel és 
imádsággal adta föl az egyházi rendet, ki lehet mondani a 
végső ítéletet: egyedül a kézföltételben és a vele egy időben 
mondani szokott imádságban van meg az egyházi rendnek ama 
szentségi jele, melyet Krisztus rendelt és amelyet az apostolok 
ránk hagytak, a többi szertartást pedig az egyház hozta be 
nagyobb ünnepélyesség kifejtésére. 

Ezt a munkát minden dogmatikával komolyan foglalkozó 
theologiai tanár meleg figyelmébe ajánlom, azonban nagy 
haszonnal fogja forgatni a történet tanára is a könyv gyönyörű 
történeti fölépítése miatt. 

Kassa. Dr. Fekete Géza József. 

Äug. Gemelli, O. M.: Skrupulosität und Psychasthenic. 
Psychopathologische Studien vorzüglich für Beichtväter. A latin 
eredetiből németre fordította P. Benno Linderbauer, O. S. B. 
Pustet, Regensburg, 1915. 312 1. 3*50 M. 

Az erkölcstani és asketikus írók évszázadok óta ismerik a 
skrupolózitást és foglalkoznak gyógyításával. Ellenben a psycho-
pathologia és therápia egészen a legújabb időkig nem tekintette 
külön betegségnek, hanem a neurasthenia egy nemének. Csak a 
legeslegújabb időkben változott meg a psychiáterek felfogása. 
A németek között Freud volt az első, aki a szóbanforgó lelki 
betegség önálló létét védte, bár teljesen téves magyarázatát adta 
(nem más az szerinte, mint a nemi ösztön ki nem elégítésének 
pathologikus hatása). Több más német tudós mellett, főleg a 
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francia Janet, Sollier, Pitres és Régis kutatásai derítettek vilá-
gosságot e kérdésre s ezek alapján írta meg könyvét Gemelli, 
ki maga is orvostudor s a turini egyetemen a kísérleti lélektan 
tanára. 

Skrupolozitás (aggályosság) és psychasthénia elnevezés 
ugyanazt a betegséget jelenti, azzal a megkülönböztetéssel, hogy 
a skrupolozitást használjuk, amikor inkább morális és psychas-
théniát, amikor lélektani oldaláról nézzük a bajt. Gemelli mun-
kája lélektani szempontból tárgyalja, de kifejezetten abból a 
célból, hogy a lélektani kutatások eredményeit az erkölcstan 
javára értékesítse. 

A könyv első fejezetei a simptomatologiát, a betegség tüne-
teinek leírását tartalmazzák. Ilyenek 1. a kényszerképzetek, me-
lyeket Gemelli 5 alapformára vezet vissza: vallási, kriminális, 
önmagát kicsinylő s megvető, a test megvetésére vonatkozó és 
hipochondrikus kényszerképzetek. Fantasztikus, vallásellenes bű-
nök (az ördög imádása, Isten káromlása) vagy más bűnök (ön-
gyilkosság, tisztátalanság) elkövetésére érzik magukat indíttatva 
a skrupulózusok, örökös kétségeik vannak egyes cselekedeteik 
beszámíthatóságának foka körül, folyton lelkiismeretüket vizsgál-
ják, de soha a végére nem jutnak, maguknak kicsinyléséből azt 
hiszik, hogy vallási dolgaikat sohasem végzik jól, nem imádkoz-
nak, nem gyónnak jól, örökké ismételni szeretnék gyónásukat, 
túlságos sokat aggódnak egészségük miatt, a bulimia (sok evés) 
vagy ellenkezőleg a kevés evés mániája, a dromománia (sok 
mozgás), vagy az a kényszerképzet szállja meg őket, hogy vala-
melyik szervük rendellenesen nagy vagy kicsiny. 2. A kényszer-
képzetek mellett mint betegségi tünetek bizonyos elmebeli (az 
ingadozás, a kérdezés, a véletlenből való jóslás, a számok, nevek, 
ismétlés, precizirozás mániája), testi (arcrángások, fej-, szem-, 
ajkmozdulatok, fejrázás) és érzelmi (algiák és fobiák, triskaideka-
fobia = a 13-as számtól való félelem, ereothofobia = elpirulástól 
való félelem, vagy disszociált fobiák helyett fellépő általános 
félelemérzet) kény szerjelenségek lépnek fel. 

Mindezen tüneteket érdekesen és részletesen írja le Gemelli, 
első fellépésüktől teljes kifejlődésükig. 

A tünetek hátterében a beteg lelkivilágára állandóan a 
lelki elégtelenség (psychische Insuffizienz) nyomasztó érzése nehe-
zedik. Nem tudja magát cselekvésre elhatározni, minden nehéz 
neki, mindenre alkalmatlannak érzi magát, határozatlan, elége-

Religio, h i t tud. és bölcs, fo lyói ra t . 36 
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detlen önmagával, cselekvésmódjával. Elégtelennek érzi magát 
az értelmi munkára. Nem tud gondolkodni sem, mikor beleme-
rül aggályaiba. Fogyatékosnak érzi érzéki észrevevését, mintha 
nem látna, nem hallana jól. Elégtelennek tartja magát örömre, 
érzelmekre, még fájdalomra is. Örökös nyugtalanság gyötri. 
Személyi öntudata gyengül, mintha nem ő volna, aki cselekszik ; 
idegenné lesz magára nézve. Utóbb két személyt érez magában. 

Mindamellett pszichikai elfajulásról nem lehet beszélni az 
aggályosnál. A tehetségek épek, csak nem jól működnek. A baj 
tehát pusztán funkcionális. 

Zavart az akarat, zavarok lépnek fel a gondolkodásban» 
kedélyéletben s érzéki észrevevésben. Ezek alapján kifejlődik a 
sajátságos vágy, hogy mások vezessék őket. Elvesztik a valóság, 
a jelen iránt való érzéküket. A fiziologiai funkciókban is léphet-
nek fel zavarok, neurastheniás tünetek : fejfájás, álmatlanság, 
emésztési zavarok stb. 

Mindent összefoglalva, a skrupolózusság legszembetűnőbb 
ismertetőjele a betegnek az a képtelensége, hogy bizonyos, rá 
nézve fontos dolgokra vonatkozólag bizonyosságot szerezzen. 
Ez a képtelenség és a törekvés azt legyőzni, a kétely és örökös 
önvizsgálat mániája az elsődleges tünetek, a többiek (kényszer-
mozdulatok stb.) másodlagos jelenségek. 

A simptomák ezen leirása után keresi Gemelli a baj lénye-
gét. Ismerteti a nem kielégítő, intellectualistikus és emotionalis 
theoriát, majd aztán bőven a saját elméletét. Eszerint a baj 
lényege lelki gyöngeség, asthenia. Mindenkiben van bizonyos 
lelki energia, bizonyos életerőkészlet, amely képessé teszi az 
embert az életben rá váró feladatok elvégzésére. A psychasthe-
niásban ez a vitális energia kevesebb, mint amennyi teendői 
elvégzéséhez szükséges. A szellemi erő feszültsége ernyedt. És 
ez legelsőbben a fontosabb cselekvéseknél jelentkezik. Vallásos 
emberre nézve a vallási cselekvények a legfontosabbak, azért 
jelentkeznek a skrupolózusoknál oly sokszor vallási kényszerkép-
zetek. Nem vallásos embereknél más természetűek a kényszer-
képzetek. Innen származik az elégtelenség érzete, a lelki tehet-
ségek működésében a teljesség, kitartás s a valósághoz való 
alkalmazkodás hiánya, a kényszerképzetek s egyéb kényszerjelen-
ségek. Szóval Gemelli theoriája teljesen kielégítő magyarázatát 
adja az összes tüneteknek. 

A psychasthenia átiologiájáról szól a VII. fejezet. Hogy mi 
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hozza létre a bajt, nem tudjuk. Szerepelhet az okok közt az 
átöröklés és gyengébb szervezetből eredő hajlandóság. Alkalmi 
okok lehetnek megerőltetés, betegség, pályaválasztás, házasság, 
nehéz vizsga stb. 

A VIII. fejezet a diagnózis és prognózisról (meg kell külön-
böztetni e bajt a kísértéstől, neurastheniától, histeriától és az 
elmezavar különféle fajaitól), a IX. a betegség gyógyításáról 
szól. A moralisták eddigi eljárását egyetlen pontban sem kell 
lényegesen megváltoztatni. A haladás mindössze az, hogy a 
psychologiai kutatások tudományosan megalapozzák, rendszere-
zik és kimélyítik az eddigi eljárást. Fő az erkölcsi vezetés. Janet 
mondja: «Szinte úgylátszik, mintha a rendszeres gyónást valami 
szellemes psychiater találta volna fel, aki kényszerképzetekkel 
küzdő individiumokat akart meggyógyítani.» 

Praktikus útmutatások fejezik be a könyvet a lelkivezető 
magatartását s az alkalmazandó kezelés módját illetőleg. Köny-
nyíteni kell a nehézségeken, melyektől fél a skrupulózus (val-
lási aggályok megoldásának szabálya: amíg nincs evidentia, 
nincs bűn, nincs kötelezettség, nincs beleegyezés, nincs rossz 
gyónás stb.) és törekedni kell a psychikai feszültség emelésére 
indirecte (a psychikai erők kímélése, annak hiábavaló aggályos-
kodásra való el nem fecsérlése által) és directe akaratgimnasz-
tika által. 

Mind tudományos, mind gyakorlati szempontból egyaránt 
kiváló munka Gemelli könyve és mivel egyrészt olyan sokan 
vannak, akik psychastheniában szenvednek, másrészt pedig a 
velük való foglalkozás türelem és jóakarat mellett a lélek éle-
tének beható ismeretét tételezi fel, gyóntatóknak, lelkivezetők-
nek, nevelőknek és orvosoknak nem lehet eléggé ajánlani. 

Pécs. 
Dr. Sipos István. 

36* 



M A G Y A R B I B L I A F O R D Í T Á S . 

Mindig nagy előszeretettel viseltettem a Szentírás tanulmá-
nyozása iránti Mint immár nyugalmazott plébános, mielőtt a 
magyar bibliát tudományos szempontból olvasni kezdtem, a követ-
kezőket vettem át lelkiismeretes szorgalommal : a) Cornely-nek 
ily című könyvét: «Historicae et criticae Introductionis in Libros 
Sacros compendium» (Parisiis, 1914). b) Knabenbauer: «Com-
mentarii in Psalmos» (Parisiis, 1912). c) Dr. Pölzl: «Der Welt-
apostel Paulus» (Regensburg, 1905). d) Végül a «Religio» 
1916-iki évfolyamában dr. Kováts Sándor ily című közleményét : 
«Az új magyar bibliafordítás vezérelvei». 

Vannak, akik a nyugalmazottak állapotát «otium grandé»-
nak» (nagyszabású semmittevésnek) nevezik. Nehogy ezt a dísz-
jelzőt szegény öreg fejemre is alkalmazhassák, a most említett, 
derekas olvasnivalókat előrebocsátva, hozzáfogtam a Tárkányi-féle 
magyar szentírás-fordítás tüzetesebb olvasásához. Átvettem az 
ószövetségből hét könyvet, és pedig: Mózes öt, Józsue, Bírák, 
Jób, Zsoltárok, Bölcsesség és Sirák fia könyvét és a szerintem 
immáron elavult (régies, archaikus) szók és kifejezések helyett 
a nyomtatott szöveg fölé ceruzával odajegyezgettem az ezidő-
szerint dívó szókat és kifejezéseket. Bejegyzéseimből bátorkodom 
ezennel néhány betűrendbe szedett ízelítőt közzétenni. 

Elavult alakok : Mai szólásmódok : 
Azon nap aznap 
az naptól azon (ama) naptól 
ajakid ajkaid 
búsulása (indignatio) bosszankodása (fölindulása) 
(a város) bejárása bejárata 
beüté (a handzsárt) bedöfé 
Csapongó férfiak kóbor férfiak (szegénylegények) 
cséplett csépelt 
D arázsokat darazsak 
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dagályoskodunk vala 
ellene (tumescebant) 

dúlók-fosztók 
flveszt 
eléadá (a népnek) 
(sok idő) elfolytával 
erősbek 
különözze el • 
elfogya (defecit) és 

meghala (Sisara) 
(a földön) elterülten 
(szem elől) elenyésztek 
ellenében 
Felülmondott 
férfinemű 
feddődni (jurgari) 
futossanak 
//atározza (a tenger) 
hadadnak 
/mhol 
/Cörnyületében 
(tanácsot) kérdének 
kerengő kitérések 
keménységes (út) 
yWeghosszabbuljanak 
másuvá 
minemű 
marasszák el (a bírák) 
megfogyatkoztak (defe-

cerunt) 
Napnyugat előtt 
minden ő tisztelete 
/Részegíthető (ital) 
(Leviták) része 
(a természet) rejteke 
Szóm van veled 
széllyel 
Tomporok (femora) alá 
talapok 
í/jjodat 

dúlnak-fúlnak vala 
ellene 

fosztogatók (pusztítók) 
elveszít (eltöröl) 
előadá 
elteltével (sok idő múlva) 
erősebbek 
különítse el 
elalélt és meg-

hala 
elterülve 
eltűntek 
átellenében 
fönnemlített 
finemű 
kocódni (tülekedni) 
futkossanak 
határolja 
táborodnak 
íme 
környékén 
kérének 
kerülő-útak 
legkeményebb (igen nehéz) 
meghosszabbodjanak 
máshová 
minő, milyen 
marasztalják el 
eltikkadtak (a had-

fiak) 
napnyugta előtt (napszállat előtt) 
minden tisztelete 
részegítő (ital) 
osztályrésze 
a végbél 
beszédem van veled 
széjjel (szét) 
ágyékaik alá 
talpak 
ujjadat 
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untatá (őt) 
ujonan 
Kedd el (a gonoszt) 
vetekedés (disceptatio) 
veszszenek 
jó vénségben (in bona 

senectute) 

Egyéb észrevételek: Q'szon 
Kánaán 
Ctedeon 
Axa 
Betszan 
Czedrus 
Jerusalem 
Josue 
Eufrates 
f sau 
Eleazár 

erőlteté (őt) 
újból (ismét, újra) 
távoztasd el 
osztozás (huzavona, vita) 
vesszenek 
boldog öregkorban (szép öreg-

korban). 
• 

Kízson, vagy Cízon 
Kánaán 
Oédeon 
Aksza 
Betszán 
Cédrus 
Jeruzsálem 
Józsue, vagy Józue 
Eufrátes 
Ézsau 
Eleázár 

A történeti jelen (végzetlen mult, aligmult), nemkülönben a 
végzett mult (régmúlt) véleményem szerint megtarthatók a Káldy-
féle szentirás-fordításból, nehogy annak hímporát letöröljük. 

Dr. Kováts Sándor, aki a Tárkányi-féle magyar bibliafor-
dítás átjavításán dolgozik, talán nem mossa meg vén fejemet, 
hogy merészkedtem e főfő kérdésbe belekontárkodni. 

Vinga. Németh Sándor. 

S Z E N T Á G O S T O N « K É Z I K Ö N Y V E » . 

«Mivel a világ csábításai és rejtett tőrei közt élünk, az ég 
felé törő kívánság könnyen ellankad bennünk, amiért is folyto-
nosan ösztökére szorulunk, hogy felkelve és élve folytonosan a 
legfőbb jóhoz, az Igaz Istenhez siessünk, ha tőle elmaradozunk. 

Azért nem holmi képzelődés, hanem az én Istenem szere-
tete vett rá, hogy e művemet megírjam, mely a szentatyák kiváló 
mondásaiból összeállítva kezem ügyénél legyen, mint Istenről 
szóló ige, amelynek tüze hasson át, ha lelkem hidegül s gyul-
lasszon lángra, égő szeretetre iránta.» 
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így vezeti be örökké szép, költői szárnyalású művét1 a 
nagy egyházatya. 

Ebben a művében benne lobog lelkének ismert elragadó 
tüze; érzelem és okoskodás kedvesen egymásba fogódzva viszik 
lelkét az Istenhez. Isten, szeretet, vágy az örök Jeruzsálem felé : 
ezek adják szivébe a lobogó érzelmeket és elméjébe a magasan 
röppenő gondolatokat. Most mélyen elmélkedik az isteni lényeg-
ről, majd könnyes szemmel áll meg a kereszt alatt, majd meg 
az isteni szeretetről ír ragyogóan. 

Ezek a könyv sarkalatos gondolatai, melyekből az elmél-
kedések forrásvizei fakadnak. 

És ezek a kristályos vizek folytonos hullámzást mutatnak. 
Szigorú, logikus egység nincs, hanem az elragadtatott lélek 
gyakran fékezetlenül tör ki szent hevében, ha egy gondolat ép 
most megragadja. 

Egy-egy gondolat, mint a hullám, folyton tűnik és előbuk-
kan. Költői rezdülései a szívnek. Mintha elég volna már ebből 
vagy abból az érzelemből most, hogy azután újult erővel térjen 
vissza, törjön elő. 

Ringó, hullámzó, isteni szeretettől áradozó szív műve. Nem 
magasan álló tengerszem, hanem tajtékzó, mélységekből hegy-
csúcsokig feltörő ár. 

Kezdi az Isten lényegéről szóló mély gondolatokkal. Hatá-
rozott istenfogalmak, mély bölcselet soha el nem avuló ered-
ményei. 

«Te, Uram, betöltöd az eget és földet, mindent hordozol, 
anélkül, hogy fáradnál, mindent betöltesz, anélkül, hogy te magad 
bezáratnál; mindig működő és mégis örök nyugalom; alkotsz 
és nem szorulsz semmire, keresel, pedig mindened megvan, 
szeretsz égőn szeretve s nem gyújt fel izgalom tüze.. . Változ-
nak műveid, nem változnak örök terveid... Mindenütt ott vagy 
és sehol sem. Akit, bár mozdulatlan, el nem érhetünk; aki tar-
tasz, körülölelsz és mégis magasan meghaladsz mindeneket... 
Magadban örök nyugalom s a mindenséget átjárod utaidon. Mert 
nem oszthatnak részekre, egy vagy, egész, oszthatatlan egység s 
mint ilyen tartod, betöltöd, birod, bevilágítod a mindenséget.»2 

1 «Manuale Div. Augustini seu libellus, De contemplatione Christi sive 
de Verbo Dei, Quo sopita coelestis desiderii memoria renovetur.» (Editio a. 
1767. Tyrnaviae ap. Coll. Acad. Soc. Jesu.) 

2 «Omnia portans sine onere, omnia implens sine inclusione. Semper 
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Gyönyörűen határozza meg Isten mindenütt való jelenlété-
nek két általános megnyilvánulását is, t. i. jóságát és igazságos-
ságát. «Aki ott sem hiányzol, ahol távol vagy, mert ahol nem 
vagy ott kegyelmeddel, ott vagy fenyítő kezeddel.» i 

Isten «kimondhatatlan tudományáról» értekezvén, a 2. feje-
zetben tulajdonképen az isteni lényét fejtegeti, tehát az előbbi-
vel logikusan összefügg. Az Isten «jó, tulajdonság nélkül, azért 
valóban és a legfőbb jó és senki sem jó, csak Ő. Akinek hatal-
mas akarata maga a valóság s a tiszta lehetőség».2 

Ez után a lény után vágyik a lélek olthatatlan vággyal s 
boldogtalannak kell tartani azt, mely nem szereti Őt. (3—4. fej.) 

«Téged kérlek tehát, kegyelmes Isten, jöjj lelkembe, hogy 
tied legyen az, amit te teremtettél. Lebilincsel a te szereteted, 
utánad epeszt a vágy s a rád való gondolatban eláraszt az édes 
gyönyörűség.3 Aki jövendő jutalmunk lész, légy hát most szi-
vünk öröme!»4 

Imádságra lobban a szent lelke, gyönyörű szavakat ad 
ajkára az Isten iránt való olthatatlan szeretet. Olyan imádság ez, 
ahogy csak egy szent tud felfelé törni. De most is imádságos 
könyvbe való szavak! 

«Te legirgalmasabb, neked ajánlom magamat, odaadom, 
átengedem egészen önmagam ; hisz te általad élek, érzek és 
vagyok; benned van hitem és reményem erős vára; téged sze-
retlek, tüzesen vágylak, imádlak; akivel örökké élek és boldog 
leszek mindenkor. 

A lélek, mely nem keres, nem szeret téged, de a világot 
és a bűnt hajszolja, sohasem lehet boldogan nyugodt. Hadd 
vesse oda magát elmém-szivem elédbe, legszentebb fölség! 
Zarándokiásom csak feléd sóhajtson, szivem lángoló érzelme a 
te szeretetedben gyulladjon ! 

Nyugodjék meg lelkem tebenned, Istenem, lelkem elragad-
tatva szemléljen téged, szálljanak zengő dicséretek feléd nyel-

agens, semper quietus. Colligens et non egens. Quaerens, cum nihil desit tibi, 
amans nec aestuans, zelans et securus es.» Cap. 1. De mirab. essentia Dei. 

1 «Ubi non es per gratiam, ades per vindictam.» Ibid. 
2 «Cuius voluntas opus est, cujus velle posse est.» De indicibiliscentia 

Dei. Cap. 2. 
3 «Tui ergo amore teneor, tui desiderio flagro, tui dulci memoria de-

lector.» Cap. 3. De desiderio animae sitientis Deum. 
4 «Tu esto nostrum gaudium, qui es futurum praemium.» Ibid. 
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vemről hozzád, zarándokságom vigaszához. Lelkem-szivem hány-
kódó, hullámos tengere benned simuljon el, Uram!» 

A vágyódás az örökké boldogító lény után elviszi őt a 
boldog hazába. Lelke előtt elvonulnak az Istent szeretőknek 
készített örömök. 

«Minő énekek, mily zene, mily dallamok fognak itt hang-
zani! A himnuszok bájos zenéje, az angyalok mézédes dala, 
az énekek-énekének csodái hangzanak majd tiszteletedre, dicső-
ségedre.» 

«Oh, mily boldog leszek, hogyha a mennyei karok édes 
énekeit hallhatom a Háromság előtt zengeni! És ha még én 
is velük énekelhetem az én Krisztusomnak, Uramnak Sión 
énekeit.» 

Minő élet is az! Ahol nincs szomorúság, csak öröm, örök 
egészség, bőség, tökéletes összhang.i Itt nem lesz már idő sem.2 

Testi hibák eltűnnek: nem lesz sánta, rút, hanem mindenki egész, 
tökéletes ember.3 

A 11. fejezetben Krisztushoz fordul s folytatja szemléletét 
a 11., 13., 15. fejezetekben. 

Krisztus égő szeretet, mely soha el nem ég, vele egyesülni 
a legszentebbb áldozatban töredelmes szívvel akar. «Oh, szere-
tet, mely mindig égsz és soha el nem alszol, kedves jó Jézu-
som, én szerelmem, Istenem, gyújtsd egészen lángra szivemet 
tüzeddel, édességeddel, szerelmeddel, irántad égő vággyal, ben-
ned való örvendező örömmel, utánad való óhajtással, benned 
való gyönyörűséges élvezettel, mely szűzi, szent, ragyogó.»4 

Ezért a Krisztusért érdemes szenvedni. «Támadjanak rám a 
gonosz lelkek, gyötörjenek a kísértések, törje meg testemet a 
böjt, szorítsák testemet vezeklő ruháim, nyomjanak a munka 
terhei, szárítsanak ki a virrasztások; szórjon reám szitkokat, ne 
hagyjon békét bárki is; hajlítson meg a hideg, a meleg éges-
sen; lelkem hánykódjék nyugtalanul, elmémet eméssze gond, 
mellem láztól égjen, gyomrom nehezedjék el, arcom sápadjon 

1 «Gaudium sine moerore, requies sine laboré, dignitas sine tremore 
opus sine omissione, sanitas sine languore . . .a Cap. 7. Ce gaudio Parad. 

2 «Dies nescit habere tempus.» Cap. 8. De Regn. coelor. 
3 «Non est in te mancus, nec claudus, neque gibbosus, neque deformis, 

dum omnes occurrunt in virum perfectum.» Cap. 15. quid sit et quid habeat 
Paradisus ? 

4 Cap. 10. De dulcedine div. amor. 
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el, gyöngüljek el egészen, fogyatkozzék el életem a fájdalom-
ban és esztendőim múljanak nyögésekben.»1 

A mennyei haza felé fordul most erőt meríteni a nagy 
kívánsághoz s elmerül a paradicsom gyönyöreiben, ahol minden 
gyönyörűségek teljessége leszen.2 

Szeretni az Istent a teremtmény részéről az egyedüli, ami-
vel leróhatja némileg tartozását, ez egymagában elég, mert min-
dent magával ragad. Egyek leszünk az Istennel. 3 

A könyv második fele (19—26. fej.) majdnem összefüggő 
egészet alkot az isteni szeretetről. Majdnem összefüggő, mond-
juk, mivel a folytonos érzelmi hullámok nem tűrnek e műben 
semmiféle korlátozó, meredek pontokat. Átcsapnak és ismét 
visszatérnek. 

Elveszti életét az, aki nem szeret.4 Az isteni szeretet min-
den működésünkben kövessen és hasson át bennünket.5 Ha nincs 
bennünk, kihűlünk, mint kialudt tűz alatt az edény.6 

Nagy dolog a szeretet.7 Aki ismerni akarja Istent, sze-
ressen.8 

De hogy is ne szeretnők istent, mikor értünk adta magát? 
A szeretet nyitott sebet rajta.9 A sebek és a szív nyitott ajtain 
léphetünk be a szeretet és irgalom szentélyébe.10 Ezeken a sebe-
ken át látom, mily édes az Úr.11 

Ezek a gondolatok oly szépségesen jelennek meg, minden 

1 Cap. 15. Quod desideranda sunt pro Christo tribulationes. 
2 «Pro terrenis coelestia, pro temporalibus sempiterna, pro modicis 

magna. Revera cumulus felicitatis erit.» Ibid. 
3 «Amor ubi venerit, caeteros in se omnes traducit. Amor per se suf-

ficit, per se placet et propter se. Amor facit unum spiritum de duobus.» 
Cap. 18. quod homo non valet Deo vicém reddere nisi per amorem. 

4 «Perdit, quod vivit, qui non diliget.» Cap. 19. Quod in nobis Deus 
requirat simile. 

5 «Ita cantat, ita l eg i t . . . quasi Deus adsit praesens.» Ibid. 
6 «Ac si cacabo bullienti subtraxeris ignem.» Ibid. 
7 «Magna res est amor.» Cap. 20. De confid. animae. 
8 «Qui vult habere notitiam Dei, amet.» Ibid. 
9 «Amore vulneratus est, propter delicta nostra.» Cap. 21. Quid fecit 

Deus etc. 
10 «Per foramina corporis patent mihi arcana cordis. Patet magnum 

pietatis sacramentum. Patent viscera misericordiae Dei, Vulnera Christi plena 
sunt misericordia, plena pietate, plena dulcedine et caritate.» Ibid. 

11 «Per has rimas licet mihi gustare, quam suavis est Dominus Deus 
meus.» Ibid. 
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bizonnyal szent Ágoston példájára, 700 évvel későbben a méz-
ajkú szent Bernátnál. 

Ezeknél a következő fejezeteknél ritkán írtak szebbet és szív-
hez szólóbbat a keresztáldozatban megnyilvánuló szeretetről s a 
bizalomról, melyet táplálhatunk, ha Krisztus keresztje alatt állunk. 
Mert ahol sok volt a bűn, túláradt a kegyelem.1 

«Kiáltanak felém a szögek és a lándzsa, hogy valóban 
kiengesztelődtem az én Krisztusommal, csak szeressem őt. Lon-
ginus megnyitotta nekem lándzsájával Krisztus oldalát és- én 
beléptem és én itt biztosan nyugszom . . . Üdvözítőnk lehajtotta 
fejét, hogy megcsókolja szeretteit. És mi annyiszor csókoljuk 
meg Urunkat, valahányszor megilletődünk az ő szeretetében.»2 

Micsoda alázatos az isteni szeretet, hogy először az ember-
től megszületett, hogy belőle megszülessenek az emberek.3 

Ez a nyugalma a léleknek : Istennel egy lenni, vágyainkat 
benne elmeríteni.4 

Ez után az Isten után vágyik. Elvesztettük ugyan a bűn 
miatt, de megnyertük őt irgalma miatt. Mert így tökéletesebb, 
hogy megbocsátott.5 Őt élvezni a legnagyobb gyönyörűség lesz; 
mert ha jó a teremtett világ, mily jó lehet a Teremtő.6 Minden 
gyönyörűséget, tudományt, életet, egészséget, hatalmat, gazdag-
ságot megtalálhatunk benne. Ismerni fogjuk Őt és ez lesz bol-
dogságunk maga; annyit fogunk örülni, amennyit szeretünk és 
annyit szeretünk, amennyit megismerünk.7 

Hogyan tör fel vágyaiban a lelke ennek a csodálatos em-
bernek! 

Idézzük befejező szavait: «Kérlek téged, Istenem, hogy 
téged megismerjelek, szeresselek és benned örvendjek. És ha 

1 «Peccavi peccatum grande. . . Nec sic despero, quoniam, ubi abun-
daverunt delicta, superabundavit et gratia.» Cap. 23. Quod recordatio etc. 

2 Ibid. 
3 «Ut homines ex Deo nascerentur, primo ex ipso natus est Deus.» 

Cap. 26. Quid sit cogn. verit. 
4 «Révéra haec est vera cordis requies, cum totum in amorem Dei per 

desiderium figitur.» Cap. 29. De vera cordis requie. 
5 «Minus namque bonus esses, si nulli malo esses benignus.» Cap. 31. 

De bonitate Dei. 
6 «Si enim est bona vita creata, quam bona est vita creatrix.» Cap. 33. 

De delect, fruitione Dei. 
7 «Utique tantum gaudebunt, quantum amabunt, tantum amabunt, quan-

tum cognoscent.» Cap. 36. De pleno gaudio etc. 
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egyszerre nem is szárnyalhatok, de haladjak napról-napra, míg 
csak el nem jön a napok-napja. Haladjon bennem ismereted, 
mig teljesen meg nem ismer téged, növekedjék bennem szerel-
med, hogy ott teljesen átkaroljon téged. Legyen nagy bennem 
az öröm érzése, hogy ott benned legyen teljessége s nyerjem 
el, amit Ígértél, oh, örök igazság, hogy teljes legyen bennem a 
boldogság. Erről elmélkedjék értelmem, beszéljen nyelvem, ezt 
szeresse szivem, ezt éhezze lelkem, szomjazza testem, kivánja 
epedve egész lényem, amíg csak be nem lépek az én Uramnak 
örömébe, ahol kedves maradásom lesz örökké.»1 

* * * 

Szent Ágoston jelen művének olvasása a legtisztább lelki 
meghatottságot és igazi, értelmes szeretetet kelti fel az emberben. 
Benne ;izzik a nagy ember egész szentsége, jelleme, retorikájá-
nak minden szépsége, lelkének tüzelő hevessége. Mint minden 
nagy ember műve, ez is nagyon egyéni. Stilusa gördülő fény 
és aranyfolyam. 

Ez a pár sor ébressze fel az érdeklődést, a nagy lelkiélve-
zet «vade mecum»-má tenné sok lélek számára. Tolle et lege! 

Budapest. Ackermann Kálmán. 

Fizetések nyugtatása. 
1915-re 12 koronát fizettek : Breisach Béla, dr. Gutheil Jenő, Máthé István, 

dr. Nékám Lajos, Németh Sándor. 
igi6-ra 12 koronát fizettek : dr. Balics Lajos, dr. Csepela Lajos, Erdélyi 

József, dr. Horváth Ferenc, Hradek Károly, Janiczek Emil, Kiss Balázs, Leime-
ter József, dr. Nékám Lajos, Németh Sándor, Pásztor Ferenc, Plébánia Csab-
rendek, dr. Sárközy Lajos, dr. Zubriczky Aladár. 

1916-ra 15 koronát fizetett : Horváth Árpád Bukarest. 
igi6-ra 10 koronát fizettek : Szent Benedek-rendi főapátság Pannonhalma, 

Szent Benedek-rendi tanári kar, Pannonhalma, Szent Benedek-rendi növendék-
papság, Pannonhalma, dr. Bezák István, Hodács Ágost, Károly Alajos, dr. Kis» 
György, Mayer Ker. János, Mentes Mihály, dr. Nagy János, Rajczi János, Réty 
Imre. 

1916-ra 6 koronát fizettek : dr. Abszolon Ede, sipeki Bálás Lajos, Bergendi 
István, Brenner István, Szent Ferenc-rendi zárdák Boldogasszony (Moson) és 
Kecskemét, Györkő Ferenc, Hold Ádám, Kerekes Adalbert, Mészáros Amand, 
Nagy Bernárd, Nogáll László, Nyári József, Petrovits Gyula, Peszlen Károly, 
dr. Radnai Farkas, Reibel Mihály, Rothnagel Sándor, Plébánia Váradszentmár-
ton, dr. Sántha János, Scheidt Miklós, Schuster Antal, Szent-Imre-Kollégium 
Budapest, Fehérvári-út, Teffert Ferenc, Timár Kálmán, Pányik József, Pévald 

1 Cap. 34. De pleno gaudio etc. 
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Vilmos, Vályi Miklós, Wagner Nándor, Vasvármegyei róm. kath. kör, Vucskics 
Imre. 

1916-ra 5 korona 40 fillért fizettek : Országos Kaszinó Budapest, Városi 
nyilv. könyvtár Budapest, Katholikus Kör Vácz, Katholikus Kör Szeged, Bel-
városi Kath. Kör Székesfehérvár. 

1916-ra 2 korona 70 fillért fizetett : Prémontrei kanonokrend háza Kassa. 
1916-ra 2 koronát fizettek : Dideczky János, Szent Ferenc-rend Széchény. 
1917-re 12 koronát fizetett : d r . K o v á t s Józse f . 

F. é. júniusi füzetemben felkértem tisztelt megrendelőimet, 
hogy ha körülményeik és nemes szándékuk javalják, szívesked-
jenek erre az évre és míg a jelen háborús állapot tart, 16 ko-
ronát fizetni. Ennek a kérésemnek számosan eleget tettek, amint 
ezt a következőkben nagy köszönettel feltüntetem. 

1916-ra 16 koronát fizettek : Bernátsky Ferenc, Breisach Béla, Käsmayer 
József, Radnich Imre, dr. Zelliger Vilmos. 

1916-ra a már előbb beküldött 12 koronát 4 koronával 16-ra kiegészítették : 
dr. Babura László, dr. Balits Antal, Barabás György, Benyák József, Czeizel 
Gábor, Czier Ferenc, dr. Czilek Balázs, Csúcs István, Debreczeni János, Szent 
Domonkos-rendi férfizárda Vasvár, Dráveczky Kálmán, Druga László, Dulla 
Nándor, dr. Erdélyi László, Erős Károly, Faflik Ferenc, Sz. Ferenc-rendi zárdák 
Kaplony és Nagyszombat, dr. Fischer-Colbrie Ágost, Fodor Sándor, Fogarassy 
József, Grócz Béla, dr. Hadzsega Bazil, Hehelein Károly, Horváth János, dr. Hor-
váth Győző, Jánosi József, dr. Karácsonyi János, Kármeliták rendháza Győr, 
dr. Klaucz György, özv. Kóczán Gyuláné, Kollányi Ferenc, Komócsy István, 
Krssák János, Kudora János, Magyar János, Magyar Zsigmond, Makár Sándor, 
Minarik József, Mladoniczky Ignác, Nagy Mátyás, Neszmenák Imre, özv. báró 
Orczy Seraphinné, Papnevelő intézetek Budapest (négy példányra 16), Gyula-
fehérvár, Szonbathely, dr. Párvy Sándor, Pásztor Valér, Plébániák Lovas-
berény, Nyésta, dr. Potyondy Imre, dr. Robitsek Ferenc, dr. Sándorffy Nándor, 
Simon István, dr. Simon György, dr. Spesz Sándor, Streit Ferenc, dr. Stuckner 
János, Szabó Jenő, dr. Szánthó Géza, Székeskáptalan Szepeshely, Szögyény 
Béla, Tamási Áron, dr. Tauber Sándor, dr. Vécsey József Aurél, Vida József, 
Vurglich Ágoston, Wagner Alajos, Zomora Dániel, dr. Zsigovits Béla, dr. Zalka 
László, Zimányi L. Mihály. 

1916-ra a már előbb fizetett 12 koronán túl a következő összegeket küldötték : 
dr. Császik István 6 korona, Czindery Endre 16 korona, Dóczy János 8 korona, 
Faragó Károly 8 korona, Hámon Róbert 12 korona, Horváth Lajos 16 korona, 
dr. Lakatos Ottó 16 korona, dr. Mohi Antal Győr 12 korona, Nóvák István 
12 korona, Ocskó Lajos 8 korona, Plébánia Ujszentanna 12 korona, Püspöki 
konviktus Szatmár-Németi 6 korona, dr. Prohászka Ottokár 20 korona, Rácz 
Endre 16 korona, dr. Rott Nándor 8 korona, Schwerer Jakab 8 korona, Szabó 
István 8 korona. 

1916. I I . félévre 8 koronát fizetett : P l é b á n i a Fe l sőmecenzéf . 
1917-re 16 koronát fizettek : Badilla János, Czeizel Rezső. 
Akik 4 korona pótlékot kívánnak fizetni, erre a júniusi füzethez mellékelt 

befizetési lapot szíveskedjenek felhasználni. Ugyanezt kérem a hátralékosoktól. 
A címváltozások bejelentését is nagyon kérem. 
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HIRDETÉSI ROVAT. 
A jog- és államtudományi továbbképzés fejlesztése. A Felső-

oktatási Egyesület véleményes jelentése. Külön lenyomat a «Buda-
pesti Szemléből». 1916. 

Az élő rózsafüzér-társulat imakönyve II. kiadásban. Egyszerű 
kötésben 1.40 kor. ; Chagrinbőrben aranymetszéssel 3 kor. ; Celluloid 
5 kor., borjúbőrben aranymetszéssel 7 kor. XIII. Leó pápa és X. Piusz 
pápa a szerzőt dicsérettel tüntette ki. Megrendelő-cím : Pallanik 
János plébános, Ferenczfalva Krassó-Szörénym. 

Egri Népkönyvtár. Igen jó háborús olvasmányok s időszerű 
tartalmuk és szép kiállításuk miatt a templomi könyvestáblákra 
kiválóan alkalmasak az Egri Népkönyvtár új füzetei, amelyekről 
az egri érsek úr körlevelében ezeket írja : «Örömmel látom, hogy az 
Egri Népkönyvtár most megjelent új füzetei jó igyekezettel törek-
szenek megfelelni azoknak a várakozásoknak, amelyeket hasonló 
irodalmi termékekhez nehéz napjainkban fűzhetünk. Oktatást, 
vigaszt, lelki erősítést árasztanak szét ezek a külsejükre is tetszetős 
füzetek. Óhajtom azért, hogy a nép körében minél inkább kifejt-
hessék azok üdvös hatásukat.» — Az Egri Népkönyvtár új füzetei 
a következők : Háborúskodó országok. Irta Bata Joákim. Ára 20 fill. 
Vigasztaló fájdalmas Szűz. Irta Mikes Lajos. Ára 30 fill. Kedves 
rokkant hősöm ! Irta Egyedi László. Ára 20 fill. A kesergők leckéje. 
Irta Kriston Endre. Ára 20 fill. — Megrendelhetők Egerben, az érseki 
líceumi nyomdában, legalább 50 füzetnek egyszerre rendelésénél 
20% árkedvezménnyel. 

Dr. Kmoskó Mihály egyetemi tanár. Eine uralte Beschreibung 
der «Inkubation». Külön lenyomat a «Zeitschrift für Assyrologie und 
verwandte Gebiete» c. folyóirat 29. köt.-ből. Strassburg. 1914. 

Dr. Grigássy Gyula. A lelkipásztorok közigazgatási elmozdí-
tásáról szóló Maxima cura decretum rövid ismertetése. Ungvár, 
1916. 40 f. 

Dr. Grósz Emil. A budapesti k. m. tud.-egyetem orvosi fakultása 
a háborús évben 1914—15. 

Gutheii Jenő. A tévedés mint házassági akadály. Hit tudomány-
doktori értekezés. Kézirat gyanánt. Veszprém, 1916. 

Hungarian Review. Ez a folyóirat azt a célt szolgálja, hogy az 
angolul beszélő külfölddel megismertesse Magyarország politikai, 
közgazdasági és kulturális helyzetét s e feladatának már az első 
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számban is kitűnően megfelelt, amit a külföldi sajtó számos elismerő 
nyilatkozata is bizonyít. 

A júniusi számban az első helyet gróf Apponyi Albertnek 
«Magyarország elhelyezkedéséről a világpolitikában» cimü cikke 
foglalja el. Igen érdekes dr. Fellner Frigyes Magyarországnak és 
Ausztriának nemzeti jövedelméről szóló értekezése, valamint gróf 
Klebelsberg Kunónak a Magyar rokkantügyi hivatal igazgatójának 
a magyar rokkantügyre vonatkozó kimerítő ismertetése is. Bíró Pál 
meleg költői lendülettel emlékezik meg feledhetetlen emlékű király-
nénkról, Erzsébetről. A folyóirat tartalmasságát felette emelik 
Jolland Arthurnak Kiplingről, Dr. Takács Zoltánnak a «Turanizmus-
ról» írt közleményei, valamint Dr. Hevesi Sándornak és Dr. Kósa 
Miklósnak cikkei is kiválóak. 

A «Hungarian Review» 1916 elejétől havonta jelenik meg. 
Előfizetési ára évente 12 korona és a kiadóhivatalnál IV., Korona-
herceg-utca 6. sz. alatt rendelhető meg. 

Imák a harcban elesettekért, gyászkeretes szép képekkel. 
Kiadja a Szent-István-Társulat. 

Jelentés a Kath. Sajtóegyesület 1914. és 1915-iki közgyűléséről. 
Jelentés az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi tár-

sulatának működéséről az 1913 —14-iki és 1914—15. iskolai évekről. 
Dr. Karácsonyi János, a magyar, tud. akadémia tagja. A ma-

gyar nemzet történeti joga hazánk területéhez a Kárpátoktól le az 
Adriáig. Nagyvárad, Szent-László-nyomda. 1916. Kívánatos, hogy 
az összes világnyelveken és románul meg szerbül is megjelenjék. 

Koudela Géza, hittudomány-hallgató. Zenés Requiem. Dr. Vá-
rady L. Árpád kalocsai érseknek ajánlva. 1915. 

Kriegsgebetbuch. Kiadja a Szent-István-Társulat. 50 fillér. 
Dr. Kunos Ignác és dr. Polgár Iván. Kifejezések első segély-

nyújtásnál 11 nyelven. Székesfehérvár. 60 fillér. 
Dr. Luttor Ferenc. A római Via Nomentanai Szent Ágnes egy-

ház. Régészeti tanulmány. Kiadja báró Hornig Károly bibornok, 
veszprémi püspök. Veszprém, 1916. 70-rét. 

Marszina Endre, káplán Trencsénben. Buzdító beszédek a hon-
védekhez. Ára 1 kor. 

Dr. Mössmer József. A bölcselet és világnézet művészi elemei. 
Külön lenyomat a «Religio» 1916-iki évfolyamából. 

Olasz Péter S. J . Innsbruck Mayer József a természettudósok 
Pantheonában. Külön lenyomat a «Természettudományi Közlöny» 
pótfüzeteiből 1916. 
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Jóh. Müller. Zeremonienbüchlein für Priester. Herder, Fr. 
1916. 2 márka 20. Kötve 3 m. 

Dr. Nagy János, theologiai tanár, Eger. Krisztus a háború 
tengerén. Öt konferenciabeszéd. 52 old. 1915. 

Dr. Nagy János, theol. t. Eger. Hivatalos ügykezelés az egri 
főegyházmegyei rendeletek alapján. 174. old. 1915. 2 kor. 

Dr. Pasteiner Iván egyetemi könyvtártiszt Budapest. Adalékok 
a magyar főiskolai oktatás bibliográfiájához. 1916. 

Pehm József. Az édes anya a vallás, társadalmi kérdés és köl-
tészet tükrében. Illusztrációkkal. Budapest, 1916. 3 kor. 

Dr. Pfeiffer Miklós. A közjó Aquinói szent Tamás erkölcstaná-
ban. Kassa. 1914. 20 f. 

Ugyanaz. Tömeglélektan és háború. Kassa. 1915. 20 f. 
Dr. Reiner János. A Szent-lstván-Akadémia Értesítője. 1916. 

I. év. 1. szám. 1 kor. 60 f. 
Ernst M. Roloff, dr. Willmann Ottó s mások közreműködésével. 

Lexicon der Pedagogik. 5 kötet. Heder, Fr. 
Dr. Scheffler János. A világi papok kánoni engedelmessége. 

Budapest, 1916. Külön lenyomat a Religio 1916-ik évfolyamából. 
Dr. Schütz Antal. Kiemelkedő szótársítások. Külön lenyomat a 

«Religio» 1916-iki évfolyamából. 
Stefáneum. A Kalocsai J. T. nevelő-intézet lapja. 21. szám. 

1916. 
Tábori levelek. Szerkeszti Torna István. Az «Élet» kiadása. 
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1. É R T E K E Z É S E K 

A K I S Á Z S I A I J Á N O S É S M Ű V E I . 

6. §. A János-féle iratok szerzője. 

SZENT J Á N O S apostol kisázsiai tartózkodásával szorosan össze-
függ azon kérdés, ő írta-e a neve alatt fenmaradt műveket : 

az evangéliumot, a három levelet és a Jelenések könyvét vagy 
Apokalypsist. Ezen iratok határozottan kisázsiai szerzőre valla-
nak; a hagyomány pedig azokat szent János apostolnak tulajdo-
nítja, miáltal implicite bizonyítja az apostol kisázsiai tartózko-
dását. Ha a János-féle iratok hitelesek, akkor az apostolnak Kis-
Ázsiában kellett járnia; ha pedig nem hitelesek, akkor megdől 
a kisázsiai tartózkodás egy nagy bizonyítéka s tévedésben ma-
rad a hagyomány. Viszont, ha János Kis-Ázsiában nem járt, 
akkor a neve alatt szereplő könyveket sem írhatta; ha pedig 
ott járt, ezzel a János-féle könyvek hitelességének egyik feltétele 
is adva van. 

A szabadelvű protestáns theologusok nagy része ma tagadja, 
hogy a János-féle iratokat, kivált az evangéliumot és a leveleket 
az apostol írta vagy írhatta, miértis azokat vagy János presby-
ternek, vagy a kisázsiai János tanítványainak, a presbyterekneki 
illetőleg a János-féle iskola egy vagy több tagjának tulajdo-
nítják.1 Sőt mint láttuk, azt vitatják, hogy az apostolnak Kis-

1 Az utóbbi félszázadban a protestáns theologusoknak körülbelü 
80—90 percentje az összes János-féle iratok hitelességét (az apostoltól való 
eredetét) tagadja. Azonban valamennyi János-féle iratot az apostolnak tulaj-
donítják Gebhardt és Zahn. Némelyek azokat mind vagy legalább egy részü-
ket János presbyter művének tartják. (Legalább az Apokalypsist János pres-
byternek tulajdonították : De Wette, Lücke, Bleek, Credner, Ewald, Schenke^ 
Diisterdieck, Holtzmann H. J. stb. ; Harnack szerint valamennyi művet a pres-
byter írta ; Bousset szerint az Apokalypsist János presbyter, az evangéliumot 
ennek egy tanítványa.) Mások valamennyit János apostol kisázsiai tanítványainak 
köréből (Weizsäcker), igen sokan pedig kivált az evangéliumot János presbyter 
kisázsiai iskolájából vagy általában a kisázsiai bölcselkedő és spekuláló theolo-
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Ázsiába való áthelyezése is épen a János-féle iratok apostoli 
eredetének elfogadása következtében és annak érdekében történt. 

A) Döntő bizonyíték e kérdésben is az irodalomtörténeti 
hagyomány, vagyis az ókeresztény irodalom tanúbizonysága. 
Mivel azonban itt nem tárgyaljuk ex professo a János-féle iro-
dalom eredetét és hitelességét, legyen elég csak a főbb tanukat 
röviden megszólaltatni. (A tanuknál még régibb névtelen idéze-
teket is mellőzzük.) 

1. Tanuk a János-evangélium szerzője és apostoli eredete mel-

gusok köréből (a II. század első évtizedeiből) származtatják. A tiibingai iskola 
eleinte az evangélium eredetét a II. század második felébe tette; később vissza-
hátrált a II. század elejéig. Különben a részletekben a vélemények nagyon el-
térnek. Harnack szerint a kis levelek szerzője magát presbyternek nevezi, de 
nem árulja el, hogy apostol volna. Az Apokalypsis szerzője magát egyszerűen 
Jánosnak mondja és az apostolokról teljesen objectiv hangon beszél. A ne-
gyedik evangélium egyáltalában nem lép fel azon igénnyel, hogy János apostol 
müve ; sőt a szerző magát az apostoltól mint Jézus életének tanujától meg is 
különbözteti (19, 35.) és az apostolnak már megtörtént halálát feltételezi (21, 
20—23.). Az evangelista nem más mint János presbyter, ki Jánossal, a szere-
tett tanítvánnyal szorosabb viszonyban volt s rá mint Jézus életének tanújára 
és a tőle kapott hagyományokra támaszkodik. Ily értelemben János apostol van 
a negyedik evangélium hátterében, mely csakugyan János apostol szerint vagy 
az ő tanítása után írt evangélium. Az evangelista azért nem nevezi őt meg, 
mert maga is János nevet viselt. János presbyter írta az Apokalypsist is, Do-
mitian uralkodásának vége felé ; az evangéliumot és a leveleket pedig Kr. u. 
80—110. közt. Az evangélium 21. fejezetének szerzője ugyanaz, aki az első 
húsz fejezeté. Később — mindenesetre Jusztin előtt — némely presbyterek 
talán szándékosan hozták forgalomba a legendát, hogy János presbyter maga 
az apostol ; s ugyanezek, kik az evangéliumban a homályos «mi» alatt rejtőz-
nek s a 21, 24. verset beszúrták, az evangéliumot is utólagosan az apostolnak 
tulajdonították és nem vették észre, hogy ezáltal ellentétbe jöttek a 21, 23. 
verssel, mely az apostol halálát feltételezi. Megjegyzendő, hogy Harnack ezeket 
csak mint föltevést vagy véleményt adja elő. (Chronol. I. 675—680.) Ujabban 
Harnack véleményét kissé módosítja. Eszerint János presbyter írta a két kis 
levelet s igen valószínűleg az első levelet és a negyedik evangéliumot ; ső t 
neki lehet tulajdonítani s Jelenések könyvét is, mely a hét levélen kívül egy 
vagy több zsidó apokalypsis keresztény átdolgozását foglalja magában. Később 
a presbyterek a János-féle müveket elterjesztették s János presbyterből való • 
szinűleg szándékosan apostolt csináltak, vagy legalább is nem akadályozták e 
tévedést. (Mission und Ausbreitung des Chr. 81. 1.) Weizsäcker valamennyi 
János-iratot szent János apostol kisázsiai tanítványainak köréből, mintegy az 
ő iskolájából származtatja. (Das apostolische Zeitalter. 486. 516. s k. 539. s k.) 
Bousset szerint a negyedik evangélium Kis-Ázsiában készült s a benne említett 
tanú a kisázsiai hosszúéletű János (Ján. 21, 22. s k.), a két kis levél presby-
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lett. Egy vatikáni kódex a negyedik evangélium latin elő-
szavában mondja: «János evangéliuma ki lett nyilatkoztatva és 
az egyházaknak adatott még János életében, miként a hierapolisi 
Papias, János kedves tanítványa, az exoterikában (valószínűleg 
exegetikában) közölte.» (Cod. Vatic. Alex. Nr. 14. Bibi. Lat. 
saec. IX.) 1 — A Muratori-kánon (Kr. u. 180. körül) világosan 
kimondja, hogy «a negyedik evangélium — szerzője — János 
tanítvány». (9. sor.) S azután elbeszél egy, az evangélium ere-
detére vonatkozó legendát. — Irenaeus (f 202.) az evangélium 
több helyét idézi és egy helyen mondja: «Azután János, az Úr 
tanítványa, ki az ő kebelén nyugodott, maga is kiadta az evanr 
géliumot, mikor az ázsiai Efezusban tartózkodott». (Adv. haer. 
III. 1, 2.). — Alexandriai Kelemen (f 215. körül) írja: «János az 
(evangélisták közt) utolsó, midőn látta, hogy az evangéliumok-
ban a (Krisztus) testére vonatkozó dolgok (xà aw^axoiá) vannak 
előadva, barátai ösztönzésére és a Szentlélek sugallatára szel-
lemi (Tiveu^axixóv) evangéliumot írt». (Eusebiusnál, H. E. VL 
14, 7.). — Tertullián (kevéssel 200. után) mondja: «A hitet köz-
lik velünk az apostolok közül János és Máté, az apostoli férfiak 
közül Lukács és Márk». (Adv. Marc. IV. 2. v. ö. 5.). — Orige-
nes (f 254—55.) János evangéliumához kommentárt írt, mely 
részben fenmaradt. (Migne, P. G. XIV.) — Eusebius (f 340. kö-
rül) szerint szent János apostol evangéliumát minden egyház 
ismerte és elfogadta. (H. E. III. 24, 2. stb.) — Szent Jeromos 
(f 420.) beszéli, hogy János a szeretett apostol utoljára írta 
evangéliumát, az ázsiai püspökök kérésére, főleg Cerinthus és 
az ebioniták ellen, Krisztus istenségének bizonyítására és a 
többi evangélium pótlására. (Vir. ill. 9.) 

A II. századi eretnekek közül a gnostikusok (Basilides, Va-
lentin, Herakleon) és a montanisták az evangéliumot használták, 

terje, aki azonos a Papiasnál és Polykárpnál említett presbyterrel, s aki lehet 
hogy mint ifjú Jeruzsálemben lézust ismerte, de igazi tanítványa nem volt. Az 
evangéliumot azonban nem ez a presbyter írta, hanem jóval ennek halála után 
egy tanítványa. Az Apokalypsis szerzője is János presbyter volt, ki forrásokból 
dolgozott. (Offenb. Joh. 41. 44. s k.) Jülicher is tagadja, hogy a János-féle 
iratokat az apostol írta, de a szerző kérdésében nem foglal határozottan állást. 
Az evangéliumot valami ismeretlen és jelentéktelen (szyriai) szerző művének 
tartja. (Einleitung, 382. s kk.) 

1 Gebh. Harn. Zahn, Patr. ap. op. II. 1. 101. skk. Funknál, Patr. 
apóst. I. 373. 
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sőt Herakleon kommentárt írt hozzá. — Csak egy ellenmondás 
történt tudtunkra az őskeresztény korban a negyedik evangélium 
ellen. Az alogosok egyébként meglehetős homályos szektája 
vagy iskolája a II. század végén szent János összes műveit, köz-
tük az evangéliumot is elvetette és valamennyit Cerinthusnak 
tulajdonította. (V. ö. Epiphan. Adv. haer. 51, 3. és 32. skk., 
Philastr. Haer. 60. Augustin. De haeres. 30.) Azonban ez csak 
polemikus állítás volt, melynek támogatására tanúbizonyságok-
kal nem rendelkeztek. Úgy látszik a János irataira hivatkozó 
montanismust akarták fegyverétől megfosztani. 

2. A levelek szerzője mellett. János I. levelét az apostolnak 
tulajdonítják : a Muratori kánon (27. skk. 68. s. k.), Irenaeus (Adv. 
haer. III. 17, 5. 8.), Alex. Kelemen (Strom. II. 15. Migne 8, 1004.), 
Tertullian (Praescr. 33. De pudic. 19. Adv. Prax. 15.), Origenes 
(In Jos. hom. 7, 1.), Eusebius (H. E. III. 25, 2.), Jeromos (Vir. 
ill. 9.) stb. A II. és III. egyébként deuterokanonikus levél apos-
toli eredetéről is tanúskodnak a Muratori kánon (28. 68. s k.), 
Irenaeus (I. 9, 3. III. 17, 8.), Alex. Kelemen (Strom. II. 15.), 
Tertullián (De pudic. 19. Praescr. 33.), Origenes (In Jos. hom. 
7, 1.), Eusebius (Demonstr. evang. III. 5. Migne 22, 216.), Jero-
mos (Ep. ad Paulin. 8.) és mások. Máshol azonban Jeromos a 
két kis levelet János presbyternek tulajdonítja. (Vir. ill. 9.) A két-
ségek oka egyrészt az volt, hogy a szerző magát «a presbyter-
nek» nevezi, másrészt a levelek jelentéktelen tartalma, amely 
miatt a régiek nem igen idézték és emlegették. 

3. Ami az Apokalypsis szerzőjét illeti, Jusztin (140—150. 
körül) világosan kimondja, hogy «János egyik a Krisztus apos-
tolai közül a neki adott kinyilatkoztatásban megjövendölte» az 
ezeréves országot. (Diai. c. Tryph. 81. V. ö. Eusebiusnál, H. E. 
IV. 18. és Jeromosnál, Vir. ill. 9.) — A Muratori kánon (180. 
körül) «János Apokalypsisát» a szent könyvek közé sorozza. (57. 
skk. 71. skk.)— Irenaeus (f 202.) az Apokalypsist gyakran idézi 
és magyarázza és többször világosan Jánosnak «az Úr tanítvá-
nyának» tulajdonítja. (Adv. haer. IV. 34, 11. V. 26, 1. 30, 3. 35, 
2. stb.) — Az Acta Joannis című, valószínűleg II. századi apo-
krif apostoltörténet szerint szent János apostol látta Patmos-
ban az Apokalypsist. (Acta Joan. 14.) — Alex. Kelemen (f 215. 
körül) a könyvet többször idézi János neve alatt és szentkönyv 
gyanánt. (Paed. II. 10. 12. Strom. IV. 25. V. 6. VI. 13.) — Ter-
tullián (kevéssel 200. után) az Apokalypsist szent János apostol 
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neve alatt idézi és az ő szerzőségét védi. (Adv. Marc. III. 14. 
24. IV. 5. Praescr. 33. stb.) — Hippolytus (f 236—237-ben) 
világosan mondja, hogy János apostol Patmosban látta az Apo-
kalypsist (De Chr. et antichr. 36.), a könyvet pedig az apostol 
neve alatt gyakran idézi, magyarázza és Cajus ellen védi. — 
Orígenes (f 254—55.) az Apokalypsist határozottan szent János 
apostolnak, Zebedeus fiának, az Úr kebelén nyugvó tanítvány-
nak tulajdonítja. (Comment, in evang. loan. tt. I., II., V. több 
helyén; In Math. t. XVI. 6.) — Patavioi Victorinus (a III. szá-
zad végén) írja, hogy János evangélista az Apokalypsist Pat-
mosban látta. (Sehol, in Apoc. ad 10, 11. 11, 1. 17, 10.) — Szent 
Jeromos is (f 420.) világosan szent János apostolnak tulajdonítja 
a könyvet. (Vir. ill. 9. Adv. Jovin. I. 26. stb.). 

Voltak azonban a Jelenések könyvének apostoli eredetéről 
régen némi kétségek is. Az alogosok már a II. század végén 
János egyéb műveivel együtt az Apokalypsist is elvetették és 
Cerinthusnak tulajdonították. De állításukat sem tanukkal, sem 
belső érvekkel nem tudták támogatni; az egész csak a monta-
nismus és chiliasmus elleni sakkhúzás volt. (V. ö. Epiphan. Adv. 
haer. 51, 3. és 32. skk. Philastr. Haeres. 60. Augustin. De haeres. 
30.) — Cajus római presbyter a III. század elején az Apokalyp-
sist úgy látszik szintén Cerinthus művének tartotta. (Eusebius-
nál, H. E. III. 28. és Hippolytus, Capita adv. Cajum. Bonwetsch— 
Achelis, Hippolytus Werke, I. 2. Qriech. ehr. Schriftst. der 
preuss. Akad. Leipzig, 1897. 239—247.) De ez is a montanis-
mus elleni vita hevében történt. — Alexandriai szent Dénes 
(a III. század közepén) határozottan megtámadta az Apokalypsis 
hitelességét a könyv betűszerinti magyarázatára támaszkodó 
chiliasmus (Nepos) elleni vitában. Azonban csupa belső érvek-
ből okoskodott, egészen a modern bibliakritika módszerével. 
A könyvet valami ismeretlen Jánosnak tulajdonítja. (Lib. II. de 
promissionibus, fragm. 3—7. Eusebiusnál, H. E. VII. 25. v. ö. 
III. 28.) — Eusebius (f 340. körül) ingadozott az apostol és 
János presbyter szerzősége közt, de az utóbbihoz hajolt s a 
könyvet úgy az egyhangúlag elfogadott mint a hamis szent-
könyvek közé feltételesen besorozta. (H. E. III. 24. s k. 39, 6. 
Chron. ad an. 14. Domit.) Dionysius véleményét kivált a palesz-
tinai és szyr egyházban egy ideig sokan követték. Mindezen 
kétségek azonban nem történeti, hanem dogmatikai okokra, név-
szerint a könyv állítólagos (20. fej.) chiliasmusára és e tan érdekében 
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történt kizsákmányolására támaszkodtak. Ki akarták venni a 
chiliasmus kezéből a legerősebb fegyvert s azért belekötöttek a 
könyv tekintélyébe. De a nyugati egyházban (Cajustól eltekintve) 
soha sem voltak a könyv apostoli eredetéről kétségek; keleten 
sem voltak (máshol mint az alogosoknál) a III. század közepéig, 
s azontúl is megoszlanak a vélemények, míg végre győzött a 
könyv apostoli eredetét bizonyító őskeresztény hagyomány. 

B) A János-féle iratok apostoli eredetének ezen világos 
bizonyságaira a túlzó kritika azt feleli, hogy a hagyomány e 
kérdésben nagyot tévedett. Mert eltekintve attól, hogy a hagyo-
mány nem egyhangú, mint láttuk, maga a János-féle iratok ter-
mészete is kizárja, hogy azok az apostol művei volnának. Lehe-
tetlen, mint mondják, hogy a negyedik evangéliumot és a vele 
összefüggő I. levelet ugyanazon szerző írta volna, mint a tőlük 
teljesen különböző, sőt velük sok tekintetben ellentétes Apoka-
lypsist.1 Azonkívül valamennyi könyvnek természete kizárja, 
hogy azokat az apostol írta volna; a II. és III. levél meg nyíl-
tan a presbyter művének mondja magát. A közös szerző ellen 
és az apostol szerzősége ellen bizonyítékul hivatkoznak azokra a 
jelenségekre, melyekre már Alexandriai szent Dénes rámutatott 
s azokat bővebben kifejtik, tudományosan megokolják és új ér-
vekkel bővítik. 

1. Annak bizonyságául, hogy az evangéliumot (az I. levél-
lel együtt) és az Apokalypsist ugyanazon ember nem írhatta, 
hivatkoznak először is a két könyv ellentétes gondolkozásmód-
jára, jellegére és stílusára. Az evangelista nyugodt, szelíd el-
beszélő és bölcselkedő, az Apokalypsis szerzője csapongó kép-
zeletű és heves lelkű költő. A dolog csakugyan ilyenformán van, 
de ezt a két könyv különböző természete, a műfaj és a cél külön-
félesége magyarázza meg. Hiszen az egyik történet, a másik 
meg apokalypsis, vagyis jelképes látomásokba és költészetbe, 

1 Ez az állítás a bibliakritikának már mintegy dogmájává lett. (így vé-
lekedtek: Züllig, De Wette, Lücke, Baur F. Chr., Bleek, Reuss Ed., Hilgen-
feld, Davidson, Renan stb., általában a tübingai iskola ; újabban is sokan, pl. 
Bousset, rendesen azok is, kik az Apokalypsis egységét tagadják, pl. Völter, 
Weizsäcker, Jülicher stb.) Még inkább megengedték, hogy az Apokalypsist 
János apostol írhatta, mint az evangéliumot. (így már Züllig, Baur F. Chr., 
Zeller, Schwegler, Hilgenfeld, Davidson, Renan stb.) De olyanok is akadtak, 
kik az evangélium igazciműségét fogadták el s az Apokalypsisét tagadták. 
(De Wette, Lücke, Bleek, Ewald, Düsterdieck és mások.) 
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sőt drámai jelenetekbe öltöztetett jövendölés, mely a próféták 
stílusát utánozza s tárgyával szerzőjét a képzelet és indulatok 
terére ragadja. De már az Apokalypsis leveleinek jellege sokkal 
közelebb áll az evangéliumhoz és kivált a János-féle levelekhez. 
Azt is tekintetbe kell venni, hogy a könyvek más körülmények 
és hangulatok közt keletkeztek. 

Azt mondják továbbá, hogy mások a két fő könyv eszméi 
és tanai, kivált más, sőt ellentétes mindegyiknek a theologiája. 
Az evangélium erősen zsidóellenes könyv, míg az Apokalypsis 
zsidóérzelmű. Az evangélium messiása kegyes üdvözítő, az Apo-
kalypsisé büntető és bosszúálló biró. Az evangélium csak Krisz-
tus szellemi és belső eljöveteléről (parusia) s az Isten szellemi 
és túlvilági országáról beszél, a Jelenések könyve testi, látható 
eljövetelt, sőt ezeréves földi országot ígér. A Jelenések könyvé-
ben Róma és császárja az antikrisztus, a levelekben a krisztus-
tagadó eretnekek az antikrisztusok. Az evangéliumban az an-
gyalok és az ördög ritkán említtetnek, az Apokalypsisban 
nagy szerepet játszanak. Ezek a tárgyi ellentétek azonban mes-
terségesen vannak kiélezve. Az evangélium gondolkozásmódja 
és nyelve is zsidó szerzőre vall. Akiknek ellensége, azok nem a 
zsidók általában, hanem a júdeai hivatalos zsidóság, a jeruzsá-
lemi intéző körök, Jézus ellenségei. Különben is mikor az evan-
gélium készült, a zsidó nemzet már megszűnt és János apostol 
Kis-Ázsiában némileg elgörögösödött, a túlnyomólag pogányok-
ból lett keresztények pedig ellentétbe jutottak a hitetlen zsidó-
sággal, melyről már mint idegenről, sőt ellenségről beszélhettek. 
Viszont az Apokalypsis ószövetségi képekben és a zsidó apoka-
lyptika hagyományos nyelvén beszél, a zsidók alatt tulajdon-
képen a szellemi Izraelt érti s az Isten országát és az üdvösséget, 
mint az egykorú zsidók közül sokan, minden népre kiterjeszti. 
Ha más tanokat domborít is ki, mint az evangélium, azért van-
nak a kettőnek jellemző közös eszméi, pl. a Logos, Krisztus 
istensége, a Bárány, az élő víz, a feltámadás, stb. Hogy a mes-
siás más oldalról mutatkozik be az evangéliumban mint az Apo-
kalypsisban, az a két könyv tárgyának és céljának folyománya: 
amaz a megváltás történetét írja le oktató és erkölcsjavító cél-
ból, emez viszont Isten Ítéletét és büntetését festi. Különben az 
itélő, büntető messiás és látható parusia az evangéliumban 
sem hiányzik, s viszont az Apokalypsis is beszél szellemi és 
belső parusiáról. Az utóbbinak ezeréves országa pedig képle-
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tesen az egyházat jelenti. Az antikrisztust a János-féle levelek 
tágabb és inkább szellemi értelemben veszik, az Apokalypsis 
pedig történeti értelemben veszi és jelképesen írja le; de a két 
értelem jól összefér. Az evangéliumban tények és tanok vannak, 
ahol kevés dolga van az angyaloknak és ördögöknek; ellenke-
zőleg az Apokalypsis drámaszerű mű, melyben szereplőkre és 
Isten akaratának végrehajtóira van szükség. 

Hivatkoznak továbbá az evangélium és a Jelenések nyel-
vének nagy különbségére; az előbbi, mint mondják, tiszta és jó 
görög, az utóbbi nagyon zsidós és hibás. Mások a kettőnek jel-
lemző szavai és kifejezései s eltér azok theologiai műnyelve. 
Annyi igaz, hogy az Apokalypsis és a többi könyv nyelve közt 
feltűnő különbség van; bár sokan túlozzák a dolgot, mert pl. 
hebraismusok az evangéliumban is bőven találhatók. A meg-
levő különbségeket néha megmagyarázza a könyvek természete 
és stilusa s azon tény, hogy az Apokalypsis a próféták és a 
zsidó apokalyptika műnyelvét erősen használja és utánozza. Az 
is lehet, hogy szent János az evangélium fogalmazásában vala-
mely jó görög tanítványának segítségét vette igénybe vagy a 
könyvet vele átnézette. Hasonló eset van tudvalevőleg a Zsi-
dókhoz írt levélnél. Egyébiránt nem hiányzanak az Apokalypsis 
és a többi könyv nyelve közt az érintkezések, i 

2. Sőt a szabadelvű bibliakritika tovább megy és azt 
vitatja, hogy a János-féle könyvek nemcsak hogy mind egy és 
ugyanazon szerzőtől nem származhatnak, hanem szent János 
apostol müve tulajdonképen egyik sem lehet. 

Ami először is az evangéliumot és a hozzátartozó /. levelet 
illeti, azok szerzője nem nevezi meg magát s egy szóval sem 
állítja, hogy ő az apostol volna, sőt az evangélium tartalma és 
nyelve ezt ki is zárja. Eltekintve azon helyektől, ahol az író 
János apostolról nemcsak harmadik személyben, hanem mint 
idegen személyről beszél (pl. 13, 23—25. 18, 15. 19, 26. s k. 20,. 
2. s kk. 21, 7. 20.), ami utóvégre erős objektív színezés is lehet,, 
különösen feltűnők a következő helyek. Az író világosan meg-
különbözteti magát a keresztrefeszítés tanujától: «aki látta, tanú-
ságot tett és igaz az ő tanúsága, és ő tudja, hogy igazat mond, 
hogy ti higyjétek». (Ján. 19, 35.) Vagy az evangélium záradé-
kában ezt olvassuk János apostolról: «Ez a tanítvány, aki tanú-

1 Sok ilyen érintkezést sorol fel pl. Bousset, Offenbar. 178. s k. 
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ságot tesz ezekről és ezeket írta; és tudjuk, hogy igaz az ő 
tanúsága». (21, 24.) E helyek azt a benyomást teszik, mintha a 
szerző vagy szerzők csak János apostol tanúsága alapján írtak 
volna, de tőle különböznének. Azonban mindkét helyet lehet 
úgy fogni fel, hogy a történetíró egyénisége teljesen háttérbe 
akar vonulni és magáról tárgy gyanánt beszél. Különben nem 
lehetetlen, hogy a fentebbi helyeket (19, 35. és 21, 24.) János 
tanítványai kissé átalakították, sőt az utóbbit (21, 24. s k.) katho-
likus részről is némelyek a tanítványoktól származó adaléknak 
tekintik.1 

Általában az evangélium és az I. levél arra vall, hogy a 
szerző Jézus életének szemtanuja volt. Erre mutatnak a könyv-
nek a legapróbb részletekre is kiterjedő pontos és eleven elbe-
szélései. A szerző jól ismeri Palesztina földrajzát, Jeruzsálem 
városát és a zsidók szokásait. Látszik, hogy palesztinai zsidó 
eredetű ember volt, nem pedig kis-ázsiai. Amit némelyek a 
szerző tájékozatlanságának bizonyságául felhoznak (hogy Kaifást 
«azon évi» főpapnak nevezi, hogy nem létező községeket — 
Jordánon túli Bethániát, Sichart és Aenont — említ, stb.) az 
semmit sem bizonyít. A szerző állítólagos zsidógyülöletére meg-
feleltünk fentebb. Ján. 1, 14. pedig feltételezi, hogy a könyv 
szerzője maga a tanú. Az I. levélben első személyben beszél 
akkor is, amikor Jézus életének tényeiről tanúskodik. (Ján. I. 1,1. 
s kk. 4, 14.) Az evangéliumban Ker. szent Jánost a «keresztelő» 
jelző nélkül említi, tehát János apostoltól nem különbözteti meg, 
mint a többi evangélium. Feltünőleg kerüli János apostolnak és 
fivérének Jakabnak említését, amit nem lehet máskép, mint a 
szerző irói szerénységéből magyarázni. Ahol kénytelen magát 
említeni, ott vagy csak egyszerűen a tanítványnak nevezi magát 
(1, 35. 18, 15. 21, 23. sk.), vagy hozzáteszi: akit Jézus szeretett 
(13, 23. 19, 26. 20, 2. 21, 7. 20.). Az evangélium záradéka (21, 
24.) határozottan a szeretett tanítványt nevezi a könyv író-

1 Bisping és mások a 21, 24. s k. jánosi eredetét is védik. (Bisping, Er-
klärung des Ev. nach Johann. II. Aufl. Münster, 1869. 470. 1.) Belser szerint 
azonban Ján. 21, 24. s k. János presbytertől származik. Az ő keze nyoma van 
5, 3. b—4. 7, 53—8, 11. és 19, 35. is. (Belser, Einleit. 38. 335.) A többes 
első személyben (oíSajisv 21, 24.) Aristion, János presbyter ( = a két névtelen 
tanítvány 21, 2.) és az apostol más tanítványai rejlenek. A záró versekben 
ezek erősítik, hogy a 21. fejezetet is János apostol írta. (Einleit. 38. 330. 
335. s k.) 
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jának. Már pedig Jézusnak három legkedvesebb tanítványa volt 
Péter, id. Jakab (Zebedeus fia) és János; azonban a szeretett 
tanítvány könyvünkben Pétertől világosan meg van különböz-
tetve (13, 23. 21, 7. 20.), azonkívül pedig hosszúéletű volt (21, 
23.), ami a korán megölt id. Jakabról nem mondható: tehát ez 
a szeretett tanítvány csak János lehet, amiről a hagyomány is 
egyhangúlag tanúskodik.1 

Az evangélium 21. fejezetét mindenesetre utólagosan ad-
ták a könyvhöz, mely már a 20. fejezet végén szemlátomást be 
van fejezve; de ezt az adalékot maga az apostol függeszthette 
művéhez. Ugyanis minden szövegemlékben benne van ; jellege, 
stilusa és nyelve teljesen az evangéliumé. Azonkívül e fejezet 
tartalma oly konkrét és eleven, hogy csak szemtanutói származ-
hatik. Egyik célja volt helyreigazítani azt a tévedést, mely félre-
értve Jézusnak János megmaradásáról feltételesen mondott sza-
vait, azt hitte, hogy az apostol megéri e földön a parusiát. Ez 
a félreértés természetesen csak János életében volt lehetséges; 
de már akkor megtörténhetett a helyreigazítás (21, 23.) is, akár 
az ő részéről, akár más által az ő tudtával.2 

Másik nagy ellenvetés az, hogy a negyedik evangé-
lium a görög-zsidó (kivált a Philo-féle) filozófiában és a filo-
zófiai műnyelvben jártas szerzőt tételez fel, amilyen János a 
galileai halász nem lehetett. (Ilyen görög-zsidó vallásbölcseleti 
fogalom különösen a Logos-tan.) Azonban ezek az inkább val-
lási mint filozófiai fogalmak a zsidó theologusok körében, ki-

1 Völter szerint a negyedik evangélium szeretett tanítványa, ki az utolsó 
vacsoránál az Úr kebelén nyugodott (13, 23. 21, 20.), nem más mint János-
Márk, kit az evangélista a Zebedeusfi János helyébe az apostolok közé csem-
pészett. (Völter, Mater dolorosa und der Lieblingsjünger des Johannesevan-
geliums. Strassburg, 1907. 16. s kk. 22. s k. és Die Offenbarung Johannis. Strass-
burg, 1911. 56.) A kisázsiai hosszúéletű János azonban a presbyter, ki János-
Márktól különbözik. (Mat. dol. 21. s k.) Érdekes példája a hyperkritika bizarr-
ságainak. Mások szerint a 21. fejezet hosszúéletű tanítványa (a tanú) = az ott 
említett két névtelen tanítvány egyike (21, 2.) = János presbyter. (Bousset, 
Offenb. 42. s k.) 

2 A 21. fejezetet protestáns részről igen sokan idegen kéztől származó 
hozzáadásnak tartják. Már Grotius az efezusi egyháztól vagy annak püspöké-
től származtatta. Zahn szerint is az evangélium 21. fejezetét az apostol barátai 
fogalmazták az ő megbízásából és közlései után. Az utolsó versekben ezek 
bizonyítják, hogy János apostol az egész mű szerzője. (Einleitung, II. 492. 
skk. 502.). 
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vált a diasporában el voltak terjedve s onnan a vallásos közép-
osztályba is átszivároghattak. Egyébiránt János több évtizedes 
kisázsiai tartózkodása alatt a tanultabb hívekkel és tanítványok-
kal való érintkezés folytán némi theologiai gondolkodást és a val-
lásfilozófiai nyelvből egyetmást eltanulhatott, ha tehetségesebb 
ember volt, amit nincs okunk kétségbevonni. Azonkívül nem 
szabad kihagyni a számításból a Krisztussal való érintkezést 
és az ihlettséget. 

Hivatkoznak továbbá a negyedik evangéliumnak a három 
első (synoptikus) evangéliummal való ellenkezésére, és pedig 
úgy a tények előadásában, mint a tanokban és Jézus beszédei-
nek jellegében. Ténybeli ellenkezéseket látnak pl. abban, hogy 
a negyedik evangélium (eltekintve a szenvedés-történettől) 
majdnem csupa olyan dolgokat közöl, melyek a synoptikusok-
nál hiányzanak; továbbá ellenkezést látnak Jézus nyilvános mű-
ködésének tartamában (egy év — két-három év), az utolsó vacsora 
és szenvedés napjának dátumában (húsvét napja — húsvét előtti 
nap) stb. A negyedik evangélium elvont, spekulatív dogmatikai 
tanai a synoptikusokban hiányzanak; sőt ezek állítólag nem is 
tanítják Krisztus valódi istenségét, amit a János-evangélium állít. 
Jézus beszédei egyrészt az első három, másrészt a negyedik 
evangéliumban annyira különböző jellegűek, hogy azokat egy és 
ugyanazon ember nem mondhatta. Annyi igaz, hogy a negyedik 
evangélium a többit pótolni és kiegészíteni akarja; innen a köz-
lött anyag különbözése. Ha némely helyek összeegyeztetésénél 
bizonyos nehézségek vannak is, azokat a higgadt exegesis, mely 
nem túlozza az ellentétet és nem keres a kákán is csomót, ki-
elégítően megoldja és eloszlatja. A synoptikusok azért nem fej-
tegetik bővebben Krisztus istenségét, mert mikor ők írtak, azt 
még nem támadták, mint a század végén, mikor János írt. Jézus 
erkölcsi beszédei az egyszerű galileai nép előtt, melyeket a 
synoptikusok közölnek, természetesen más jellegűek voltak, mint 
dogmatikai beszédei s a jeruzsálemi írástudókkal (theologusok 
és jogászok) tartott vitatkozásai. Egyébiránt lehet, hogy az evan-
gélisták Jézus beszédeit szabadabban közlik s így János is rá-
nyomhatta azokra kissé a maga stílusát. 

A két kis levél szerzője magát «a presbyternek» nevezi. 
De ez lehetett az apostol neve is per excellentiam, mint fentebb 
láttuk. 

Az Apokalypsisban a szerző magát világosan Jánosnak ne-
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vezi. (1, 1. 4. 9. 22, 8.) Nem mondja ugyan hogy apostol, sőt az 
apostolokról harmadik személyben beszél (18, 20. 21, 14.), de 
mondja azt, hogy Patmosban volt az Isten igéjéért és Jézus 
tanúságáért (1, 9.), ami az ősegyház egyhangú hagyománya sze-
rint az apostollal történt. Azonkívül a szerző oly tekintéllyel 
beszél a kisázsiai] egyházakhoz, ahogy csak egy apostol tehette. 
A harmadik személy pedig egyszerűen az objektiv előadás for-
mája. János-Márk szerzőségére nem lehet gondolni, mert az ő 
egyéniségével és evangéliumával az Apokalypsis még jobban 
ellenkezik, mint a János apostoléval; nem is játszott Márk Kis-
Ázsiában az apokalyptikushoz hasonló szerepet, nem is viselte a 
János nevet attólfogva hogy a görög világba kilépett. Lehetne 
azonban János presbyterre gondolni, de csak akkor, ha az apos-
tol kisázsiai tartózkodása más érvekkel teljesen meg volna 
cáfolva. 

Továbbá azt mondják, hogy a Jelenések szerzője iskolázott, 
a zsidó theologiában és apokalyptikus irodalomban járatos, sőt 
költői tehetséggel megáldott ember volt, míg az apostol tanu-
latlan volt és ilyen mű megírására képtelen. Sőt némelyek sze-
rint a szerző nem is keresztény volt, hanem zsidó, kinek művét 
a keresztény szerkesztő csak átdolgozta. Azonban a Jelenések 
könyve nem tételez fel valami külörtös tudományos képzettséget, 
csak természetes tehetséget és a zsidó vallásos irodalomban 
való olvasottságot, ami kivált a tanultabb hithirdetőkkel való 
hosszas érintkezés után szent János apostolban is meglehetett s 
melyhez még hozzájárult az isteni ihletés. Régebben nagyobb 
szerepe volt a magántanulásnak (autodidaxis), az élet iskolájá-
nak, mint ma, s a lángészt, képzelőtehetséget és művészleiket ma 
sem az iskola szüli. A könyvben található zsidó vonásokat meg-
magyarázza a szerző zsidó eredete és a zsidó források haszná-
lata A kereszténység sokat átvett a zsidóságból; azért csak a 
különleges és keresztényellenes zsidó gondolatok bizonyítanának 
zsidó szerző mellett; ilyenek pedig a helyesen értelmezett könyv-
ben nincsenek. Valódi zsidó particularismus sincs benne. A könyv 
szemlátomást keresztény szerző műve. 

A modern bibliakritika biztosra veszi, hogy az Apokalyp-
sis szerzője nem lehet az a János apostol, kit más újszövet-
ségi könyvekből és a hagyományból ismerünk, sőt egyálta-
lában apostol sem. Ez nem az Úr kebelén nyugvó tanítvány, 
nem a szeretet apostola, hanem szenvedélyes, gyűlölködő, fe-
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nyegető ember. Krisztus előtte elvont, eszményi, túlvilági lény 
s nem érzik ki, hogy őt földi testben látta és neki bizalmas 
barátja volt. Egy apostolban a történeti Jézus képe ennyire el 
nem mosódhatott és nem idealizálódhatott. A chiliasmust (20. fej.) 
sem lehet feltételezni egy apostolról. S míg más újszövetségi 
könyvek a nemzetek megtérését várják, addig az Apokalypsisban 
azok bűnhődnek és elpusztulnak, és pedig Krisztus közeli eljö-
vetele által. Mindez azonban túlzás és félremagyarázás. A sze-
retettel összefér az isteni büntetéssel való fenyegetés, valamint a 
bűnnek és az Isten-ország elvontan és jelképesen ábrázolt ellen-
ségeinek gyűlölete. Krisztus az Apokalypsisban eszményi, túl-
világi alak, mert nem a földi, történeti messiás, hanem a menny-
ben megdicsőült Krisztus, még pedig jelképekben festve. Az 
ezeréves ország a könyvben képletesen az egyházat jelenti. 
A nemzetek megtérését az Apokalypsis is tanítja (pl. 5, 9. 7, 9. 
14, 6. 21, 24.), a bűnhődéssel és pusztulással csak a gonosz vi-
lágot és megátalkodott pogányságot fenyegeti. Ami a parusia 
idejét illeti, más újszövetségi könyvek is beszélnek a lelki, tör-
téneti és diadalmas, sőt feltételesen a világvégi parusia közel-
ségéről is. (Máté 16, 28. 24, 34. 36. 42. skk. Márk 8, 39. Luk. 
9, 27. Ján. 14, 16. 18. skk 23. 28. 16, 7. 16. v. ö. továbbá Jelen. 
3, 20. 19, 11—21. 22, 17. stb.) Könyvünket is lehet úgy érteni, 
hogy az néha csak Krisztus lelki eljöveteléről, máskor pedig 
csak a történeti és diadalmas parusia (az Isten országának el-
terjedése, győzelme és Róma bukása) közelségéről beszél, de a 
világvégi dicsőséges parusia idejét ép oly bizonytalanságban 
hagyja, mint más újszövetségi könyvek. A parusia különféle 
alakjai1 a próféta lelki szemei előtt a prófétai távlatban össze-
folynak, ép úgy, mint ahogy az egykorú zsidó apokalyptikában a 
messiási ország különböző alakjai és nyilvánulásai összeolvadtak. 

Arra is hivatkoznak, hogy az apokalypsisok álnevűek, 
pseudonymek szoktak lenni. Igaz, hogy rendesen olyanok, de 
nem okvetlenül. Lehetnek igazcimű apokalypsisok is, amilyen 
pl. Hermas Pastora. Az apokrif apokalypsisok persze pseudo-
nymek és régi emberek neve alatt lépnek fel, hogy utólagos 
jövendöléseik látszólagos teljesedése bizalmat ébresszen a jövőre 
vonatkozó jóslataik iránt. Semmi értelme sem volna azonban 

1 A parusia fajairól 1. Székely, A hegyi beszéd magyarázata. Budapest, 
1913. 37—43. 1. 
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annak s nincs is rá példa, hogy élő vagy nemrég elhalt ember 
neve alatt írjanak hamis apokalypsist, ami kizárná a mult törté-
nelemnek jövendölésszerú elbeszélését, és az álszerzőt a lelep-
lezés veszedelmének tenné ki. Már pedig könyvünk kétségkívül 
az első század végén készült, János apostol életében, vagy a me-
részebb vélemények szerint is kevéssel halála után, s épen azon 
kisázsiai egyházakhoz van intézve, melyek közt akár János apos-
tol, akár a másik János működött, s ahol legjobban tudták, volt-e 
az apostol náluk és Patmosban s látott-e visiókat vagy nem. 

Az utóbbi évtizedekben (a nyolcvanas évek óta) azt is 
vitatják, hogy az Apokalypsis nem egységes mű, hanem néme-
lyek szerint egy ősapokalypsis (Grundschrift) van benne ismé-
telt adalékokkal bővítve (Völter), mások szerint egy zsidó apo-
kalypsis van keresztény kéztől átdolgozva (Vischer, Harnack), 
mások szerint az egész könyv különféle zsidó vagy keresztény 
művekből vagy töredékekből, részben talán mythologiai ele-
mekből összeszerkesztve (Weyland, Spitta, Erbes, Weiss J., 
Gunkel stb.), ismét mások szerint egy keresztény vagy zsidó 
apokalypsisbe vannak régibb idegen művek és töredékek bele-
szőve (Weizsäcker, Sabatier, Rauch stb.). Ha a mű ilyen toldott-
foldott volna, akkor persze szó sem lehetne arról, hogy a könyv 
egészben János apostol vagy akár a presbyter műve; legfeljebb 
egyes részeket vagy a szerkesztést lehetne nekik tulajdonítani. 
Ezen vélemények azonban nagyrészt előítéleten, képzelődésen és 
kritikai önkényen alapulnak. Az állítólagos szakadások, toldások, 
az egyes részekben eltérő eszmék, tanok és történelmi hátterek 
stb. részint ráfogások, részint túlzások, részint hamis magya-
rázatból erednek s más helyesebb magyarázat mellett eltűnnek. 
A könyv egységes és tervszerű szerkezetén, a részek sokszoros 
összefüggésén, a gondolatkör és tanok lényeges azonosságán, az 
egész mű egyforma nyelvén pedig minden ilyen szétdarabolás 
kísérlete hajótörést szenved. Csak annyi igaz, hogy a könyv 
szerzője forrásokat használt, a prófétákon kívül az apokalyptikai 
hagyományt és talán irott műveket is, melyekből képeket, for-
mákat és fogalmakat kölcsönzött, de azokat nagy önállósággal dol-
gozta fel s velük saját keresztény gondolatait és tanait fejezte ki. 

Azon föltevés, hogy egyik vagy másik János-könyvet a 
presbyter írta, dogmatikai nehézségbe nem ütköznék. A szerző-
ség magában véve nem dogmatikai, hanem történelmi kérdés; 
legfeljebb összefügghet bizonyos dogmatikai kérdésekkel. Az 
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ihletett szerzőnek nem kell okvetlenül apostolnak lenni; tudjuk, 
hogy más újszövetségi könyveket is írtak apostoltanítványok, t. i. 
Márk és Lukács. És János presbyter ha létezett, ezekhez hasonló 
apostoltanítvány, valószínűleg János tanítványa és bizonyára 
szent férfiú volt. Sőt ha Papias szövegének igaza van abban, 
hogy ez a presbyter magának az Úrnak tanítványa volt, akkor 
mint szemtanú még előnyben is volna Márk és Lukács felett. 
A János-könyvek sugalmazását és kánoni tekintélyét tehát a 
presbyter szerzősége nem zárná ki. De nem igazolható ez tör-
ténelmileg. Maga a János presbyter léte, mint láttuk, ha való-
színű is, de nem egészen bizonyos. Arról, hogy e könyvek a 
presbyternek megfelelnek vagy az apostolnál jobban megfelel-
nek, beszélni nem lehet, mert nem tudjuk, legfeljebb sejtjük 
vagy föltételezzük, hogy milyen volt a presbyter. Olyan érvek, 
melyek kizárnák azt, hogy a könyveket szent János apostol 
írhatta, nincsenek, sőt van sok olyan hely és jellemvonás is 
bennük, mely inkább az apostolra vall mint a presbyterre. (Az, 
hogy az evangélium és az I. levél szerzője Jézus életének szem-
tanúja volt, nem volna döntő érv János presbyter ellen, mert 
Papias szerint ő is Jézus tanítványa volt.) Ami nehézségek a 
János-iratok körül felmerülnek, azoknak más megoldása is lehet-
séges, és nem szükséges miattuk a vitás János presbyter szerző-
ségéhez folyamodni. Legfeljebb az evangélium eltérő stílusának 
megmagyarázására tenne jó szolgálatot azon föltevés, hogy azt 
az apostol valamely tanítványával, pl. a presbyterrel fogalmaz-
tatta, aki esetleg a 21. fejezetet vagy annak utolsó verseit is 
hozzáadta a könyvhöz. A kis levelek szerzőjének presbyter neve 
vagy cime szent János apostolra is ráillik és vonatkozhatik, mint 
láttuk. Hogy Kis-Azsiában János apostolnak tanítványai és pres-
byterek éltek, az igaz; de ezek nem voltak Jézus életének szem-
tanúi, amilyen az evangélium és az 1. levél szerzője volt, sem 
akkora tekintélyük nem lehetett, amilyet a János-féle iratok fel-
tételeznek. Minden belső érvnél erősebb azonban az ókeresztény 
irodalom tanúsága, mely ezen iratokat csaknem egyhangúlag az 
apostolnak tulajdonítja vagy apostoli eredetüket legalább is fel-
tételezi. 

* * * 

Az előadottakból ha nem is teljesen bizonyos, de igen 
valószinú, hogy Papias két Jánost különböztet meg: az apostolt 
és a presbytert, akiről más őskeresztény források is tudnak s aki 
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mindenesetre Kis-Ázsiában élt. Az érvek, melyeket János pres-
byter léte ellen felhoznak, nem döntők. Amellett pedig, hogy 
János apostol mindvégig Palesztinában élt vagy ott épen vér-
tanúságot is szenvedett, semmi komoly bizonyíték nincs ; ellene 
pedig tiltakozik és az ő efezusi tartózkodását csaknem egyhan-
gúlag bizonyítja, illetőleg az efezusi Jánost az apostollal azono-
sítja az ókeresztény irodalom: Polykarp(Irenaeusnál), Polykrates, 
az Acta Joannis, Irenaeus, Alex. Kelemen, Tertullián, Epiphanius 
stb., sőt még Eusebius és Jeromos is. Szent Pált kivéve egyet-
len apostol élettörténete mellett sincsenek oly számos, oly régi 
és erős tanúbizonyságok, mint szent János kisázsiai élete mel-
lett. S körülbelül ugyanazon tanuk, akik az efezusi tartózkodást 
bizonyítják, egyszersmind a János-féle iratokat is szent János 
apostolnak tulajdonítják. 

Az ősegyháznak ezen sok tanutói bizonyított hagyománya 
szerint tehát szent János apostol öregségében Kis-Ázsiában élt s 
ő írta a János-féle iratokat. Azért ha János presbyter létezett, 
csak az öreg János apostol mellett lehetett, valószinűleg mint 
tanítványa, és semmi alapos ok nem szól amellett, hogy ezt a 
presbytert a János-féle iratok, különösen a negyedik evangélium 
szerzőjének tartsuk, sőt ennek ellene szól az első keresztény 
századok egyhangú tanúbizonysága. Hogy pedig ő lett volna a 
patmosi száműzött próféta és az Apokalypsis szerzője, annak is 
ellenmondanak a régi tanúk, és magában a könyvben sincs 
semmi, ami a presbyter szerzőségét jobban ajánlaná, mint az 
apostolét. 

A hagyomány tehát a János-kérdésben szilárdan áll. S iga-
zán tudományos vakmerőség vagy könnyelműség és a történeti 
kritika elfajulása az, hogy a XIX—XX. század egy pár bizony-
talan eredetű és homályos szöveg vagy puszta föltevések alap-
ján akarja az apostolok tanítványaival még érintkező II. századot 
és az egész keresztény ókort puszta ténykérdésben tévedéssel 
vádolni, s jobban akarja tudni, hány és melyik János volt Kis-
Ázsiában s melyik írta vagy nem írta a neve alatt szereplő 
könyveket, mint azok, akik a kisázsiai Jánost még személyesen 
vagy tanítványai értesítéséből ismerték. 

Budapest. (Vége). Dr. Székely István. 
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(Oal. 2, 11—14.). 

Az ŐSKERESZTÉNYSÉG életének s vele az egyenlőség, testvériség, 
L szabadságeszme történetének példátlanul ünnepélyes moz-

zanata, az egész világtörténelem alakulására döntő kihatású perce 
rejlik szent Pál apostolnak a galatákhoz írt ezen kijelentése 
mögött: «Midőn KéfásAntiochiába jött, szemtől-szembe ellene ál-
lék, mert méltó volt a feddésre. Mert mielőtt némelyek Jakab-
tól jőnének, a pogányokkal evék; mikor pedig eljöttek, vissza-
voná magát és elválék, félvén azoktól, kik a körülmetélkedés-
ből valának. És megegyezének tettetésében a többi zsidók is, 
úgy hogy azoktól Barnabás is azon tettetésre viteték. De mikor 
láttam, hogy nem járnak egyenesen az evangélium igazsága 
szerint, mondám Kéfásnak mindnyájuk előtt: Ha te, zsidó lévén, 
pogányul élsz és nem zsidó módon, minek erőlteted a pogá-
nyokat zsidó módon élni?» (Qal. 2, 11—14.). 

Valamint a katholicizmus és ariánizmus 4. századi ôfiooôaioç 
és ópotouatog küzdelmében nem a Madáchtól kipécézett kis «i» 
betű különbségről (1. Ember tragédiája VII. szín, 1546. sor) 
volt szó, hanem az Úr Jézus istenségének vagy teremtményvol-
tának e kis jottán muló elismeréséről, tehát ég és föld távol-
ságú elvi különbségek összeegyeztetéséről: úgy szent Pál neve-
zetes antiochiai szembeszállása nem valami kicsinyes kanapé-
pörnek eredménye volt, hanem azon alapvető dogmatikai elv-
nek a gyakorlati érvényesítéséből fakadt, mely szerint Krisztus 
megváltói halálának végtelen érdemeiben fajkülönbség nélkül 
minden ember részesült. Arról volt szó, továbbra is fenmarad-
hat-e s a gyakorlati életben érvényesíthető-e a cseppnyi zsidó-
ságot^a pogány nemzetek tengerétől a kínai falnál is jobban és 
állandóbban elválasztó partikularizmus, mely a mózesi törvények 
és a hozzá fűződő farizeusi hagyományok folyományaképen csak 
a zsidóknak biztosított teljes polgárjogot az «Isten országában» ; 
a pogányokat pedig vagy teljesen kizárta belőle vagy legfölebb 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 3 8 
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másodrangú polgároknak ismerte el a belépőket. Fentartani a 
körülmetélés szertartását s az étel-törvényeket a kereszténység-
ben annyi volt, mint lemondani a világ meghódításáról. Mert 
bizonyosra vehető volt, hogy a világ sohasem lesz zsidóvá 
előbb, hogy annak közvetítésével aztán kereszténnyé lehessen. 
Nem volt remény arra, hogy a világuralmat gyakorló római a 
Tacitustól «gens teterrima»-nak, rongyos csőcseléknek nevezett 
zsidóság vallási igáját nyakába vegye. A 49—51 között tartott 
jeruzsálemi zsinaton az apostolok azt határozták és írták a po-
gányságból megtérteknek: «Tetszett a Szentléleknek és nekünk, 
hogy semmi több terhet rátok ne rakjunk, hanem csak e szük-
ségeseket : hogy megtartóztassátok magatokat a bálványoknak ál-
dozottaktól, a vértől és a fojtott-tól és a paráznaságtól. Melyek-
től ha megőrzitek magatokat, jól teszitek». (Ap. csel. 28, 29.). 
Az apostoli határozat első felében kimondott dogmatikus igaz-
ság és a második felében megállapított ideiglenes érvényű 
«modus vivendi» olvasásakor a pogány keresztények «örvendé-
nek a vigasztaláson». (Ap. cs. 31.). 

De örömüket csakhamar megzavarta túlságos engedékeny 
viselkedésével Péter apostol, midőn a túlzó zsidózók kedvéért 
«visszavoná magát és elválék azoktól» s ezen másokat is magá-
val ragadó tettetésével igazolni látszott a zsidózók azon hitét, 
hogy az összes zsidó törvények betartása az üdvösségnek nél-
külözhetetlen feltétele. Csak viselkedésével keltette ugyan e tév-
hitet, nem pedig elvi helyesléssel. Hiszen csak kevéssel előbb, a 
jeruzsálemi zsinaton ő volt az, aki hangoztatta: «Atyámfiai! 
férfiak! ti tudjátok, hogy régidő óta az Isten miközülünk en-
gem választott, hogy az én szám által hallják a pogányok az 
evangélium igéjét és higyjenek. (1. Kornélius százados megtéré-
sét, Ap. cs. 10.). És az Isten, ki a sziveket ismeri, bizonyságot 
tett, Szentlelket adván nekik, úgy, mint nekünk is; és semmi 
különbséget nem tett közöttünk és közöttük, hit által megtisz-
títván az ő szivüket. Most tehát minek kisértitek az Istent, hogy 
a tanítványok nyakára igát tegyetek, melyet sem atyáink, sem 
mi el nem viselhettünk? sőt inkább hisszük, hogy az Úr Jézus 
kegyelme által üdvözülünk mi (zsidók), mint azok is (t. i. a po-
gányságból megtértek). (Ap. cs. 7—-11.). 

A nomista (Mózes törvényeit hajszálig betartó) zsidóságnak 
kedvező antiochiai viselkedésével azonban a zsinaton hangozta-
tott elve ellenére azon alternativa elé állította a pogány keresz-
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tényeket, hogy vagy lemondjanak a mózesi törvény betartásától 
őket felmentő privilegiumjukról, amire azonban nem voltak kap-
hatók vagy pedig lemondjanak azon szerencséről, hogy az apos-
tolok fejének és vele más tekintélyes férfiaknak (pl. Barnabás) 
vendégbarátságát élvezhessék, ami viszont végtelenül fájt volna 
keresztény lelkűknek. Az alternativa mindkét fele gyakorlatilag 
oda lyukadt ki, hogy vagy feláldozzák szabadságukat a mózesi 
szertartási törvények betartásával az egyenlőség és testvériség 
kedvéért vagy visszatérjenek, illetve a csak megtérni szándéko-
zók megmaradjanak a pogányságban. 

Túlengedékeny egyoldalúságával tehát válságos helyzetbe 
hozta Péter a kereszténység és testvériség ügyét. Szent Pál éles 
szeme rögtön felfedezte a kritikus helyzetnek fenyegető, végze-
tes következményeit. Látta, hogy Péter és követői «nem járnak 
egyenesen az evangélium igazsága szerint». (Gal. 13.). Jóhiszemű 
«tettetésûk» a szeretet álarca alatt sértette az egyház egyik felé-
nek jogait s szakadást idézhetett volna elő a szent keresztény-
ségben. Merész lépésre szánta el magát, hogy egy csapással 
megoldja a gordiusi csomót. Ismervén az apostolok fejének alá-
zatosságát, belátó, megértő, tárgyilagosan itélni tudó nagy lel-
két, az egész hitközség jelenlétében (1. Gal. 14. mindnyájuk 
előtt) szemtől-szembe szállott vele és megrótta, «mert méltó volt 
a feddésre». 

A racionalisták, főleg Bauer tübingiai iskolájának követői 
rendkívül messze menő következtetéseket vonnak le szent Pál e 
nyilatkozatából szent Péter hitbéli csalatkozhatatlansága és pri-
matusa ellen és az őskereszténység kebelében szerintük fenn-
állott két irány — Petrinus és Paulinus — harcias összecsapá-
saira vonatkozólag. Szerintük Antiochiában került kenyértörésre 
a dolog a zsidózó, tehát szűkkeblű, a mózesi törvények köte-
lezőségét és partikularizmust hirdető Péter és az üdvösség egye-
temességét a pogányokra is kiterjesztő, zsidóellenes vagy leg-
alább mózesi törvényellenes Pál között. A «szemtől szembe 
ellene állék», «mindnyájuk előtt» kifejezésekben mindenképen 
késhegyig menő harcnak, erőszakos fellépésnek bizonyítékát 
vélik felfedezni. 

Azonban e kifejezések távolról sem foglalnak magukban 
ellenséges összetűzést. A latin «in faciem ei restiti» meg a ma-
gyar «szemtől szembe állék» is sokkal többet mondanak, mint 
a mi a görög eredetiben van. A görög xaxà ixpóacmtov aúxw ávxé-

38* 
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axTjv csak annyit mond: nyiltan, őszintén megmondtam neki, 
mint jóbarát, akinek igaza van, hogy «nem jár egyenesen az 
evangélium igazsága szerint». És pedig a nagy nyilvánosság 
előtt tette neki Pál ezen szemrehányást nem azért, hogy őt meg-
szégyenítse és lekisebbítse, hanem hogy mindenkit kioktasson e 
«tettetés» helytelenségéről. 

Hogy e megintés barátságos formában és a jóbaráttól szár-
mazott, nem pedig a gyűlölködő ellenféltől, abból látszik, hogy 
Péter nem ragaszkodott makacsul a saját álláspontjához, hanem 
elfogadta Pál testvéri intését. Legalább ez következik Pálnak a 
Galatákhoz írt levele idevonatkozó helyéből, ahol ezen antio-
chiai fellépését a zsidózó galatáktól kétségbevont apostolságá-
nak bizonyítékául hozza fel. Ha Péter ellen való fellépésében 
kudarcot vallott volna, nem bizonyíték lett volna apostolsága 
mellett, hanem inkább ellenbizonyíték, melyről dicsekedés helyett 
helyesebben hallgatott volna. 

Dogmatikai ellentétről nem lehetett szó közöttük. Mutatja 
ezt a Páltól használt kifejezés, amennyiben «tettetésnek», tehát 
nem tévedésnek minősíti Péter és követői ideiglenes zsidózását; 
simulatio = faoxpiotg Prat szerint szinészkedést, tehát olyan külső 
cselekvést jelent, mely nem fedi a belső meggyőződést. Továbbá 
azt mondja róluk, hogy «nem járnak egyenesen az evangélium 
igazsága szerint». Járni az Isten vagy az evangélium szerint ez 
a hebraizmus pedig nem jelent elvi ragaszkodást, elméleti hitet, 
hanem gyakorlati eljárást: élni, tenni. Péter tehát nem hitbeli 
tévedést követett el Pál szerint, csak gyakorlatilag hibázott a 
lelkipásztori okosságnak, alkalmazkodásnak egyoldalú túlhajtásá-
val. Azt gondolta, hogy alkalmazkodásával a Jeruzsálemből jött 
zsidózók erőszakoskodásait ellensúlyozhatja. Hinni és a hit sze-
rint tenni, két különböző dolog. Péter hite elméletben az üdv 
egyetemességét és a mózesi törvények viszonylagos értékét te-
kintve csalhatatlanul igaz és megingathatatlan volt, de a hit 
gyakorlati érvényesítésében, szóval az életben hibázhatott ő is, 
mint más emberek. 

Hogy Péter hite az üdvösség egyetemességében és a mó-
zesi szertartási törvények időleges értékében, szóval a keresztény 
testvériességben egyezett Páléval, antiochiai tartózkodása elején 
azzal mutatta ki, hogy «mielőtt némelyek Jakabtól jőnének, a 
pogányokkal (pogány keresztényekkel) evék». (Gal. 2, 11.). 
A közvetlenül megelőzőleg lezajlott jeruzsálemi zsinaton ő volt 
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Pál eszméinek legelső és legékesebben szóló előharcosa. Az Ap. 
csel. szerzője Kornéliusz százados megtérését megelőzőleg nem 
ok nélkül mondja el róla (9, 43.), hogy «több napig marada 
Joppéban egy Simon nevű szíjgyártónál». Az állatbőrök kiké-
szítése a Leviticus szerint tisztátalanná tevő foglalkozás volt. 
Péternek ilyen levitice tisztátalan emberrel való érintkezése már 
egy lépést jelent a mózesi törvények keresztényre kötelező fel-
fogása alól való emancipatio felé. Péter az első, aki épen Jop-
péban jelképes látomásban megtudja, hogy nincs különbség a 
zsidó felfogás szerinti tiszta és tisztátalan ételek között. «Amit 
Isten megtisztított, te közönségesnek ne tartsad». (Ap. cs. 10,15.). 
Skrupulus nélkül magához fogadja éjjeli szállásra a pogány Kor-
néliusz pogány követeit s másnap aggodalom nélkül velük uta-
zik Cezareába. Pedig a rabbinusok felfogása szerint zsidónak 
pogánnyal nem csak érintkeznie nem szabad, de még vele 
utaznia sem. Kornéliusszal kedvesen társalogva belép ennek há-
zába s az összegyűlt sokaság előtt hirdeti, hogy «nem személy-
válogató az Isten, hanem minden nemzetben, aki Őt féli és 
igazságot cselekszik, az kedves előtte». (Ap. cs. 10, 34, 35.). 
Szóval nem a külső jelekre, aminő a körülmetéltetés, tekint az 
Isten az üdvösség dolgában, hanem a belső érzületre. Kor-
néliusznak és családjának a körülmetélés mellőzésével történt meg-
keresztelése után náluk marad néhány napig. íme, Péter az első, 
aki asztalközösségbe lép a zsidó törvény ellenére a pogányok-
kal. Az asztalközösség vagy kenyértörés közössége pedig az 
akkori felfogás szerint a testvériség legfőbb szimbóluma volt. 
(L. Steinmann: Apostelgeschichte. 1912. 30. o.). 

«Meghallák pedig az apostolok és az atyafiak, kik Júdeá-
ban valának, hogy a pogányok is bevették az Isten igéjét. Mikor 
tehát Péter felment Jeruzsálembe, kikelének ellene a körnlmeté-
lésböl valók, mondván: «Miért mentél be a körülmetéletlen fér-
fiakhoz és ettél velük?» (Ap. cs. 11, 1—3.). S Péter a Joppéban 
kapott isteni kinyilatkoztatással okolja meg eljárását s azzal fe-
jezi be érvelését, hogy ahol az Isten maga beszél, ott az ember 
hallgasson. «Ha, úgymond, azon malasztot adta nekik (t. i. a 
pogányoknak) az Isten, melyet nekünk is, kik hittünk az Úr 
Jézus Krisztusban: Ki vagyok én, hogy akadályozhatnám az 
Istent?» (Ap. cs. 11, 17.). Ezen érvelésre még a legtúlzóbbak is 
«hallgatának», sőt dicsőíték Istent, mondván: «Tehát a pogá-
nyoknak is adott Isten bűnbocsánatot az életre» (Ap. cs. 11, 18.) 
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t. i. a Messiástól hozott üdvösségre. Tehát maga a jeruzsálemi 
anyaközség is elvileg he lyeselte, jóváhagyta Péternek korszak-
alkotó nagy lépését, hogy a körülmetélés mellőzésével pogá-
nyokat is vett fel az egyházba és velük való érintkezésében sem 
ő maga nem vette tekintetbe, sem velük nem tartatta be a mó-
zesi törvényeket. Az apostoli zsinat szintén a Kornéliusz eset-
ben megnyilatkozó isteni akarat behatása alatt helyezkedett ezen 
elvi álláspontra. 

Hangsúlyozzuk, hogy csak elvileg helyeselte a jeruzsálemi 
anyaközség a mózesi törvények kötelező erejének megszűntét. 
És ezen emancipatiót csakis a pogány keresztényekre értette. 
Maga az anyaközség még oly szoros kapcsolatot tartott fenn a 
jeruzsálemi templommal és vallásgyakorlatokkal, hogy bátran 
zsidó szektának nézhették volna az avatatlanok. A tiszta és tisz-
tátalan ételek közt való különbséget, a templom látogatásokat, 
az áldozatokat, a törvényszerű mosakodásokat oly buzgósággal 
betartották, akárcsak a legjámborabb zsidók. «Mindennap egy 
akarattal a lemplomban valának». (Ap. csel. 2, 46.) «Péter és 
János felmenének a templomba az imádság kilencedik órájára». 
(U. o. 3, 1.) Évekkel utóbb a joppéi látomásban még azt mond-
hatta Péter az Úrnak: «Soha nem ettem semmi közönségest és 
tisztátalant». (U. o. 10, 14.) 

Vajmi nehéz is lett volna rögtönösen és gyökeresen sza-
kítaniok eddigi val'ási hagyományaikkal, melyekben születtek, 
nevelkedtek. A makkabeusok hősi szabadságharcai óta, tehát kb. 
200 év óta a rabbik minden igyekezete odairányult, hogy a leg-
szélsőbb túlzásig beleneveljék a zsidóságba a Thora (Mózesi 
törvények) tiszteletét. Akadtak köztük olyan túlzók is, akik a 
Thorát mondották a világ és teremtés céljának. Szerintük maga 
az Isten is szombatonként phylakteriumokkal (imaszíjjakkay kö-
rülövezve a Thorát olvassa és tanulmányozza. A Thora tanul-
mányozásán kívül minden más időtöltést bűnösnek hirdettek. 
Azért kivált a farizeusok minden profán könyv olvasását til-
tották, sőt hogy a törvény tanulmányozásától el ne vonja őket, 
még az imájukat is elhagyták. (L. Székely: Hermeneutica268.o.) 

Csoda-e, ha az ily merev törvénytisztelettel felnevelkedett 
zsidókeresztények «álmélkodának, hogy a pogányokra is kiön-
tetett a Szentlélek malasztja» (Ap. cs. 10, 45.) anélkül, hogy 
ezek a Thora szabványait betartották volna?! Csoda-e, ha a 
Péternek adott külön isteni kinyilatkoztatás dacára a jeruzsálemi 



SZENT PÁL ANTIOCHIAI VITÁJA SZENT PÉTERREL 591 

zsidókeresztények körömszakadtig ragaszkodtak Thorájukhoz már 
csak azért is, hogy volt hitsorsosaik és honfitársaik elől a hir-
telen szakítással el ne zárják az üdvösség kapuját s meg ne 
bénítsák a zsidók között a keresztény propagandát?! 

Különben ha elvi következetlenségnek látszik is a Thorá-
hoz való gyakorlati, makacs ragaszkodásuk, mentségükre szol-
gált, hogy a Péternek adott joppéi kinyilatkoztatás az ő törvény-
tiszteletükre egyenesen, nyíltan nem vonatkozott. A jeruzsálemi 
zsinati határozat hasonlóképen csak a pogánykeresztényeket tar-
totta szem előtt. De hogy a zsidókeresztények kötelesek-e 
tovább is a Thorát betartani vagy sem, arról az apostoli zsinat 
nem nyilatkozott. Talán a pogánykeresztények Thorához való 
viszonyának kérdése úgy igénybe vette az apostolok figyelmét, 
hogy az előbbi kérdés felvetése eszükbe sem jutott. Talán az 
okosság parancsolta nekik, hogy ezen kérdést szőnyegre ne 
hozzák, mert nem akartak a tűzre olajat önteni. Tény az, hogy 
az apostolok maguk a zsinaton nagy tisztelettel nyilatkoznak az 
ószövetségi törvényekről. Különösen ifj. Jakab apostol a jeru-
zsálemi ker. hitközség feje vált ki e törvénytiszteletben. (Ap. cs. 
15, 21. 21, 20. és köv.) Fláviusz József tanúsága szerint (Ant. 
20, 9.) épen az ő nagy törvénytisztelete miatt még szigorú 
nomista zsidók is fájlalták későbbi meggyilkoltatását. 

A maga részéről tovább is zsidózó Jakab apostol környe-
zetéből valók voltak azok is, akik a zsinat lezajlása után Antio-
chiában időző Péternek gyakorlati nehézségeket okoztak és őt 
«tettetés»-re kényszerítették. I íves inb 'Iaxwßou = quidam a Jacobo. 
Lehetséges, hogy Jakab hivatalos kiküldöttjeinek mondották ma-
gukat s hirdették, hogy mivel a jeruzsálemi zsinat nem tárgyalta 
a zsidókeresztényeknek a Thorához való viszonyát, ennek köte-
lező ereje rájuk nézve tovább is fenmarad. A jóhiszeműségnek 
látszatát nem lehet ugyan eltagadni tőlük. Igen ám, de a Thorá-
nak farizeusi értelemben magyarázott teljes betartása eo ipso 
magával hozta a szakítást mindazokkal, akik azt be nem tartot-
ták. Nemsokára oly nagy pártot alkottak ezek a nomisták, hogy 
Péter jónak látta érzelmeiket kimélni, bárha lelke mélyében 
meg volt győződve, hogy a Thora nem kötelező többé a zsi-
dókra sem. Adott alkalmakkor tényleg élt is aggodalom nélkül 
e szabadsággal s ezzel bebizonyította, hogy — drasztikusan 
szólva — nem volt ő olyan nagy zsidó, aminőnek a tübin-
giánusok őt állítják. Pál példájára ő is opportunista volt; zsidó-
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keresztények között zsidókeresztény módra élt, pogánykeresz-
tények között pogánykeresztény módra. 

Az antiochiai vegyes hitközségben azonban alkalmazkodni 
tudó engedékenységét inkább a zsidók előnyére érvényesítette. 
S ki vehetné tőle rossz néven, hogy szive inkább a fajrokonai-
hoz vonzotta? A baj csak abban rejlett, hogy túlzó fajrokonai 
ezen látszólag az ő javukra szóló alkalmazkodást nagyon is ki-
zsákmányolták a maguk részére s kiélesítették az ellentéteket a 
keresztény hitközség két fele között. Péter elvileg nem tévedett 
és nem jött ellentétbe a jeruzsálemi zsinat határozatával, midőn 
betartotta a zsidó ételtörvényeket, mert hiszen ezeknek a zsidókra 
kötelező vagy nem kötelező voltáról nem is volt szó a zsinaton. 
A zsidókeresztényeknek tehát legalább is kényük-kedvükre volt 
hagyva az ételtörvények betartása. De mindenesetre hibázott a 
testvériség ellen. Mert úgy a példáján induló előkelő zsidó-
keresztényeket, mint a pogánykeresztényeket viselkedésével ké-
nyes helyzetbe hozta. «Conversationis fuit vitium, non praedi-
cationis: csak a viselkedésével követett el hibát, nem a tanításá-
val», mondja róla helyesen Tertullián. (Praescript. 23.) Még 
«Barnabás is azon tettetésre viteték» (GAL. 2, 13.) jegyzi meg 
fájdalmasan szent Pál; az a Barnabás aki a Pállal megtett kis-
ázsiai apostoli körúton oly megértő szeretetet tanúsított a po-
gányok iránt. 

Ezen tettető viselkedése miatt volt Péter Pál szerint fed-
désreméltó, reprehensibilis, xaxeyvwajiévoç íjv. Ez a görög kifejezés 
semmiképen sem igazolja a tübingianusok azon vádját, mintha 
Pétert elitélés, kárhoztatás érte volna. Elitélni, kárhoztatni, nem 
lehetett, mert hiszen dogmát, tant nem sértett, de megfeddeni 
lehetett, mert a ker. testvériséget viselkedésével sértette. Nem 
xaxÉyvcoaro áll a szövegben, ami csakugyan magában foglalhatná az 
elitélés, kárhoztatás tényét, megtörténtét; hanem xaxeyvwuiJièvoç fjv 
ami Prat szerint (1. La Théologie de S. Paul I. 80.) csak annyit 
jelent, hogy «hibában leledzett». 

Ezen testvéries megfeddést bátran megengedhette magá-
nak Pál az egyház fejével szemben a primátus sérelme nél-
kül. Hiszen Aquinói szent Tamás is megengedi az egyház alatt-
valóinak a jogot, hogy az egyházat hibás intézkedéseivel veszé-
lyes helyzetekbe sodró pápa ellen tiszteletteljesen felemelhessék 
szavukat. (II. II. 33. art. 4. ad. 2.) Nem elvek harcáról volt itt 
szó, hanem az okosság felülkerekedéséről az engedékenység 
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felett. Az egyházra óriási szerencse, hogy ez esetben Pál okos-
sága győzedelmeskedett Péter alázatos engedékenysége felett. 

Hogy a győzelem nem az egyetemes irányú Paulinizmus 
diadala volt a zsidó partikularisztikus Petrinizmus felett, maga 
szent Pál erre a koronatanunk. Az emlékezetes antiochiai szem-
beszállás elbeszélése után ugyancsak a galatákhoz írt levélben 
elmondja, hogy Jeruzsálemben Péter és a többi apostolok el-
bírálása alá bocsátotta az ő evangéliumát (1, 18. 19, 2. 2.) ; Péter, 
Jakab és János (a tübingiánusok szerint a Petrinizmus zászló-
vivői), a «kik oszlopokul tekintettek, kezet adtak nekem és Bar-
nabásnak, úgymond, a közös társaságra, hogy mi a pogányok-
hoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez». (Gal. 2, 9.) Pál 
magát legkisebbnek nevezi az apostolok között, aki nem méltó 
az apostol névre. (Kor. I. 15, 9.) Viszont Péter az ő második 
levelében «szeretett atyánkfiá»-nak nevezi Pált, (II. 3, 15.) aki-
nek bölcseségét és leveleit dicséri. Pál az ő apostoli kőrútjain 
fontos kötelességének ismeri hogy a Jakabtól vezetett jeruzsá-
lemi zsidó anyaközség szegénységének enyhítésére gyűjtéseket 
rendezzen. A korinthusiakkoz írt első s kivált második levelében 
előkelő szerepet játszik ez az ügy, mely mutatja, hogy az 50— 
60-as évek között nem hogy szakadás és ellentét nem, hanem 
inkább a legélénkebb és testvériesebb viszony állott fenn közte 
és a jeruzsálemi zsidózó apostolok között. 

Hogy semmi elvi ellentét nem volt a két apostol — Péter 
és Pál — között, onnan is kiviláglik, hogy Pál hasonló, de ke-
vésbbé kritikus körülmények között ugyanazt az alkalmazkodást 
követte, mint Péter Antiochiában. De több szerencsével, mert 
belátóbb okossággal tette. «Midőn, úgymond, mindenkitől füg-
getlen valék, mindenki szolgájává tettem magamat, hogy annál 
többeket nyerjek meg. Én a zsidóknak lettem, mint zsidó, hogy 
a zsidókat megnyerjem; azoknak, kik a (mózesi) törvény alatt 
vannak, mintha a (mózesi) törvény alatt volnék, (holott én nem 
valék a (mózesi) törvény alatt), hogy azokat, kik a (mózesi) tör-
vény alatt valának megnyerjem; azoknak, kik (a mózesi) törvény 
nélkül valának, mintha törvény nélkül volnék, (holott az Isten 
törvénye nélkül nem valék, hanem Krisztus törvénye alatt va-
gyok), hogy megnyerjem azokat, kik a (mózesi) törvény nél-
kül valának. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőt-
leneket megnyerjem; mindennek mindene lettem, hogy minden-
kit üdvözítsek». (Kor. I. 9, 9—22.) 
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Szent Pál tehát adandó alkalommal, midőn csak a mózesi 
törvények iránt való tiszteletének kinyilvánításáról volt szó, alá-
vetette magát a mózesi törvényeknek vagy elhanyagolta őket 
aszerint, milyen közönséggel volt dolga. Mert az üdvösségre 
tökéletesen közömböseknek tartotta őket. A zsidók érzékenysé-
gének kímélését fontos lelkipásztori elvnek tartotta. Tisztán ez 
az elv vezette akkor is, midőn a zsidó anyától született Timo-
theuszt «körülmetélé a zsidók miatt». (Ap. cs. 16. 3.) 

Ez a lelkipásztori okosság dolgozott benne akkor, mikor 
utolsó jeruzsálemi tartózkodása idején ifj. Jakab apostol taná-
csára «maga mellé vevé ama férfiakat, akiknek (nazireus) foga-
dásuk volt, másnap megtisztulván velük, a templomba mène, 
hirdetvén a tisztulás napjainak eltelését, mígnem bemutattatik 
mindenikért közülük az áldozat». Ap. csel. 21, 26.) 

De ahol elvi nehézséget okoztak neki, amennyiben a mó-
zesi törvények betartását az üdvösségre szükségeseknek hirdet-
ték, ott nem volt kapható ezen alkalmazkodásra; hanem hajtha-
tatlan merevséggel ellenszegült ilyen kívánságoknak. 

Mikor e nagy elvi kérdés eldöntésére Jeruzsálembe utazott 
a zsinatra, semmi szin alatt bele nem egyezett, hogy útitársát, a 
pogánykeresztény Tituszt körülmetéljék. «A beszínlett hamis 
atyafiaknak, úgymond, kik alattomban becsúsztak kikémlelni 
Krisztus Jézusban való szabadságunkat, hogy minket szolgaságba 
vessenek, egy óráig sem engedtük magunkat alávettetni, hogy 
az evangélium igazsága megmaradjon. (Gal. 2, 4—5.) 

Ilyen elvi jelentőségű pillanat volt az antiochiai is, a Ja-
kab környezetéből érkezett jeruzsálemi hamis atyafiak erősza-
koskodásai miatt. Ezért kivánt Pál Pétertől is ezen esetben in-
transigens viselkedést. 

Egyébként Pál épen olyan jó zsidó volt, mint Péter. Eb-
ben sem volt köztük különösebb eltérés. Védőbeszédjeiben is, 
melyeket az Ap. csel. 22. és 26. tanúsága szerint a jeruzsá-
lemi zsidók előtt és Caesareában Heródes Agrippa előtt tartott, 
önérzetesen vallotta: «En zsidó férfiú vagyok,... buzgó köve-
tője lévén a törvénynek,... a mi vallásunknak legszigorúbb fe-
lekezete szerint éltem, mint farizeus». Zsidó népének fájdalmas 
szeretete nyilatkozik meg a Thóra relativ értékét vitató Római 
levélben is: «Én magam kívántam átokká lenni, Krisztustól (el-
szakasztva) az én atyámfiaiért, kik nekem test szerint rokonaim, 
kik izraeliták, kiké a fiúváfogadtatás és a dicsőség, a szövetség 
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és a törvényhozás, az istenszolgálat és az ígéretek, kikéi az atyák 
és a kikből való test szerint a Krisztus is, ki mindenekfelett ál-
dott Isten mindörökké». (Róm. 9, 3—5.) Végtelenül fáj szivének, 
hogy népe nem fogadja be az evangéliumot, mely pedig «Isten-
nek ereje minden hívőnek üdvözítésére, a zsidónak először s 
úgy a görögnek». (Róm. 1, 16). 

Szóval — hogy modern nyelven szóljunk — Pál sem 
olyan nagy antiszemita vagy antinomista, aminőnek őt a tübin-
giánusok feltüntetni s aminek viharos kitörését az antiochiai 
incidensben fölfedezni szeretnék. 

Tisztán a kritikus helyzet komolyságát és veszélyességét 
bölcsen mérlegelni tudó elvek embere nyilatkozott meg benne 
e nevezetes esetben. 

A szentatyák is, akik még semmit sem tudtak a Tübin-
giánusoktól költött Péter és Pál-féle kettős kereszténységről, a 
tőlünk fejtegetett értelemben fogták fel a két apostol fejedelem 
antiochiai szereplését azon különbséggel azonban, hogy egyesek 
egész komolynak, mások pedig csak előre megbeszélés eredmé-
nyének, tehát tettetettnek vették az apostolok szembeszállását. 

így Origenes feleletében Porphyrius bölcselő azon vád-
jára, mintha Pál dölyfös módon föllázadt volna Péter elsősége 
ellen, azt mondja: «Az antiochiai jelenet kétségkívül kicsinált 
dolog volt Péter között, akinek rosszul esett az a zsarnokság, 
melyet felette a jeruzsálemi körülmetéltek gyakorolni igyekeztek 
és Pál között, akinek szintén visszatetszett, amikor azt látta, hogy 
némelyek meggyengíteni igyekeznek azt a munkát, amit ő «saját 
Evangéliumának» nevezett s ezáltal nyáját szétszórni akarják. 
Mert valójában Pál, aki annyiszor zsidóskodott «a zsidók miatt» 
a pogányok szemeláttára és tudtával; aki még tanítványát is 
alávetette a mózesi törvénynek, nem vádolhatta komolyan 
apostol társát és felebbvalóját azzal, hogy zsidóskodik, attól félve, 
hogy a zsidókat megtalálja sérteni. Az ilyen következetlenséget 
könnyen nyakába keríthették volna. Hanem szükségesnek látszott, 
hogy nyilvános leckét adjanak azon türelmetlen zsidóskodóknak, 
akik a szabadság útján haladó kereszténység fejlődése elé mind-
untalan gátat vetettek s e lecke adása felett a két apostol meg-
egyezett egymással. Péter, a zsidók tanítója, egy előre kicsinált 
jelenetben valami keleti példázatfélében elismerte, hogy a po-
gányok apostolának panaszaira nézve igaza van; s annak az 
apostolnak, aki a héber elemet képviselte kiválólag, ilyetén meg-
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hódolása nagy nyomatékává vált minden bizonnyal úgy a körül-
metéltek, mint a többiek szemében. Az antiochiai színleges vita 
tehát korántsem képezett az alárendelt részéről lázadást fölebb-
valója ellen; annál kevésbbé lehetett. Pál apostolnak szemtelen 
a fellépése, mint aminek Porphyrius vakmerően elnevezte. Ha-
nem ellenkezőleg oly veszélyes magaviselet cselekménye, ame-
lyet az egyház kényszerhelyzete követelt. Ezenfelül az Apóst, 
cselekedetének írója a maga hallgatásával bebizonyította, hogy 
az a tény, amint lefolyt, nem bírt sem rendkívüliséggel, sem 
fontossággal. 

Origenes véleményét elfogadták a Kelet legnagyobb tanító-
mesterei : Didymus tanította az alexandriai iskolában, Apollinaris 
a laodiceaiban, Eusebius Emesában, Aranyszájú szent János 
Konstantinápolyban. Szent Jeromos is e nagy tekintélyű tudósok 
véleményét osztotta s ki is fejtette a Galatákhoz írt levél 
magyarázatában. (Hieron., Comment. Paul; Ep. ad Galat 
Praefat). 

Ezzel ellentétben szent Ágoston szószerint vette a Galaták-
hoz írt levél kitételeit. Pál apostol úgy tüntette fel levelében a 
vitát, mint valóban megtörtént eseményt és a szent Péterhez in-
tézett nyilvános dorgálását, mint igazi dorgálódzást. Ennélfogva 
szerinte aki azt állítja, hogy mindegyik előre kicsinált dolog 
volt a két apostol között és hogy az egész merő színlelésnél 
nem lett volna egyéb, az először is Pálnak tanuságtételét gyen-
gíti meg, aki az ellenkezőt állítja, másodszor pedig hazugságot 
csempész be a Szentírásba. Már pedig a hazugság, még ha hi-
vatalos is, még ha dicséretreméltó érdekből eszelik is ki, nem 
egyéb véteknél s aki azt a szent könyvek tekintélyével akarja 
támogatni, úgyszólván szentségtörést követ el». (August. Ep. 38. 
ad Hieron. Ep. Ó5.) 

Szent Ágoston nem azért kárhoztatta szent Péter cseleke-
detét, hogy zsidóskodott mert ahhoz a hippói püspök véle-
ménye szerint nemcsak joga volt, de sőt a zsidóskodás szinte 
kötelességében állott a zsidókra való tekintettel, hanem azért, 
mert példájának tekintélye által arra ösztönözte a körülmetélet-
len híveket, hogy a zsidó szertartásokat kövessék, holott azok 
az ilyen szertartásoktól egyenesen eltiltattak. És ez a dolog vé-
leménye szerint a Galatákhoz intézett levélben említett dorgá-
lást nagyon megérdemelte. (L. Thierry A. Szent Jeromos 
505—523.; 
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A Jeromos és Ágoston között kifejlődött tudományos vita 
hevében bármennyire eltért is egymástól a részletekben a 
két nagy exegéta, a tárgyunkra vonatkozó fődologban meg-
egyeznek, hogy t. i. Péternek antiochiai zsidózása az adott kö-
rülmények között elhibázott s épen azért gyakorlati szempontból 
feddésreméltó lépés volt. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 



A Z I N D U C T I O V E R U L A M I B A C O N 
E L Ő T T É S U T Á N . 

IV. FEJEZET. 
A keresztény iskola e lmélete az inductióról. 

EZEK után lássuk, mit neveztek a középkori keresztény iskola 
vezérei inductiónak és minő szerepet tulajdonítottak neki. 

Nagy Albert három helyen szól tüzetesebben az inductióról, 
mindig Aristoteles Organonjának magyarázatánál, még pedig az 
úgynevezett Analytica Prtora második könyvében, az Analytica 
Posteriora 2. könyvében és a Topica fejtegetéseiben. Szent Tamás-
tól csak az Aristoteles-féle Analytica Posteriora magyarázata maradt 
ránk s így az inductiónak csak azon neméről tudjuk elméletét 
megállapítani, amelyet Albert is ezen könyvben tárgyal. Duns 
Scotus János-tói viszont csak az Analytica Priorá-hoz írt fejtege-
tésekben találkozunk azzal a kérdéssel, hogy a jó inductiónál 
kell-e minden tagot felsorolni. 

Eszerint legcélszerűbb ̂ /^/-/fejtegetéseit alapul venni és Szent 
Tamás meg Duns Scotus tanítását ott méltatni, ahol Albert-éve 1 
megfelelő kérdést tárgyalnak. Már maga az a körülmény, hogy 
Albert három különféle helyen szól az inductióról, még pedig 
egyszer a bizonyító eljárást megelőző ismeretek szerzésénél, aztán 
pedig kétszer magánál a bizonyításmódoknak tárgyalásánál, iga-
zolja nézetünket, hogy szerinte legalább két, sőt három nemét 
kell megkülönböztetni az inductiónak. Az inductio egyik neme 
az, amely a deductiv bizonyításnak előfeltételeit, alapigazságait, 
az általános fogalmakat és elveket szolgáltatja; a másik mint 
bizonyosságot vagy valószínűséget nyújtó bizonyításmód szerepel. 
Eszerint ha műveinek más helyein az inductiónak különféle meg-
határozásait találjuk, szem előtt kell tartanunk, melyik inductió-
nemről szól. Legáltalánosabb meghatározása, amely az inductió-
nak minden neméről állítható, ez: «Az inductio az egyesekről 
az általánosakra haladó következtetés», i 

1 In Topicorum Libr. I. tract. 3. c. 4. : «Inductio est a singularibus ad 
universalia progressio». 



AZ I N D U C T I Ó VERULAMI BACON ELŐTT ÉS UTÁN 599 

Ez a meghatározás még nem jelöli meg a specificus különb-
ségeket az elvonó (abstractiv) és bizonyító (demonstrativ) inductió 
között. Abban pedig mind a két főném megegyezik, hogy előre-
haladás, átmenet a részletes esetekből az általánoshoz. A definitió 
azt nem jelzi, vájjon e két főném egyenlő mértékben (univoce) 
vagy pedig más módon, csak viszonylagosan (analogice) tartoz-
nak ugyanazon közös fogalom alá. 

I. 

Az elvonásos inductió. 
Albert-nek idevágó szavait már részben ismertettük az «ex-

perimentum» szó magyarázatánál. Lényegében megegyezik vele 
Szent Tamás tanítása; csak mondatszerkezetei szabatosabbak 
Albertéinél és helyenként könnyebben érthető fejtegetése; ezért 
e helyütt az ő szövegét magyar fordításban ismertetjük: i 

«Megmutatja itt Aristoteles, hogy hogyan jön létre bennünk 
a legelső elvek megismerése; és a mondottakból azt következ-
teti, hogy az érzékből keletkezik a visszaemlékezés, t. i. azon 
állatoknál, amelyeknél, mint fönt mondtuk, megmarad az érzéki 
benyomás». 

Ezután kifejti, hogy némely állatok nemcsak külső érzékkel 
birnak, hanem az érzékelhető tárgy távollétében is megmarad az 
érzéki benyomás ; másoknál ez csak az erősebb érzéki benyomá-
sok esetében történik; s vannak ismét mások, amelyeknek csak 
akkor van megismerésük, amikor tényleges érzéki benyomásuk 
van. Majd így folytatja: 

«Az ugyanazon dologra vonatkozó, de különböző egyedek-
ről nyert visszaemlékezésekből származik a tapasztalás (experi-
mentum), mert a tapasztalás, úgy látszik, nem egyéb, mint az 
emlékezetben tartott több dologból egy valaminek a megtartása, 
befogadása. De a tapasztalás némLokoskodásra (értelmi műveletre) 
szorul a részletes, egyedi dolgokra nézve, amely által az egyiket 
a másikkal egybevetjük, ami az értelem dolga. így, mikor ez 
vagy az visszaemlékezik, hogy ez a fű sokakat és sokszor meg-
gyógyított a láztól, tapasztalásnak nevezzük azt, hogy e fű gyógy-
szer a láz ellen. De az értelem nem állapodik meg a részletes 
esetek tapasztalatánál, hanem a sok részletes esetből, amelyben 

1 S. Thomas, In Analyticorum Poster. Librum II. lectio 20. 
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a tapasztalást tette, egy közös sajátságot megragad, amely meg-
szilárdul (kijegecesedik) a lélekben és erre tekint, anélkül hogy 
a részletes eseteknek csak egyikét is tekintetbe venné; és ezt 
(a közös, általános sajátságot) veszi a művészet és tudomány 
alapjaként (általános elveként). Például az orvos sokszor fontolóra 
vette, hogy ez vagy az a fű a lázas Socratest és Platót és sok 
más egyedet meggyógyított. Mikor aztán megfontolása oda jut 
el, hogy ez a fűnem általában véve a lázas beteget meggyógyítja, 
akkor ezt (a megismerést) az orvosi művészet szabályául veszi. 
Ez az tehát, amit (Aristoteles) mond, hogy amint az emlékezés-
ből lesz a tapasztalás, úgy (lesz a tudományok... általános elve is) 
a tapasztalásból vagy, még tovább menve a lélekben már meg-
állapodott (kijegecesedett) általánosból (általános fogalomból), 
t. i. azon általánosból, amelyet úgy tekintünk, mintha minden 
esetben úgy volna, amint a tapasztalás megvan némely esetre 
nézve. Ezt az általánost a lélekben megállapodottnak mondjuk, 
amennyiben az egyedi esetek nélkül tekintjük, amelyekben vál-
tozás, eltérés van. . . Tehát ezen tapasztalásból és a tapasztalás 
útján nyert általánosból van meg a lélekben az, ami alapelve 
(általános elve) a művészetnek és tudománynak... A tudomány 
a szükségszerű dolgokkal foglalkozik; ha tehát az általánost a 
mindig ugyanoly módon létező dolgokra vonatkoztatjuk, ez a 
tudomány körébe tartozik; így pl. a számoknál vagy alakoknál. 
S az említett mód minden tudomány és művészet alapelveire 
nézve érvényes». 

Mind Albert, mind Szent Tamás az általános fogalmakra és 
Ítéletekre való eljutásnak leírt módját inductiónak nevezi, — 
Aristotelesszel együtt. Az egyedi esetekről vett tapasztalás útján 
általánosítunk, jutunk el az általánoshoz. Első sorban általános 
fogalmakhoz jutunk így; de mint Szent Tamás példája mutatja 
általános ítélethez is. A következmény, a zártétel ezen inductió-
nál bizonyos értelemben közvetlen. Nem oly értelemben, hogy 
nem előzi meg valamely értelmi müvelet; hanem olykép, hogy 
nem egy már megismert általános igazság egyenes segítségével, 
közvetítése által állapítjuk meg az általános érvényű végtételt. 
E tanítás fogalmaink származásának tanával függ össze. Az inductio 
ezen nemével az egészen általános fogalomhoz magához, pl. az 
egész (totum) fogalmához, jutunk el egyenesen az experimentum 
s a benne végzett értelmi művelet, az összehasonlítás útján. 
A nótión és definition, az universale Simplexen kívül eljutunk 
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ez úton az universale complexumhoz, az általános Ítélethez is; 
mert oly fogalmaknál, aminő pl. a «totum» és «pars», a belőlök 
képzett általános ítéletnél közvetlenül belátható az alany és állít-
mány szükséges és általános összefüggése: «totum maius est 
parte». Belátható pedig pusztán az alany és állítmány fogalmai-
nak elemzése és egybevetése útján. Ily fogalmaknál nincs szük-
ség minden egyedet megvizsgálni és egybevetni, mert magát a 
fogalmat kevesebb számú egyed megismerése után is megnyer-
hetjük. Ily módon jutunk el az érzéki megismerésből kiindulva 
általános fogalmainkhoz és princípiumainkhoz. «Necessaria cog-
nitio complexa principiorum praeexigit sensitivam experimen-
talem.»1 

A gyógyító fűről való példa Szent Tamás-ná.\ a mai tudo-
mányos inductió egy nemének látszik megfelelni. Mansion 
szerint, aki Albert inductiójáról írt egy értekezést, ez merő lát-
szat. Szerinte a példa kézzelfoghatóan a XIII. században művé-
szeteknek nevezett ismeretkörből való és ha az akkori orvostan 
és alchimia a kisérleti módszeren épültek is föl, e kísérleti mód-
szerben nem volt semmi tudományos : tételeik pusztán empirikus 
megismerések voltak, aminő például annak az embernek okos-
kodása, aki újját többször megégette a lángnál és azt itéli, hogy 
jó lesz ezután meg nem ismételni a kísérletet.2 

Véleményünk szerint, még ha a mai inductiót csak öntuda-
tos kísérletezésnek tekintenők is, a kérdést ily könnyen letárgyalni 
nem lehet. Ez nem felel meg a tudományos kutatás komolyságá-
nak. Mert ha Albert és Szent Tamás korában a kisérleti tudo-
mányoknál vagy művészeteknél nem is alkalmazhatták mindazokat 
a műszereket és más segédeszközöket, amelyeket csak később 
találtak fel s amelyek korunkban az öntudatos továbbkisérletezést, 
újabb kisérletmódok alkalmazását lehetővé sőt könnyűvé teszik; — 
még épen nem következik, hogy «pusztán empirikus megismerés» 
volt mindaz, amit akkor tapasztalás útján megismertek. Hogy 
különféle öntudatos kísérletet, változtatott körülmények közt tett 
megfigyeléseket is alkalmaztak, arra már láttunk Albert-nél is 
több példát, még pedig oly kisérleti bizonyításmódokat is, 
amelyek ma is megállják helyöket, pl. a föld gömbalakjánál. De 

1 Caietanus, In Libr. II. Posterior Anal. c. XIII. 
2 Mansion, L'induction chez Albert le Grand, Revue Néo-Scholastique, 

1906, page 131—132. 
Rel ig io , hittud. és bö lcs , folyóirat . 39 
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épen nincs semmi szükség arra, hogy az öntudatos kísérletezés 
módját részletesen leírják a megismerés vagy bizonyításmód 
elméleti általános tárgyalásánál. S így azt hisszük, ebből a szem-
pontból Szent Tamás példájára nézve nem vonhatunk semmi 
következtetést. Hogy azonban maga Szent Tamás ezen a 
helyen a példát nem akarta demonstrativ vagyis bizonyító 
inductiónak tekinteni, hanem elvonásos, fogalomszerző eljárás-
nak, azt a szöveg összefüggéséből, azt hisszük, megállapít-
hatjuk. Tehát nincs okunk arra, hogy épen ezt a példát 
is az előbbi fejezetben ismertetett, tapasztalatból általánosító, 
bizonyító eljáráshoz soroljuk. A fogalomnak és annak az általános 
ítéletnek megszerzésére, hogy «ez vagy az a fű gyógyítja a lázat» 
egyszerűbb megfigyelés, gyakrabban végzett tapasztalat elég-
séges; valamint elégséges több eset egybevetése s nem kell mind. 

II. 
Az inductio mint bizonyításművelet. 

Míg a fogalomképző, abstractiv inductio mindig az érzéki 
megismerésből indul ki és általánosít, az az inductio, amelyet 
Albert a bizonyításmódok közt tárgyal, nem-érzéki dolgok-
ból, elvont fogalmakból is kiindulhat; de mindkét gondolat-
művelet a részletes esetekből von általános következtetést. 
E bizonyító inductiót ismerteti Albert az Analytica Priora 
II. könyvének magyarázatánál és részletesen azt fejtegeti, hogy 
miképen lehet ezen inductiót visszavezetni a syllogismusra. 
Aristoteles Topicá-\ít magyarázván pedig a valószinűség-szerző 
inductiót ismerteti, amely az előbbitől annyiban különbözik, hogy 
míg amaz bizonyosságot nyújt, addig ez csak valószínű véleke-
dést szül, mert hiányzik benne a bizonyosságot szerző elem, a 
teljesség. E kétféle inductio nem szorosan vett két faja a bizo-
nyításnak; hanem a második az elsővel való analógiája folytán 
neveztetik inductiónak. 

A bizonyító inductio Albert szerint a syllogismustól eltérő 
bizonyításmód: «mindent azért hiszünk (fogadunk el), mert el-
fogadásra érdemes voltát vagy a syllogismus vagy az inductio 
útján ismertük meg». Ez az inductio és inductióból vett okkötés 
(inductio et syllogismus qui est ex inductione) abban áll, «hogy 
a bizonyításnál szereplő három fogalom közül az egyik vég-
fogalmat a középfogalomról a másik végfogalommal való egye-
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zése folytán állítjuk, következtetjük». (Inductió et syllogismus, 
qui est ex inductione, est alterum extremum de medio per 
alteram sive tertiam extremitatem syllogizare.) 1 

Az inductiv bizonyításnál tehát az első fogalmat a harmadik 
útján kapcsoljuk össze és állítjuk ily módon a középfogalomról. 
Lássuk, mikép magyarázza ezt Albert. Legyen elvont példákban 
(in terminis transcendentalibus) A és C a két végfogalom, amelyek 
közt C részletes, egyedi dolgok egész sorát jelenti, B pedig a 
középfogalom, amely természetesen általános fogalom. Ha most 
a C útján következtetünk arra, hogy A és B egy állításban össze-
kapcsolhatók, hogy az A fogalom megvan a C fogalomkörében, 
inductiv következtetést végeztünk. 

Mint Albert megjegyzi, a C fogalom, amely az inductiv 
műveletnél segítségül szolgál, közvető fogalomként szerepel, 
egyedi, részletes dolgokat jelöl. Tehát egyedi, részletes dolgok 
közvetése útján jutunk az inductióban az általános tétel, az álta-
lános törvény vagy igazság megállapítására. Példaképen oly 
fogalmakat hoz, amelyeknek egymás közt nincs szükségszerű 
összefüggése. S ebben találták némelyek ezen inductió egyik 
hibáját. De nem vették figyelembe, hogy ez az inductio-példa 
kizárólag példa akar lenni az inductió formájának feltüntetésére; 
s így az egész megrovás nem érinti azt a kérdést, volt-e helyes 
fogalma Albert-ntk az inductióról. Ilyen, a bizonyításnak csak 
formáját feltüntető példa nem egy található a középkori íróknál, 
s épen nem állítható, hogy e példák tartalmát is szoros bizo-
nyító anyagnak tekintették. 

Albert-nek az inductió formáját feltüntető példája a követ-
kező : Legyen az egyik tárgycsoportot jelölő fogalom (A) a 
«hosszúéletű;» a B fogalom legyen az «epe-vagy harag nélküli;» 
végre a harmadik tárgycsoport vagy fogalomkör (C) jelezze az 
egyes haragnélküli lényeget, ú. m. embert, lovat, öszvért s a 
többit, oly egyedeket együttvéve, amelyekben nincs epe illetőleg 
harag. E három fogalomkörből Albert Aristoteles nyomán a 

1 Alb. M., In libr. II. Analyt. Poster, tract. 7. c. 4. 
2 Albert M., 1. cit. : «Et erit tune sic formandus syllogismus : Omne 

quod est equus vei mulus vei homo et sic de aliis, est Iongaevum ; sed omne 
non habens choleram est equus et mulus et homo et sic de aliis ; ergo omne 
non habeus choleram, est Iongaevum». — Mansion (i. h. 119 sk. lap.) nem 
úgy állítja fel az Albert-féle inductió és visszavezetett syllogismus schémáját, 
mint Albert. 

39* 



604 JABLONKAY GÁBOR S. J. 

bizonyító inductio formáját így alkotja meg: Világos, hogy az 
első fogalom (A) megvan a harmadikban (C); mert a harag-
nélküli egyedek egyenként és mind haragnélküliek; úgyszintén 
hogy ugyanezek az egyedek egyenként és mind (C) hosszú-
életűek (B). A «minden haragnélküli» fogalomkörnek «conver-
tibilis»-nek kell lennie az egyenként vett harag nélküliek egész 
sorával, vagyis e két fogalom — vagy tárgykörnek egymást 
teljesen fednie kell, úgy hogy az állításban bármelyikök lehet 
állítmány, mikor a másik alany, és fordítva. Ezt föltételezi Albert. 
Ebből aztán következik, hogy a «hosszúéletű» fogalom is állít-
ható minden haragnélküliről, vagyis hogy «minden haragnélküli 
(B) hosszúéletű (est longaevum) (A). Tehát szerinte az egyik 
bizonyító-tétel vagy praemissa «conversiója» (alany-állítmány 
cseréje) útján vezetjük vissza az inductiót és akkor így alakul a 
«syllogismus» (et erit tunc sic formandus syllogismus) : 

(C) (A) 

Minden, ami ló vagy öszvér vagy ember stb., hosszúéletű. 

De minden, ami haragnélküli, ló és öszvér és ember és így a 
(B) (A) 

többi. Tehát minden, ami harangnélküli, hosszúéletű. 
Az így alakított syllogismusban az altételnél az előbbi 

inductio második tételének fölcserélt alakja áll. E fölcserélésre 
jogosít az, hogy — mint Albert tovább fejtegeti, — az A fogalom 
az egész C fogalomkörében megvan, vagyis a C fogalomkör alá 
tartozó minden egyes egyedben található, mindegyikről állítható; 
mert ezek a haragnélküli lények mind hosszú életűek. Másrészt 
a B fogalom (a haragnélküliség) is megvan minden a C alá 
tartozó egyedben, minden C-ben, a C fogalom egész körére 
ráillik s annak minden egyedéről állítható. 

Az inductiónak ez a syllogismusra átszerkesztett, vagy 
redukált, alakja megfelel a szorosan vett syllogismus első álta-
lánosan állító alakjának (az ú. n. Barbara alaknak) ; csakhogy 
mintegy középfogalomként (B,) az egyedek sora áll (C=B!). 

Első tekintetre föltűnik az említett redukált syllogismus-
példában az erőltetett mondatszerkezet; sőt a bizonyításmód 
sophismának látszik. Kétségkívül ilyen syllogismus alakban nem 
szoktunk következtetni; Albert sem. O is csak azért szerkeszti, 
hogy kimutassa a következtetés logikai helyességét az inductió-
nál, még pedig a syllogismus útján. S ennek jogosultságát ő a 
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conversio (alany-állítmánycsere) jogosultságában látja. így fejteget 
ugyanis tovább : Az első fogalom az egész harmadik fogalomról 
állítható (toti enim C secundum hanc positionem inest A); de 
másrészt a második (B) fogalom is megvan minden a harmadik 
fogalom alá tartozó egyedben (sed B — quod est non habere 
choleram — omni inest C). Vagyis a harmadik fogalom köre 
mind az első, mind a második- vagy középfogalom körébe esik. 
Másrészt legalább a középfogalom és a harmadik fogalom köre 
egyenlő, egybeesik; vagyis nemcsak a középfogalom állítható 
általánosan a harmadikról (C est B), hanem a harmadik fogalom 
is állítható a középfogalomról (B est C). Ekképen az átszerkesz-
tett, redukált syllogismusban egy igazi, belső összefüggést fel-
tüntető, középfogalom helyét a harmadik, az összes egyedeket 
feltüntető, tehát a teljes fogalomkört feltáró, fogalom foglalja el ; 
de el is foglalhatja. A bizonyítás így nem lesz: demonstratio 
propter quid — belső kapcsot, összefüggést mutató, hanem: 
demonstratio quia — tényállást kifejező. Elfoglalhatja e helyet 
a harmadik fogalom: «ha ugyanis valamely alanyról két állít-
mány állítható és ezek egyike egybeesik az alany egész foga-
lomkörével (azt egészen fedi s így az alany helyére tehető), 
akkor a másik állítmányt általánosan állíthatjuk ezen egyik állít-
mányról is, amelyet az alany helyébe teszünk».1 Eszerint Albert 
megkívánja, hogy ezen állításban «Minden, ami haragnélküli, ló, 
öszvér, ember stb » a «ló, öszvér, ember stb.» fogalomnak 
egész köre se kisebb se nagyobb ne legyen, mint a «harag-
nélküli» fogalomnak egész köre, hogy tehát az egyedek fel-
sorolása által minden haragnélkülit megjelöltünk legyen és ne 
maradjon más haragnélküli mint ezek; — és viszont, hogy a 

1 Alb. M. ibid. : «Hoc autem ostenditur per conjunctam in antecedenti 
capitulo datam regulám, qua si tam primum quam medium dicatur de tertio, 
et medium et tertium convertantur, necesse est primum et ultimum dici de 
medio ; quia ostensum est, quia si duo praedicata dicantur de aliquo subiecto, 
et unum praedicatorum convertatur cum illo, tunc reliquum (a másik állít-
mány) de illo (arról az állítmányról) dicetur universaliter quod cum subjecto 
convertitur : ostensum est enim prius in antecedenti capitulo, quoniam ( = hogy) 
si duo aliqua praedicata eidem subjecto insunt et ad alteram illorum conver-
tatur subiectum, quod est extremum in syllogismo, quoniam (=hogy) ei, 
quod convertitur, etiam alterum inerit universaliter praedicatum. lntelligendum 
enim est esse terminum C scilicet ex omnibus singularibus ipsius medii aggre-
gatum sive compositum, eo quod inductio est per omnia singularia, nullo 
omisso». 
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haragnélküliség csakugyan meglegyen minden egyes emberben, 
lóban stb. Ezen esetben a mondat alanya az állítmány helyére 
tehető és egyenlő joggal mondható: «Minden, ami haragnélküli, 
ló, öszvér, ember stb.» — és «Minden, ami ló, öszvér, ember 
stb., haragnélküli». 

Vegyünk egy más példát, amelyet Albert itt nem hoz ugyan, 
de amelyet a középkorban gyakran hoztak. A szorosan vett in-
ductio bizonyítással így kellene mondanunk: 

C A C 

A, B, C, D stb. (egyének, emberek) halandók. Ámde A, B, 
B 

C, D stb minden ember ( = az összes emberek). 
B A 

Tehát minden ember halandó. 
Ez az inductio syllogismus-alakra visszavezetve, Albert előbbi 

példája szerint így volna: 
A, B, C, D stb. (emberek) halandók. Ámde minden, ami 

ember, az A, B, C, D stb. 
Tehát minden, ami ember, halandó = minden ember halandó. 
A syllogismusra való visszavezetés jogosultsága s az így 

alakított syllogismusnak logikusan következtető ereje tehát abban 
áll, hogy a második tétel megfordítható, hogy tehát az A, B, C, 
D stb. egyedek az egész ember fogalomkörét adják, és hogy a 
«minden ember» fogalom csakis és minden emberi egyedet 
felölel. 

Minthogy a bizonyító inductiónak szükségszerűen bizonyító 
ereje Albert szerint csak a syllogismustól ered,1 s a syllogis-
musra való visszavezetés csakis az említett módon lehetséges; 
azért kívánja meg ő, hogy az egyedek, az egyes tagok, az egyes 
jelenségek felsorolása teljes legyen, hogy egy tag se legyen el-
hagyva, különben a leírt «conversio» nem jogosult s a vissza-
vezetés nem lehetséges.2 Ha ellenben a felsorolás teljes, az át-
alakítás már nem sophisma, hanem jogos. 

Itt azonban még egy-két nehézségre akadunk. A megfor-
díthatóság a két említett fogalomkör teljes egyenlőségén alapúi-
dé ily esetben csakis arról lehet szó, hogy ez az egyenlőség 

1 ibid. : «Inductio enim nullám habet necessitatem, nisi a syllogismo». 
2 ibid.: «Intelligendum enim est esse terminum C scilicet ex omnibus 

singularibus ipsius medii aggregatum sive compositum ; eo quod inductio 
est per omnia singularia, nullo omisso. 
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tényleg megvan, nem pedig arról, hogy szükségszerű is. Tehát 
ily inductio útján csak ú. n. «contingens materiá»-ban áll meg 
a következtetés. 1 Ezt Albert és a többi középkori gondolkodók 
megengedik, mert szerintök az inductio csak «demonstratio quia,» 
ténymegállapító bizonyítás, — nem pedig «demonstratio propter 
quid» vagyis okramutató bizonyítás. «E következtetés azonban 
egyúttal pusztán részletes és nem általános,» mert csak az eddig 
megfigyelt esetekre nézve áll s így nem egyéb, mint részletes 
esetek összegezése, amelyek magok sem ismertebbek, mint a 
következmény (conclusio).2 Ez a következtetés véleményünk 
szerint nem következik Albert tanából. Ott, ahol képesek vagyunk 
valóban minden esetet felhozni, a következtetés is mindenre ki-
terjed ebben a fogalomkörben. Ahol pedig csak eddig meg-
figyelt eseteket vagyunk képesek felsorolni, mint a természet 
vizsgálatánál, ott az előbbi fejezetben ismertetett általánosító 
elvet alkalmazhatjuk ; ezt az eljárást azonban nem sorolta Albert 
az inductio itt tárgyalt fajához; s azért az ellenvetés, amely ily 
eseteket tételez föl, nem tartozik ide. 

Nagyobb nehézségnek látszik az, hogy Mansion szerint az 
Albert-féle inductio-magyarázatban az általános (universalis) és 
gyűjtő (collectiv) fogalmak fölcseréltetnek: a régiek szerint az 
egyedekről az általános fogalmakhoz kellene jutnunk az inductio 
által és csak a gyűjtő fogalmakhoz jutunk; sőt elméleti fejtege-
tésökben hol az általános, hol a gyűjtő fogalomra vonatkozik 
ugyanazon szó. így tehát csak fogalomzavar és logikai ugrás 
útján jutnak el az eredményhez.3 Véleményünk szerint a fogalom-
zavar nem Albert-ék részén van. Albert és az iskola bölcselete 
szerint a gyűjtő és általános fogalom egymástól lényegesen 
eltérnek. Collectiv vagy gyűjtő fogalom szerintök az, amely a 
lények egy csoportjára csak mint csoportra, mint egészre illik rá 
s arról mint egészről mondható, pl. hadsereg s hasonlók. Ellen-
ben általános az a fogalom, amely több lényre ráillik, de az egy 
csoporthoz, fajhoz.. . tartozó lények minden tagjára vagy egyedére 
egyenként, és így állítható minden egyesről. Az ily fogalom még 
nem lesz collectiv fogalommá, még akkor sem, ha az alája tartozó 
egyedekről együttvéve is állítják, vagy ha ezen egyedeknek 
egész csoportját is akarjuk vele kifejezni pl. «minden ember,» 

1 Mansion, i. helyen, 120 1. 
1 U. ott. 
3 Mansion, i. h, 121. 1. 
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mert, még az egyedek ily összegyüjtöttsége mellett is, a fogalom 
nem a csoportra, mint csoportra, hanem minden egyes tagjára 
illik. Épen ezért az Albert-adta inductio-példában a «ló, öszvér, 
ember stb » a lények egy csoportját jelenti ugyan, de olykép, 
hogy idetartozó egyedeket egyenként jelzi ; egyenként illik reájok 
az, hogy haragnélküliek, hogy hosszúéletűek és a végtételben 
«minden haragnélküli hosszúéletű» nem annyit tesz, hogy a 
haragnélküliek csoportja, mint csoport, hosszúéletű, hanem az 
egész csoport összes egyedei egyenként véve. Ezért mondja 
Albert helyesen, hogy a syllogismusra való visszavezetésnél is 
«singularia sumenda sunt sub disiunctione» — egyenként kell 
venni az egyedeket. Tehát nem minden összegezés vagy egybe-
gyűjtés teszi a fogalmat gyűjtőfogalommá, hanem csak az, amely 
annak az alatta való egyedekre vonatkozását megváltoztatja, tehát 
jelentésváltoztatással jár.1 S ha ma a gyűjtőfogalmat és általános 
fogalmat némelyek máskép különböztetik meg, ez nem azt bizo-
nyítja, hogy Albert-ék bizonyításmódjában van a logikai ugrás, 
hanem csak azt, hogy nincs már közös alap, amelyről a régiek 
gondolkodásműveletét helyesen megitélhetnők. Albert-né\ a fogal-
mak megtartják jelentésöket, tehát logikai ugrásról szó nem 
lehet. 

Albert maga veti föl az ellenvetést : hogyan lehet az induc-
tiót syllogismusra visszavezetni, hiszen ellentétes bizonyításmódok ? 
Erre azt válaszolja, hogy a visszavezetés csak «materialiter et 
non formaliter» lehetséges, tehát nem oly módon, hogy az in-
ductióból valódi syllogismus legyen, hanem úgy, hogy az in-
ductióban álló bizonyító anyag a syllogisticus következtetés 
mintájára szerkesztetik, állíttatik össze. Az általános jelentésű és 
belső összefüggést mutató középterminussal következtető syllo-
gismus, vagyis a szorosan vett syllogismus és az inductió közt 
ellentét van; de az általános syllogismus és inductió közt nincs 

1 Ha tehát Albert azt mondja egy helyütt. (De praedicabilib. 1. II. 6.) : 
«Quod aulem commune est et universale, semper est collectivum et aduna-
tivum, colligere et adunare sunt idem in substantia, differunt tamen secundum 
rationem», — ez még épen nem bizonyítja, — hogy ő az általános fogalmat 
és gyűjtő fogalmat nem különböztette meg. Hogyan mondhatta akkor másutt : 
«Collectio differt ab adunatione»? (Topic. Lib. VI. tr. 1. c. 6.) — Gyűjtés, 
csoportosítás az általános fogalom szerzésénél, köre kiterjedésének megállapí-
tásánál lehet, de gyűjtő fogalommal eggyé csak úgy válnék az általános, ha 
az egyedekre nem egyenként véve, hanem csak mint csoportra vonatkoznék. 
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ellentét, mert ez a syllogismus a szorosan vett syllogismusnak 
csak következtető rendjét, a fogalmaknak a következtetésben 
helyes sorba állítását, jelzi ; és a már leírt conversio (alany-
állítmánycsere) útján az inductióban szereplő fogalmakat is lehet 
ugyanily sorban állítani. De a fogalmaknak egymásból való 
szükségszerű következését ez a sorbaállítás sem fogja feltüntetni ; 
ez csak szoros értelemben vett syllogismusban történik. 

A bizonyító inductió és a syllogismus közti különbséget 
Albert a következőkben találja: a) A következményt, vagy vég-
tételt (conclusio) tekintve az inductió «első és közvetlen állítás 
útján» való megállapítása a végtételnek. (Inductió est syllogis-
mus primae et immediatae propositionis.) Az alany és állítmány 
szükségszerű összetartozását, ezen összetartozás belső okát ugyanis 
az inductió nem tünteti föl ; csakis a tényleges összetartozást. 
Az általános elveknél (principiumoknál) a szükségszerű össze-
tartozást közvetetlenül állapítja meg az értelem, a fogalmak elem-
zése által. Ellenben a szorosan vett syllogismus középfogalma 
a zárótétel alanya és állítmánya közti összefüggésnek belső okát 
tünteti föl. A régiek szerint csak az ily módon, okai által szük-
ségesnek megismert általános tétel mondható tudományos igaz-
ságnak, amely tehát minden esetben megáll. Az ő inductiójuk a 
lények vagy a jelenségek egy egész osztályát s az azoknál meg-
figyelt tulajdonságokat általánosítja; csak egyszerűen az állandó 
vagy általános tényt állapítja meg. Hogy a mai inductióval ne-
csak a tényeket, hanem azoknak belső, oksági, szükséges kap-
csolatát megállapíthassuk, már az induction kívül álló elvet kell 
segítségül hívnunk. Ha kérdezzük, miért kell a megegyezés vagy 
a különbözés, vagy a kiküszöbölés, stb. módszereinél az oksági 
összefüggést kimondanunk valamely jelenség és annak állandó 
körülményei közt ? — teljesen kielégítő feleletet csak úgy nyerünk, 
ha az általános okozatiság, vagy meghatározottság stb. elvét 
vesszük segítségül, amely nem lehet sem inductiónak eredménye, 
sem saját eredményei által önmagát igazoló hypothesis, — mint 
föntebb kimutattuk. Tehát egy az induction kívül álló elemet 
kell támogatására hoznunk. Tehát a puszta inductió épúgy mint 
a régieknél, ma sem állapít meg egyebet, mint a tényállást, vagy 
legföljebb valamely oksági kapocsnak, mint két vagy több jelen-
ség együttlétének tényét, de nem magát az oksági kapcsot. Hogy 
teljesen általános és szükségszerű igazságokat nem ismerünk meg 
általa, azt oly tudósok is, mint Poincaré, elismerik. A régiek in-
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ductiójának egy tere volt, amelyen a részletesről az általánosra 
haladva ily szükségszerű általános igazságokhoz juthatunk; ott, 
ahol az elvonásos inductio útján a legelső princípiumokhoz 
jutottak, amelyeknél az alany s állítmány szükséges összefüggése 
a két fogalomból magából és nem középfogalom útján világos.1 

b) A másik különbséget az inductio és syllogismus közt 
Albert a praemissákban látja. A syllogismus az általános közép-
fogalom útján mutatja ki az elsőről az utolsót, vagyis hogy az 
első fogalom megvan a harmadikban. Az inductio pedig a har-
madik fogalom által (a részletes esetek összeségéből) mutatja ki, 
hogy az általános fogalom megvan a középfogalom körében. 
Ebből következik c) a harmadik különbség Albert szerint, hogy 
a syllogismus oly középfogalom útján halad előre, amely termé-
szetszerint, (a dolog természete szerint) megelőzi az utolsó fogal-
mat, nála ismertebb. «Az inductio ellenben, mint bizonyításmód, 
olyasminek segélyével halad előre, ami nekünk ismertebb és 
világosabb.»2 Ennek részletesebb kifejtését e dolgozat keretében 
szükségtelennek tartjuk. 

Albert az inductiónak a syllogismusra való visszavezetésé-
ről tárgyalván, végül még egy kérdést vet föl: mily számban 
kell az egyedeket felsorolni? «Minthogy az egyes dolgok, mint 
Plato mondja, végtelen sokaságúak, mégis hogy tökéletes legyen 
az inductio, teljes számban kell inductiót képezni (inducere) nem 
olykép, hogy mindent egyenként felsoroljunk, hanem úgy, hogy 
röviden egybefoglalva reájok mutassunk, ily formán: «és így 
minden egyes, és így a többi». A valószínűséget nyújtó induc-
tiónál azonban elég néhány tagot felsorolni, csak ne mutatkoz-
zék valamely kivétel (instantia), amint erről a Topicá-ban lesz 
szó.» 3 Ugyanezt követeli a jó és általános érvényű inductióra 
nézve Duns Scotus, ki az inductio-elméletnek csak ezt a kér-
dését tárgyalja.4 Több okot hoz fel amellett, hogy a felsorolás-

1 Alb. M., In L. II. Analyt. Prior, tract. 7. c. 4. «Quarum propositio-
nuin non est medium, sicut principiorum, est fides per inductionem.» 

2 Az egészet 1. Alb. M., In Libr. II. Analyt. Prior, tract. 7. c. 4. 
3 U. ott a végén : «Adhuc autem quamvis singularia sint infinitae multi-

tudinis, ut dicit Plato, tarnen ad inductionem perfectam oportet in summa 
inducere, non quod (singularia) omnia singillatim numerentur, sed ut breviter 
collecta insinuentur, dicendo : et sie de singulis, vei : sic de aliis. Ad induc-
tionem autem probabilem sufficit de pluribus inductio, dummodo non videatur 
instantia, sicut dicitur in topicis». 

* J. Duns Scotus, Super librum II. Priorum (Analyt.) quaestio 8. 
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nak teljesnek kell lennie, különben a végtétel általánosabb 
érvényű lenne, mint előzményei; megengedi, hogy a valószínű 
vélemény szerzésére elég néhány vagy több tagot felsorolni 
sőt néha elegendő egy példa is s ezekből aztán «per experien-
tiam» el lehet jutni a természeti általános elvekhez.! Hogy hány 
tag elegendő ilyenkor, függ Scotus szerint az anyagtól és az 
értelem belátásától. Ő még egy megkülönböztetést tesz: «respectu 
praedicatorum per accidens» vagyis oly állításokban, ahol nem 
látunk szükségszerű kapcsolatot az alany és állítmány közt, min-
den tagot fel kell sorolni. Ahol ellenben szükségszerűség ural-
kodik, mint a természetben, az értelem hamarabb hozza meg az 
általános Ítéletet, néhány ismert eset után is, hogy «mindig így 
lesz». így nyerünk alapos, de valószínű általános Ítéleteket. 
Scotus az inductiót ezek után így határozza meg: «Az inductio 
néhány egyes esetről vagy az elegendőképen felsorolt összes 
egyes esetekről valamely általános következtetésre való jutás».2 

* * * 

Albert az «inductio probabilis»-t is a bizonyításmódok közt 
tárgyalja, a dialektikai vagyis vitatkozásnál használt érvelések 
közt. Szerinte a syllogismus dialecticus tárgya, anyaga szerint 
valószínűség terén mozog s alakja szerint hasonlít a syllogis-
mushoz.3 

Tehát csak valószínű állításokat kapcsol össze syllogismus-
alakban. Ennélfogva, ha teljesen szoros syllogismus-alakban követ-
keztet is, és következtetésmódja ellen nem lehet kifogás, végered-
ménye nem lehet más mint valószínű. Épígy a dialektikához tartozó 
inductio is abban különbözik a meggyőző bizonyító inductiótól, hogy 
az általánosításban csak valószínű eredményt nyújt. Ez is, mint az 
inductio demonstrativa, a «singularibus ad universalia progres-

1 «Multa principia naturalia fiunt nobis evidentia propter sensum, me-
móriám et experientiam ut ista : «Omnis ignis est calidus,» «omne grave, exis-
tens sursum, non impeditum, naturaliter descendit deorsum,» & consimilia, 
quae facta sunt evidentia per inductionem, et non in omnibus singularibus, 
ut notum est ; igitur sumitur inductio in aliquibus singularibus, & non in 
omnibus». 

2 «Inductio est progressio ab aliquibus singularibus vel ab omnibus 
sufficienter ennmeratis ad conclusionem universalem.» 

3 Alb. M., In Librum I Topicorum tract. 1. cap. 2. «ex probabilibus 
est quantum ad materiam, et est syllogizatus secundum formam». 
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sio» ; 1 még pedig ez a művelet az egyedi esetekből indul ki, 
nem csak egyből, hanem az összes egyedi esetekből külön-külön 
véve, vagy tényleg megemlítve őket, vagy úgy, hogy hozzá-
tesszük: ugyanez áll a többi esetről is mindegyikről. Ez is az 
általános syllogismusra vezethető vissza.2 A meggyőző és dialek-
tikai inductió közti különbséget itt is (mint a syllogismusnál) a 
bizonyító anyag teljességének hiányában kell keresnünk; e hiány, 
mint előbb láttuk, a részletes esetek felsorolásának hiányában 
áll. E helyütt szól Albert arról is, hogy az inductió nem az érzék, 
hanem az értelem erejével következtet, amely az érzéki meg-
ismerésekre visszatér (reflectit) ; — valamint arról, hogy az inductió 
használata közönségesebb az embereknél, míg syllogismust csak 
a bölcsek alkotnak; mert — úgymond — az érzéki megismerés 
hozza tudatunkba az egyes dolgokat és többen követik az érzéki 
megismerést, mint az elvont gondolkodást. 

III. 

A scholastikus inductió további vizsgálata. 
A mondottak alapján állíthatjuk, hogy Albert és nyomá-

ban a többi középkori gondolkodók, inductiónak nevezték azon 
gondolkodásműveletet, amellyel egyedekből, az egyedeken tapasz-
talás útján megfigyelt jelenségekből, tulajdonságokból általános 
fogalmakhoz vagy állításokhoz jutunk,3 szóval általánosítunk. Ez 
az általánosítás vagy elvonással, az egyedi különbözeteknek el-
hagyásával s a közös tulajdonság kiemelésével, történik ; — s így 
szerezzük a legelső fogalmakat és elveket. Vagy pedig bizonyító 
az általánosítás, amellyel valamely általános tétel érvényére, az 
alanya és állítmánya közti egyezésre úgy következtetünk, hogy 
azok együttes voltát egyes tapasztalt esetekben megállapítjuk. 
Ha az egyezést az összes egyes esetek útján tudjuk megállapí-
tani, az inductió meggyőző, bizonyosságszerző (demonstrativ); 
ha pedig csak több vagy kevesebb eset útján, az inductió csak 
valószinűségszerző, dialektikai (inductió probabilis.) 

Eszerint az «inductio incompleta», amely nem sorol fel 

1 Alb. M., In L. 1. Top. tract. 3. cap. 4. 
2 U. ott (a következők is) «motus iste incipit a singularibus, non uno, 

sed omnibus divisim acceptis vel per se vei ut dicatur : et sic de singulis». 
3 Alb. M., In 1. I. Topic, tract. 3. c. 4. «ad universalia, et non dicitur: 

ad universale». 
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minden esetet, hanem a megfigyelt estek bizonyos számából 
következtet minden hasonló esetre, vagyis általános biztos érvényű 
tételre, a régiek elméleti fejtegetéseiben nem szerepel. Mert 
szerintök a nem teljes felsorolás egymagában még nem vezet 
biztos tudáshoz. Hogy biztos általános Ítéletet nyerjünk ezen 
úton, a megfigyelt esetek számát ki kell egészíteni valamely 
máshonnan vett elvvel, amely így megadja erejét a bizonyítás-
nak. Láttuk, hogy ismertek és bizonyos esetekben alkalmaztak 
ők egy bizonyító eljárást megfigyelt részletes tapasztalati esetek-
ből állandó, általános tételre, és hogy ezen műveletnél az álta-
lánosítás jogosultságát a specificus természetek állandóságában, 
azon elvben találták, hogy a természet egyenlőképen működik, 
ha nincs akadályozva, tehát néhány esetből minden hasonló 
körülményben való esetre lehet következtetni. Ezt a műveletet, 
bár az inductiónál is szólnak róla, nem nevezték inductiónak, 
hanem experimentumnak s az inductiónál segédműveletkép is 
tekintették. Más néven nevezték azért, mert az általánosítás benne 
egy máshonnan vett elv útján történt, amely elv segítségével a 
megfigyelésben megmaradó hiány pótoltatott. És, nem lehet 
tagadni, ebben logikusan jártak el. Ha kérdezzük, mi teszi az 
inductiót inductióvá, a megfigyelés, a kisérlet-e, vagy pedig az 
általánosítás, az állandó visszatérésre való következtetés? — a 
felelet nem lehet más, mint, hogy ez az utóbbi elem. Enélkül 
a részletes eseteknek, vagy a kísérleteknek bármely nagy száma 
csak sokaság marad, de nem következtetés. Az általánosítás pedig 
részletes esetekből, kísérletek útján is, csakis úgy adhat biztos, 
mindenkorra érvényes eredményt, ha vagy az összes eseteket, 
összes kísérleteket, összeállítjuk, — teljes felsorolás, — vagy, ha 
ez nem lehetséges, valamely más elv segélyével kiegészítjük, 
teljessé tesszük a tagok számát. Az első esetben egyenesen jutunk 
el az egyenesekről az általánosra, — s ezt nevezték inductiónak ; — 
a másik esetben már némikép összetett, kombinált következtető 
művelettel van dolgunk, — s azért ennek más nevet is adtak 
Bacon előtt. 

Azonban a teljes felsorolás egyrészről nem tudományos 
(Bacon szerint «res puerilis est»), másrészről a legtöbb esetben 
nem is lehetséges. Ha minden egyes esetet felsoroltunk s aztán 
kimondjuk az általános tételt, ez puszta összegezés, merő ismét-
lés, nem pedig haladás az ismertről ismeretlenre. — Errz Richard 
azt feleli, hogy az eredményként álló általános tétel nemcsak az 
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egyes esetek összefüggését fejezi ki, hanem egymáshoz való 
viszonyukat, hasonlóságukat is, amit az egyes tények vagy kí-
sérletek magokban nem fejeznek ki; és így részletesek marad-
nak ezek mindig, míg az a tétel, amely a hasonlóságukat is ki-
fejezi, szükségképen alkalmazható sok egyedi esetre, tehát álta-
lános igazság.1 Ezért mondja Albert: «Az egyedek bármely jegye 
csak magáról arról az egyedről állítható, ellenben az, ami hasonló-
ságukat képezi, sokakról állíttatik. — Mindannyian együttvéve 
nagyobb mennyiségűek, mint egy-egy egyed közülök».2 A régiek 
szerint az inductio nem pusztán abban állt, hogy, amit az egye-
sekről állítottunk, azt az egészről is állítjuk; hanem abban, hogy, 
amit az egyesekről egyenként («non uno sed omnibus divisim 
acceptis» Alb. M. 1. citato) állítottunk, azt az egész fogalom-
körről, az általánosról mint ilyenró'l állíthatjuk, amit az egyedek 
vagy egyes esetek fölsorolása előtt még nem tehettünk. így 
tehát, — mondja Richard, — valóban előrehaladunk, ismeretün-
ket kiterjesztjük, áthidaljuk az ismertnek és még ismeretlennek 
közét. Tehát tudománytalan ismétlésről nem lehet szó. 

Ámde a teljes felsorolás sokszor lehetetlen s így mindig 
félnünk kell, hogy az «instantia contradictoria» — valamely 
kivétel megdöntheti általános tételünket. — Erre már más helyütt 
részben válaszoltunk. Az abstractiv, elvonásos inductiónál gyakran 
egy rövid áttekintés («une rapide intuition,» mondja Richard), 
eljuttat az általános fogalomhoz; s az alany és állítmány egyezése 
közveteti énül belátható. A bizonyító inductiót pedig ott alkal-
mazták, ahol az egyes esetek mind ismeretesek voltak. Más 
esetekre nézve, mint láttuk, Albert azt mondja, hogy olyképen 
kell kiegészíteni a sorozatot, hogy egy közös kifejezésben reájok 
mutatunk, ilyképen : «és így a többi esetben». Behatóbban azon-
ban már sem ő, sem Szent Tamás, sem Duns Scotus vagy tanít-
ványaik, nem magyarázzák meg, hogy miképen kell-e kiegészí-
tést végezni. Itt egy hézag mutatkozik a régiek inductio-elméle-
tében, amelyet a mai inductiónál is csak egy az induction kívül 
álló elv segítségével töltenek ki. A természeti jelenségeknél, a 
nem szabadon működő lényeknél a régiek is azon elvre támasz-

1 T. Richard, De la nature et du rôle de l'Induction d'après les anciens. 
(Revue Thomiste, 1908. page 415.) 

2 «Quodlibet singularium de illo solo, illud vero, quod similitudo 
eorum est, de multis praedicatur. — Omnia simul sunt majoris quantitatis 
quam singulum illorum.» Alb. M., De sex principiis, tract. 1. c. 5. 
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kodva tartották ezen általános felsorolást elégségesnek, hogy 
«ami valamely természethez tartozik, annak meg kell lennie az 
illető természet minden egyedében,i mert «a természet egyképen 
működik, hacsak nem akadályozzák,» 2 tehát minden egyedben 
azonos tulajdonságokat, hatásokat hoz létre. S így ezen lényeknél 
a hézagot a maihoz hasonló módon töltötték ki. 

Ámde ha lehetséges is az inductiónál a teljes felsorolás 
vagy kiegészítés a jelzett módon, még mindig megmarad a nehéz-
ség, hogy csak az eddig megfigyelt eseteket lehet számban venni; 
és így a kivétel lehetősége a jövőre nézve mindig megmarad. — 
A régiek abstractiv, fogalomszerző inductiójánál ez a nehézség 
azzal tűnik el, hogy itt az inductio csak az általános fogalmat 
szolgáltatja; az alany és állítmány egyezése pedig magokból a 
fogalmakból közvetetlenül következik bizonyos esetekben ; s így 
ezen általános elvek alól a kivételes eset ki van zárva. A többi 
inductiónál azonban valóban csak a tényleges egyezést állapítják 
meg s így a jövőben való kivétel lehetősége nincs föltétlenül 
kizárva. A régiek nem is vártak a természeti jelenségekről alko-
tott inductiójoktól abszolút biztosságot, hanem csak azt, amit 
adhat, t. i. úgynevezett physikai bizonyosságot, vagyis azt, amely 
a természeti törvények állandóságától várható. A kivétel lehető-
sége a mai inductiónál sincs kizárva, ha azt az általános okozati-
ság, vagy meghatározottság törvényére vagy oly hypothesisre 
építik föl, amely eddig még mindig megerősítést nyert, vagy 
amelynek bebizonyosodását a jövőtől remélhetjük. Ennél nagyobb 
bizonyosságot Szent Tamás sem követel az inductiótól.3 

Szerinte az inductio nyújtotta bizonyosság föltételes: föl-
tételezi, hogy a teljességet a felsorolásban elismerik; ez pedig 
a természeti jelenségeknél az említett általános törvény elisme-
rését tételezi föl. Ennek alapján az inductióval csak physikai 
bizonyosságot nyerhetünk. 

* * * 

1 5. Tkom., Qu. disput., qu. 9. de potentia a 9. ad 2. 
2 5. Thom., Summa theol. I. qu. 19. a. 14. 
3 S. Thom., In Libr. II. Analyt. poster, lectio 4. : «Oportet, quod 

(=hogy) accepta sint omnia quae continentur sub aliquo communi, alioquin 
inducens non potent ex singularibus acceptis concludere ad universale. . . 
Patet quod (=hogy) inducens facta inductione quod Socrates currat et Plato 
et Cicero, non potest ex necessitate concludere, quia (=hogy) omnis homo 
currat, nisi detur sibi a respondente, quod nihil aliud contineatur sub homine, 
quam ista, quae inducta sunt». 
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Tanulmányunk végeredményeként a következőket állapít-
hatjuk meg: 

Nagy Albert, Szent Tamás, Duns Scotus és követőik az 
inductiónak több nemét ismerték és különböztették meg; s abban 
amit az inductióról írtak, kimutatták, hogy logikusan, követ-
kezetesen oldották meg a kérdést, hogy az inductió logikai 
mivoltára nézve helyes elveket követtek; az inductió logikai 
erejét jobban fejtegették, mint Bacon. 

Ismerték a kísérletezés vagy megfigyelés útján vont általá-
nosítást, az ezen úton nyerhető általános elvek kifejtése módját; 
de ezt a műveletet más névvel, «experimentum» névvel illeték 
és kevésbbé fejtették ki elméletileg s kevésbbé alkalmazták a 
gyakorlatban, részint eszközeik hiánya miatt, részint mert más 
kérdésekkel többet foglalkoztak, részint mert — mint már össze-
tett művelet, — az ő tőlük inductiónak nevezett művelet fogal-
mán kívül esett. 

Magát az inductiót is kevésbbé használták, eltekintve azon 
általános fogalmak szerzésétől, amelyeknél az általános igazságot, 
alapelvet, a fogalmak elemzése közvetlenül adja meg. Itt a régiek-
nél hézagot találunk, de nem tévedést. Ennek oka abban keresendő, 
mert ők egyrészt jobban tárgyalták a rationalis, értelmi tudo-
mányokat, amelyekben az elvek synthesise által keresték az álta-
lános igazságokból a kevésbbé általánosakat; ezzel szemben az 
újabb tudományos munka inkább a természet közvetlen vizs-
gálatába merül s a részletesből jut el az általános igazságok egy 
részéhez. Másrészt a régiek főkép tanítás céljából írták műveiket; 
itt pedig célszerűbbnek mutatkozott a deductio az inductiónál ; 
mert a tanulónak igen nehéz megtalálni az általános törvényt az 
egyedi jelenségek tömkelegében és igen sok idejét veszi el még 
a gyakorlott embernek is, úgy hogy az ismeretek igen nagy 
körére nézve mindig kénytelen lesz mások elvégzett kísérleteit, 
megfigyeléseit, általános eredményeit föltételezni, igazaknak, 
helyeseknek elfogadni s csak így képes a megismerhető igaz-
ságoknak egy aránylag igen szűk terén tovább keresni a tör-
vényszerűségeket. Inductiv módszerrel írt tankönyveikben ma is 
csak röviden lehet az inductiv bizonyítások főbb elemeire rá-
mutatni, nem pedig végigmenni az összes kísérleteken, amelyek 
útján az általános törvényeket megállapítjuk; és csak ily rövid 
utalás után lehet magokat az eredményeket szintén röviden 
közölni és azokat is sokszor csak részben. Az értelemmel meg-
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ismerhető legfőbb igazságokhoz, amelyek az ember végcéljával, 
élete feladatával oly szorosan összefüggnek, egyenesebben, gyor-
sabban és biztosabban, többektől hozáférhető módon jutottak el 
a régiek a deductiv gondolkodással nyert általános igazságok 
segélyével. Ezért művelték jobban a deductiv tudományokat és 
nem érezték az inductiónak oly nagy szükségét a bizonyításnál. 

Mióta azonban a tudományos érdeklődés inkább a közelebb 
fekvő, érzékelhető világ tényei és törvényei felé fordult, az in-
ductió is sokkal szorgalmassabban kezdett műveltetni és Baconé 
marad az érdem, hogy alkalmazására és főkép az inductióhoz 
szükséges kísérletezésre hatalmasabb lökést adott.1 

Pécs. (Vége.) Jablonkay Gábor S.J. 

0 Liebig (Reden u. Abhandlungen S. 271.) még ezen Ítéletet is nagyon 
korlátozza, amennyiben kimutatja, hogy épen a kísérleti tudományok, a mai. 
anatómia, physiologia, botanika, zoologia megalapítói a XVI. század tudósai 
voltak, tehát Bacon előtt kísérleteztek ; nem különben, mint az astronomia,. 
physika, mechanika, hydrostatika, optika stb. alapítói. «Nach diesem (dem, 
XVI. Jahrhundert) gibt es gar keines, welches reicher war an Männern VOÜJ 
gleichem schöpferischen Geiste !» 

Rel ig io , h i t tud . és bölcs , folyóirat . 40 
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Az EMBER a világ egy darabja. A virág, a fecske, a pilisi hegyek 
J ~ \ mind egy-egy darab. Az egyedek kapcsolódnak, a részek 
egészbe folynak s előáll a világ. Az embert kivéve, az egyedek 
összefolynak anélkül, hogy az egyik a másik mellett valóságát 
érezné vagy tudná. Az egyik hegylánc nem érez a másikból, a 
virágok sem egymást, a nárcisz nem szagolja az ibolya illatát ; az 
állat már érez a világból, de ez érzések, mint a hullám a folyó 
medrében, átfutnak az állaton, anélkül, hogy értelmi tudattá 

lennének. A külső behatások az állatnál nem a lélekben gyökerez-
nek, azért a kialakult kép nem fok a tisztább, tökéletesebb meg-
ismeréshez. Az állat érzelmi világa olyan, mint egy villany-
•csengőfelszerelés, ha megnyomjuk a csengő gombját, hangot ad 
a csengő, így az állat érzelmi világában is a külső behatás kiválaszt 
tudatot, de ez — csak kikezdése az értelmi világnak. A sötét 
erdőben bolyongó állat hall reccsenéseket, — szerez érzelmi 
tudatot — azonban, hogy mitől ered a zörej, sohse tudja meg 
úgy, hogy abból ok és okozati tudat-kifejlődés állna be. Az állat 
kapcsolódása a világgal nem a mélyebb megismerés és elvonat-
koztatás, hanem a «kellemes és kellemetlen» érzéklési tényen 
nyugszik. Megkapó a Szentírás mondata: «Vessétek lábaitok alá 
a földet» ; tehát a teremtés után az Isten átadta a földet az ember-
nek. Hogy mért, könnyen érthető. Mert az ember zárta magá-
ban a föld képének és fejlődése fázisainak minden értékét. A föld 
kultúrájának képét az Isten az emberbe teremtette bele és innen 
folyik ki az egymást felváltó nemzedékek lelkén és működésén 
át a földre, az ember bele szövi lelke mélységeit a környező 
természetbe. Bele szövi városait és falvait a terekbe, hajóit a 
folyókra, léghajóit a levegőbe, csákányát a földbe és így felépít 
egy külön világot a természetben: az ember világát. 

De az ember világa is lényegileg Isten világa. Nincs 
benne egyetlen lehelet, mely nem az Istenben gyökereznék. Az 
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ember világa a természet bemutatkozása. Az ember a tudat révén 
kapcsolódik a világhoz és annyi van belőle bent, amennyit tud 
belőle. Érdekes elhelyeződés. Az ember van a világban öntudat-
lanul, a világ van az emberben öntudatosan. Az ember ráírja 
magát a világra, mikor városokat épít, bányákat nyit, mikor 
erdőt irt, földet szánt, folyót szabályoz, e ráirás mind az értelmi 
tudatból táplálkozik, de magában a világban tudattá nem lesz. 
A világ is ráírja magát az emberre, az ember lélektaván a külső 
világ úszik. Ezen úszás a lélek mélyén történik, a felszínre az 
öntudat hozza a képet. A megértés segíti elő a felszínre jutást. 
A gyermek is nézi a csillagot, de meg nem érti, nem lesz csil-
laggá, nézi a folyót, de nem lesz folyóvá, míg a víz és a folyás 
fogalma nem bukkan fel tudatában. 

Tehát amíg az ember ráhatása a világra sohasem lesz a 
világerőben fogalommá, addig a világráhatás az emberben foga-
lommá válik. A pilisi hegyek régóta állnak már helyükön, de a 
köztük terülő falukra nem néztek le, mint falura, míg az ember 
a faluból felnézett már rájuk, mint hegyre. A világ központja az 
ember, a mindenség ennek lelkébe kapaszkodik s az illat ott lesz 
illattá; a csillag csillaggá; a madár madárrá. Az ember értelme 
korlátoltságánál fogva a megértés és megkülönböztetés könnyí-
tése végett, és hogy világát kialakíthassa, fölmérte a minden-
séget — már amaddig elért — kiszakította a részeket az egész-
ből, csinált Szaturnuszt, Neptunt, göncölszekeret, esthajnalt a 
csillag milliárdokból; a vizekből csinált Dunát, Tiszát, Balatont; 
a fákból diót, mandulát, barackot ; az emberből németet, magyart, 
angolt stb A különbözőség valóság nem fikció és ember 
alkotás, de a fogalom és a név az emberi munka. A lélek az 
Istentől van, a fogalom a külvilágból táplálkozó lélektől. 

Az ember világa az emberi erőben meg van határozva. így 
amint most áll, ez a mienk. Ha a földet nem ez az emberiség, 
hanem egy másik tapodta volna, árnyalatilag különböző művelt-
séget adott volna, talán nagyobbat, díszesebbet, de ebben a foga-
lomban, hogy «ember» adva van a fejlődés lényege. Lettek volna 
más csaták, más világháborúk, talán kezdettől fogva világbéke, 
mert a harc nem tartozik az ember lényegéhez, lettek volna más 
ajkú népek, más fogalmak, de a kultúra lényege mindig ugyanaz 
maradt volna. A lélek maga fölé nem érhet, az alatta levő világ 
megismerése is kimért és a felszínen úszik, a lényegig tökélete-
sen nem ér el. Az erőt megismeri a működésből, de a mélységet 

4 0 * 
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meglátni nem tudja. De nincs is szükség e hozzáférkőzésre. Az 
erő kifejezi magát a természet egész vonalán. A virágerő ereje 
nyilvánul a szinvegyülékben, az illatban, a növésben, a gyémánt 
ereje, a keménységben, a fényben. Ha több volna bennük, több 
fejeződnék ki. Az állatban több is van, érzés és mozgás, ki is 
fejeződik, mert a világ minden ereje munkás, hacsak nagyobb 
erőráhadás meg nem bénítja. És az ember a világerő bemutat-
kozásai között úszik mint a hal a vízben. Csoportosít, alakít — 
így monhatom hozzá nyul a világhoz. Nem szemlélő, hanem cse-
lekvő. Az egyedekben erők vannak elrejtve, melyeknek ki kell 
ömölniők a világra, hogy ennek kifejlődése teljes legyen. A tojást 
és diót fel kell törnünk, hogy a maghoz bejuthassunk. így az 
egyedek is élettartamuk alatt lassanként kifolynak. A munkásból 
kiszakad az erő, mely bányát nyit a föld gyomrában, mely föl-
kövezi az utakat, feldolgozza a gyapjút, a bőrt, a fát, a vasat, 
Newtonból kiszakadnak a fizika alapvető törvényei, a virágokból 
kiszállnak az illatok és a szinek, az állatokból az erő a szekér-
huzáskor; a táplálék adás, így minden bele adja a magáét a 
világba. Az egyedek belső erőinek kifejeződése a világfejlődés. 
A fejlődés az emberre vonatkozik. A rózsa ahány szirommal 
nyílott az első idejében, most sem nyilik többet, nincsenek föld-
szintes rózsák és emeletesek. Ha csak a csipke és a tearózsákat 
nem nézzük ily szemmel. De az alakulást itt is emberi kéz hozta 
létre, szemzéssel, mesterséges kiültetéssel és gondozással. 

De az ember lakott kunyhóban s lakik palotában. Az 
állat ugyanúgy rakja fészkét a hosszú időkön át. Az állat-
világok cserélődnek a fajok keretén belül tökéletesednek, értem 
e tökéletesedést úgy, hogy ékesebbek, nagyobbak lesznek, 
de tökéletesebb működésre ezek sem képesek, így a világ 
fejlődését az ember intézi. Az állatvilágot tökéletesedésében 
belső erő dobja előre, a nagy, lüktető érzéserő, mely itt műkö-
dik, finomódási hajlammal rendelkezik: a régi világok hatalmas 
madárszörnyetegeit a színes kolibrik, kanárik a nyilröpülésű 
sas-fajták váltották fel, de a fejlődés nagy kényszerűség. Olyan, 
mint a vekker órám járása, ha felhúzom jár, itt is az állatvilág 
nagymestere, a jó Isten felhúzta e világszakasz egyedeit és járnak 
olyan ütemben, mint ahogyan a Teremtő megszerkesztette őket. 
Nem mondhatnak nemet és a fejlődés milyenségét, nüánszait nem 
válogathatják, mint az ember. Mi nemcsak tárgyai vagyunk a 
fejlődésnek, hanem alanyai is. Végelemzésben én sem adhatok 
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többet, mint amennyit az Isten belémteremtett, de ha akarom — 
még ez az Istentől van — ahelyett, hogy e betűket róvom — 
elmehetnék kis csibét ültetni és így e szólamait lelkemnek nem 
fejezném ki. Michel Angelo remek képfestései helyett elmehetett 
volna ekeszarvát fogni és akkor a festészet egy szép darabja ott 
temetkezett volna az olasz földben. Az ember adhatja, az állat 
kényszerül adni a beléteremtett fejlődés tényeit. Az állatfajokba 
nagy schéma van beleteremtve, melytől ezek nem tudnak eltérni. 
Az alakítás az megállt világ az állatrészben ; az alakulást pedig 
a legfelsőbb hatalom tartja kezében, amennyit ad, annyi van, az 
állat a magáéból semmit sem ád hozzá. Az emberen kívül álló 
világ minden vonását a lélek hozza vagy az ember, vagy az Isten 
által. Ebből azt is láthatom, hogy minden tetthez lélek kell ; akár 
közvetlen, akár közvetett a lélek ráhatás. 

Hol torzított, hol sikerült utánzás. Első alakításaiban kevés 
ösztön volt és kevés ész. Nem azt mondom, hogy az első ember-
nek nem volt esze egy szépen szerkesztett lakóház megkészítésé-
hez, de nem volt benne elegendő ösztön erre. Amire nincs ösztön 
az emberben, arra nem hajlik az ész. Az első embereket kuny-
hókra hajtotta az ösztön, nem volt előtte ami vágyait kinövesz-
tette volna. Nem voltak előtte aranybányák, melynek aranyait 
elhelyezni, fölhasználni kívánta volna, nem ismerte a festékeket, 
melyekkel lakhelyét kifesthette volna, a bányák réteges köveit 
sem, hogy egymásra helyezni kívánta volna. Ismerte a madárnak 
fészkét, a medvének barlangját, a rókának odúját, megkívánta, 
meg is készítette. Ez a természetutánzás. Minden megismerés 
új ösztönt fakasztott benne. A jövő ezer év fejlődés-alakulatát 
nem több ésszel rendelkező emberiség alkotja meg, hanem csak 
finomabb, kinőttebb ösztönnel, vággyal telített nemzedékek. 
A kultúra előretolója az ösztön, a megalkotója, a kivivője a 
vágyaknak az ész. 

A vágyak fúrják előre az emberiséget az ezredek útjain. 
Minél nagyobb az ösztön, az észnek annál nagyobb munkál-
kodását igényli. Minden kultúr beállítást előbb meg kell érezni 
s csak azután kerül a sor a kivitelre. Azért vannak a kultúrának 
korszakai, amíg egy érzés «kultúr ösztön» dominál, addig tart 
egy korszak. Új ösztön, új kultúr korszakot nyit. Mikor az embe-
rek elkezdtek panaszkodni azon, hogy milyen terhes a kocsival 
és gyalogszerrel az utazás, milyen jó volna gyorsabban az egyik 
helyről a másikig érni: ez az emberiségből kipattant vágy álta-
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lánosulása megteremtette a vasutakat. Az ész szerepe a fejlő-
désben a jobb, a hasznosabb az istenibb kiszemelése. A vágyak, 
a nagy darabok beállítói, kidolgozása léleké, a megromlott emberi 
természetben a vágy homályos, sokszor sötét, a lélek világa kell, 
hogy el ne tévedjen. így voltaképen az emberi fejlődés lénye-
gében a lelken fordul meg, mert ő a rendelkező fejedelem az 
érzések világában; az egyiket elcsitítja, a másikat erőre emeli, 
az üreseket tartalmasítja, a fattyúhajtásokat lenyesegeti. Hason-
líthatnám a lélek működését a szitához, mely a finom búza-
szemeket átengedi, míg a piszkokat visszatartja, ezt kell, hogy 
tegye a lélek is a világfejlődésében. Tehát mikor a vágyakozás 
általánosult a gyorsabb utazásra, a lélek belátása nyomta rá a 
szabadalom jegyét. Az ösztön szerepe csak a szükségletek ráhaj-
tásában erős, ami ezen kívül esik, ott az ész vezet ; a művészetek 
világa az emberi értelemre támaszkodik. 

Bárhova fejlődik az emberi kultura az mind Istenből indul 
ki. Mert semmi sem fejlődhetik e világba bele, ami nincs a vi-
lágból vagy a világban. Isten, mint teremtő, ráírta nevét min-
den fűszálra; Isten nem a világ, de bizonyos értelemben bent 
van mint az asztalos az ő remekében, bent van mint Alkotó, 
mint Végtelen Hatalom. Mikor pedig különös módon akart a 
világban lenni, elküldötte a Fiát. A világfejlődés önmagától tör-
ténik, minden érik és eredeti alakját keresi. Mint egy csodaszép 
kép, mely össze van göngyölítve s a szemlélő előtt lassan bom-
lik ki, úgy a világ is, ez az Istentől megalkotott műremek, lassú 
kifejlődést mutat. A fellépő nemzedékek mindegyike kiönti lelke 
tartalmát, belevágja eszét és szivét az örökölt kulturába s új 
sávot húz a régi színek közé. 

Minden egyed a beléteremtett ösztönnél fogva a tökéletes-
ség felé törekszik. Az észnélküli egyedek tökéletesítését elvégzi 
Isten, az ember pedig maga építi fel világát, a lélek, minthogy 
értelmes, maga le tudja olvasni fejlődésének útját. Ha a világfej-
lődést mélyebben szemléljük, kimondhatjuk, hogy az egész min-
denség egy célt szolgál: kifejezni az Úrtól beléteremtett titkot 
és ebben az értelemben az ember sem vezére a természetnek, 
hanem egyszerű része, mely, mint minden, úgy ő is gyarapítja 
a világot. 

Flammarion írja: «Az élet nyilvánulásai nem érintik az 
összes lehetséges formák határait; a mai korszak csak egy hab 
az idő tegerében». A vég Isten kezében van, aki irányít minden 
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fejlődést. A világfejlődést én mindig úgy tekintem, mint egy tekercs 
cérna legombolyítását. A cérna szálait Isten tekerte össze a te-
remtésnél s azóta pörög a tekercs, míg végre lefogy a kerékről. 
A hólyagpapir, mire rálehelünk, összegöngyölödik, de a lehelés-
után visszasimul, mert formai ereje készteti, a világot is ez a 
belső formai erő viszi útjában. Nincs benne egy szállal sem 
több fűszál, mint amennyi Isten teremtő elgondolásában volt, 
nincs egy fiával sem több ember, mint amennyit Isten Ádám-
ban elhatározott. Nem kemény determináció ez, mert az ember 
cselekedetében szabad, ép azért az ember világa önálló, a 
világba helyezett, de szabadakaratú rész és így a lélekből táp-
lálkozik. Az emberi lélek munkálkodása által szétfolyik a ter-
mészet ölén és amihez hozzáér, annak ad magából milyenséget--
A természetbe behelyezi világát, azt mondják, kulturát készít-
Hívjuk akárminek: kulturának, ha szellemi civilizációnak, ha 
magasfokú és részleges művészetnek, végelemzésben az élő nem-
zedék lélekömlése, mely aszerint, hogy mihez tapad, kapja az 
elnevezését. Az emberben a jó és a rossz együtt ül, nem isteni 
behelyezés folytán, hanem szabad elhatározású lélekteremtés kö-
vetkeztében. Azért beszélhetünk emberi elemről a világfejlődés-
ben. A fejlődés kiindulásában teremtés folytán isteni, de folyta-
tásában erős emberi vonásokat nyert. Az emberi beáramlás 
isteni teremtésből eredeztetendő, mert ami nincs Istentől bele-
adva, azt nem adhatja. Ez a meghatározottság a szabad akaratot 
nem érinti, csak azt mutatja ki, hogy az egész világ dolgozó 
erejének kiszabója az Isten. Új erőkhöz új teremtés kell. A vi-
lágon minden meghatározott mértékű. E mértéket az Isten álla-
pította meg. Önmagán felül semmi sem léphet. Petőfi bármily 
jól tudott költeni, bibliát még sem tudott írni, mert ahoz több 
kellett mint ember, — a hozzáadás isteni sugallat. Minden erő a 
maga rendjének keretén belül mozoghat, csak olyan működés-
sel és termeléssel, mint amilyen lényegében. Egy cseppjét a 
dunai víznek — mondjuk, két millió apróbb részre tudom fel-
osztani — ott, ha akarom, ha nem, meg kell állnom az osztás-
sal, ha azt akarom, hogy még mindig víz maradjon. így a buza-
szemben is bent van — tegyük fel a tizenkétszeres termés vagy 
a gazdasági művelődés teljes kifejlődésével, sokat mondok, 
tizenötszörös terméstöbblet, de végre is van egy szám, melyet 
semmi hozzáadás, okoskodás, munka nem tud kitermelni. Min-
den létezőnél van egy szám, mely végszám, lényegből fakadó 
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határ, melyen belül, ha lélekről van szó, adva van a szabad 
akarat, de amelyen túl következik a fizikai lehetetlenség. Mint-
hogy valljuk és tanítjuk, hogy minden Istentől van és az ember 
csak formálója, az emberi színeknek világrafestője, el kell fogad-
nunk, hogy az egész világ kiterjedését, súlyát, számát — úgy 
amint van — szemlélve Isten munkája. Tudott volna más lenni ? 
Nem, mert ahoz más isteni akarat kellett volna. Az ember sza-
bad akarata az emberség fogalmába van beállítva. Az egyénnél 
iis ott van a képesség és a képtelenség fogalma, melynek meg-
határozója megint csak az Isten. Mindez a szabad akaratot tőlünk 
el nem veszi, csak arra mutat, hogy e fogalomban két megha-
tározottság van, az emberség és a szűkebb értelemben az egyé-
niség. A léleknek nincs ereje új teremtésekre, csak a meglevők 
elrendezésére, csiszolására, változó összerakására. Az Úr teremt-
hetett volna városokat is, szobrokat és más szépet, a fantázia 
remekeit, de Ö ezeket az emberi lélekbe zárta, hogy századok 
folyamán fejezze ki. Más egyedekbe is zárt titkokat, de ezek ki-
fejezése nem haladó, hanem évről évre megújuló. Az emberi, 
minthogy mindig új észrevevésekkel, új kitárásokkal áll bele a 
világba a fejlődés legértékesebb eleme. 

Az ember világa fenséges része a világnak. Értő és 
felfogó eleme a világnak. Ugyancsak Flammarion írja: «A ter-
mészetben voltaképen nincs sem művészet, sem tudomány, sem 
képírás, sem szobrászat, sem zene, sem mechanika, sem kémia, 
sem csillagászat». Ezek mind az ember hatalmas világából sza-
kadtak ki. Az ember a természetet beemelte világába s ott az 
emberivel ezer és ezer módon átfonta, valami mindegyikben 
van, ami az ember nélkül nem volna meg benne. «Igen én világ-
harcosom, ki az egész világnak tengerészkatonája vagy — ne-
ked nagyobbnak kell lenned, mint ez a zajongó, mérhetetlen 
világ itt körülötted; erős lelkeddel, mint egy birkózó karjaival 
fogod át; lefegyverzed és viteted vele magadat — Új Amerikák 
felé, vagy amerre Isten akarja» — írja Carlyle. 

Tehát az emberi az uralkodó elem a világban, nem azért 
mivel ebből van a legtöbb, hanem mivel ez a legértékesebb: a 
lélek. Fejlődés csak lélekből lehet, a világ haladását a legfőbb 
lélek intézi, melynek egyik eszköze a lelkes ember. Aranyserleg 
az ember lelke, melybe Isten a titkok legízletesebb borát 
öntötte. 

Duna-Adony. Husvéth József. 



II. mOÜAbMI É-RTESITÖ 

S Z E M E L V É N Y E K 
dr. Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben cimű könyvéből.1 

A) RÉSZ. 

Elsősorban: az «értelmiségnek» szól. (Tudományos fegyvertár.) 

1. Mekkora mélység: az üres madárfészek (érzések, ezek 
vetületei). — 5. lap: «Mikor az üres madárfészek előtt állunk s 
a történést szemléljük: akkor voltakép az életnek mélységeibe 
merül el lelkünk s azok nyilatkoznak meg nekünk». — 6. lap: 
«Fészke van a léleknek: a hitben. Mi mindnyájan fészekhagy ók 
vagyunk. Érzi a madárfiók, érezzük mi .(emberek) is, hogy a 
fészekből ki kell emelkednünk s új miliőbe (viszonyok közé) be-
állanunk». — 7. lap: «Az élet mélységei mint érzések vetődnek 
föl. Érzés táplálja: a filozófiát; a tudományt; érzések lendítik a 
fejlődést (a haladást), hevítik a morálist (etikát) s termékenyítik 
a művészetet». — 14. lap: «Talán a női lélek finom, morális 
intuícióját is; éppen a forma-érzéknek kell tulajdonítanunk». — 
15. lap: «A művészet belülről, a lélekből lép a világba». — 
17. lap: «Az jellemzi korunkat, hogy előtérben áll: a. gazdasági 
érdek, a megélhetés, a jobb életmód gondolata». — 21. lap: 
«Várok s bízom; mert érzem, hogy az élet, melyet magamban 
hordozok, nagy jövendőségek elé visz; érzem azt is, hogy a lel-
kem tartalma: nagyobb öntudatomnál». 

2. A világ s a lélek adventje (örökkévalóság megérzése). — 
22. lap: «A fejlődés: általános törvény s mindenütt érvényesülő, 
titokzatos erő. Mint nagy világakarat ömlik el a nagy minden-
ségen — mely az életet a jelenből a jövőbe unszolja bele. Tehát 
természetüknél fogva él bennünk : a jobb élet adventi vágya,. . . 

1 Eme könyv egyik kötete az «Elet könyvei» nevű, 30 kötetből álló, 
kath. irodalmi vállalatnak. — Szerző e művének 10 fejezetében elsősorban az 
értelmiséghez, míg öt pásztorlevelében főképen a kath. nagyközönséghez fordul. 
Könyve valóságos kincsesbánya, elragadóan szóló bölcselőnek remekműve, 
melyből mindenki sokat tanulhat ! 
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mely fejlődést, haladást, szociális alakulást, boldogító életformá-
kat sürget a földön is. Ugyancsak az élet vágya kiterjed azon-
túlra is s várja: az egyéni életnek tér s idő korlátaiból való ki-
emelkedését s győzelmes életben való kivirágzását. Ezen a ponton 
azután már nemcsak a jobbat, hanem az istenit várjuk s — az 
emberiség történelmi programmján kívül •— egyéniségünknek a 
Krisztus szerénti érvényesülését iktatjuk programmunkba». -— 
24. lap: «Minek az advent, ha örök semmiség (megsemmisü-
lés = Nirvana) váltja fel az izgalmas várakozást?!» — 3 6 . lap: 
«A végnélküli élet csak a lélekben fejlődhetik ki,... nem pedig : 
az energián túlhaladó természetben. A nagy világnak — ezen a 
felsőbb fokon — csak egy várományosa van : s az «Én» vagyok, 
az ember. A vallás : a jobb jövendőség érzése és vágya. A vallás : 
a nagy remény s a róla vajó hit. A vallás: a lelket eltöltő 
adventi sejtelem». — 28—29. lap: «Az ember és azjemberiség: 
prófétai alak, előre néz, a jövőbe néz s a jobb jövőt várja. 
Nyissunk hát neki utakat s menjünk teljes gőzzel... az örökélet 
irányában !» 

3. Az élet tükre (Istenbe vetett bizodalom). — 30—31. lap 
«Van a zöld Stájerben, egy időrágta sziklás hegy lábánál, egy 
kis tó. Arról hires (ez a tó), hogy vak pisztrángok vannak benne. 
Ezek a pisztrángok idővel ismét visszanyerik szemük világát. 
Elvesztik (szemök világát) a sötétségtől, visszanyerik a világos-
ságtóh. — 32. lap: «Mikor így e tónak napsugaras fényszóró-
dásait nézem s a kristályvizek vak lakóira gondolok: önkéntele-
nül a szellemi világ kristályos mélységei jutnak eszembe, melynek 
mindnyájan lakói vagyunk. Ezekbe a mélységekbe belevezet 
minket : a nevelés,... mely lelkünket fénnyel — a tudás s a hit 
fényével, árasztja el — s ha van hozzá lelkünk, ezek a fények 
bennünk is csodálatosan bomlanak és megtörnek — s a világ-
nézet gondolataiban s a kedély hangulataiban jutnak öntudatunkra. 
A lélek hite Istenben s a győzelmes jóban; az ember vágyó-
dása . . . igazság, szeretet, öröm és szépség s jóság után, a lelki-
ismeret tisztasága, a jóakarat ezerféle árnyalata, a lelkesülés s 
s áhítat heve, az erényes motívumok ragyogó skálája: ime! ezek 
a lelki világ kristályos vizei, telehintve fénnyel s színnel, át-
itatva napsugárral, a Szentlélek tüzével. — Ezekben a vizekben 
él az ember lelke. Mint a pisztrángok a stájeri tóban: úgy az 
embert is szín és fény s misztikus mélységekben tükrözése veszi 
körül. Az élet, mely érthetetlen mélységekből fakad, az ember 



627 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

lelkében válik öntudattá s az Isten kegyelme (szentmalasztja) 
most a legmagasabb s a legmélyebb egeknek napsugára — von-
zólag s biztatón törik meg szemében». — 35. lap: «Látó aka-
rok lenni. Ne szúrja ki a szememet sem a tudás, sem az élvezet 
vak öröme. Ne vezessen a pesszimizmus (feketénlátás) s a taga-
dás jégbarlangjaiba — s a kulturhaladás s az erők fokozásának 
vágya; — ne törje le hitemet s bizalmamat, lelkemnek e 
virágát!» 

4. Vizek, szemek és lelkek (lét, élet). — 39. lap: «Lélek 
nélkül ez a világ csupa rezgés, mozgás, iramlás, sugárzás volna ; 
de nem lennének meg abban : az alakító, központosító, formáló 
s szépséget teremtő... elveké. — 43. lap : « A fizikai s kozmikai 
erők, sőt a fiziológiai tényezők s (ami még csodálatosabb)... 
saját ösztöneink s hangulataink szintája fölött (ezeken túl) fek-
szik: az öntudat, a léleknek ez a fölséges tükre!» — 45. lap: 
«Kellett a teremtésbe a tükröző psziké; mert először színbe s 
fénybe, azután pedig értelmi világosságba kellett az anyagi vilá-
got beállítani — és érthetetlen lenne a mozgás, ha életben nem 
folytatódnék. — De kellett mindenekelőtt a mindenségbe : a lélek 
öntudatának tükre — melyben harmóniává olvad a lét összes 
küzdelme és szenvedése». 

5. A v.Velencei-tó partján (Isten léte). — 48. lap: A «Ve-
lencei-tó» most magyar tó s így a magyar lélekhez is van szava 
— s ennek azt meg kell értenie». — 52. lap: «A fődolog a 
világ mögött álló s az egész mindenségnél ragyogóbb, fölsége-
sebb, szükségszerű, örök szépség: az Istem>. — 54. lap: «Vonul-
junk hát ki a természetbe s a lét titkait megérző tisztelettel és 
szeretettel: s akkor a «Velencei-tó» partjain is megérezzük a lét 
s az élet titkait s a lefátyolozott Fölség föllebbenti fátylát... s 
szóba áll velünk». 

6. A sociális munka lelkülete. — 55. lap: «A szenvedő 
emberiség fáradt szemmel néz szét azok után, kiknek missiójuk 
van szenvedéseihez». — 57. lap: «Akikben az embertársaikért 
való hevülés nemcsak tömegérzés, nemcsak fölzaklatott részvét, 
hanem erény — s akiknek társadalmi érzésük: magas, erkölcsi 
kultura». — 58. lap: «Küldetést foglaltunk le magunk számára 
a szenvedő, elmaradt, bűnben senyvedő társadalomhoz — külde-
tést, melyet kettős erkölcsi lélekkel fogtunk meg. Megfogtuk 
azzal a lélekkel, mely e társadalmi munkában... szigorú köteles-
séget lát s azt vállalja. — Megfogtuk továbbá azzal a lélekkel, 
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mely e küldetésre erényből s nem ösztönből — krisztusi szel-
lemben s a folytonos munka szeretetével indul ki — mely a leg-
főbb ideáloktól sugalmazott lélekkel akarja szolgálni a társadal-
mat. — Mi azt gondoljuk, hogy rossz, lelketlen emberek volnánk, 
ha testvéreinket föl nem karolnók». — 62. lap: «Az ilyen mun-
kához: önzetlenség, önfegyelem és áldozatkészség kell». — 64— 
65. lap: «Ez a mi programmunk. Nem érjük be a (puszta) szó-
val, nem paragrafusokkal, nem tanokkal; hanem tépéssé lesz 
szeretetünk sokak segélyezésére s például fog szolgálni a magyar 
társadalomnak... szebb, nemesebb életcélok felé való irányítá-
sára. Ez irányban indul meg: a «Keresztény Szociális Missió-
társulat». 

7. A kulturáról. — 66—67. lap: «Minden kulturát két 
irányban kell szolgálni. Az egyik irány: az ismeret-terjesztés, — 
a másik : a vallási, erkölcsi, gazdasági, társadalmi, Jogi irányzat-
nak finomítása.» — 68. lap: «Kultura: a nekem való Elállí tásá-
nak módja — nekem való tudás érvényesítése. Kultura: a nekem 
való világnak meghódítása. — Nekünk az otthon mellé... társa-
dalmat kell teremtenünk. Az otthon: a szellem és lélek, a finom-
ság és szeretet; és az a társadalom: lelkiismeret, hűség, meg-
bízhatóság, iparkodás, bátorság, jellem». — 72. lap: «Nekünk 
nem papiros-életet élő kulturélet, nem az újságok lepedőjén, 
nem szópuffancsok, frázisok, nem is cigány-szuperlativusokban 
beszélő, nem a «régi magyar dicsőségből» élősködő kultura kell. 
— Építsünk «régi magyar dicsőségünk» nyomában... új reálitá-
sokat, de modern világba.. . modern kulturát. Nagy nemzedékek-
nek méltó,... és ne korcs ivadékai legyünk: és akkor a kul-
turája végre mégis eljön — ennek az országnak». — A kultura 
néma zenéje (Nemzetközi béke). — 73. lap: «Minden kultura 
voltakép helyes mértékeket keres s nem annyira tudást s javakat, 
hanem inkább harmóniát és boldogságot akar teremteni. — 
A kulturában minden. . . az arányon, a mértéken, a rendszeren 
fordul meg. . . s köszönet az erőben csak akkor lesz, ha azt — 
az egész s nem a rész élvezi — ha a géniusz sugárzásából s a 
munka áldásából minél több, de egyszersmind minél többeknek... 
s mindig arányosan és rendszeresen jut». —77. lap: «Itt egy fel-
sőbb akarat kell, mely. . . jót akar, bajban és betegségben, jót 
kudarcban és szerencsében... s mely jóakarathoz ragaszkodnom 
s azt magamban kialakítanom kell». — 78. lap: «A közélet, a 
közmunka, a közgazdaság, az egész társadalmi rend . . . még sok-
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sok barbár vonást tüntet föl magán — s az erkölcsi rend har-
móniájától még nagyon messze áll». — 81. lap: «A nemzetközi 
béke lesz: az emberiségnek néma zenéje!» 

8. Úri és női divatmorál. — 82. lap : «Az úri divatmorál... 
kétféle morálkódexet ismer : egyiket a férfi, másikat a nő számára. 
Kétféle becsületet hirdet. . . s a férfit ugyanabban menti — ami-
ben a nőt megkövezi». — 83. lap: «Ez a divatmorál piacot 
nyit.. . leánykereskedelemnek, mely egymagában eléggé mutatja... 
a modern világ lelkiismeretlenségét és barbarizmusát». — 85. lap: 
«Tiszta legyen... a lány, mint a virág», mondja a világ is; de 
«tiszta legyen... az ifjú is, mint a villamos napsugár», mondja 
az isteni gondolat (tíz parancs)». — 87. lap: «A művelt férfi-
világ parfümös mocsarakba merül ; lélektelen, alacsony viszonyo-
kat köt, érzesek nélkül. Megfizetett szerelemben pazarolja el azt, 
amit semmiféle (testedző) sporttal visszanyerni nem lehet». — 
92. lap: «Ha nagyhírű emberek, egyetemi tanárok, világfilozófok 
bolondokat mondanak, azok is . . . a bolondok házába valók. Ne 
tiszteljünk meg semmiféle filozófiát, mely erkölcsiségünket meg-
rendíti». — 94. lap: «Fogjon kezet... társadalom és egyház, ész 
és hit, etika és fegyelem: s lesz erejük megoldani a nagy prob-
lémát... megteremteni a tiszta, szép, erős életet... a leány-
kereskedés nélkül... nőtisztelettel, férfias erkölccsel s tiszta sze-
relemmel !» 

9. A modernizmus és a keresztény katholicizmus. — 299—301. 
lap: «A lelki világ elváltozásaiban és fejlődésében egy nagy. . . 
erkölcsi és ideális feladat vár reánk: s ez az,... hogy mindig 
meg kell óvnunk a harmóniát... hivő lelkünk s győzelmes kul-
turánk közt, — azt a harmóniát, melynek az ideiglenes s az 
örökkévaló közt — a változó és változatlan közt — a tudás és 
hit — kulturirányzat s vallásosság közt. . . fön kell állania. — 
Ezt a nagy problémát megoldják... a harmonikus lelkek, — 
ellenben nem oldják meg az erőszakos, szkeptikus vagy blazirt 
szellemek. Ezt a problémát nem oldotta meg az az irányzat 
sem, melyet «modernizmusnak» hivnak. — A modernizmus... a 
modern emberi szellem állásfoglalása... a természetfölöttivel 
szemben. Ez a rendszer manapság, mint történelmi kritika s 
azután mint spiritualista irányzat jelentkezik. — Mint történeti 
kritika... szét akarja szedni az evangéliumot;... mint spiritua-
lista irányzat pedig új tartalmat készül adni a katholicizmus-
nak. . . annyira újat,... hogy a réginek csak a neve maradna 
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meg. Emellett összes irodalmi, tudományos előítéletei s szabad-
ságvágya is . . . a tekintély ellen törekszenek... s bár hirdeti, hogy 
az egyházat tiszteli ; de ugyanakkor szavát nem fogadja... s 
kivált a román (latin) népek katholicizmusát támadja meg. . . és 
pedig annyira, hogy válságba sodorja sokaknak hitét. — Ez a 
nagy éleslátás késztette az apostoli Szentszéket arra a rendkívüli, 
elszánt föllépésre, mely Loisy kiközösítése, a «Pascendi dominici 
gregis» encycklika (ez új Syllabus) jelzett,... mellyel irányt mutat 
nekünk s elvárja, hogy útbaigazítását követni is fogjuk. — 
A modernizmus először is kritikai áramlat, mely a történeti 
kritika nevében vizsgálja az evangéliumot... s úgy szedi szét a 
Szentírást, hogy az evangélium legfontosabb dogmái «legen-
dává» foszlanak szét! — A modernizmus másodszor filozófiai 
intellectualista áramlat, mely a természetből magyarázza a ter-
mészetfölöttit, — mely az emberit lépteti az isteni helyébe — 
a fizikai erőket az isteni kegyelem (szentmalaszt) helyébe — a 
hitet, vallást s kinyilatkoztatást a tények világából kiemeli s 
áthelyezi azokat... a kedélynek ellenőrizhetlen, kiszámíthatatlan 
világába. Szerinte a személyes Istenben való hit, Krisztus isten-
sége, a lélek halhatatlansága sem objektív értékűek». — 305— 
306. lap: «A kritikáról mi (katholiknsok) is azt valljuk, hogy az 
nagy s áldásos hatalom s teljes elismerésben részesítjük törek-
véseit. Nem botránkozunk azon sem, hogy a kritika ingadozik 
hipotézisek s ellentétes következtetések közt ; de amit okvetlenül 
kifogásolnunk kell az : a kriticizmusnak túltengése, melytől beteg 
lesz... ész és szív s elszáradnak az erős akaratnak s odaadásnak 
(egyházi engedelmességnek) energiái. A kinyilatkoztatás végre 
voltakép egy adatban csúcsosodik: ...Krisztusban, ki meghalt 
és feltámadt. Ez Krisztus ténye s a kereszténység hite.» — 313. lap : 
«Nem elszigetelődni, egyre csak rágcsálódni a kultura kinövé-
sein ! Hisz ez egér- és patkány-praxis ; de nem apostolok, komoly 
munkásférfiak eljárásmódja!» 

Vinga. £ (Vége következik.) Németh Sándor. 

A magyar királyi kegyúri jog fejlődése és jellege. Irta: 
dr. Ploskál-Tempis Rudolf. Budapest. A Franklin-Társulat kiadása. 
1916. Ára 3 korona. 

Egyház is, állam is legfőbb tekintélyek. Parancsaival úgy 
az egyik, mint a másik az egyes emberek akarata fölébe kere-
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kedik, azt a teljes cselekvésben korlátozza. Abban is megegyez-
nek, hogy mindkettő tökéletes, organizált emberi társaság, azon-
ban míg az egyiknek eredete szinte a praehistoricus idők homá-
lyában vész el, addig a másik alapítása isteni rendelkezés. 
A történelmi fejlődés során egymás mellé növő hatalommá vál-
nak, majd a kereszténységnek államvallásá tételével a civis Roma-
nus és christianus fogalma szinte egybeolvad. Ez egybeolvasztás 
megteremti az egyház emberi intézkedésen sarkalló jogéletében 
a byzantin epochát, melyet röviden államcsinálta egyházi szabá-
lyok korának nevezünk. 

Meglátszik ez különösen az egyház vagyonjogán. A római 
világbirodalom szertehullásával azután az egyház nemcsak a már 
régóta nyűggé vált világi gyámkodástól szabadul, de bizony 
árván marad s a vad germán törzsekkel szemben csakis szellemi 
superioritása és isteni missiója ad oltalmat. Ez bizony erősen 
megérzik azután az egyház jogéletén; germán individuális ele-
mekkel saturálódik az s az egyház a jó cél érdekében nem egy 
heterogén irányzattal szemben kénytelen szemet hunyni. így el-
tűri vagyonjogában azt a rómaitól gyökeresen eltérő, tipikus 
germán rendszert, melyet a neves bonni egyházjogász Stütz 
Ulrich után «Eigenkirche» — magyarosan talán saját (tulajdon) 
egyház — néven ismer a tudományos világ. 

Ennek mibenlétét sommázva talán így jellemezhetjük: az 
teszi be a papot, aki építette a templomot. 

Ugyebár szembeszökő, hogy mennyire negligálja ez az 
isteni rendelésen s apostoli succession alapuló püspöki hatalmat ? 
Nem csekély veszélyt rejtett ez magában a püspöknek úgy 
constitutiv, mint disciplináris hatáskörére nézve. Mégis az egy-
ház csak akkor fordul e rendszerrel szembe, mikor az, az isteni 
jogon sarkalló egyházalkotmányt és orgánumokat kezdi ki azzal, 
hogy a nyugatrómai császár az investitura jogán a püspökre 
szállandó lelki hatalomra nézve is direct befolyást igényel. Ez 
aggressiv világi egyházpolitika az egyházat létében fenyegette s 
nem csoda, hogy a clugnyi reformban tevékenyen résztvevő 
Hildebrand bencés, mikor VII. Gergely néven a pápai trónra 
kerül, az állami omnipotentiával nemcsak mereven szembefordul, 
de a másik végletet állítja fel postulátumul, az egyháznak nem-
csak szabad, de kizárólagos disponálási jogát az egyházi javadal-
makra nézve és a lelki hatalomnak supremátiáját a világi hata-
lommal szemben. 
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A két mereven szembenálló álláspont kikerülhetetlenné 
tette az összeütközést, melyet a történelem investituraharc néven 
ismer s amely a vormsi concordátumba foglalt compromissum-
ban ért véget. Ebben in merito az egyház álláspontja kerül 
fölénybe, a lelki hatalom immáron nem a javadalom lógósa, 
ráadása, hanem megfordítva. 

Amit a vormsi concordátumban a pápaság eredményeként 
elért a püspökségre nézve, azt megszilárdítja az egyház jogában 
kiválóan tudós elme III. Sándor pápa a kisebb javadalmakra 
nézve behozott patronátusi intézménnyel. Ebben megóvatik a 
püspöknek alsóbb clerusával szemben fönnálló constitutiv és 
disciplináris hatalma és megszűnnek az Eigenkirche kinövései. 

Mikor a magyarság Szent István apostoli buzgalma követ-
keztében a kereszténységre tért, a nyugatrómai német császárok, 
mondhatni háborítatlanul éltek s visszaéltek a germán Eigen-
kirche-vt\. Szent István nemcsak a lelkiek terén volt nemzete 
reformátora, hanem alkotmányos téren is az erőtlenné vált feje-
delmi intézményből erős királyságot létesített a germán Karoling 
mintájára. Misem természetesebb tehát, hogy egyháziak terén is 
a Karolingokat követi s a magyar katholikus egyházat még a 
Rómába irányított követség elküldése előtt a germán Eigenkirche 
mintájára szeryezi. Mégis úgy első szent királyunkat, mint utó-
dait, különösen Szent Lászlót és Kálmánt az egyház és annak 
feje iránt érzett köteles tisztelete megóvta a német császárok túl-
kapásaitól. Ez eredményezi azután, hogy az egyház postulátumai 
minden túlzás nélkül szinte önkéntesen érvényesülnek, hiszen 
Kálmán az Eigenkirche alapján keletkezett évszázados investitúra 
gyakorlatáról önként mondott le követei útján a guastallai 
zsinaton. 

Ez önkéntes engedékenységgel persze többet is sikerült 
megóvnia az egyházzal szemben. Ez az okos és tapintatos egy-
házpolitika tette azután lehetővé — hogy bárha mi is keresztül-
esünk az electio canonica, majd a pápai reservatiók korszakán — 
az egyház és állam közötti viszony biztonsági intézményt teremt 
meg a király patronusi jogában, e nagy hatalomkörben, melynek 
párját széles e világon hiába keressük. 

Intézményessé Zsigmond király korában válik. 
A királyi kegyuraság a Habsburgok idejében főkegyura-

sággá szélesbül. Igen valószínű, hogy a királyi kegyúri jog volt 
ama védőgát, mely a kárhozatos Josephinismusnak hazánkban 
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való fennmaradását megakadályozta. Megbecsülendő intézmény 
tehát nemcsak világi, hanem egyházi részről is. 

Mindazt, amit itt nagy vonásokban vázoltunk, erős jogtörté-
neti alapozással találja meg az olvasó Ploskál-Tempis Rudolf dr. 
tanulmányában. Kollányi Ferencnek a hazai magánkegyuraságról 
írt s remekbekészült munkája tudományos eredményeit a szerző 
nemcsak méltányolja, hanem fel is használja. Amit Kollányi a 
magánkegyurasággal kapcsolatban a királyi kegyuraságra nézve 
mond, Ploskál-Tempis Rudolf alaposan kimélyíti s az Eigen-
kirche intézményét jelöli meg a fejlődés kiinduló pontjául. Ennek 
részletes kifejtésében szerző az első hazánkban, ki a germán 
Eigenkirchenrecht határát tüzetesen kimutatja, ami tanulmányának 
tudományos becsét nem csekély mértékben emeli. 

Szépen, markánsan jelöli ki a szerző azt az utat, amelyen 
fíg^/ráíVrA^-gyakorlatból intézményes királyi patronátus bontako-
zik ki. Talán nem ártott volna kissé jobban kiélezni, hogy a 
királyi kegyuraság terjedelemben mennyivel szélesebb a magán-
patronatusnál. Értem ez alatt azt, hogy míg a magánpatronus 
csak praesentál, addig a király már Zsigmond korában kinevez 
s ez nemcsak állandó observantia lesz, hanem a konstanzi zsi-
naton kiadott bulla következtében intézményes jogalappal bir. 
Az sem ártott volna, ha Ploskál-Tempis Rudolf dr. néhány ok-
leveles példával illustrálta volna a királyi kegyuraságnak a 
magánkegyurasággal való kapcsolatbakerülését, melyet ő a nem-
zedéki birtokrenddel hoz fölötte érdekes kapcsolatba. így bárha 
tétele fölötte plausibilis is, mégis bizonyos kiegészítésre vár. 
Szerző igen szépen festi, miként borítja homályba az észjog alap-
ján álló állambölcselet, melynek csemetéje a Josephinismus, a 
királyi kegyuraság történeti alapjait s teszi helyébe az állami 
suprematiának vexatoriusan túlhajtott gondolatát. 

Szerzőt kanonistikus képzettsége természetszerűleg megóvta 
egyes publicistáink túlzásaitól. Nem egyszer markáns cáfolattal is 
találkozunk, így különösen BonczcsA szemben kimutatja szerző, 
hogy természetére nézve mennyire más a ius supremi patronatus 
és a ius supremae inspectionis. Az előbbit komoly jogásznak nem 
szabad az utóbbinak kalapja alá vonnia. Vázsonyival szemben 
pedig élvezetteljes polémiában mutat rá a királyi piacet történeti 
alapozására vonatkozó kísérletek meddő voltára. Bizony josephi-
nista Staatskirchenrecht s Beamtenstaat szüleménye ez. 

Szerző szép közjogi tudást mutat, midőn tanulmánya máso-
Religio, h i t t u d . és bölcs, fo lyói ra t . 41 
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dik fejezetében megismerteti az olvasóval a királyi kegyuraság 
tartalmát s tájékoztatja annak gyakorlási módozatai felől. Végül 
pedig nem egy megszívlelendő propositiót tesz a királyi patro-
nátussal összhangban létesítendő katholikus autonomia principalis 
kérdéseire nézve. 

Összegezve az elmondottakat, Ploskál-Tempis Rudolf dr. 
érdemes munkát végzett a királyi kegyúri jogról szóló tanlmá-
nyával. Haszonnal forgathatja azt nemcsak a jogász, de minden 
művelt laikus is. 

Nagyvárad. Dr. Lutter János. 

F R . N . D E L P R A D O O . P. : De veritate fundamentali philo-
sophiae Christianae. Friburgi Helvetiorum, ex typis consociationis 
s. Pauli. 

A mult század derekán felújított s a XIII. Leó által jelen-
tékenyen előmozdított keresztény bölcseletnek ez újabb történeti 
fázisában aligha volt probléma, mely egyes theológiai iskolák 
vitáiban, házi észtornáin s hogy úgy mondjam otthoni falak közt 
folyó irodalmi harcaiban oly éles, sőt római körökben személyes 
összetűzésekre vitt volna, mint a felmelegített régi vita az aktuális 
lényeg és a létezés egymáshoz való viszonyáról a teremtett dol-
gokban. Sőt úgy látom a történelmi hullámzások görbéjén, hogy 
a disputálni szerető XVII. században, mikor a két ellentétes nézet 
a lényeg és létezés különbözőségéről először lett ismét hevesebb 
irodalmi összeütközések tárgya, korántsem tudott a probléma 
annyira előtérbe nyomulni, mint most, a szent Tamást magának 
kisajátítani és az iskolákat elhódítani vágyó neotomisztikus törek-
vések erőpróbáiban. Mi sem bizonyítja ezt világosabban, mint az 
a puszta tény, hogy voltak és vannak túlzók, akik ezt az elég 
meddő, jelentéktelen vitás tételt a legfontosabb spekulatív kér-
déssé avatták fel. 

Nem ütközünk meg rajta. Az már beletartozik a tudós 
világ félszegségeinek elkerülhetetlen hányadába, hogy időnként 
a szalmacséplésnek is roppant jelentőséget tulajdonít. Minden 
tudományban megesik ilyen s azért nem kell szégyenkeznie a 
keresztény bölcseletnek sem, hogy nem vonhatja ki magát telje-
sen az emberi gyarlóság e tünetei alól. Megvan az efajta vitáknak 
is némi eszmeélesítő, okulást nyújtó, ellenőrzést végző hasznuk. 

A jelzett túlzók közé tartozik — s szerény nézetemet, tudom, 
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sokan osztják — N. del Prado tudós tanár is, aki műve beveze-
tésében (p. XLIV.) szent meggyőződéssel vallja: «Agitur, abs 
dubio, hic de veritate quae simul est alpha et omega, funda-
mentum et corona totius Philosophiae Christianae. Hinc paratur 
via ad recte loquendum de Deo ac divinis perfectionibus atque 
ad secure et fructuose perscrutandum initium ac processionem 
omnium rerum a Deo per creationem...» s Plato Timaeus-ának 
példája szerint, ki az összes isteneket és istennőket hivja segít-
ségül, hogy helytállhasson a vitában, epikai terjedelmű invoká-
cióval fog 45 lap bevezető után még csak a vitát megelőző 
alapvető fogalmak kifejtéséhez. 

Az alaposság látszatát kelteni igyekvő terjengősség semmi-
esetre sem válik a vaskos monografia előnyére azok szemében, 
kik tartalmas, tömör tudományos művek olvasásához szoktatták 
szemüket. Hogy súlyt adjon a kérdésnek, roppant bőven, ugyan-
azon tartalmú idézetek untató halmozásával, s minden belevon-
ható tételnek iskolás megismétlésével tárgyalja a különben pár 
lapon elintézhető témát. Amellett eredetiséget sem talál benne 
az ember, mint pl. Dyroff vagy Geyser idevágó fejtegetéseiben. 
A megszokott érveket, az ellenérvekre is a jól ismert feleleteket és 
sablonos disztinkciókat, Suarez 31-ik disputációjára szórt sokszor 
hallott szidalmakat újranyomtatásban együtt olvashatjuk. Arra 
tehát jó ez a könyv, hogy a kérdés egész anyagát és kapcsolatait 
túlzó tomista szempontból összeállítva, kimerítően megtalálja 
benne az érdeklődő; de annál kellemetlenebb, hogy csak fölös-
leges ismétlések átlapozásával juthat a könyvben előbbre. így pl. 
a metafizika, a lét, alak, anyag, állag stb. fogalmait tankönyv 
módjára lapokon át magyarázgatja ; pedig a szerző a 640 oldalas 
monográfiát talán csak nem a kezdő, elsőéves theológusnak 
szánta. Úgy bánik olvasójával, mint akinek minden tétel tárgya-
lása előtt a metafizika abc-jét kell szájába rágni és azt egyre 
megismételni. Hanem hát ennek az eljárásnak is megvan a lélek-
tani magyarázata. A reális distinctio-ra rátartós tudósok mind azt 
hiszik, hogy ellenlábasaik nem fogják fel az actus és a potentia, 
a létezés, lényeg stb. fogalmát az ő értelmükben ; különben tiszta 
sor volna belátni az ő véleményük igazát. Jómagam órákon át 
vitatkoztam egy különben igen éleseszű olasszal, aki szinte taj-
tékozva és pipacsvörösen megismételte ötpercenként az actus meg-
határozását s megátalkodottan gyanúsított, hogy nem fogtam föl 
elég helyesen azt a furfangos rövid mondatkát. 

41* 
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Nézetem szerint nem az actus fogalmának hajtogatásán 
fordul meg a dolog, hanem abban csúcsosodik ki az egész vita 
érdeme, hogy mi a létezés, az existential Hogy aztán az actus 
és a potentia viszonylagos fogalmakat mikép vihetem át kisebb-
nagyobb analógiával a lényeg és létezés fogalompárba, ez itt 
másodrendű dolog. A túlzó tomista nézetnek az a irpwiov tpeôSoç-a, 
hogy a létezés-1 apriori külön tökéletességi fokként kezeli (amint 
ez az «ultima actualitas in linea entis», «actus ultimus», «esse 
inter omnia perfectissimum» stb. körülírásokból látható), amiért 
is aztán szorosan vett actus-nak tekinti azt. Mintha csak eszükbe 
sem jutna kérdezni, vájjon vehető-e a létezés olyképen, mint 
más gradus metaphysicus, vagy létmód ? Persze az ő beállításuk-
ban csodálkozva kérdezik, mint lehet a teremtményekben a reális 
distinctió-t tagadni; persze akkor a pantheizmus rémét látják a 
reális identitás fölött lebegni. Ámde, ha magát a létezést nem 
külön tökéletességnek vagy tökéletességi foknak értelmezzük, 
hanem a létezés szóval az ordo idealissaX szemben álló statust 
jelezzük, ki akarván fejezni, hogy a szóbanforgó lényeget nem az 
elgondoltság állapotában akarjuk megjelölni, hanem úgy, amint 
van magában a reális világban, akkor fölöslegessé válik egy 
külön csodás valaminek, egy formáló újabb aktusnak hozzájáru-
lása a reális világrendben létesített lényeghez. A teremtett dolgok 
esetleges volta igenis alapot nyújt arra, hogy ezen összerű reális 
állapottól elvonatkoztatva is elgondolhassuk a dolog alkotó töké-
letességeit ; de ebből még nem következik, hogy maga a létezés 
egy külön tökéletesség, egy újabb aktualitás. 

Ezt a gondolatot innsbrucki tanár koromban a következő 
vázlatos formulával igyekeztem hallgatóim előtt szemléltetővé 
tenni. Ha egy a reális világban lévő teremtett dolog összes 
jegyeit (pl. Péter: érzéki, egyes, erős, alázatos... lény) képletben 
akarnám felírni, nem jelezhetném így: 

Res exststens = essentia + exsistentia ; 
vagyis az essentia actualis jegyeihez nem járul még egy új jegy, 
a létezés jegye; tehát nem: 

Re = (n, + n2 + n3 + + + ny + n2 ) + ne_ ; 
hanem a dolgot létezési állapotában (in statu exsistentiae) így 
jelezném: 

Re = («, + n2 + n3 + + + ny + nz ) e, 
míg az elgondoltsági, intencionális állapotában, más szóval : isme-
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rettartalomként véve ugyanazon alkotó tökéletességeket (in esse 
objectivo, in statu ideali, als immanentes Objekt oder Denk-
inhalt): 

Ri = (nx + «2 + n3 + + -f- ny -f- nz ) i; 

elvonatkoztatva a két állapottól (essentia absolute spectata) : 
R = /*, -f n2 + n3 + -f ny -f nz 

A három utolsó képlet közül egyik sem fejez ki több töké-
letességet. 1 

De a három képlet kifejezi azt, hogy a teremtett dolog 
nem szükségképen van a létezés állapotában, hanem joggal el-
gondolható mint praecisive vagy positive possibile is. Ezzel a 
logikai szétbontással tehát nem többet vagy kevesebbet fejezek 
ki, hanem a teremtmény esetleges jellegét ismerem meg s belőle 
látom, hogy a teremtményt lényegénél fogva más értelemben 
illeti meg a «lény»-iség, mint a szükségképi Lényt. Ennek a 
lényegét vagy bármely attribútumát nem lehet logikai ellen-
mondás nélkül a létezési reális rendtől elvonatkoztatva gondolni. 

S ezzel rámutattam azon pontra, mely véleményem szerint 
eme sokat vitatott kérdés tisztázásában sarkalatos. Del Prado is 
úgy tesz, mint a pártján álló szerzők szokták: mindenről beszél, 
csak erről a pontról nem. Apriori úgy állítja be az esse fogal-
mát, hogy az egy külön tökéletességi fok, egy külön formalitas 
{p. 8—10.), s úgy járul a többihez, mint külön actus; mégpedig 
mint az utolsó actus. Ilyen fogalombeállítással épít aztán tovább. 
Elismerem, de mit használ, hogy szépen vân megkonstruálva a 
rendszer. A kiinduló ponton gratis odaállított létezés-fogalom 
persze az egész számadáson végig következetesen egy entitas-
szal pluszt mutat. Gratis statuitur, gratis negatur. Be kellene 
bizonyítaniok, hogy esse exsistentiae, mikor szembe állíttatik az 
esse essentiae-vel, többet jelentene, mint: ügyanazon esse essen-
tiae, de nem csupán elgondolva, hanem künn a dolgok rend-
jében.2 

Azt mégis elvártuk volna a szerzőtől, hogy ha már annyira 

1 A létezésnek csakis ilyen értelmezésével van füle és farka az axiómá-
nak : per creationem non datur plus perfectionis, sed tantam plus entis. Külön-
ben új exsistentiával a tökéletesség szaporodnék. 

2 Az egyes érvek tárgyalását fölöslegesnek tartom e helyen, mert nagyobb 
kézikönyvekből eléggé ismert gondolatokat ismételgetnénk; aprólékos meg-
jegyzésekkel sem szándékozom kicsinyeskedni. 
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kimerítő akart lenni, a kérdés modernebb irodalmát nagyobb 
figyelemre méltathatta volna. Scotus és Suarezen kivül sokan 
(pl. Kleutgen, =Limbourg, Rittler, Springel, Schindele, Picerelli, 
Dyroff stb.) szóltak oly érdemlegesen a tárgyról, hogy itt-ott 
sor alatt elejtett megjegyzésen kivül is szóba állhatott volna 
velük. 

Kiváló dicséretére válik azonban nagy jártassága szent 
Tamás műveiben. 

Végezetül még egy megjegyzést. Nem azért írtam e soro-
kat, hogy akár a szerzőt, akár más, vele egy nézeten lévő böl-
cselőt fölfogásában megingassam vagy véleménye miatt gáncsol-
jam. Teljesen igazat adok annak az öreg tanártársamnak, aki e 
problémára nézve az én fiatalos vitatkozási tüzemet egykor ekkép 
csillapította: «Adjon öt percet, hogy összeszedjem a gondola-
taimat s akkor védem akármelyik véleményt egész a világ vége-
zetéig.» Úgy van, csak tomista vagy Suarezianus beállítással 
kell kezelni a műszótárt s akkor e hálás tételben egyre lehet 
disztingválni és szubszumálni. Ez pedig érdekes szórakozás, amíg 
egyik vagy másik a vitatkozók közül üdvösségvesztéssel és 
Encyklikákkal (mint Prado a 207. lapon) nem fenyegeti a 
másikat. 

Nagykapornak. Bernhard Zsigmond S. J. 



Ó S Z Ö V E T S É G I B I B L I K U S S Z A K S Z E M L E . 

Folyóiratunk hasábjain az utolsó ószövetségi biblikus szak-
szemié 1914. február havában jelent meg (205—214.1.). Az azóta 
lefolyt harmadfél esztendőben a világháború dacára is elég nagy 
számban jelentek meg ószövetségi tárgyú munkák, úgy hogy 
nem csekély zavart okozott a kérdés, hogyan vegyem föl oly 
hosszú idő után az ismertetés fonalát? A Biblische Zeitschrift, 
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Theologie und 
Glaube minden száma hozott értesítést egy-egy nevezetesebb 
vagy érdekesebb munkáról és még több, folyóiratokban meg-
jelent cikkről, de a külfölddel való érintkezés lehetetlensége 
vagy nehézsége folytán csak kevés munkát sikerült megszereznem 
és személyesen átolvasnom. 

Mindezeket tekintetbe véve, feladatomat úgy gondoltam leg-
jobban megoldhatónak, ha ezen alkalommal csak az 1913. óta 
megjelent fontosabb önálló munkákat ismertetem. A folyóiratok-
ban megjelent cikkeket most szándékosan mellőztem, sőt az ön-
álló munkák ismertetését is igen rövidre szabtam, hogy szak-
szemlém túlságosan hosszúra ne terjedjen. Amely szóbanforgó 
művet személyesen nem tanulmányozhattam át, annak ismerte-
tését az előbb említett folyóiratokból vettem. Ahol pedig egy-
általában nem tudtam közelebbi adatokat találni valamely munká-
ról, meg kellett elégednem puszta címének közlésével. A most 
netalán kimaradt művek alkalomadtán szintén sorra kerülnek. 

A következő szakszemlékben 1916-tól kezdődőleg ismer-
tetni fogom a folyóiratokban megjelent fontosabb cikkeket is. 

Szentirásmagyarázat. 

1. JACOB B . Quellenscheidung und Exegese im Pentateuch-
Leipzig, 1916. 108 1. 3"50 m. A szerző, mint a Wellhausen-féle 
forráselméletnek határozott ellensége, ki akarja mutatni, hogy a 
Pentateuchusnak «helyes» magyarázata minden forrásmegkülön-
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böztetést fölöslegessé tesz. Példa gyanánt a Genesis 37. fejezetét 
vette elő (Józsefet eladják testvérei), de módszere elég szeren-
csétlen. Ami a bibliában kettős elbeszélésnek látszik, Jacob a 
szentírásnak félig-meddig költői nyelvéből akarja kimagyarázni; 
ugyanebben látja okát az istennevek különféleségének is. József 
történetét nem tartja csillagászati mythosznak. Ez utóbbi állítását 
lkész örömmel elfogadjuk, egyébiránt azonban érveléseit épen 
nem tartjuk meggyőzőknek. 

2. H E M P E L J. Die Schichten des Deuteronomiums. Leipzig, 
1914. IX. és 288 I. 9 m. Szerzőnk szerint Joziás törvénykönyvét 
számos forrásmű és más előmunkálat előzte meg; ezeknek fel-
kutatása képezi könyvének tárgyát. 

3. G R A P E J. Urmensch, Paradies, Ebenbild Gottes. Halle, 
1913. VIII és 167 1. 3 m. 

Bár épen nem értünk egyet a szerző véleményeivel, ezek-
nek jellegzetessége és különleges volta miatt említést teszünk 
munkájáról. Szerinte az ember a diluvium-korszak második felé-
ben, valószínűleg 30.000—40.000 évvel ezelőtt jelent meg a 
földön, és bár kezdettől fogva szellemi lény volt, az alacsonyabb 
állapotból fokról-fokra fejlődött. Grape több paradicsomi kor-
szakot és több bűnbeesést tételez föl. Ádám és Éva szerinte 
gyűjtőnevek, s az emberi nem egységét is kérdésesnek tartja. 
Az utolsó, legsúlyosabb következményű (miért?) bűnbeesés után 
küldte el Isten az isteni ősembert (!), hogy nekünk a tökéletesség 
útját megmutassa. 

4. Dr. S C H U L T E A. Beiträge zur Erklärung und Textkritik 
des Buches Tobias. Freiburg i. Br. 1914. (Biblische Studien 
XIX. 2.) 145 I. 

Alapos, dicséretre méltó munka. A könyvnek harmadrésze 
introductiós kérdésekkel foglalkozik, s a szerző különös gondot 
fordít az egyes szövegek ismertetésére. Minden olvasója hálás 
lesz e munkájáért, mert tudvalevőleg kevés ószövetségi szent-
könyvnek van bonyolultabb szövegtörténete, mint Tóbiás köny-
vének. Magát a könyv elbeszélését Schulte szigorúan vett tör-
ténetnek mondja. 

A 45. lapon kezdődik a magyarázó rész. A szerző előbb 
minden fejezetet a teljesebb görög szövegből németre fordít és 
azt az egyes fejezetek után magyarázatokkal kiséri. Egyes feje-
zetek után kitérésekkel («Exkurs») találkozunk; így az 1. fejezet 
után kortörténeti fejtegetést olvasunk, mely Tóbiás történetét 
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kevéssel 722. utánra teszi Kr. e. A 6. fejezet után Asmodaeus 
démonról és a Tóbiás-éjjelekről, a 14. fejezet után pedig a bölcs 
Achikarról találunk kitéréseket. — Ha nem is értünk mindenben 
egyet Schulte állításaival, főleg Tóbiás könyvének jellegére és 
korára nézve, nem tagadhatjuk meg elismerésünket munkájától. 

5 . S T U M M E R F. Der kritische Wert der altaramäischen Achikar-
texte aus Elephantine. Münster i. W. 1914. VII és 86 1. 2-50 m. 

Ezt a könyvet a Tóbiás-kommentár után említjük, mert az 
Achikar-legendát Tóbiás könyvének egyik görög recensiója össze-
függésbe hozza Tóbiásnak történetével. 

Stummer tanulmányaival arra az eredményre jut, hogy az 
ú. n. Achikar-mondások nem függnek össze az Achikar-regény-
nek többi részével, tehát eredetileg nem is tartoztak oda, hanem 
későbbi betoldást képeznek. A bibliai masal-irodalom és az 
Achikar-mondások között nincs irodalmi függés. Szerzőnk szerint 
Achikar nem történeti személy, és az Achikar-regény nem zsidó, 
hanem valószínűleg babylon eredetű. 

6 . — CAPELLE P. Le texte du Psautier latin en Afrique. 
(Collectanea biblica Latina cura et studio monachorum S. Bene-
dicti IV: XI és 267 1. Roma, 1913. 8 lira. E munka az afrikai 
zsoltárkönyvnek történetét tárgyalja, Tertullianustól a szent Ágos-
ton korát követő időig. Capelle szerint az afrikai szöveg leg-
tisztábban szent Cyprianusnál maradt fenn. Kiváló figyelemben 
részesíti azt a szövegformát, melyet Lactantius, a donatisták és 
Optatus művei mutatnak. Véleménye szerint 350. körül az afrikai 
zsoltárkönyv erős átdolgozáson ment keresztül, mert Optatus 
szövege a régebbiektől nem csekély mértékben eltér. Capelle 
szerint szent Ágoston is ezen átdolgozott szövegnek tanúja. Majd 
külön tanulmány tárgyává teszi a kétnyelvű Psalterium Vero-
nense-t. Ágoston kora után az afrikai zsoltárkönyv lassankint 
átveszi a Psalterium Gallicanum alakját. Capelle könyvét három 
függelék teszi teljessé. Az első függelékben a szerző az afrikai 
zsoltárkönyv görög alapszövegét tárgyalja; azt hiszi, hogy ez a 
sziriai-egyptomi szöveg, a xocvrj-nak értékes maradványaival. 
A második függelékben az afrikai zsoltárkönyvnek azon nyomai-
val foglalkozik, melyek e szövegalaknak Afrikán kívül való elter-
jedését is mutatják. Végre a harmadik függelék a «Liber pro-
missionum et praedictorum Dei» kéziratait írja le. 

7. — S C H L Ö G L N. J. Die Heiligen Schriften des Alten Bun-
des. III. Die poetisch-didaktischen Bücher. 1. Die Psalmen. (XIX, 
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146 és *35 1. 5 m.) IV. Die prophetischen Bücher. 1. Teil. Das 
Buch des Propheten Jesa'ja. (XXI, 99 és *43 1. 5 m.) Leipzig, 1915. 

A tudós cisztercita szerző e két munkával megnyitotta azt 
a sorozatot, mellyel az ószövetség eredeti szövegét tudományos 
német fordításban akarja a művelt katholikus világgal megismer-
tetni. Schlögl e sorozatban mindenekelőtt a biblia eredeti szö-
vegének helyreállítására törekszik, ahol ez romlást szenvedett és 
nyomtatásban is kifejezésre juttatja a szöveget ért változásokat. 
A magyarázatok a szöveget követik. Az egész munka négy kötetre 
fog terjedni és 18 részből fog állni. 

8—9. — Schlögl munkájához hasonló célt szolgál P E T E R S N . 

műve: Die Weisheitsbücher des Alten Testaments. Münster i. 
W. 1914. 

Ugyanő adta ki 1913-ban nagy kommentárját Sirák fia 
könyvéhez: Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus. (Münster 
i. W. LXXVIII és 469 1.) mint 25. kötetét a Nikel J. vezetése 
alatt megjelenő «Exegetisches Handbuch zum Alten Testament» 
kitűnő kommentársorozatnak. Peters mindkét munkájában az ere-
deti szöveget magyarázza, az Ecclesiasticusnál pedig a görög 
szöveggel folytonosan összehasonlítja a könyvnek újabban meg-
talált nagy héber töredékeit, sőt ezeket teszi a magyarázandó 
szöveggé. Peters kommentárja klasszikus példája annak, hogy a 
katholikus biblikus is mily szabadsággal kezelheti a legkénye-
sebb ószövetségi kérdéseket. Különösen jellemző e tekintetben 
Ecclesiasticus kommentárjának az a része, melyben az «Atyák 
dicséretét» (Jéz. Sir. f. 44—50. fejezetei) fejtegeti. Elég annyit 
megjegyeznünk, hogy Peters szerint ez a bibliai részlet hag-
gadaszerű midras. Kevés bibliakommentárt ismerek, mely szigo-
rúan tudományos jellege mellett is oly élvezetes olvasmány volna, 
mint Peters munkája. Jézus Sirák fia könyvét tartalmi szempont-
ból két főrészre (1—23. és 24—51. fejezetek) osztja, ezeket pedig 
összesen tíz részre és egy függelékre (56 §-ban). A felosztásban 
nem a bibliai fejezetek és versek, hanem a logikai összefüggés 
az irányadó. Minden részletben az esetleg szükséges rövid be-
vezetés után a héber (T), vagy ahol ez hiányzik, a görög (Gr) 
szövegnek pontos német fordítását olvassuk, azután tartalmi 
összefoglalás és a szövegnek versről-versre haladó kimerítő ma-
gyarázata következik. A könyv megiratását Peters az általános 
bevezetésben IV. Antiochus Epiphanes idejére, a 174—171. 
évekre teszi. 
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10. — H U D A L A. Die religiösen und sittlichen Ideen des 
Spruchbuches. (Scripta Pontificii Instituti Biblici.) Roma, 1914. 
XXVIII és 261 1. 4-50 1. 

Igen szép, értékes munka, mely a Példabeszédek könyvé-
nek eszméit öt csoportban tárgyalja: Isten, alanyi és tárgyi böl-
cseség, erkölcstan, eschatologia. Különös alapossággal fejtegeti 
a kérdést, hogy a szent szerző a személyes isteni bölcseséget 
ismeri-e? 8, 22 skk. magyarázata egész exegetikai tanulmányt 
képez. Szerző (nézetünk szerint helyesen) azon felfogásnak hive, 
hogy a Példabeszédek könyve a görög bölcseletnek hatását nem 
érezte; de az már határozott túlzás, hogy e könyvet fogság 
előtti időbe teszi és szinte magát Salamon királyt mondja szer-
zőjének. 

11. — Ugyancsak a Példabeszédek könyvének görög szö-
vegét teszi kutatásainak tárgyává M E Z Z A C A S A G . , II libro dei 
Proverbi di Salomone. Studio critico sulle aggiunte greco-alles-
sandrine. (Scripta Pontificii Instituti Biblici.) Roma, 1913. XII 
és 204 I. 5'20 1. A szerző szerint a Példabeszédek könyvének 
alexandriai görög szövege a mazoretikus szöveget követi, mely-
ből kielégítő magyarázatot nyerhetnek toldalékai és eltérései a 
hébertől. Mezzacasa mindenekelőtt a héber szöveget kiséri végig 
történetének egyes szakaszain, a mai mazoreta szöveg és a for-
dítások útmutatása mellett. Majd áttér az alexandriai görög szö-
vegnek tüzetes tárgyalására és eltéréseire a héber szövegtől. 
A harmadik szakaszban rendszeresen összeállítja ezeket az el-
téréseket. 

1 2 . — F O C K E F . Die Entstehung der Weisheit Salomos. Ein 
Beitrag zur Geschichte des jüdischen Hellenismus. Göttingen, 
1913. VII és 132 1. 4-80 m. 

Focke szerint a Bölcseség könyvének nyelvezete mindenütt 
ugyanazt a jelleget mutatja ugyan, de az 1—5. fejezetek jellege 
lényegesen különbözik a 6—19. fejezetekétől. E nyelvbeli meg-
egyezést és az eszmék különbségét Focke úgy magyarázza meg, 
hogy szerinte az 1—5. fejezetek eredetileg önálló, héber mun-
kát alkottak, melyeket a 6—19. görög eredetű fejezetek szerzője 
görögre lefordított. Az első résznek szerzője Palesztinában élő 
farizeus, ki könyvét a szadduceusok ellen írta, Alexander Jannai 
idejében (102—76). A második rész szerzője, ki egyszersmind az 
első résznek fordítója, Alexandriában írt 88—86. táján. A Böl-
cseség könyve csak általános jellegű hasonlóságokat mutat a 
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görög bölcselettel, de szerzője nem volt szakszerű görög böl-
cselő. Sem Philo rendszere, sem szent Pál tanítása nem függ 
közvetlenül a Bölcseség könyvétől. Hogy a Bölcseség könyve 
a Krisztus előtti első évszázadnak terméke és hogy szerzője, bár 
általánosságban ismerte a görög filozofiát, nem volt szakszerű 
görög bölcselő, szívesen elismerjük; de véleményünk szerint a 
Bölcseség könyve egységes munka. Legalább is meggyőző érvek 
nem tanúskodnak Focke véleménye mellett. 

13. — Örömmel említek meg e szakszemlében egy magyar 
nyelven megjelent munkát, T I H A N Y I BÉLA kecskeméti kegyesrendi 
főgymnasiumi tanárnak hittudománydoktori felavató értekezését: 
A prófécia karizmája Jeremiásnál. Budapest, 1916. 112 1. E munka 
rövid bevezetés után három részben tárgyalja a prófécia kariz-
máját Jeremiás tudatában, alaki megnyilvánulásában (mint álom, 
látomás, hallomás és elragadtatás) és tartalmi megnyilvánulásában 
(mint parénezis és jövendölés). Ezen szempontok alatt szerzőnk 
Jeremiásnak egész könyvét dicséretreméltó buzgósággal feldol-
gozta. 

14. — Die Schriften des Alten Testaments in Auswahl neu 
übersetzt und für die Gegenwart erklärt. Göttingen. 32 m. 

Ezen a címen 1909 óta több protestáns biblikusból (Gresz-
mann H., Schmidt H., Gunkel H. stb.) álló társaság az ószövet-
ségi szentírás összes könyveit a laikus közönségnek közkincsévé 
akarja tenni. A sorozat 1915-ben ért véget és 32 füzetből áll. 
Nagy munka, de sajnos, egészen rationalista szellemben készült, 
így a legutóbb megjelent rész (Die groszen Propheten) a próféta-
ságot teljesen psychologiai alapon magyarázza az extázisból és 
semmiféle természetfölötti prófétai hivatást nem ismer el. 

15. — S C H U L Z A. Bibeltext in Schule und Kirche. Brauns-
berg, 1916. 

Kis könyv, de érdekes gyűjtemény egyes szerzők műveiből, 
mely jellemzően mutatja, milyen helytelenül lehet a szentírást idézni, 
ha valaki annak szakszerű tudományos exegesisét elhanyagolja. 

16. — G R E E N F. The Story of the Hebrew Patriarchs. 
London, 1915. 

17. — K I T T E L R. Die Psalmen Israels. Leipzig, 1915. 
18. — C O S S M A N N W. Die Entwickelung des Gerichts-

gedankens bei den altt. Propheten. Gieszen, 1915. 
19. — N Ö T S C H E R F. Die Gerechtigkeit Gottes beidenvor-

exilischen Propheten. Münster i. W. 1915. 
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2. — Régiségtan. 

1. — P R O C K S C H O. Die Völker Altpalästinas. Leipzig, 1914. 
E kis füzet a kőkorszaktól a zsidóság koráig vázolja azon föld-
területnek történetét, mely a babyloni fogság koráig «Palesztina» 
nevét viselte. A történelmet megelőző népekkel röviden végez. 
A kanaanitákkal a sémi elem jut uralomra; Egyptom fenható-
ságának korában a hatti és az amoreus néptörzsek veszik át a 
főszerepet Palesztinában. A hebreusoknak egyik ágát képezi a 
zsidó nép, melynek kezdetét Procksch a kritikai iskola felfogása 
szerint írja le. 

2. — W O L F F O. szent Benedek-rendű szerzetes: Der Tem-
pel von Jerusalem. VII és 100 lap és 1 tábla. Wien, 1913. 
7'50 márka. E munkának első kiadása már 1887-ben jelent 
meg. Wolffnak alapvető gondolata, hogy a keleti szent épüle-
teknek tervében és méreteiben a hatszögű csillag valósul meg 
és ezt a szabályt követi a zsidó templom is. A zsidó templom 
mintájául Wolff szerint az egyptomi szentélyek szolgáltak. Figye-
lemreméltó, hogy míg a rationalista Pentateuchus-kritika tagadja 
a szent sátornak létezését úgy, amint azt Mózes II. könyvének 
utolsó fejezetei leírják, Wolff annak létezését nemcsak erősen 
hangsúlyozza, hanem az egyes szentélyek méreteinek fejlődése 
alapján szükségszerűnek (!) is mondja. A szerző maga is iparkodik 
a jeruzsálemi templom képét összeállítani, miközben Schick-kel 
vitatkozik. Wolff sorra tárgyalja a frigysátrat, a salamoni és a 
zorobabeli templomot. Tagadhatatlanul érdekes munka, bár állí-
tásait sok esetben hypothesisekre kénytelen alapítani. 

3 . — Van H O O N A C K E R A . Une communauté Judéo-Ara-
méenne à Éléphantine en Égvpte an VIe ei Ve siècle avant Jésus-
Christ. Oxford, 1914. XII és 91 1. 3 s. A szerző (hajdani taná-
rom a louvain-i egyetemen) először helytelennek mondja Naville 
felfogását, ki szerint Ezdrás babylon eredetiből fordította aramra 
az ószövetséget. Majd áttér az elephantinei zsidó telepre és azt 
a nézetet vallja, hogy e népség azon vegyes lakosságtól szár-
mazik, mely Kir. IV. 1 7 , 2 4 . 2 9 — 3 2 . és Ezdr. 4 , 1. 1 0 szerint 
Szamariában telepedett le. 

4 . — B O U S S E T W. Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexan-
dria und Rom. Oöttingen, 1915. 12 m. 

Szép, alapos munka, mely több könyvre oszlik. Bousset e 
műnek első könyvében Philóról, a másodikban alexandriai Kele-
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ménről beszél. Kutatásainak eredménye, hogy Philónak exege-
tikai tanulmányai, főleg allegorikus magyarázatai egy már régebbi 
munkán alapulnak; amit Philo ehhez hozzáadott, az az alexand-
riai zsidó exegetikai iskolának felfogása és mint ilyen már 
Philo előtt néhány nemzedéknek eszmevilágát alkotta. Hasonlót 
állít Kelemenről is, kinek iratai viszont az alexandriai katechetikai 
irányzatnak folytatásai és kibővítései. A harmadik könyv Ire-
naeusszal és Justinussal foglalkozik. Mindkét író ugyancsak régebbi 
tanítóknak eszméit folytatja. Justinus Dialógusában számos már 
kész, de nem párbeszédes munkát nagy irodalmi egésszé foglalt 
össze és első apológiájában is «őskeresztény iskolai hagyományt» 
dolgozott fel. Bousset nagy munkáját az őskeresztény StSáaxaXoç-
ról szóló leirás fejezi be. 

5. — W U T Z F. Onomastica sacra. Untersuchungen zum 
Liber interpretationis nominum Hebraicorum des hl. Hieronymus. 
1. Hälfte: Quellen und System der Onomastica. (XLI és 672 1.) 
Leipzig, 1414/15. 2. Hälfte: Texte und Register. (XXXII, 673— 
1200 1.) 40 m. 

Igen gondos munka, melyet a kritika — teljes joggal — 
a legnagyobb elismeréssel fogadott. Az első részben Wutz a 
rendelkezésre álló forrásokat írja le s ezeknek történetét nyújtja. 
Véleménye szerint Philo nem írt ószövetségi Onomastikont. Az 
Origenes-féle újszövetségi Onomastikon Origenesnek egyik tanít-
ványától származik, nem sokkal a mester halála után. Majd az 
Onomastika egyes csoportjairól olvasunk (Origenes-csoport, La-
ctantius-csoport, vatikáni csoport, más Origenes-etymologiák stb.), 
melyekből Wutz azt a következtetést vonja le, hogy szent Jero-
mos rendelkezett ugyan egyes kisebb források fölött, de ezeken 
kívül rendszeresen feldolgozta majdnem az egész ószövetséget, 
annak katenáival, scholionjaival és hexapláris jegyzeteivel együtt. 

Az első kötet második része az Onomastika rendszerével 
foglalkozik. Főrésze nyelvi magyarázatokból áll, melyek többé-
kevésbbé allegorikus célra szolgálnak. 

A munka második fele szövegeket (görög, latin, szír, arab, 
örmény, ethiops, szláv jegyzékeket) tartalmaz és nyolc nyelven 
130 oldalos tartalomjegyzéket közöl. 

6 . — J O N E S E. Israels sabbatical Chronology. London, 1915. 
7. — K Ö N I G E. Hebräische Rhythmik. Halle a. d. S. 1914. 
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3. — Vallástörténet. 

1. — K Ö N I G E . Geschichte der alttestamentlichen Religion, 
kritisch dargestellt. 2. Auflage. Gütersloh, 1915. VIII és 689 1. 10 m. 

E nagy munkának első kiadása 1912-ben került ki a nyom-
dából. A szerző nyiltan hirdeti, hogy az ószövetségi vallás ter-
mészetfölötti eredetű és isteni vezetés alatt fejlődött. Az ószövet-
ségi vallás megismerésének elsőrangú forrása maga az ószövet-
ségi szentirodalom. A zsidó vallást nem tudja megmagyarázni az 
a föltevés, hogy természetes előfokai lettek volna. A pátriárkák 
történeti személyek. König kimerítően tárgyalja Mózesnek és a 
prófétáknak működését, míg eljut az ószövetségi vallásnak utolsó 
fokáig, az írástudók munkásságáig. König éles kritikai érzékkel 
beszél a babylon, perzsa és görög hatásról a zsidó vallásra, ezt 
azonban nem tartja oly nagynak, mint általában a természetes 
fejlődésnek hívei gondolják. 

2. — J IRKU A. Materialien zur Volksreligion Israels. Leipzig, 
1913. VIII és 150 1. 3-60 m. 

E könyv három részre oszlik. Az első a csodatevő eszkö-
zökről szól : pálca, só, növények, gyümölcsök, tej, méz. A má-
sodik részben szerzőnk a csodatevő cselekedetekről beszél, mi-
lyenek a kézjelek, nyállal való érintés, halottak föltámasztása, 
esőkérési szertartások, istenitéletek stb. A harmadik rész az álom-
fejtésekről szól. Jirku szerint mindezek nagy szerepet játszottak 
Izrael ősvallásában, de idővel Jahve vallásában erős átalakulást 
szenvedtek, midőn a kinyilatkoztatott vallás szolgálatába kerültek. 

3. — S C H W A B J. Der Begriff der nefes in den heiligen 
Schriften des Alten Testaments. München, 1913. X és 105 1. 4 m. 

A szerző az ószövetségi vallástörténetnek egyik igen fontos 
tételét veszi tárgyalás alá. Először is azt kutatja, mint mond a 
biblia a nefesről, vagyis a lélekről. Majd a nefest, mint az állati 
élet elvét tekinti, áttér a nefes állapotára a halál után, összehason-
lítja a nefest a rokon nesâmâ és ruach fogalmakkal, és végül azt 
vizsgálja meg, hogy minő fejlődést mutat a nefesre vonatkozó 
ószövetségi felfogás a Makkabeusok II. könyvében és a Bölcseség 
könyvében. 

4 . — C A U S S E A. Les Prophètes d'Israël et les religions de 
L'Orient. Essai sur les origines du monothéisme universaliste. 
Paris, 1913. 7*50 fr. 

A szerző a mérsékelt kritikai irányzatnak hive és ellensége 
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a panbabylonizmusnak. A próféták az ószövetségi monotheista 
vallás fejlődésének hordozói, de már a Pentateuchusnak régebbi 
forrásai és a Deuteronomium is mutatják az utat az egyetemes 
jellegű egyistenhit felé. Causse szerint Jahve vallása kezdetben 
természetimádás volt, de mihamar erkölcsi jellegűvé lett. Izrael 
népe eleinte henotheista volt, de a próféták munkássága mono-
theistává tette. Sem Babyloniának, sem Egyptomnak polytheis-
musa nem lehet forrása a zsidó monotheismusnak. Causse kiváló 
figyelemmel tárgyalja az egyes prófétákat a legrégiebbektől 
Deutero-Izaiásig. Több téves állítása mellett könyve számos jó 
gondolatot is tartalmaz. 

4 . — H Ö L S C H E R O . Die Propheten. Untersuchungen zur 
Religionsgeschichte Israels. Leipzig, 1914. VIII és 486 1. 9 m. 

E könyv bevezetését a prófétaság lélektana képezi, a Wundt-
féle bölcselet alapelvei szerint. Hölscher szerint az elragadtatás-
szerű jelenségek és lelki állapotok voltak a vallási meggyőző-
dések szülőokai. Majd áttér a szerinte arábiai eredetű papi jóslás 
(mantika) tárgyalására és Mózest Kades papjának mondja. Az el-
ragadtatásszerű próféciának hazája Kánaán és itt ismerte meg azt 
a zsidóság. Isten igaz prófétái ezen vallási keveredés (synkretis-
mus) ellen állandóan fölemelték tiltakozó szavukat. Ezen fejte-
getései után Hölscher nagy exegetikai és régiségtani tudással 
sorra veszi a zsidó próféták életét és működését. Különös figye-
lemben részesíti a kortörténetet és külön fejezetben tárgyalja az 
irodalomtörténeti kérdéseket, melyekben a kritikai irány hívének 
mutatkozik, bár sok önálló, néha nem is eléggé megokolt fel-
fogással. 

6. — D Ö L L E R J. Das Gebet im Alten Testament in religions-
geschichtlicher Beleuchtung. Wien, 1914. 107 1. 3-50 k. 

E szép és tanulságos munkának gondolatmenete a követ-
kező. Bevezetése az imádságnak jelentőségéről szól a zsidó val-
lásban. Majd szerzőnk sorra veszi az ószövetség kifejezéseit az 
imádságról és ezen kifejezéseknek alapjelentését fejti ki. A zsol-
tárokban az imádkozó személy (én) hol egyén, hol pedig az 
egész hitközség. Az átokzsoltároknak alapgondolata: Isten bün-
tesse meg a gonoszokat, — a többi kifejezés mind költői díszítés. 
Az imádság módjáról szólva, számos vallástörténeti összehason-
lítást tesz más népek imádságaival. Az imádság eszközei közül 
elsősorban a tephillim-et tárgyalja. 

Ugyanezen tárgyról szól 
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7 . — G R E I F F A. Das Gebet im Alten Testament. Münster 
i. W., 1915. VIII és 144 1. 3*80 m. 

E mű négy fejezetre oszlik. I. Az «imádságot» jelentő héber 
szavak etymologiája és használata. II. Az ószövetségi imádság 
régiségtana. III. Az ószövetségi imádságnak alaki fejlődése. IV. Az 
ószövetségi imádságnak eszmei fejlődése (theologiája). A függe-
lék a reggeli és esti Semac imádság szövegét közli. A könyv-
nek irányzata mindvégig helyes mederben halad és nagy szor-
galomról, alapos ismeretről tesz tanúságot. 

8 . — N I K E L J. Das Alte Testament und die Nächstenliebe. 
1. u. 2. Aufl. (Biblische Zeitfragen, VI. 11/12. 80 1.) Münster i. W., 
1913. 1 m. 

Az ószövetség szeretetparancsa magában az ószövetségi 
bibliában fokozatos fejlődést mutat. Nikel a kérdést három rész-
ben tárgyalja: mit kíván a szeretet parancsa a Pentateuchus sze-
rint, mit a prófétáknál, és mit a Kethubim-iratokban. A dolog 
természetéből kifolyólag Nikel különösen is szemügyre veszi a 
szeretet parancsát az idegenek és az ellenség iránt, és külön tár-
gyalja a szeretettel látszólag olyannyira ellenkező átokzsoltárokat. 

9 . — E B E R H A R T E R A . Das Ehe- und Familienrecht der 
Hebräer. Mit Rücksicht auf die ethnologische Forschung darge-
stellt. Münster i. W., 1914. XII és 205 1. 5*60 m. 

Igen érdemes munka. Célja inkább negativ: kimutatni, mily 
tarthatatlan sok állítás, melyet a néprajzi ismeretek nevében az 
ószövetségi házasságjogba és családi jogba belemagyaráztak. 

10. — M E S S E L N. Die Einheitlichkeit der jüdischen Eschato-
logie. Gieszen, 1915. 

11. — B E T H K. Religion und Magie bei den Naturvölkern. 
Leipzig, 1914. 

12. — K O L B F. Die Offenbarung, betrachtet vom Stand-
punkt der Weltanschauung und des Gottesbegriffs der Kabbala. 
Leipzig, 1915. 

4. — Ékirodalom. 

1. — D E I M E L A . Pantheon Bábylonicum. Nomina deorum ex 
textibus cuneiformibus excerpta et ordine alphabetico distributa. 
(Scripta Pontificii Instituti biblici.) Roma, 1914. XVI és 264 
meg (35) 1. 8 lira. 

A szerző rendkívüli alapossággal 3300 istennevet szedett 
össze az ékiratokból, melyeket a szövegek alapján rendszeresen 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 2 
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feldolgozott, néha egész terjedelmes külön tanulmányokban. 
Külön fejezetek szólnak a babylon istenjegyzékekről, a babylon 
theogoniáról, a babylon istenfogalomról, a babylon és zsidó val-
lásnak egymáshoz való viszonyáról. Deimel a panbabylonizmus-
nak határozott ellensége. 

Rokon tárgyú munka, melyet azonban bővebb források 
hijján csak épen megemlítünk: 

2 . — F Ö R T S C H W . Religionsgeschichtliche Untersuchungen 
zu den ältesten babylonischen Inschriften. I. Hälfte : 1. Die Götter-
gruppen in den altbabylonischen Königsinschriften. 2. Altbabylo-
nische Opferlisten aus Telloh. (Zeit des Zugalanda und des Uru-
kagina.) Leipzig, 1914. VIII és 184 1. 7"50 m. 

E könyv XIX. 1. számú füzete a «Mitteilungen der Vorder-
asiatischen Gesellschaft» sorozatnak. 

3 . — S C H R Ö D E R O . Die Tontafeln von El-Amarna. Nach 
neuen Kollationen autographiert. I. Tl. Die 189 akkadischen 
Briefe. II. Tl. Die sonstigen Texte. Nr. 190—202. Nebst Zeichen-
liste. Leipzig, 1915. 16-50 és 12 m. 

Ez autogrammok a berlini «Vorderasiatische Schriftdenk-
mäler der k. Museen» sorozatnak XI. és XII. füzeteit teszik. Sokan 
aligha fogják megvenni e füzeteket, mert a Vorderasiatische 
Bibliothekban 1915-ben Kundtzon már befejezte a tell-el-amarnai 
levelek eredeti (átírt) szövegének és német fordításának teljes ki-
adását, magyarázatokkal együtt. (Die El-Amarna Tafeln. I. II. 
Leipzig.) 

4. — A Vorderasiatische Bibliothekban új munka jelent 
meg, mint e sorozatnak 7, 1—3. száma: S T R E C K M., Assurbanipal 
und die letzten assyrischen Könige bis zum Untergange Ninivehs. 
Leipzig, 1916. 

E munkának ismertetésére nemsokára visszatérünk. 
5 . — P O E B E L A . Historical texts. Philadelphia, 1 9 1 4 . 2 4 2 1. 

A philadelphiai múzeum birtokában több babylon felirat 
mellett egy szumir írás van, melynek tárgya: a teremtés és a 
vízözön története. E szerint a teremtésnek sorrendjében az ember 
megelőzi az állatot (mint a Genesis 2. fejezetében is). Az ember 
teremtői : Enlil, Enki és Ninharsagga. A vízözön hőse Zingiddu. 

6. — L A N D S B E R G E R B. Der kultische Kalender der Babylo-
nier und Assyrer. I. Hälfte. Leipzig, 1915. 

7. — Z I M M E R N H. Akkadische Fremdwörter als Beweis für 
babylonischen Kultureinfluß. Leipzig, 1915. 
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8. — S C H W E N Z N E R W. Zum altbabylonischen Wirtschafts-
leben. Leipzig, 1915. 

9 . — P R I N Z H . Altorientalische Symbolik. Berlin, 1 9 1 5 . 

1 0 . — R O G E R S R. W . A History of Babylonia and Assyria. 
(6. kiadás.) Newyork, 1915. 

11. — L A N G D O N ST. The Sumerian Epic of Paradise, the 
Flood and the Fall of Man. Philadelphia, 1915. 

5. — Judaica. 

1. — Örömmel vettük tudomásul, hogy Lietzmann a Bonn-
ban megjelenő «Kleine Texte» sorozatba felvette F I E B I G feldol-
gozásában a Ros Hassana (újesztendő) fejezetet: Der Tosephta-
traktat Ros Hassana. (1914.) 

2. — F R I E D L Ä N D E R G. Rabbinic philosophy and ethics, 
illustrated by Haggadic parables and legends. London, 1915. 

3. — K O H L H.—WATZINGER C. Antike Synagogen in Gali-
laea. Leipzig, 1916. 

4—5. — Mint a késő zsidóság történetéről szóló munkákat, 
megemlítjük még 

B A C H E R W. két könyvét: Tradition und Tradenten in den 
Schulen Palästinas und Babyloniens. Leipzig, 1914. XI és 
704 1. 15 m. 

Rabbanan. Die Gelehrten der Tradition. Die Agada der 
Gelehrten. Beitrag zur Geschichte der anonymen Agada. Buda-
pest, 1914. 2 M. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

A KEGYÚR V Á R O S ÉS A P L É B Á N O S JAVADALMA. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 82.882 I. sz./1916. sz. a. elvi jelentőségű 

határozata. 

A szabad királyi városok kötelessége az idők változó igé-
nyeinek, a helyi viszonyoknak és rangjának megfelelően a 
római katholikus plébánost a városi közvagyonból javadalommal 
ellátni. 

A nagyfontosságú elvi határozat így hangzik : 
«A Közig. Bizottságnak a z...-i római katholikus plébános 

illetményei ügyében 1911. évi december hó 13-án 1273. szám 
alatt hozott határozatát a közbevetett felebbezés alapján tárgya-

42* 
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lás alá vévén, azt az alább kifejtett indokaim alapján megvál-
toztatom és az .. .-i római katholikus plébánosnak azt az igé-
nyét, hogy javadalmazása a mindenkori szükségleteknek meg-
felelőleg állásához és rangjához, valamint tevékenységéhez mér-
ten illő legyen és hogy ennek a mértéknek a kiszolgáltatására 
Z . . . város, mint jogi személy, kötelezendő, elvben föltétlenül 
jogosnak ismerem el. 

Miután pedig az eddig lefolytatott közigazgatási tárgyalá-
sok rendjén idáig nem nyert megvitatást, illetőleg megállapítást 
a kérdésnek az a része, hogy vájjon a z. . .- i plébánosnak a 
várostól élvezett évi javadalmazása készpénzben kifejezve mek-
kora és illetőleg, hogy ehhez képest csakugyan indokolt-e az 
emelés szüksége s ha igen, mily arányban : ennélfogva az igény 
elvi elismerésének fenti kimondása mellett felkérem a Közig. 
Bizottságot, hivja fel Z . . . városát, hogy ebben a most említett 
tekintetben haladéktalanul részletes és megokolt számításokra 
fektetendő újabb határozatot hozzon. 

Ily értelemben kellett határoznom azért, mert a városi kegy-
uraság keletkezésének történeti alakulása kétségtelenné teszi, 
hogy hazánkban valamennyi város külön királyi adományozás 
útján nyerte a kegyuraságot, mely joggal együtt a kiváltság-
levelek alapján egyszersmind a vele járó terhek is kötelezőleg 
átszállottak a városokra. Ezek között a kegyúri terhek között 
különösen a lelkész ellátásával felmerülő kiadások is a városokat 
mint közjogi személyiségeket érdeklő közjogi természetű szol-
gáltatásokká minősültek, melyeknek fedezeti alapját mindenütt a 
városoknak törzsvagyona képezi. És épen azáltal, hogy a városi 
patronátusi kötelék alá tartozó lelkészek javadalmi ellátásánál a 
római katholikus hivek párbéradózási hozzájárulása rendszerint 
ki van zárva, egyszersmind gyakorlatilag is kifejezést nyer az a 
jogi helyzet, hogy a plébánosnak az idők változása szerint ido-
muló személyes szükségletei arányában mindenkor egyedül maga 
a város, mint kegyúr, a hivek igénybevétele nélkül a maga köz-
vagyonából köteles előteremteni a helyi viszonyokhoz illő, rang-
szerű ellátást. 

A z...-i római katholikus plébánosnak jelenleg vita alatt 
álló fizetésjavítási igénye ugyancsak ehhez az általános szabály-
hoz igazodik. 

Z . . . város szintén speciális királyi kiváltságlevél alapján 
kapta meg a kegyuraságot annak minden ebből a jogból eredő 
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' terhével együtt. Az ügyiratokból előtűnő tényállás szerint nem 
vitás, hogy a város ezeket a kegyúri terheket eddig is minden-
kor a saját közjövedelméből fedezte. Nyoma sincs annak a körül-
ménynek, hogy épen a lelkész javadalmazásának a kérdése tekin-
tetében a város a patronátus elnyerése óta más irányban intéz-
kedett volna, mint a rendes törzsvagyoni jövedelmi forrásokból. 
Sőt ellenkezőleg nemcsak az . . . - i canonica visita tartalma,hanem 
Z . . . város tanácsának a csatolmányok közt fekvő tárgyalási iratai 
egyaránt világosan arról a tényállásról tanúskodnak, hogy a múlt-
ban is mindenkor maga a város határozta meg plébánosának a 
készpénzfizetését, melyhez a helybeli római katholikus hivek 
megadóztatását sohasem vette igénybe. 

Ha tehát Z...-ban nem is forogna fenn az az eset, mely 
szerint különálló királyi adománylevéllel kifejezetten az egyház 
dotációja céljából borvámkedvezményét nyerte, mely jövedelmi 
forrás a város egyéb törzsvagyonába olvadással közvetlen fede-
zeti alapot is nyújtott az egyházi kiadások hordozásánál, még 
akkor is az adott helyzetben tisztán áll, hogy egyéb patronátusi 
terhek között a plébános ellátásáról való gondoskodás kötele-
zettsége kizárólag magát a várost mint jogi személyt érinti, 
anélkül, hogy a római katholikus híveknek egyházi adó formá-
jában leendő részesedési kérdését alappal fölvehetné. 

Hasonlólag nem zavarható össze a plébános javadalmazá-
sának emelési kérdése a városban létező többi hitfelekezetek és 
illetőleg egyéb kulturális intézmények segélyezésének, azaz fenn-
tartásának a kérdésével és pedig amiatt nem, mert a római katho-
likus lelkész ellátása épúgy, mint a kegyúri jogviszonyból kelet-
kező minden többi teherviselés az említettek szerint magában a 
királyi adomány által nyert patronátusban gyökerező elháríthat-
lan közjogi kötelezettséget, nem pedig csak tetszésszerű segélyt 
képez, míg a föntemlített többi felekezeti és kulturális kiadások 
mindig csak a város teherhordozási képessége arányában előálló 
és illetőleg a városnak nem kényszerű kötelméből fakadó meg-
terhelését jelentik. 

Erről a Közig. Bizottságot 1912. évi január hó 18-án 56— 
1912. szám alatt kelt felterjesztése csatolmányait idezárva, tudo-
más és további megfelelő eljárás végett értesítem.» 
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L A C K E N B A C H E R - F É L E PÁLYÁZAT. 

64.042/IV. 1916. szám. 
A bibliai tanulmányok előmozdítására és a kapcsolatos alap-

nyelvek tökéletes elsajátítására létesített L a c k e n b a c h er-féle 
alapítványból a héber Pentateuchus sorshúzás által meghatáro-
zandó 15—20 versének legsikerültebb és az alapítólevél határoz-
mányainak leginkább megfelelő latin fordításáért és nyelvbeli, 
valamint tárgybeli magyarázatáért 2835, azaz kettőezernyolcszáz-
harmincöt korona tűzetik ki jutalmul. A feltételek a következők: 

1. Mózes öt könyve mindegyikének a sors által kijelölt 
helyéről 3—4 versszak lesz a pályázók által héberből latin 
nyelvre lefordítandó és nyelvbeli, valamint rövidre fogott tárgyi 
magyarázatokkal ellátandó. 

A pályázóknak rendelkezésére bocsáttatnak a héber biblián 
kívül Onkelos Targuma (Berliner-féle kiadás 1884.), a szyr 
Peschittónak szövegkiadása és az arabs verzió (megjelent Bey-
routhban 1877.), vagy a Saadia haggaonnak arabs verziója (héber 
betűkkel kiadta Derenbourg J. Oeuvres complètes de Saadia 
I. Paris, 1893., az ú. n. XIX. a következő kiadásban: The old 
Testament in greek by H. Barhcay Swete Cambridge University 
Press, 1901.). 

Hasonlóképen átengedtetnek a pályázóknak használat végett 
a héber, szyr, aramäi és arabs nyelvek szótárai. 

Pályadíjnyertes azon munkálat lesz, mely a héber szöveget 
a leghelyesebben adja vissza és amelynek nyelvbeli és tárgybeli 
magyarázatai a verseknek és a legfontosabb verzióknak semmi-
féle lényeges nehézségét nem hagyja figyelmen kívül. 

2. Az e célra kijelölt helyen összegyűlt pályázók dolgo-
zataikat az evégből felállított bizottság felügyelete alatt meg nem 
szakítható 12 óra lefolyása alatt tartoznak befejezni. 

3. A pályázatban résztvehetnek: 
a) mindazon magyar és osztrák állampolgárok, akik a folyó 

évben vagy a legközelebb mult 1, 2 vagy legfeljebb 3 évben a 
theologiai tanfolyamot a bécsi, mindkét prágai vagy a buda-
pesti egyetemen bejejezték és a római katholikus presbyteri fokot 
elnyerték ; 

b) mindazok, kik az előbbi feltételeknek megfelelőleg a két 
első pályázatban résztvettek, azonban jutalmat nem nyertek. 

4. A jutalomért való versenyzés a bécsi egyetemen 1916. évi 
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november 20-án, hétfőn, a prágai és budapesti egyetemen pedig 
1916. évi november 23-án, csütörtökön fog megtartatni. 

Folyamodók kötelesek a pályázatban való részvételre jogo-
sultságukat legalább 3 nappal előbb az illető egyetem theologiai 
karának dekanátusa előtt okmányilag igazolni. 

Budapest, 1916. évi június hó. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

miniszter. 

Fizetések nyugtatása. 

1915-re 12 koronát fizettek : dr. Hász István, Györkös József. 
1915-re 4 koronát fizetett : Viniss Fü löp . 
1916-ra 2 korona 7 0 fillért fizetett : P r e m o n t r e i K a n o n o k r e n d Kassa . 

1916-ra a már előbb küldött I2 koronán túl fizettek : J u h á s z M á r t o n , R ó m . 
kath. plébánia Margitta, Pivárcsi István, Spett Gyula. 

1916-ra 6 koronát fizettek : Bodor József, Cserei János, Evetovics János, 
Faust Antal, Gábor Pál, Hold Ádám, dr. Horváth Sándor, Szepeshely, Kar-
doss Károly, dr. Kereszty Viktor, Kocsis Lajos, Kostyál Gáspár, dr. Kővágó 
Péter, Marszina Endre, Mihálik József, Róm. kath. Plébánia Drégelypalánk, 
Magyarszombathely, Vágkeresztúr, Richter Antal, Szabó Sadocus, Szahulcsik 
Vendel, Szeifricz István, Szmetana Ágoston, Sztano Lipót, dr. Sztollár Tamás, 
Scheidt Henriette, Spuller Gyula, Uhrin János, Vesztergom János, dr. Zahoray 
Pál, dr. Zsiska Pál. 

1916-ra 8 koronát fizetett : H u s v é t h József . 
1916-ra Io koronát fizettek : Röszler Ferenc, Tóth Lajos. 
1916-ra I2 koronát fizettek : dr. Acsay Antal, Babies János, Bereghy 

Andor, Braun Adolf, dr. Drahos János, Szent Ferencrendi Ház Gyöngyös, Fer-
chich János, FiUkorn Ferenc, Róm. kath. főgimnázium Kecskemét, dr. Gri-
gássy Gyula, dr. Hász István, Ilkics István, Káuzli Gyula, Klein Endre, Kőszeghi 
László, Kriston Endre, dr. Lepold Antal, Lóskay Gábor, dr. Luttor Ferenc, 
Magyary Pál, Nagy Sándor, Osztovics István, Róm. kath. Plébánia Húnfalva, 
Mosondarnó, Noszlop, Ráczkeresztúr, dr. Pap József, Schneller Alajos, Szekfű 
Ignác, Tachy Ábris, dr. Tichy Gyula, Tóth Gyula, Török Zoltán, dr. Virág 
Ferenc, Vér Vilmos, Vlaszaty Márton. 

1916-ra 16 koronát fizettek : Újlaki K- Dezső, Viniss Fülöp. 
i9iy-re 16 koronát fizetett : d r . B u n d a l a J á n o s . 
i9iy-re I2 koronát fizetett : Szekeres F á b i á n . 

A hátralékosok szíveskedjenek úgy a jelen évre, mint az előbbiekre járó 
díjat beküldeni. 

A címváltozásokat tessék mindjárt bejelenteni. Akik hadbavonulnak, vagy 
már ott vannak, szíveskedjenek intézkedni, hová küldjem a füzeteket. Eddigelé 
némelyek saját címükre a hadba, mások előbbi címükre kívánták, némelyek 
egyelőre visszatartatják nálam. 
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H I R D E T É S I ROVAT. 
Pámer László S. J . Die Quelle des Friedens. Praktische Unter-

weisungen zum wüid. Empfang der hl. Sakramente. Herder, Fr. 
Kötve 1 márka 80. 

Ján Svensson. Nonni és Manni. Két izlandi gyermek igaz tör-
ténete. A Magyar Kultúra kiadása. 1916. 1 korona 40 fillér. 

Dr. Töttössy Miklós. Katholikus hittan felsőkereskedelmi isko-
lák alsó osztálya számára. A Szent-István-Társulat kiadása. 1916. 
1 korona. 

Dr. Vargha Gyula Géza. Skismatikus vitapontok és görög forrá-
sokból merített cáfolataik. 

Dr. Vértes József, az ideges gyermekek állami középiskolájá-
nak tanügyi vezetője. Pedagógiai pszichológiai könyvtár. 4. sz. 
Dr. Vértes József. A gyógyító pedagógia fogalma és köre. 1 korona 
50 fillér. 5. sz. Dr. Lázár Szilárd. Adalékok a tanulás pszichológiájá-
hoz. 1915. 1 korona 50 fillér. Stark Ferenc kiadása. Ungvár, 1916. 
Ára 5 korona. 

Vibbelt Ágoston. A Napkönyv. Az igazi örömek könyve. Német-
ből Tállyán Miklós, Budapest, 1916. 2 korona 40 fillér. 

Visszhang Afrikából. Folyóirat az afrikai missziótevékenység 
előmozdítására. Kiadja Ledóchowska M. T. grófnő. Kiadóhivatal 
IV., Ferenciek-tere 7., III. lépcső, I. em. Egy évre 1 korona 50 fillér. 

Dr. Zoltvány Irén főiskolai igazgató. A pannonhalmi főapátsági 
főiskola Évkönyve az 1915—16-iki tanévre. Nagy 8-ad rét. Pannon-
halma, 1916. 436. old. 

Dr. Zsigovits Béla. Szenvedések iskolája. A Szent-István-Tár-
sulat 299. népiratkája. 30 fillér. 

Hittudományi é s bölcse let i fo lyóiratok. 

Egyházi Közlöny a magyar katholikus papság számára. Heti-
lap. 28-ik évfolyam. Felelős szerkesztő Hivatal József. Egész évre 
16 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Szentkirályi-
utca 30. 

Havi Közlöny a lelkipásztorkodás és rokontudományok köré-
ből. Kiadótulajdonos és szerkesztő Dr. Czapik Gyula, temesvári 
theologiai tanár. Megjelenik havonkint. 39-ik évfolyam. Egy évié 
10 korona. 

Athenaeum. Uj folyam. A Magyar Tud. Akadémia hozzá-



A pannonhalmi Szent-Benedek-rend pápai kath. főgimnáziuma. 
Dr. Teli Anasztáz igazgató. 

A kegyes-tanítórend vezetése alatt álló szegedi városi főgimná-
zium. Prelogg József igazgató. 

Dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök. A vak grófné, özv. gróf 
Zichy Rezsőné emlékezete. A Kassai kath. Patronage-Egyesület 
könyvtárának I. füzete. 1915. 20 f. 

Gillinger János. A Kassai Kath. Patronage-Egyesület VIII. év-
könyve. 1916. 

Tokaj-Hegyaljai (gyógyító) bor betegeknek, misebornak, • 
ajándéknak, ünnepélyekre. + 

Póstacsomag: (4 üveg) 8, 10, 12, 14 korona. 
3 liter szomorodni _ _ _ 13 kor. 
6 liter szomorodni-. ... _ _ _ _ 24 « 
3 liter asszu _ _ _ _ _ _ 22 « 
6 liter asszu _ _ _ _ _ _ _ 42 « 

Árjegyzéket szivesen küld : 
Sztareczky Géza rk. igazgató-tanító, bortermelő 

Tolcsva, Tokaj mellett. 

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

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s R i r < u d v a r i s z £ lHtó . a 
* MŰINTEZET. * Ferenc József-rend lovagja. 

A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló 
tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneuma-
tikai), 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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fi Ш № Ш 1 ШШщк 
Dr. Békefi Rémig. A magyarországi káptalanok 

megalakulása és szent Chrodegang regu-
lája. Ára К 1.20 

Mailáth József gróf. Szocializmus és katho-
licismus. Ára « —.60 

Dr. Erdélyi László. Egyházi földesúr és szolgái 
a középkorban. Ára « -^.60 

Dr. Hantty Ferenc. A parthenogenesis első nyo-
mai az őskeresztény irók műveiben. Ara « 1.— 

Dr. Mázy Engelbert. A tiszta erkölcs érdeké-
ben. Ára « —.60 

Huber Lipót. A napkeleti bölcsek. Ára ... « 3.— 
Dr. Concha Győző. A laikus morál válsága. Ára « —.60 
— A keresztény vallás a társadalom harcai-

ban. Ára « 1.— 
Dr. Giesswein Sándor. Kereszténység és béke-

mozgalom. Ára ... « —.60 
Dr. Platz Bonifác. Az ember származása. Ára « !.— 
Dr. Kmosko Mihály. A semi népek ősvallásának 

főbb problémái. Ára <. t 2.— 

Megrendelhetők a 

Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 

п 1 • • • • • 1 • 1 • • • ^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 



IX. F Ü Z E T ^ L X X V . É V F . ^ MÁRC. 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 
i 

SZERKESZTI É S K I A D J A 

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

Tartalom: 

ÉrtekexéseK s A zsidó apo- • 
Kdyptika alap^ondolat&i a ° 
prófétákról. Dr. Pataky Ar. a 
nold. — A tridenti forma ha- ° 
tása a Keleti egyházjogra. Dr. • 
Szénán István. — Seneca le- a 

a Telelnek fontossága a hittu- a 

domány szempontjából. Dr. 
Walter János. — A szerencse, 
a véletlen és a -vaksors a 
bölcselet megvilágításában. 
Szarvas Miklós S. J. — Iro-
dalmi értesíts. — Vegyesek. 

BUDAPEST 
A STEPHANEUM R. T. NYOMÁSA, 

1916. 
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I. Értekezések. 
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A zsidó apokalyptika alapgondolatai a prófétáknál. Dr. Pataky Arnold 657 
A tridenti forma hatása a keleti egyházjogra. Dr. Szémán István 670 
Seneca leveleinek fontossága a hittudomány szempontjából. Dr. Walter 

János . . . _ _ ... 686 
A szerencse, a véletlen és a vaksors a bölcselet megvilágításában. Szarvas 
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II. Irodalmi értesítő. 
Szemelvények dr. Prohászka Ottokár: «Világosság a sötétségben» ci mű 

könyvéből. Németh Sándor ... 711 
Luttor Ferenc : A római via nomentanai Szent Ágnes egyház. Dr. Lukcsics 

József _ ... _ _ _ _ ... 717 
Könn József : Légy férfi ! Magyar fordítás. Dr. Boroviczény Nándor721 
P. Pohlinger N. Berény: Mi az igazság? Dr. Mester János _ ._ ._ 722 

III. Vegyesek. 
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A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később 
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült 
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején 
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és 
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetek-
ben. Ára egész évre 12 korona. Szerkeszti és kiadja dr. Kiss 
János egyetemi tanár, Budapest, IX., Mátyás-utca 18. 
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A Z S I D Ó A P O K A L Y P T I K A A L A P G O N D O L A T A I 

A P R Ó F É T Á K N Á L . 1 

/Vz ÓSZÖVETSÉGI prófétáknak és az apokrif irodalomnak tanul-
f ~ \ mányozása egyre jobban megvilágítja azt a szerves kapcso-
latot, mely a próféták és a későbbi zsidó apokalyptikusok között 
fönnáll. Bár a Kr. e. utolsó századok zsidóságának vallása már 
jóformán a babiloni fogságból való visszatérés óta nem egy 
pontban megérezte a babilon, perzsa és görög befolyást, még a 
zsidóság körében föllépett népies eszmék is többé-kevésbbé 
megőrizték a kapcsolatot a szentírással. 

E kis értekezés célja: fölkutatni és rendszerbe foglalni a 
próféták irataiban azon alapgondolatokat, melyeket a későbbi 
zsidó apokalyptika oly bőségesen magáévá tett és kiszínezett. 
Magát a zsidó apokalyptikát ismertetni részemről teljesen fölös-
leges munka volna, mert dr. Székely Istvánnak kitiinő műve az 
ószövetségi apokrif könyvekről2 a 30—109. lapokon a zsidóság-
nak e sajátságos eszmevilágát kimerítően tárgyalja. 

I. 
A zsidó (és keresztény) apokalyptika előfutárait azon pró-

fétákban találjuk meg, kik jelképes látomások alakjában írták le 

1 Apokalyptikának nevezzük a Messiás személyére, eljövetelére és korára 
vonatkozó tanokat, melyek a Kr. e. II., — Kr. u. I. századokban a zsidóság szel-
lemi világának lényeges elemét képezték. Ugyanezt jelenti az eschatologia, 
a végső dolgok tana. E tanok legfőbb forrását az ószövetségi apokrif könyvek 
képezik, vagyis azon iratok, melyeknek valódi szerzője ismeretlen, de koholt 
szerzőjük neve vagy tartalmuk miatt a bibliai könyvekkel bizonyos hasonlósá-
got mutatnak, bár sugalmazás nélkül jöttek létre. A legnevezetesebb ószövet-
ségi apokrif iratok apokalypsisok. Az apokalypsis pedig költői műfaj, mely jel-
képes látomások alakjában a jövő kort (többnyire a Messiás korát), a termé-
szetnek titkait vagy a túlvilágot írja le. Az apokalypsis lehet sugalmazott vagy 
nem sugalmazott. 

2 Bibliotheca apocrypha. Introduces historico-critica in libros apocryphos 
utriusque testamenti. Vol. I. Friburgi Br. 1913. 
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a jövendőt, főkép az eljövendő messiási időt. Tudvalevő, hogy 
a próféták sokszor nem különböztetk meg szorosan a Messiás 
kettős eljövetelét : születését és az Ítéletre jövetelét a világ végén, 
hanem a kettő náluk sok esetben összefolyik, mint midőn magas 
hegy tetejéről nézzük a hegyek panorámáját és nem látjuk meg 
az egyes hegységek közt elterülő völgyeket, sem pedig az egyes 
hegyek távolságát és magasságát nem tudjuk szabatosan meg-
határozni. 

A régibb prófétáknál általában kevesebb apokalyptikus 
vonással találkozunk; de minél inkább közeledünk a Krisztus 
korát megelőző századokhoz, az apokalyptikus vonások annál 
gyakoriabbakká lesznek. Ezekielt már joggal mondhatjuk a szo-
rosan vett apokalyptika előfutárjának, bár számos apokalyptikus 
vonást találunk már Izaiás könyvében is, főleg a 24—27. (34. 
35.) fejezetekben és könyvének második részében. Joel, Zakariás 
és Malakiás könyvei is sok apokalyptikus vonást tartalmaznak. 
Dániel könyve az első igazi apokalypsis a kánoni könyvek 
között, sőt mintájává lett a későbbi sugalmazott és nem sugal-
mazott apokalypsisoknak is. Ami azonban a sugalmazott prófé-
táknál csak jelkép, a későbbi fölfogás a legtöbb esetben betű-
szerinti valóságnak vette; az apokalyptikusok a jelképeket betű 
szerint magyarázták és így már a Krisztus korát közvetlenül 
megelőző századokban valóságos apokalyptikus hagyomány fejlő-
dött ki a zsidóság között. Kevés eszmének volt oly szívós élete, 
mint ezen apokalyptikus gondolatoknak. 

II. 

1. A zsidó apokrif apokalypsisokban nagy szerepet játszik 
a túlvilágnak leírása. Rendesen angyal szokta ezen apokalypsi-
sok koholt szerzőit (Henochot, Ábrahámot, Izaiást stb.) az égen 
(vagy egekben), földön és az alvilágon keresztül vezetni, meg-
mutatva és megmagyarázva nekik a természetes és természetfö-
lötti világrend titkait, sőt magának Istennek trónját és környe-
zetét is. (Ethiops Henoch-könyv 17—36. fejezetei; szláv Henoch-
könyv 3—38. fejezetei; Levi Testamentuma 2—5 fejezetei; 
Izaiás mennybemenetele, 6—11. fej. stb.) Bármennyire is a kép-
zeletnek csapongásai legyenek e leirások, első alapgondolatukat 
valószínűleg Izaiás 6. és Ezechiel 1. fejezetei adták. Izaiás emlí-
tett fejezetében, mely prófétai meghívását tartalmazza, magas 
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trónján látja az Urat, kit hat-hat szárnyú szeráfok vesznek körül, 
állandóan énekelve: «Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene; 
dicsőségével telve van az egész föld.» Egy szeráf izzó szénnel 
megtisztítja a próféta ajkát, ki erre örömmel vállalkozik min-
denre, amire az Úr küldeni akarja. 

Ezekiel első fejezete még részletesebben írja le azon cso-
dás lényeket, kik Jahve trónját körülveszik: a négy arcú és négy 
szárnyú állatokat és ophannim-okat (a Vulgatában: rotae). 
E csodás lényeket röviden újra megemlíti Ezech. 3, 13. A 10. 
fejezetben a kerubok hajtják végre Isten büntető Ítéletét a gonosz 
Jeruzsálem fölött. 

E leírások kivétel nélkül jelképes látomások, de a későbbi 
apokrif iratok (főleg a szláv Henoch-könyv szerzője) e jelképe-
ket teljesen szószerint értelmezték.1 

Az angyalokról már Zacharias próféta sokat beszél. Az 1—6. 
fejezetek látomásait a vele beszélő angyal magyarázza meg. 
A «magyarázó angyalnak» nagy szerepe van Henoch könyvei-
től kezdve az összes apokrif apokalypsisokban. Ámde az ószö-
vetségi angyaltant, melyből a későbbi zsidó apokalyptika is oly 
sokat merített, legrészletesebben Dániel könyvében találjuk meg. 
Mihály.a főangyal; ő a zsidó népnek pártfogója és Isten ügyé-
nek hatalmas harcosa. (10, 13. 21; 12, 1.) A többi nemzetek is 
angyalok oltalma alatt állnak. (10, 13. 20.) A kinyilatkoztatásokat 
Gábriel angyal közvetíti Dániellel. (9, 21.) Az isteni ítéleteket 
végrehajtó őrök (a-ni? èyp^yopoi) is jó angyalok. (4, 10. 14. 20.) 

A bukott angyalokról az ószövetségi biblia alig beszél (Jó-
formán csak Móz. I. 3. skk. Tób. 8, 3; Jób 1 ,6 ,7 ; Bölcs. 2, 24; 
Jéz. Sir. 39, 33.) Jób könyvében a sátán (1,6—12; 2, 1—7.) még 
az égben jár, társalog az Úrral, de az emberekre csapásokat mérhet, 
ha Isten megengedi. Szerepe emlékeztet az apokrif könyvek «bün-
tető angyalaira» dcyyeXot xoXâÇovxsç az eth. Henoch-könyv 66. feje-
zetében, vagy a görög Baruch-apokalypsisban). Ugyancsak Jób 
28, 22. személyes lényeknek veszi az Abaddon-t és Maveth-et (az 
alvilágot és a halált.) Tóbiás könyvében Asmodaeus démon ölte 
meg Sára hét vőlegényét. A Bölcseség és Sirák fia könyvének idézett 

1 Ezechielnek első látomása (1. fej.) a !"Q3"VQ iffiJB-ban (a kocsi müve) 
alapvető fejezetté lett a zsidó theologiában. E névvel a rabbik azon tanokat 
foglalták össze, melyek az isteni lényegre, továbbá Isten és a világ között köz-
vetítő szerepet játszó középlényekre (n:"QlÖ, ">"H Metatron, angyalok 
stb.) vonatkoztak. 
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helyein az ördög irigy, boszúálló lélek, ki az emberek vesztére 
tör. Az újszövetségi biblia pedig az ördög országának már egész 
hierarchiáját ismeri (Mát. 12, 25; Márk 3, 24; Lukács 11, 17.), 
és ugyancsak nagy szerepet játszanak a zsidó apokrif köny-
vekben a gonosz lelkek. 

Az angyalok bukásáról az ószövetség prófétái nem beszél-
nek. Izaiás 14. fejezetében az égből lehullott fényes csillag, a 
hajnal fia (12. v.; a Vulgatában : Lucifer) Babiloniának jelképe; 
Ezechiel 28. fejezetében az elbukott kerub (14. v.) Tyrus feje-
delme. De annál többet tudnak erről az apokrif könyvek. Az 
ethiops Henoch-könyv 6—11., 15—16., 18—19. fejezetei és a 
Jubileumok könyve (5. fej.) az angyalok bukását Mózes I. 6, 
1—4. alapján irják le: Isten fiai, az angyalok, tiltott házasságra 
lépnek az emberek leányaival és az embereket mindenféle 
gonoszságra tanítják. E házasságból születnek az óriások, kik-
nek elpusztítására Isten a vízözönt küldi.1 

Az alvilágnak részletesebb leirása, mely a későbbi apoka-
lyptikusoknak képzeletét annyira ingerelte, szintén hiányzik a 
prófétáknál. Izaiás 66, 24. beszél a bűnösöket gyötrő örök tűz-
ről. E versnek értelme azonban a teljes szöveg szerint az, hogy 
az isteni Ítélet után az Úr ellen föllázadt bűnösök holtteste 
temetetlenül fog heverni, mint a tűz és féreg martaléka. E bün-
tetést a régi keleti fölfogás szerint lelkük is érezni fogja. Hasonló 
gondolatot találunk Iz. 33, 14-ben is: a bűnösökre örök tűz vár. 

Az egek többes számáról az ószövetségi biblia kifejezetten 
nem beszél, még a költői részekben sem. De maga az égnek 
héber neve: D^oip, a többes szám végzetével bír és a néha elő-
forduló Dipní? szó, melyet a Vulgata hol «coeli», hol «nubes» 
szóval szokott visszaadni (pl. Jób könyvében 35, 5; 37, 18. 
«coeli», 37, 21. «nubes»), a rabbiknál a harmadik eget jelöli. 

1 Nemcsak a zsidó, hanem a keresztény hagyomány is Lactantiusig, 
tehát a IV. század elejéig, az angyalok bukását így képzelte el ; Móz. I. 6, 
1—4-ben az «Isten fiait» az angyalokra, nem pedig a Seth nemzetségből szár-
mazó jámborokra magyarázta. így beszélnek a zsidók táborában az említett 
apokrif könyvek és Josephus Flavius (Antiqu. I. 3, 1.), a keresztények közül 
pedig szent Justinus (Apologia II. pro Christianis, 5.), Athenagoras (Legatio 
pro Christianis, 24.), szent Irenaeus (Adversus Haereses, IV. 36, 4.), alexandriai 
Kelemen (Paedagogus III. 2; Stromateis III. 7 ; V. 1.), Eusebius (Praeparatio 
evangelica, 5, 4.) Tertullianus (De idolorum cultu, 9 ; De cultu feminarum, 
1. 1. 10.), szent Cyprianus (Liber de habitu virginum, 14.), szent Ambrus (De 
Noe 4; De Virg. 1, 80.) 
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Mindezek kiindulásául szolgálhattak a hét mennyországról szóló 
tannak, melynek legfőbb képviselői az apokrif iratok között a 
szláv Henoch-könyvnek és Levi Testamentumának már említett 
részei. 

2. A babiloni fogság előtt élő próféták folyton hangsú-
lyozták, hogy a népnek nagy romlottsága miatt Istennek szigorú 
ítélete fog bekövetkezni, mely mint gyógyító büntetés a zsidó 
nemzetet Jahvehoz fogja visszavezetni. Az Ítélet maga az asszír 
és babilon fogság; ezen ítéletnek napja pedig az Úrnak nagy 
napja. Eleinte tehát e napnak nincs eschatologikus jelentése, pl. 
még Sophoniásnál is (1, 14.), nem sokkal a babiloni fogság előtt 
az Úr napja csak a népre zúduló büntető ítéletnek ideje. De 
már Izaiásnál «az Úr napja» eschatologiai értelemben is elő-
fordul (pl. 34, 7. és másutt), a később élő prófétáknál pedig az 
eschatalogikus értelem túlnyomóvá lesz. Ezekielnél az Úr nagy 
napja a népek megbüntetésének napja (13, 5; 30, 2, 3.), már 
teljesen eschatologikus értelemben. A zsidó népre váró Ítélet 
ugyanis később már világitéletté lesz; Jahve nemcsak a zsidó 
népet ítéli meg, hanem a pogányokat is és irgalmatlanul meg-
bünteti azokat, kik népét — habár bűnei miatt is — sanyargatni 
merték. Még inkább eschatologikus jelentésű az Úrnak büntető 
napja Malakiásnál (3, 23—24.): e nap az Úrnak nagy és rette-
netes napja lesz. Malakiás már a babilóniai fogság után ír, 
tehát ezen büntetés után, a Messiás eljövetelének idejében várja 
az Úrnak rettenetes napját. (A Messiásnak kettős eljövetele Mai. 
3. fejezetében egybeolvad.) 

Isten ítéletét rettenetes csodajelek fogják megelőzni és 
kisérni. A föld elöregszik (Iz. 24, 4.); a hold és csillagok vér-
színűvé lesznek, elsötétednek vagy elhalványodnak sőt lehulla-
nak az égről (Iz. 13, 10; Ez. 32, 7. skk.; Joel. 1, 15; 2, 1. skk. 
11 skk.; 3, 14.), az ég és föld sarkaikban megrendülnek (Iz. 
24, 18—20.) s az ég összegöngyöltetik, mint egy könyv (Iz. 34, 
7.) Vér, tűz, füst és gőz lesznek láthatók mindenfelé (Joel 2, 
3 0 - 3 2 ; 3, 15—16.) 

Az összes nemzetek Jahve Ítélete alá jutnak. (Abdiás 15. v. 
Habakuk 3. fej.) Ezen Ítélet azonban kettős alakot ölt: vagy 
bírói ténykedés vagy véres, megsemmisítő harc. Az utóbbi 
forma régibbnek látszik. Ezekiel 38—39. fejezeteiben Oog és 
Magog a jelképei (vagy előképei) az összes istenellenes hatal-
maknak, mely népeket (vagy népet és királyt) Jahve meg fogja 
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semmisíteni. Izaiásnál Jahve szintén összehívja az összes ellensé-
ges nemzeteket, hogy azokat rettenetes harcban megsemmisítse. 
(30, 27—29; 34. fej.) Jahve tűzzel és karddal fog ítélni (66, 16.) 
és a bűnösöket örök tűzzel fogja megbüntetni. (33, 14; 66, 24.) 
Zakariásnál is Jahve harcol Jeruzsálem ellenségei ellen (14, 
2. skk.) Joelnél az összes ellenséges nemzetek Izrael ellen 
támadnak, de Jahve legyőzi őket. (3, 7—19.) Azonban Joel a 
világ megítélését egyszersmind birói ténykedés gyanánt irja le 
(3, 2 skk; 13, 14.), mert szerinte Isten az összes nemzeteket a 
Josaphat völgyébe hívja össze és ott dönt örök sorsuk fölött. 

Dánielnél is találkozunk az isteni Ítéletnek ezen kettős for-
májával. A 7. fejezetben az «ember fia», ki nem más, mint a 
választott népnek jelképe, Isten előtt és az ő nevében mondja 
ki és hajtja végre a kárhoztató Ítéletet a negyedik vadállat fö-
lött, mely Isten országának legádázabb ellenségét jelképezi (7, 22) ; 
de a 11. fejezetben Jahve harcban semmisíti meg legfőbb ellen-
ségét, Antiochus Epiphanest, illetve az Antikrisztust. (11, 45.) 

Az Ítélet alkalmával Jahve megöli a Leviathant is (Iz. 27, 
1.), e legendás szörnyeteget, melynek oly élénk leírását adja 
Jób könyve (40, 20. skk.); a föld királyait pedig földalatti bör-
tönébe zárja. (Iz. 24, 21—23.) 

Az ítéletre jövő Urat előhirnök előzi meg, hogy útját elő-
készítse. (Mai. 3, 1.) Az előhirnök Malakiás szerint Illés pró-
féta (3, 23.), jelképes vagy előképes értelemben. 

Az isteni itélet a két világkorszak között áll: berekeszti a 
a jelen világ korát, az rwn Qbiy-t és megnyitja a Messiás korát, 
az tfsn nbv-t. Figyelemre méltó azonban, hogy a Messiás úgy 
az Ítéletnek, mint a végső harcnak ószövetségi leírásaiban alig 
játszik szerepet. Izaiás 63, 1. skk-ben is maga az Úr az ellensé-
geinek vérében gázoló hatalmas hadvezér. Mindenütt Jahve az, 
aki az Ítéletet és a népek megbüntetését közvetlenül végrehajtja, 
csak Dániel 7, 22-ben olvassuk, hogy Isten az Ítéletet az «ember 
fia», a választott nép által hajtatja végre és Malakiásnál az íté-
letre jövő Úr «a szövetség angyala», a Messiás. (3, 1.) 

Máskülönben is föltűnő dolog, hogy ezen apokalyptikus 
prófétai részekben a Messiással csak ritkán találkozunk, holott a 
régibb próféták, különösen Izaiás, nem egyszer beszélnek róla. 
Malakiásnál ugyan az ítéletre jövő Úr a Messiás (3, 1.), de az 
előbb idézett többi prófétai helyek nem szólnak a Messiásról, 
és a Dánielnél említett «ember fia» is a választott népnek jel-
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képe. (7, 13. 14. 27.) Azonban az ethiops Henoch-könyv példa-
beszédeiben (37—71. fej.) az ember fia már eschatologikus 
alakká lett, az égben előre létező (praeexistens) Messiássá és a 
későbbi zsidó apokalyptikában is «az ember fia» elnevezés min-
denkor a Messiást jelenti (mint szent Máté evangéliumában is). 

Isten országának ellenségei a prófétáknál az ellenséges 
pogány népek. Csupán Dániel könyve ismeri az Isten országá-
nak egy, végső, legnagyobb ellenséges személyét, aki maga 
Antiochus Epiphanes vagy akinek Antiochus Epiphanes az elő-
képe. Az idő, míg a szenteket sanyargathatja, három és fél esz-
tendeig tart, ezután Isten diadalmas harcban megsemmisíti őt. 
(Dán. 7, 25; 11, 21—45.) A keresztény apokalyptika sokat 
beszél az Antikrisztusról, a zsidó apokalyptikára azonban — 
talán a Sibyllák III. könyve 63—69. verseinek kivételével — 
Dániel könyvének ez a leírása csekély hatással volt. Ezdrás IV. 
könyvében és a későbbi rabbik tanában Róma (a rabbiknál 
oibims) a zsidó népnek legnagyobb ellensége s ennek jelké-
pét Dániel negyedik vadállatában (7, 7.) találják meg. 

Az ítélet alkalmával történik a föltámadás. A pogány nem-
zetek halottainak föltámadásáról ugyan még nincs szó (Iz. 26, 
14.), de Izrael halottainak föltámadását Iz. 26, 19. határozottan 
tanítja. Dániel a legjámborabbaknak és leggonoszabbaknak föl-
támadását várja, D">2"i sokan (névelő nélkül!) fognak föltámadni, 
kik közül az előbbiek az örök életbe, az utóbbiak az örök kár-
hozatba mennek. (Dán. 12, 2.) A Makkabeusok II. könyvében a 
hős vértanútestvéreket a föltámadás és a túlvilági jutalom remé-
nye vigasztalja meg. (7. fej.) A föltámadás reménye azonban az 
ószövetség korában még nem mondható általánosnak. A Böl-
cseség könyve csak a léleknek a halál után beálló boldog vagy 
boldogtalan állapotáról beszél. (3, 1—9; 4, 7; 5, 14, 16; 6, 20.) 
Általánossá csak az újszövetség korában lesz a test föltámadá-
sának tana. 

3. Az isteni ítélet megváltoztatja a világ rendjét: beáll a 
messiási boldog korszak. Isten az itélet alkalmával megvédi 
szőllejét, Izraelt, melynek bűneit megbocsátotta (Iz. 27, 2—9.); 
visszavezeti az igéret földére a szétszórtakat (Iz. 27, 12, 13. Ez. 
37. fej.; Baruch 5. fej.; 1. Salamon 11. zsoltárát) és megmarad a 
jó mag, melyben már nem lesz többé semmi gonoszság. 

A Messiás uralmának korát a próféták mint a legnagyobb 
békének és boldogságnak idejét irják le. Jahve mint tüzes felhő 
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száll Sionra (Iz. 4, 5.), melynek megmaradottjai szentek lesznek. 
(Iz. 4, 3.) Sion hegyéről jő az üdvösség. (Abd. 17. v.) Sión 
lakossága megszámlálhatatlan lesz (Zak. 2, 1. skk; 8, 2—5.) s 
ezek mind «a béke magvát» képezik, kik az Úr áldására mél-
tók. (Zak. 8, 13.) A régi városnak minden tisztátalan helye is 
szentté lesz és az új város nem lesz többé a rombolásnak áldo-
zata. (Jeremiás 30, 18; 31, 38. 40.) Izrael dicsőséges leszen (Iz. 
35, 1. skk), az Úr üdvössége örökké tart (51, 6.), sőt a megtért 
pogány nemzetek is Jahve hegyére, a Sionra tódulnak, hogy az 
Úr törvényét hallgassák. (Iz. 2, 2—5; 66, 18 skk.; Mik. 4, 1—5.) 
A pogány nemzetek a zsidósághoz csatlakoznak, (Zak. 8, 23.) 
Jeruzsálemben imádják a seregek Urát (Zak. 14, 14 skk.) és a 
népek gazdagsága is Jeruzsálembe jő (Agg. 2, 7. Zak. 14, 11 skk.). 
Ellenség nem lesz többé Zsidóországban (Joel 2, 20; 3, 17.), 
mert az Úr lakását népe között választjaki mindörökre. (Joel 2, 
27 ; 4, 21.) Az Úr jó pásztort küld népének (Ezek. 34, 1 skk.), 
megadja az igazság tanítóját (Joel 2, 23.), a Messiás igazságos, 
szelíd király lesz (Zak. 9, 9 skk), sőt Jahve kiönti népére szent 
lelkét (Ez. 39, 29; Joel 2, 28. 29.), mely a kegyelemnek és imád-
ságnak lelke lesz (Zak. 12, 10.). Dávid háza számára élő forrás 
fog fakadni. (Zak. 13, 1.) 

A messiási kor a legbőségesebb termésnek ideje lesz. 
A vető utóiéri az aratót, a szüretelő a vetőt. (Ámosz 9, 13.) Bő 
termés lesz, nem úgy mint régebben (Zak. 8, 10—13.), a hegyek 
édességet, a dombok tejet árasztanak s egész Judán keresztül 
élő víz fog folyni. Az Úr házából forrás fakad (Joel 4, 18—20.) 
s a fák majd havonkint hoznak gyümölcsöt. (Ezek. 47, 12.) Meg-
változik a régi szertartási törvény is és helyet ád egy újabb, 
tökéletes törvénynek. A Szentföld is új, az egyes törzseknek job-
ban megfelelő arányos fölosztást fog nyerni. (Ezekiel 40—48. 
fejezet.) 

Az egész földön teljes lesz a béke és boldogság. (Ezek. 
36. fej.) A farkas a báránnyal együtt fog legelni, az oroszlán 
füvet eszik és kis gyermek kormányozza a vadállatokat. (Iz. 11, 
6—9; 65, 17—25.) A Messiás a béke fejedelme, ki nem harci 
ménen, hanem szamáron vonul be Jeruzsálembe és minden 
háborúnak egyszersmindenkorra végét veti. (Zak. 9, 9 skk.) 

Dánielnél Isten országa hatalmas világbirodalom, mely a 
bűnös földi világbirodalmakat megsemmisíti és azoknak helyébe 
lép. (2, 7. fej.) ' 
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4. így következik be a napok vége, az rrnng. Uj ég 
és uj föld támadnak, a régiek megszűnnek. (Iz. 65, 17—25; 66, 
18—24.) A megújhodott földön fölépül az új Jeruzsálem (Iz. 60, 
10—18.), mely Istennek jegyese és a nemzeteket magához hívja. 
(Iz. 55; 60, 1—10.) Ez új Jeruzsálemben szabadság, jólét és 
Istennel tartó örök szövetség fog honolni (Iz. 61.); a város nem 
szorul napra, holdra, mert Jahve lesz az ő fénye, ki örök vilá-
gosságot áraszt reá. (Iz. 60, 19—20.) Az új Jeruzsálem lakói, 
mint Istentől megáldott gyökér (Iz. 65, 17 skk.) örök biztonság-
ban lesznek (Iz. 62.); nem lesz ott szomorúság, csak öröm, hosz-
szú életkor és béke. (Iz. 65, 17—25.) 

III. 

A szétszórt apokalyptikus vonásokat lényegükben össze-
gyűjtve megtaláljuk Izaiás 24—27. fejezeteiben, melyeknek egyik-
másik gondolatát a 34. 35. fejezetek is megismétlik, midőn Edom 
megbüntetését irják le. Midőn az apokrif apokalypsisok szerzői 
a világ megújhodását rajzolják, szinte csak ezen fejezetek gon-
dolatmenetét követik és színezik ki néhol, valóságnak véve azt, 
ami a prófétánál csak jelkép. Egyes képekben van csak válto-
zatosság, az alapgondolatok mindenütt ugyanazok. 

Izaiás 24—27. fejezeteinek gondolatmenete a következő: 
A föld elöregedett, el van hagyatva (24, 4.), sehol sincs 

már öröm. (24, 7—13.) Nagy katasztrófa vár a világra, melyből 
csak az igazak menekülnek meg. (24, 14—18 a.) A föld sarkai-
ban meginog (24, 18. b. — 20.) s a föld királyait Isten földalatti 
börtönbe zárja. (24, 21 — 23.) Rettenetes természeti tünemények 
következnek be: a nap elhalványodik, a hold vérvörös lesz. 
Isten a királya Sionnak! (24, 23.) 

Ekkor Isten Sión hegyén nagy lakomát készít az összes 
nemzeteknek (a szent szerző a pogányok megtérését is várja), 
melyeket kegyelmeivel áraszt el ; elveszi a szemüket elfödő fátyolt, 
letöröl minden könyet és a gyalázatot elveszi népéről. (25, 
6—8.) Jahve biztonságba helyezi nemzetét, keze a Sión hegyén 
pihen, onnan terjeszti azt ki és megalázza Moabot (25, 9—12.). 
Bízzék tehát a nép Jahvéban, ki megalázza a kevélyeket (25, 
1—5; 26, 1—5.).i 

1 A verseknek ezen sorrendjében A. Condaminnak Izaiás-magyarázatát 
követtem. (Le livre d'Isaïe. Paris, 1905.) 
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Bár a meg nem térő pogány nemzetek halottainak föltá-
madásáról a szerző nem beszél, Izrael halottainak föltámadását 
határozottan tanítja (26, 14—19.). 

Jahve fölkel lakóhelyéről, hogy megbüntesse a föld gonosz 
lakóit (26, 21.); megöli a Leviathant (27, 1.), de megvédi szől-
lejét, Izraelt (27, 2—5.), melynek bűneit megbocsátotta (27, 
6—9.). A bűnösök erős vára elpusztul (27 10. 11.) s a trombita 
szavára visszatérnek mindazok, kik Assurba és Egyptomba szó-
ródtak széjjel (27, 12. 13.). (A világitélet gondolata összefonódik 
a fogságból való visszatérésnek és az Izraelt sanyargató nemze-
tek pusztulásának gondolatával.) 

Ezen fejezetek korát pontosan meghatározni nehéz dolog, 
de megtaláljuk azokban mindazon lényeges vonásokat, melyeket 
dolgozatunk előbbi részében a különböző prófétákból össze-
gyűjtöttünk: a világitéletet a rettenetes természeti csodajelekkel, 
a bűnös nemzetek és királyok megbüntetését, a halottak föltá-
madását, a zsidó nép visszavezetését az igéret földére, Sión 
boldog messiási korát és a pogányok megtérését. 

IV. 

Amit eddig elmondottunk, bizonyos értelemben a zsidó 
apokalyptika tanrendszerének nevezhető. Legnagyobb részben 
ebből merítettek az apokrif apokalypsisok szerzői, ezen jelképe-
ket értelmezték szó szerinti valóságoknak a legkülönbözőbb vál-
tozatokban. Azonban nem csekélyebb hatással voltak a későbbi 
irodalomra egyes olyan jelképes bibliai leírások, melyek erede-
tileg nem is birtak mindig eschatologikus értelemmel, de az 
eschatologikus értelmet idővel beléjük magyarázták. Sok jelké-
pes leírásnak azonban kezdettől fogva apokalyptikus értelme volt. 

>1. Már Joel könyve állatok (sáskák) jelképével irja le a 
zsidó népre váró isteni büntetést. (1. 2. fej.) Dániel könyvében 
az égből jövő «ember fiával» szemben állnak a világbirodal-
mak, melyeket egy alkalommal a Nabukodonozor álmában 
látott szobornak különböző alkatrészei (2. fej.), máskor azonban 
vadállatok jelképeznek. (7. 9. fej.) Különösen a negyedik vad-
állatnak leírása, melynek tíz nagy és egy kis szarva van (7, 
7—8; 19—21; 9, 9—12.) a későbbi apokalyptikában — még a 
sugalmazott Jelenések könyvében is (13. és 17. fej.) — számos 
utánzásra talált. Legnevezetesebb utánzása az apokrif irodalom-
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ban Ezdrás IV. könyvének hires sas és oroszlán látomása (11. 
12. fej.), melyben a sas a római birodalom jelképe, fejei és 
szárnyai e birodalomnak különböző uralkodói az első század-
ban, a fejek és szárnyak sorsa a római birodalom történetét, 
különböző viszontagságait jelentik, míg az oroszlán a Messiás, 
ki megbünteti a sast, a zsidó államot elpusztító római biro-
dalmat. 

2. A Joelből és Dánielből fölhozott bibliai leírásoknak már 
kezdettől fogva határozottan apokalyptikus jellegük volt. Ezek 
mellett eredetileg egyszerű jelképes leírások Ezekielnek 17. és 
31. fejezetei, de valószínű, hogy ezek sem maradtak hatástalanok 
a későbbi zsidó apokalyptikára. 

Ezekiel próféta a 31. fejezetben Asszíriát a Libanon cédru-
sának mondja, melynek szépsége, nagysága mindenkit elbájolt, 
melynek árnyékában az ég madarai és vadjai tanyáztak, de bűnei 
miatt Isten büntetése utóiérte. Ezekiel 17. fejezetének gondolat-
menete pedig a következő: Egy nagy szárnyú, tollal bőven 
borított öreg sas (Nabukodonozor) a Libanonra (Jeruzsálem) 
szállt és egy cédrusfa tetejét elvitte Kánaánba, a kereskedők 
városába (Jojakin zsidó király elhurcolása Babiloniába). A föld 
magvából a sas egy részt a sok víz mellé, termékeny területre 
helyezett (a zsidó nép zöme Palesztinába maradt). A mag szép, 
termékeny, de alacsony szőllővé fejlődött (Sedeciás királynak jó 
sorsa) ; ágai a sasra néztek, gyökerei pedig a sas alatt voltak. 
Ekkor más öreg sas jött (az egyptomi fáraó), s a szőllő ehhez 
kezdett hajlani (Sedeciás király a cháldoktól Egyptomhoz pár-
tol) ; pedig nem volt rá oka, mert jó földje volt. Nem félő-e, 
úgymond a próféta, hogy az első sas, a szőllőnek megalapítója 
és jótevője, ennek a hűtlenségnek láttára majd ellene fordul és 
gyökerestül kiszakítja ? 

Hasonlítsuk össze eleírásokkal a szírBaruk-apokalypsis35—40. 
fejezeteit, melyek ugyan a Messiásnak a római birodalom ellen inté-
zett megsemmisítő támadását írják le, de a jelképekben fölfedez-
hetünk némi hasonlóságot. Egy erdővel szemben forrás fakad, 
mely nagy folyóvá lesz és az erdő fáit elsodorja. Csak egyetlen 
cédrus marad meg, melyet a folyam árja végül szintén egy 
szőllőtőhöz sodor. A szőllő szemére lobbantja a cédrusnak 
bűneit; a cédrus elég, a szőllőtő pedig naggyá lesz és körülötte 
a mező pompás virágokkal telik meg. Az erdő a zsidók ellen-
ségeit, a cédrus a főellenséget (Dániel negyedik világbirodalmát), 



6 6 8 d r . p a t a k y a r n o l d 

a szőllő a zsidó népet, illetve a Messiást jelenti. Figyelemre 
méltó, hogy Asszíriának jelképe Ezekiel 31. fejezetében a cédrus, 
a zsidó népe pedig Izaiás 5. fejezetében és 27, 2 skk-ben a 
választott nép. 

Ezekiel 9. fejezetében (4 skk. v.) a bálványozástól tartózkodó 
jámborokat angyal jelöli meg. (V. ö. Jel. 7, 3. és 13, 16 sk.) 
Ugyanezen próféta könyvének 37. fejezetében nagyszerű jelképes 
látomásban írja le a megölt zsidó népnek föltámasztását : a mezőn 
heverő csontokba az Úr lelke életet lehel s a csontokból újra 
élő emberek lesznek. 

Az ilyen és hasonló jelképes leirások szinte kihívták a későbbi, 
nem sugalmazott írók utánzását, mert fölötte alkalmasak voltak 
arra, hogy egy-egy jövendő eseményt, amint azt a nem sugalma-
zott szerzők elképzelték, a titokzatosság fátyolába öltöztessenek. 

3. Az ószövetségi apokrif apokalypsisokban nagy szerepet 
játszanak az égi könyvek, melyekbe Isten vagy angyalai az 
emberek tetteit és sorsát följegyzik. Ez sem új gondolat; már a 
babylon felfogás is ismeri a jövendőt tartalmazó égi könyveket. 
Ezekielnek meg kell ennie a könyvet, mely a jövendőt tartal-
mazza (3, 1 skk. V. ö. Jel. 5, 1 ; 10, 9. 10.). A jövendőt tartal-
mazó könyvnek megevése a jövendőnek tökéletes megismerését 
jelenti. Dánielnél az ítéleten kerülnek elő az égi könyvek (7, 10.); 
e könyvekbe vannak beírva az üdvözítendők nevei (12, 1.). 

4. Bár Zakariásnál szorosan vett, igazi apokalyptikus voná-
sokkal csak a második részben (7 skk. fej.) találkozunk, az első 
rész egyik jelképét a Jelenések könyve is fölhasználta. (Zak. 4, 
11 skk. és Jel. 11, 4.), a szentély gyertyatartója mellett álló két 
olajfát az Úrnak két apokalyptikus tanujára magyarázva. Az 
apokrif apokalypsisokra Zakariás nagy hatással nem volt. Jel-
lemző azonban, hogy e próféta költői módon a múltba helyezi 
magát és jelképes látomások alakjában mint a jövendőt írja le 
a saját korárrak, sőt a múltnak eseményeit. A nyolc éjjeli láto-
más (1, 8—6, 15.) oly eseményeket ír le, melyek a babiloni 
fogságból való szabadulást részben előkészítették, részben e sza-
badulásnak mozzanatai voltak; a 10—11. fejezetekben is a pró-
féta úgy beszél, mintha a babiloni fogság előtt élne, holott 
Aggeusnak, Zorobabelnek és Józsue főpapnak volt kortársa.1 Ez 

1 Zakariás könyvének egységét csakis ezen irodalmi formának elismerése 
menti meg, különben föltétlenül két, sőt három szerzőnek kellene tulajdo-
nítanunk e könyvnek három részét. (1—8; 9—11; 12—14. fejezetek.) 
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a példa világosan mutatja, hogy a múltnak apokalyptikus, a 
jövőbe vetített leirása olyan irodalmi műfaj vot, melyet még 
sugalmazott próféta is fölhasználhatónak tartott. 

Az apokrif apokalypsisok kivétel nélkül ezen költői alakba 
öltöztetik «jövendöléseiket». 

Különleges okoktól eltekintve, az eszmék világában sin-
csenek hirtelen ugrások. A próféták jelképes leírásait a Krisztus 
előtti századokban és Krisztus koraban olvasta az idegenek járma 
alatt görnyedő zsidóság, melynek eltörülhetetlenül lelkébe véső-
dött az a tudat, hogy ő Jahvenak választott népe, övé a törvény 
és a messiási Ígéretek. Csodálhatjuk-e, ha a boldog jövőnek 
türelmetlen várása a zsidóságot a jelképeknek szó szerint való 
értelmezésére vitte? 

A Kr. e. II. században ezen értelmezési irányzat a farizeu-
sok körében már általánossá lett; földi, politikai messiást vártak. 
A sugalmazott próféták elhallgattak s a szót az apokrifapokalyp-
tikusok vették át.i 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

1 E tanulmány megírásában (még nagyváradi tanár-koromban) első sor-
ban gyakorlati cél vezetett: tanítványaim számára akartam összegyűjteni a 
zsidó apokalyptikának a próféták könyveiben megtalálható alapgondolatait, és 
azokat rövid, rendszeres összefoglalásban előadni. Forrásaim az ószövetségi 
szent könyvek és másodsorban dr. Székelynek idézett munkája voltak. 
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Forrástanulmány, 

í. 

AHÁZASSÁG, mint az emberiséggel egyidős s annak minden 
társadalmi alakulásban nélkülözhetlen fenntartó intézménye, 

sokoldalú figyelem és gondoskodás tárgya volt mindenkor. 
A házasság bensőséges, de egyszersmind messzire kiható jelen-
tősége, annak jogi meghatározását és rendezését is kivánta és 
maga után vonta, mindazonáltal épen bensőséges volta miatt 
nem minden kor tudta mély tartalmának megfelelően körvonalazni. 
Minden meghatározás kiemeli annak törvényes és kötött voltát, 
de .annak igazi erkölcsi tartalmát nem mindegyik meríti ki. 

Még az újabb polgári törvénykönyvek közül sem mind-
egyik, például a mi 1894: XXXI. t.-cikkünk sem határozza meg 
direkte a házasság fogalmát, csak intézkedéseiből állapíthatjuk 
meg tartalmi körét.1 

Azonban az ókor egyik kimagasló meghatározása a házas-
ság megértésének oly fokán áll, hogy méltán vehetjük a keresz-
tény meghatározás kiinduló pontjának s itt azért is utalunk rá, 
mert amellett, hogy a természetes házasság legpontosabb meg-
határozása, a keleti egyház kánongyüjteményeibe, mint Photius 
Nomocanonjába és Blastares Syntagmájába is fel lett véve. 

A hires római jogásznak, Modestinusnak a meghatározása 
ez, aki szerint a házasság «conjunctio maris et feminae, consor-
tium omnis vitae, individua vitae consuetudo, divini et humani 
juris communicatio»,2 tehát erkölcsi, vallási és jogi intézmény.3 

1 L. a törv. II. fej. Dr. Márkus D. : Házassági jog és anyakönyvi tör-
vény. Budapest, 1896. 2. old. 

2 Farkas L. : A római jog történelme. I. köt. 110. old. 
3 A keleti egyházjog bőséges forrásaiból táplálkozó mai orosz polgári 

törvénykönyv (Szvod zakonov) sem határozza meg a házasság fogalmát, 
amennyiben annak erkölcsi vonatkozásaiban teljesen az egyházi álláspontot 
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Ez a meghatározás a szentségi jellegnek glóriájával ékesítve s 
az egység s felbonthatatlanság félreérthetetlen hangsúlyozásával : 
a katholikus házasság fogalma, amelyet oly klasszikus rövidség-
gel magyaráznak a legnagyobb pápák egyikének, XIII. Leónak 
az «Arcanum divinae sapientiae»-ben (1880) a házasságot aposz-
trofáló szavai: «Mivel a házasság alapítója Isten.. . azért van 
benne valami szent, vallási, ami nem esetleges, hanem vele-
született, nem az emberektől származó, hanem a természettől 
adatott». 

II. 

A keleti egyház gyűjteményeiben szétszórtan lerakott házas-
ságjog summájának tekinthető az orosz «Kormcsaja Kniha» — 
máig is alapvető törvénykönyv — 50. fejezete, i illetve Mohi la 
Péternek2 ebbe átvett instructiója a házasságról, illetve azok 
kifejezésével élve, a «törvényes házasságról», amelyet így hatá-
roz meg : «A házasság Krisztus Isten által az emberi nem szapo-
rodása s a gyermekeknek Isten dicsőségére való felnevelése cél-
jából rendelt szentség, a szeretetnek és barátságnak felbontha-
tatlan szövetsége a kölcsönös támogatásban és a testiség bűné-
től való őrizkedésben». Ezután a szentség anyagát és formáját 
határozza meg a bevezetés. «Ezen szentség anyaga a férfi és nő, 
akik a tisztes házassági közösségben minden törvényszerű aka-
dály nélkül akarnak egyesülni. Formája vagy végzése a háza-
sulandók szavai, a pap előtt kijelentett beleegyezésük (idézi a 
szerkönyv formáját). Végeztessék tehát a házasság szentsége min-
den törvényszerű akadály nélkül, a parochus (pap) pedig mind-
ezeket pontosan tartsa meg.» 

A meghatározás után következik a fejezet 18 pontja, amely 

fogadja el. így például a rokonság kérdésében. V. ö. Kantorovics : Zakonö 
o braki i razvogyi. Szentpétervár, 1902. 6. old. 

1 Kormcsij = korraányos, kniha = könyv. (Kormcsaja Kniha szóról-
szóra = Kormányoskönyv.) Nikón patriarcha nyomatta ki 1653-ban. (Kosutány, 
Egyházjog, 50. old.) Bővebben róla a történelmi vázlatban. 

2 Mohila Péter, Simon moldvai gospodár fia. Először katona volt, majd 
szerzetes lett, majd pedig kievbarlangi archimandrita ; 1637—1646-ig kievi metro-
polita. Megreformálta ott a szerzetesi életet, sok pásztorlevelet írt, ezeken kívül 
liturgikont (Míssale) s éuchologiont (szerkönyv) szerkesztett stb. A latin rítus 
ellen Lithos (kő) címen adott ki egy iratot. V. ö. Oolubjev : Petr. Mohila. 
Kijev, 1883. 
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pontról-pontra összevethető Rituale Romanum-nak «De Sacra-
mento matrimonii» cimű fejezetével.i 

Maga a bevezetés pedig majdnem szórói-szóra egybevethető 
a római káté2 idevágó helyeivel. Ennek a bevezetésnek és a 
18 pontnak párhuzamos tárgyalása, történelmi s liturgikus meg-
világítása és a keleti egyház házasságjogán épülő orosz házas-
ságjogi kodexxel való egybevetése a célja dolgozatomnak, amely-
ben a teljesség kedvéért legalább vázlatosan ki kell terjeszked-
nem a keleti házasságjog történetére.3 

III. 

A szláv népek a IX. század végén a görögök által lettek 
keresztényekké. Két szentéletű görög testvér: szent Konstantin 
(Cyrill) és szent Method térítették meg a szláv népek jó részét. 
A térítéssel egyidejűleg az egyházi élet rendezése, az egyházjog, 
nevezetesen a házasságjog is oly alakban ment át hozzájuk, amint 
az a görög egyházban volt gyakorlatban,4 amely jog azonban 
egységes kódex hiján, akkor még ott is csak különböző gyűjte-
ményekben volt letéve. Ilyen gyűjteményekből állította össze 
Photius is a maga alapvető «Nomocanon»-ját.5 Már a X. szá-
zad első felében (912—942) békés tárgyalások "vannak a szláv 
fejedelmek s a konstantinápolyi udvar között, amelyeknek hatása 
a jog terén is erősen meglátszik.6 A Nagy Vladimír (980—1015) 
és Bölcs Jaroszláv (1019—1059) által kiadott direktóriumok is a 
görög jog szellemében intézkednek a házasságról és az egyház 
jogkörébe utalják azt.? A görög gyűjtemények alapján már a 
XII. században kezdődik a szláv egyházak jogi rendezkedése, 

1 Teljes címe: Rituale Romanum Pauli V. iussu editum. Romae, 1615. 
144—146. old. 

2 Róma, 1871. . . ut et maris et foeminae légitima et sancta conjunc-
tione filii ad Dei cultum et humani generis conservationem procreentur et 
religiose educenter. 

3 A dolgozat keretén kívül esett, hogy a nyugati egyház házasságjogá-
nak a tridenti zsinat előtti történetét is belevonja. 

4 V. ö. Kantorovics i. m. 6. old. 
5 Card. Pitra : Juris Eccl. Graecorum hist, et monumenta. Romae, 1868. 

II. 434. 
6 A. Artemjev : Kratkoje nacsertanije rimszkich i rosszijszkich prav. 

Moszkva, 1777. 122. old. 
7 Pelles : Geschichte der Union der ruth. Kirche mit Rom. 
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vagyis a későbbi kiforrott Kormcsaja Kniha kezdete. A leg-
nevezetesebb egyházjogi magyarázatok szerzője e korban II. Cyrill 
kievi metropolíta, aki (f 1281) a tatárok által feldúlt szláv egy-
házat rendezi a vladimiri zsinaton. 

A Photius «Nomocanon»-jához irott Aristenos Elek-féle ma-
* gyarázatok is le lettek fordítva az ószláv nyelvre, majd Balza-

mon Teodor magyarázatának sBlastares Máté «Syntagma»-jának 
fordítása is gazdagították náluk a XIV. században az egyházjog, 
illetve a házasságjog irodalmát. Ennek a kornak nevezetes kánon-
fordítója és magyarázója Cyprián, a bolgár származású kievi 
metropolita (f 1406), aki még az egyházi könyvek hű másolásá-
val is kitűnt. (Ellensége volt az uniónak és sokat harcolt a nov-
gorodi püspökkel.)' 

A XVI. század elején I. Jeremiás konstantinápolyi patriarcha 
parancsára jelent meg egy «Ekthezis» című gyűjtemény, amely a 
vérrokonságról tárgyal. Ez a század vége felé újabb bővített for-
mában lát napvilágot.2 

Nagyjából ezek voltak azok az egyházjogi gyűjtemények, 
amelyek Mohila Péternek, instructiói második részében, forrásul 
szolgáltak és általa közvetve a teljes Kormcsaja Kniha-nak 
anyagává lehettek. 

Mohila Péter sokoldalú egyházi irodalmi működése köz-
ben azonban a görög egyházjog taposott útjáról a latin egyház 
jogalkotásának tanulmányozására is áttér s közvetítőjévé lesz 
érezhető hatásának. Az első impulzust erre bizonyára még akkor 
kapta, amikor a lembergi jezsuita akadémián tanult.3 Szerzetes 
korában 1634-ben V. Pál pápa Rituáléja Krakóban is ki lett 
adva s ebben találhatta és találta a házasság szentségére, illetve 
a nyugati disciplinának, a jegyeseknek a házasság felvételére 
való bocsáthatására vonatkozó utasításokat, amelyeket az ő instruc-
tióinak első részében teljesen felhasznált. A következő fejezetben 
a két szöveg egybevetése van hivatva ezt igazolni, valamint azt, 
hogy a Rituale tárgyalt helyének4 Mohila-féle fordításában 
csak ott találunk eltérést, ahol a keleti egyház felfogása feltét-
lenül megkívánta, de ezek egyetlen hely kivételével, nem tár-
gyunk lényegébe vágók. 

1 L. Petrov : Szprav. Boh. Cerk. Szlovar. Szentpétervár, 1889. 
2 Dr. V. Macuch: Cerk. Pravo Szup. Peremösl. 1910. 71. old. 
3 Petrov. i. m. 
4 A krakói kiadás: 170—173. old. 

Religio , h i t tud . és bölcs , folyóirat . 44 
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Mohila Péter halála évében (1646) jelent meg az ő Eucho-
logion-ja s instructiói néhány évvel később a Kormcsaja Kniha1 

rendszeres kiadásába (1619—1653) csekély változtatással pontról-
pontra belekerültek. A Kormcsaja Kniha az orosz egyháznak 
ma is kötelező törvénykönyve, amelynek házasságjogi intéz-
kedései a világi ily irányú törvényalkotásnak is alapjául szolgál-
tak s legfeljebb annak szigorán enyhített valamicskét a polgári 
törvényhozás, nem lehet tehát érdektelen, hogy ezzel a régi, de 
ma is élő jogforrással foglalkozzunk, amelyet az említett polgári 
törvényhozás is annyira becsül, hogy annak a szigorúan vett 
kánonok jellegével biró részét ma is fölhasználja s csak a nem 
kánon erejű részeken változtatott.2 

Teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a Kormcsaja 
Kniha-ba a házasságra vonatkozólag még Bölcs Leo és Igaz-
hitű Konstantin «fejezetei» is fel lettek véve, amelyek az eljegy-
zésre, a törvénytelen házasságra, a vérfertőzésre stb. vonatkoznak. 

Hogy a görög jogforrások bősége mellett Mohila Péter, 
illetve általa a Kormcsaja Kniha a Rituale Romanum anya-
gából is bőven merített, ez a tény, a nyugati jog vázolt, érthető 
hatásán kívül amellett is bizonyít, hogy a tridenti zsinatnak 
idevágó határozatai precizirozottabbak voltak a keleti egyház 
gyakorlatánál. 

IV. 

A történelmi előzmények vázlatos ismertetése után vizs-
gáljuk az említett szövegeket.3 

A házasságnak a bevezetésben4 idézett meghatározása után 
következik a Rituale Romanum5 hivatkozott helyének 1. pontja: 

1. «Mihelyt a parochus tudomást szerez a parochiájá-
ban kötendő házasságról, legelőször is tudja meg azoktól, 
akikre tartozik, hogy kik és micsodák azok, akik házassá-
got kötni szándékoznak; vájjon nincs-e közöttük valami 
kánoni akadály, vájjon önként, szabadon és a szentség mél-

1 Újabb kiadása : Moszkva, 1887. 
2 Kantorovics i. m. 7—8. old. 
3 A Kormcsaja Kniha ószláv és a Rituale Romanum latin szövegét 

magyarra fordítottam. Dr. Sz. I. 
4 L. 671. old. 
5 Mindenütt a Rituale szövegét közlöm először, hogy az esetleges módo-

sítások annál könnyebben megállapíthatók legyenek. 
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tósága szerint akarnak-e (házasságot) kötni; vájjon meg-
van-e a törvényes koruk, vagyis a férfi legalább a 14., a nő 
pedig a 12. évet betöltötte-e, mindkettő tudja-e a hit ele-
meit, mivel ezekre gyermekeiket kell majd tanítaniok.» 
Az orosz polgári törvénykönyv korhatárul a férfinél a 18., 

a nőnél a 16. évet írja elő, csak a Kaukázuson túl lakókra nézve 
szól a 15., illetve a 13. év, mint korminimum. A korhiány alól 
egy féléven belül a püspök adhat felmentést. Végső korhatárra 
a házasságkötésnek a betöltött 80. év. 

A Kormcsaja Kniha szövege azonban a legnagyobbrészt 
egyezik az idézettel, a különbség közöttük csak az, hogy három 
házassági akadályt (lelki, testi rokonság, sógorság) fel is sorol. 
A szabadságnál közbeszúrja: «vájjon nem kényszerítették-e őket 
szüleik, rokonaik vagy uraik?» A törvényes kornál a férfiét a 15. 
évben állapítja meg. A hit elemeinél fel is sorolja a tudnivaló-
kat (Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, tízparancsolat) s figyel-
mezteti a papokat, hogy «ha a jegyesek ezeket jól nem tudják, 
össze ne merjék adni őket, amíg emlékezetből jól nem tudják, 
mert gyermekeiket kell majd oktatniok». 

Az orosz polgári törvény ma is (X. k. I. r. 25. old)1 a 
parochusnál való előzetes jelentkezésre kötelezi a házasulandókat. 

2. «Tanulja meg (tudniillik a pap) hiteles szerzőktől, 
hogy melyek a házasságkötésnek canonikus akadályai s 
amelyek a házasságot felbontják, mik a vérrokonság, a sógor-
ság fokai, valamint a keresztségből és a bérmálásból szár-
mazó lelki rokonság.» 
Ennek a pontnak fogalmazása más, értelme azonban ugyanaz. 

«Világosan tudja meg hiteles tanítóktól és gyakorolja a lelkész, 
hogy melyek a törvényes házasság akadályai s melyek bontják 
fel a megkötött házasságot, melyek a rokonság és pedig a testi 
s a keresztségből származó lelki rokonság, valamint a házasság-
ból származó rokonság, a sógorság fokai.» 

Szembeötlő különbség a két szöveg között, hogy a bér-
málást a Kormcsaja Kniha nem említi, mert a görög egyház-
fegyelem szerint a bérmálást mindjárt a keresztség után ki kell 
szolgáltatni. Ezen álláspontját a görög egyház azzal magyarázza, 
hogy Krisztus Urunkra, megkeresztelkedése után nyomban reá-
szállott a Szentlélek, akit az újonnan megkeresztelt a bérmálásban 

1 Kantorovics i. m. 12. old. 
44* 
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vesz, továbbá azért is, mert a bérmálás mintegy teljessé teszi a 
keresztséget azáltal, hogy kegyelmet ad arra, hogy az ember a 
keresztségben nyert hitet s a megszentelés állapotát megőrizze és 
abban erős, állhatatos maradjon, i 

Ide vonatkozik a bevezetésben jelzett tény is, hogy az 
orosz polgári törvény a házassági akadályok felállításában tel-
jesen az egyházi állásponthoz alkalmazkodott2 s a synodus gya-
korlata inkább csak precizirozta és alkalmazta az egyes akadá-
lyokra nézve. 

3. «Mindenekelőtt jól ismerje mindazon szabályokat, 
amelyeket a házasság helyes kiszolgáltatásánál meg kell 
tartani, a szent kánonokat és főképen, amelyeket a szent 
tridenti zsinat parancsolt s arra törekedjék, hogy ezek az ő 
parochiáján pontosan megtartassanak.» 
A bevezetésben mondottak alapján természetesnek találjuk, 

hogy ezen pont szövegében, a Kormcsaja Knihaban a tridenti 
zsinat helyett a «szent egyetemes és helyi zsinatokat» említi, 
egyebekben azonban teljesen egyező a két szöveg. 

4. «Főképen tartsa számon azt, hogy a nőrabló és 
rablott között kötött házasság, míg az amannak hatalmában 
van, valamint a titkos házasság és bármely házasság, 
amely nem a parochus vagy más, de a parochus vagy 
püspök által felhatalmazott pap és két vagy három tanú 
jelenlétében köttetett, ugyanazon zsinat határozatai értel-
mében teljesen érvénytelen és semmis.» 
Az idézett pontnál mutatkozik a bevezetésben érintett lénye-

ges eltérés, amely a görög felfogásra vezethető vissza. A Rituale 
eme sora: «matrimonia, quae aliter, quam praesente parocho 
contrahuntur» a Kormcsaja Knihaban így módosul: «azon há-
zasságok, amelyek nem az egyház áldásával és az illető parochia 
papjának vagy püspökének eskető közreműködésével két vagy 
három tanú előtt köttetnek3... stb.» A továbbiakban a tridenti 
zsinat határozataira való hivatkozás helyett: «a zsinati határoza-
tok és a szentatyák tanítása» kitétel van. 

A Kormcsaja Kniha szövege arra a következtetésre kész-
tet bennünket, hogy a keleti egyház elvei szerint a házasság 

1 V. ö. Melles—dr. Szémán : Qör. Kath. Szertartástan. 82. old. 
2 Kantorovics i. m. 9—10. old. 
3 Acta s. Sedis 1908. 256. old. 4. §. 
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érvényességéhez az egyházi esketés, illetve a pap áldása okvet-
lenül szükséges. S csakugyan erősen belevésődött ez a felfogás 
a görög egyház gyakorlatába. Szent Nicefor konstantinápolyi 
patriarcha (806—815) a pap áldása nélkül paráználkodásnak 
nevezi a házasságot. Most azonban az újabb keleti kanonisták is 
vitatják, hogy a házasság szentségének nem a pap a kiszolgál-
tatója, hanem a felek, i 

A polgári törvény azonban még inkább az ősi, egyházi 
felfogáshoz hajlik s ilyenformán intézkedik: « A törvényes házas-
ság . . . a templomban, a házasulandók személyes jelenlétében az 
erre kijelölt napon és időben két vagy három tanú jelenlétében 
az eljegyzéssel együtt minden tekintetben az orthodox egyház 
szabályai és szertartásai szerint végeztetik».2 

Ezek szerint a házasság létrejövetelénél itt három momen-
tumot kell vizsgálnunk : 1. a felbonthatatlan életközösségre vonat-
kozó kölcsönös beleegyezést, 2. ezen beleegyezésnek a pap előtt 
való nyilvánítását és 3. ezen kinyilatkoztatott beleegyezésnek a 
pap által való megerősítését, megáldását.3 

5. «A saját parochus, akinek jelen kell lennie, az, 
akinek parochiáján a házasság köttetik, akár a férfié, akár 
a nőé.» 
Ez a pont is a Kormcsaja Knihaban a fentebb jelzett 

felfogás szerint módosul olyképen, hogy a «parochus, qui adesse 
debet» helyett: «a lelkipásztor, aki által összeadatniok és meg-
áldatniok kell a jegyeseknek»4 kifejezés van. A proprius pedig 
a férfi lelkésze, de hozzáteszi, hogy ahol az a szokás, hogy a nő 
lelkésze az illetékes, a régi szokás tartassák meg. 

6. «Vigyázzon azonkívül a parochus nehogy könnyel-
műen a házasságkötéshez engedje a vándorlókat, idegene-
ket s akiknek határozott lakhelyük nincs; sem azokat, akik 
azelőtt házasságban éltek, úgymint a katonák vagy foglyok 
feleségeit, vagy más utasokét, hacsak szorgalmas kutatás és 
a püspöknek való jelentés után az ilyen házasságkötésre 
engedélyt nem kaptak.» 

1 Papp—Szilágyi : Euchiridion juris. 88. §. 
2 Kantorovics i. m. 16. old. 
3 V. ö. Kutka—dr. Szémán : Gör. kath. katekizmus. 140. old A házas-

ság szentsége a jegyesek kölcsönös beleegyezése és a pap áldása által végeztetik. 
4 Dr. Mikita: Liturgika. 162. old. « . . . a lelkész az egyház nevében 

szövetségüket megáldja» . . . 
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Ebben a pontban mind a két szöveg megegyezik, egyet-
len, inkább stiláris és a felfogás következetességére valló különb-
ség az, hogy a püspöki engedély szó helyett: áldást kap a pap 
a házasság kötésére és «megáldására». 

7. «Mielőtt a házasság megköttetnék, a házasulandók 
saját parochusa háromszor, egymásután következő ünnep-
napokon, a templomban mise alatt, ugyanazon zsinat elő-
írása szerint nyilvánosan hirdesse ki, hogy kik a házas-
ságra lépők.» 
A Kormcsaja Kniha a templom szónál a «parochiális» 

jelzőt is beszúrja, a szentmisének pedig a helyét is megjelöli: 
«az elbocsátó ima után».1 

8. «Ha a férfi és a nő más-más parochiához tartoz-
nak, mind a két parochián történjék a kihirdetés, amelyek 
megtörténte után, ha semmi törvényes akadály nem áll 
elő, a házasság végzéséhez foghat. Ha valami akadály 
volna, ne tegye a parochus.» 
Ennél a pontnál csak az az eltérés, hogy a hirdetések 

számát itt is feltünteti a Kormcsaja Kniha, valamint az utolsó 
mondatban, a többször hangoztatott felfogás szerint ezen szavak-
kal intézkedik: «semmiképen se merje megáldani őket». 

A hirdetések számára és módjára az orosz polgári törvény 
is ugyanígy intézkedik. 

9. «Ha olykor alapos gyanú merül fel, vagy ésszerű 
ok van, — a püspök véleménye szerint — hogy a házas-
ság gonosz szándékkal megakadályozható, ha ezt megelőzte 
a kihirdetést, akkor a püspök engedélye szerint csak egy 
hirdetés legyen, vagy legalább a parochus és két vagy 
három tanú jelenlétében köttessék a házasság. Azután 
annak végrehajtása előtt a templomban történjenek a hir-
detések, hogyha valamely akadály volna, könnyebben fel-
fedhető legyen, hacsak a püspök más módon nem rendel-
kezett.» 
A Kormcsaja Kniha szövege a gonosz szándék előtt be-

szúrja az «irigységből». A püspök engedélye elé pedig az «ál-

1 A jelenlegi gyakorlat szerint nálunk az evangéliumot követő szentbeszéd 
után szokott történni a kihirdetés, ha azonban nincs szentbeszéd, akkor az elbo-
csátó ima előtt közvetlenül, amikor a pap még az úgynevezett amboni ima 
után a nép között van. Az orosz polgári törvény szerint a mise befejezése után. 
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dása» szót. A «köttessék a házasság» kifejezés helyett itt is 
következetesen «a pap jegyezze el és koszorúzza meg őket»1 van. 
A «házasság végrehajtása előtt» után «a testi közösülés előtt» 
kifejezést is beszúrja. 

10. «A hirdetéseket pedig a parochus mindaddig ne 
eszközölje, amíg mind a két házasulandó félnek szabad 
elhatározásáról jól meg nem győződött.» 
Ezen pont szószerint egyezik, csak a Kormcsaja Kniha hozzá-

fűzi még a következőket : «és azért ő maga jól kérdezze ki mind-
kettőjüket és arról ő tőlük maguktól győződjék meg». 

11. «Ha azonban a hirdetések után két hónap alatt 
meg nem köttetik a házasság, a hirdetések ismételtessenek 
meg, hacsak a püspöknek másképen nem látszik.» 
Ezen pont egyező szövegében csak a latin «videtur» van 

«povelit» = parancsol szóval fordítva. Az orosz polgári törvény-
könyvben a katholikusok házasságára vonatkozó 1896. évi ren-
deletben 6 hónapon belül köthető a házasság az első hirde-
tés után. 

12. «A hirdetések a következő módon történjenek: 
Az ünnepélyes misén a parochus a népet a következő — 
a nép nyelvén mondott — beszéddel hívja fel: Tudomá-
sára adatik minden itt jelenlevőnek, hogy N. férfi és N. nő, 
akik ilyen és ilyen családból és parochiából valók, Isten 
segítségével házasságra lépni szándékoznak. Miért is figyel-
meztetünk mindnyájatokat együttvéve és külön, hogyha 
valakinek tudomása van arról, hogy közöttük a vérrokon-
ság, a sógorság vagy lelki rokonság, vagy bármely más ok 
volna, mely a kötendő házasságot akadályozza, azt mielőbb 
nekünk tudomásunkra hozni tartozik. Ezt a figyelmeztetést 
először az első, másodszor a második, harmadszor a har-
madik hirdetésnél tesszük.» 
Ez az egész pont hiányzik a Kormcsaja Knihaból, de a 

Mohila Péter Euchologionjának eredeti szövegében megvan, 
csak a hirdetésnél jelzett módosításon kívül még a «nép nyel-

1 Az egyházi eljegyzés után a szerkönyvben a megkoszorúzás követ-
kezik, amely abban áll, hogy az eskü után a pap koszorút tesz mind a vő-
legény, mind a menyasszony fejére, ami hatalmat ábrázol és arra emlékezteti 
az új házaspárt, hogy ők családot fognak alapítani s abban gyermekeiknek és 
unokáiknak elöljárói és fejedelmei lesznek. Mikita : Liturgika. 163. old. A má-
sodik házasságnál a megkoszorúzás elmarad. 
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vén» kifejezés helyett: a «russzkim jazökom» (orosz) nyelven ki-
tétel szerepel benne. 

13. «Figyelmeztesse a parochus a jegyeseket, hogy az 
egyházi megáldás előtt, melyet a templomban vesznek, 
ugyanazon házban ne lakjanak, a házasságot végre ne hajt-
sák, együtt se időzzenek, kivéve rokonok vagy mások jelen-
létében; az áldás pedig senkitől mástól, mint magától a 
parochustól vagy a parochus, vagy pedig a püspök által 
felhatalmazott paptól származhatik.» 
Ezen pontban csak csekély stiláris különbség van a két 

szöveg között. 
14. «Vigyázzon a parochus, hogyha a jegyesek házas-

sági áldásban részesültek, azokat a másodiknál ismét meg 
ne áldja, akár a nő, akár a férfi lép új házasságra. De ahol 
az a szokás, hogyha a nő még előbb nem kötött házassá-
got, ha a férfiúnak volt is már felesége, a házasságok meg-
áldatnak, a szokás megtartandó, de az özvegy házasságát 
ne áldja meg, ha a férfi sohasem volt is nős.» 
Ez a pont is teljesen hiányzik a Kormcsaja Knihaból, bár 

a görög egyház felfogása is csak az első házasságot tartja Krisz-
tus és az anyaszentegyház közt fennálló viszony jelképének, ami 
a megkoszorúzás második, jelképes értelméből is kitűnik. A má-
sodszor házasságra lépőknél tehát ez nincs is meg s maga az 
egész szertartás is más. 

Az orosz polgári törvény csak háromszor engedi meg egy 
személynek a házasságkötést, a negyedszer házasságra lépőt bör-
tönnel sújtja.1 

15. «A házasságkötésnek leginkább a templomban illik 
történnie, de ha otthon a parochus jelenlétében történik, 
a házasok a templomba is menjenek el, hogy az egyház 
áldását vegyék, ekkor azonban a pap óvakodjék attól, hogy 
a házasfelek beleegyezését újból kutassa, hanem csak a 
mise után áldja meg őket, amint alább mondatik.» 
Ezen pont a Kormcsaja Knihaban így hangzik: «A házas-

ság megkoszorúzásának és az áldásnak a templomban, a nép 
előtt kell történnie». A Rituale szövegének többi része egészen 
hiányzik, a Mohila Péter Euchologionjában azonban még ez is 
megvan: «Ha valamely tisztes okból házban történik, semmi-

1 Kantorovics i. m. 161. old. 
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képen sem szabad ünnepélyesen végezni, kivéve a tisztességes 
tanúkat». A mai gyakorlat szerint is ott a püspök engedélye 
szükséges ahhoz, hogy a házasság templomon kívül végeztessék. 

16. «Figyelmeztessenek még a jegyesek, hogy mielőtt 
házasságot kötnének, bűneiket szorgosan gyónják meg, 
a legszentebb Oltáriszentséghez és a házasság szentségéhez 
jámboran járuljanak és arra, hogy abban hogyan kell helye-
sen és keresztény módon élniök, szorgosan oktattassanak a 
Szentírásból Tóbiás és Sára példájával és az őket oktató 
Rafael angyal szavaival arra, hogy mily szentül kell a házas-
társaknak együtt élniök.» 
Ezen pont teljesen imperativ formát kapott a Kormcsaja 

Knihaban: «A megkoszorúzás és áldás előtt hagyja meg a pap 
és parancsolja meg a vőlegénynek és menyasszonynak, hogy 
minden bűneiket gyónják meg». A szentáldozáshoz és a házas-
sághoz pedig, «ha csak lehetséges», böjttel és imával készül-
jenek a jegyesek. Ebben is szigorúbb keleti fegyelem nyilvánul 
meg. A szöveg többi része egyezik a latinnal, csak a Szentírásra 
és a példákra való hivatkozás nincs meg az ószlávban. 

Van azonban a Kormcsaja Knihaban ezután egy beszúrás, 
amely megint a keleti felfogás szigorúbb voltáról tanúskodik. 
Miután a házasság szentségét csak a szentliturgia (mise)1 után 
volt szabad kiszolgáltatni, szigorúan: «kánoni büntetés és halá-
los bűn terhe alatt» tiltja, hogy a pap délután vagy este eskes-
sen meg valakit, «hanem reggel, mielőtt ettek vagy ittak volna, 
a szentmise vagy az órák után, ha elő vannak készítve és meg-
gyóntak és ki vannak oktatva». Ezen résznél a Mohila-féle szö-
veg újból felsorolja a már idézett hitbeli elemi ismereteket is. 

17. «Végül ne feledjék a parochusok, hogy az advent 
első vasárnapjától Epifánia (vízkereszt) napjáig, hamvazó-
szerdától kezdve a húsvét oktávájáig (nyolcadnap) bezáró-
lag az esküvői ünnepségek tiltva vannak ; ilyenek : a házas-
ságot megáldani, nászmenetet és menyegzői lakomát tar-
tani. Házasságot kötni azonban minden időben lehet.» 
Ez a pont a latin böjti fegyelemtől máig is lényegesen 

1 A házasság szertartásának fontosságát jelzi különben az is, hogy ép 
úgy kezdődik, mint a szentmise. Ezt úgy is magyarázzák, hogy azért kezdi a 
pap a teljes Szentháromság nevével, hogy jelezze azt, hogy a házasság csak 
az újszövetségben lett a szentségi méltóságra emelve. (Melles—dr. Szémán : 
Gör. Kath. Szertartástan. 96. old.) 
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eltérő keleti böjti fegyelem szempontjából egészen átalakult a 
Kormcsaja Kniha szövegében s így szól : «Végül tudja a pap 
és jól jegyezze meg, hogy november 14-től, i vagyis szent Fülöp 
apostol napjától január 6-ig, vagyis Theofania (Istenjelenés, víz-
kereszt) ünnepéig, a nagyböjt húshagyó vasárnapitól (tehát 
előbb, mint a latin disciplina szerint) Tamás vasárnapig (húsvét 
után az első vasárnapig). Mindenszentek vasárnapjától (pünkösd 
után az első vasárnap), június 29-ig, vagyis Péter és Pál apos-
tolok ünnepéig, augusztus 1-től ugyanezen hónap 15-ig, vagyis 
a boldogságos Szűz elhunyása ünnepéig (magyarosan Nagy-
boldogasszony) a házasság megkoszorúzását és megáldását tiltja 
az egyház, tehát szigorú kánoni büntetés, sőt letétel terhe alatt 
egy pap se merészkedjék ezeken a napokon bárkit is megesketni 
s ne engedje és áldja meg a nászmeneteket és hogy menyegzői 
lakomák tartassanak ezen időben. 

18. «A menyegző pedig, amint illik, szerényen és tisz-
tességes módon történjék, mert szent dolog a házasság, 
szentül kell tehát vele élni.» 
A Kormcsaja Kniha szövege szigorít a Rituale általános 

parancsán. A «modestia et honestate fiant» után hozzáteszi, hogy 
«Isten dicsőségére legyen, ne pedig ördögi hangszerek (gyija-
volyszkim kozlohlaszovaniem) tánc és ivás kíséretében, amelyek 
a keresztény embernek tiltva vannak». A pont befejező mondata 
szórói-szóra egyezik a latin szöveggel. 

19. «Mindezek, amik a szent tridenti zsinat decre-
tumaiból vannak véve és mindaz, ami még ott a házasság 
helyes megkötéséről parancsoltatik, pontosan megtartandó.» 
Ezen befejező pontban is a tridenti zsinatra való hivatkozás 

helyett a «szentatyák és zsinatok» tanítása van beszőve. 

V. 

A tárgyalt szövegek világosan bizonyítják a tridenti for-
mának, illetve a nyugati egyházjog kiváló praktikus érzékkel 
megállapított házasságjogi intézkedéseinek hatását a keleti egy-
házjog ezen területén. A teljesség kedvéért néhány sorban vázol-
nunk kell még az időközben a keleti egyházból az unióba lépett 

1 November 14-én, Fülöp apostol napján kezdődik a karácsony előtti, 
vagy a Fülöp-bőjt. 
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keleti egyházrészek idevágó joggyakorlatát, illetve annak a nyu-
gati hatás alatt végbement fejlődését is. 

* * * 

A Galíciában élő kisoroszok, akik 1596-ban a bresti zsina-
ton egyesültek a római katholikus egyházzal, a házassági jog 
terén teóriában még ragaszkodtak a keleti egyházfegyelemhez, 
a gyakorlatban azonban egyre nagyobb tért hódítanak náluk a 
tridenti zsinat világos és körültekintő intézkedései. Itt is nagyob-
bára a helyi zsinatok vezetik be ezt a gyakorlatot, nehogy köz-
vetlenül a tridenti zsinatra kelljen hivatkozniok. Ez a különös-
nek látszó tény nem az unió színleges voltának bizonyítéka, 
hanem csak az unióban is biztosított saját keleti egyházfegyel-
mekhöz való ragaszkodásnak jele. Ebből a ragaszkodásból ért-
hető meg később is XIV. Benedek pápának azon döntése, hogy 
a pápai constitutiók a görög szertartású katholikusokat csak 
bizonyos megszorítással kötelezik.1 

Az 1619. és 1626. évben tartott kievi provinciális zsinatok 
az úgynevezett kievi formulát ugyanazon szavakkal tették köte-
lezővé, mint a tridenti formát hirdető «Tametsi». VIII. Kelemen 
pápa különben — mivel provinciális zsinat ilyen ügyben köte-
lező jogszabály alkotására nem lehetett illetékes — ott is kívánta 
a tridenti zsinat döntésének kihirdetését.2 így megy át a görög 
egyház egyes részeinek joggyakorlatába a latin disciplina úgy, 
hogy az 1720-ban tartott zamosci zsinat hivatalosan is megálla-
pítja, hogy a házassági disciplinât illetőleg a latin és görög egy-
ház között alig van különbség s megtiltja a parochusoknak, 
hogy az elfogadott formulától eltérjenek.3 

A még ezután is fennálló csekélyebb különbségek egyre 
jobban elsimulnak akkor, amikor a galíciai rész Ausztriához lett 
csatolva. Mária Teréziának 1776-ban kiadott rendelete értelmé-

1 Közzétéve : Acta s. Sedis 1908. pag. 82. is : Subditi quator Patri-
archarum Orientis non ligantur novis Pontificiis Constitutionibus, nisi in 
tribus casibus: 1. in materia dogmatum fidei ; 2. si Papa explicite in suis 
Const, faciat mentionem et disponat de praedictis ; 3. si implicite in iisdem 
Const, de iis disponat. 

2 Dr. Macuch i. m. 73. old. A zsinat irataiban : III. tit. 8. §. Ez a zsinat 
különben sok döntésében támaszkodik a tridenti egyetemes zsinatra, sőt kifeje-
zetten több helyen idézi azt. 

3 Pelles : Geschichte. . . stb. c. hivatkozott munkájában. 
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ben1 a görög szertartású katholikus papjelölteknek felszentelte-
tésük előtt vizsgálatot kellett tenniök a kánonjogból, amely 
korántsem a keleti egyház házasságjogi felfogását követelte. 

Az 1855-iki osztrák concordátum alapján készült s 1856-ban 
császári pátenssel lett kiadva az «instructio pro judiciis eccle-
siasticis quoad causas matrimoniales Imperii Austriaci», amely 
bizonyos egyöntetűséget teremtett. 

Hazánk görög katholikus egyházmegyéiben is ez az In-
structio gyakorlata lépett életbe. A latin házassági disciplina 
hatásának betetőzéseként hivatkozhatunk még a Congr. de 
propaganda Fide-nek 1863-ban kelt s erre vonatkozó decre-
tumára és az 1891. évi lembergi zsinat határozatára,2 amely a 
tridenti zsinat intézkedésének pontos megtartását ismételten hang-
súlyozza. 

A keleti egyházjog házassági disciplinájából mindössze 
annyi van még gyakorlatban a galíciai és magyarországi görög 
szertartású katholikus egyházmegyékben, hogy: a papjelöltek a 
subdiakonátus felvétele előtt házasságot köthetnek, fennáll a 
szentelt idő akadálya és megvan az eljegyzés szertartása,3 amely 
azonban most már csak a házasságkötést megelőzőleg közvet-
lenül az eskütétel előtt a templomban végeztetik. 

VI. 

A tárgyalt szövegek a felállított tételen kívül a jog élő, 
fejlődő organizmusának folytonos munkajárói is tanúskodnak. 
Alakít, alkalmazkodik, rendez, hogy az ember társas élete men-
től ideálisabban szervezhető legyen. 

Talán ezért is van az, hogy az egyes korok felfogása is 
visszatükröződik azok jogi életében. Míg az egyházjognak a 
«jus humánum» körébe eső területein is észlelhető ez a jelen-
ség. Tárgyunk keretében is sok példa áll rendelkezésünkre. 

1 Mária Terézia egyébként védte a görög szertartás épségét, csak bizo-
nyos kérdések (például az ünnepek) rendezését tartotta szükségesnek. 

2 Ti t II. cap. 7, 1. 
3 V. ö. Melles—dr. Szémán : Görög szertartástan. 96. old. Az eljegyzés 

szertartása: Miután a pap a házasokra áldást kért, két ima után megáldja és 
szentelt vízzel meghinti a jegyesek gyűrűit és azokat kicserélve, ezen szavakat 
mondja : «Eljegyeztetik Isten szolgája N. az Isten szolgálójának, N.-nek az 
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.» 
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A VI. (trullai) egyetemes zsinat 62. kánonja például letevéssel 
fenyegeti a lakodalmon mulató papot, a 24. kánon pedig azt 
mondja, hogyha a pap meg is áldja a nászlakomát, de mihelyt 
belépnek a muzsikusok, azonnal el kell távoznia, a laodiceai 
zsinat pedig a hívőknek is tiltja a lakodalmi zenét. Ma a pap-
ság társadalmi helyzetét egészen másképen itéli meg az egy-
házjog. Más téren is látjuk ezt az eltérést és alkalmazkodást. 
Például a hazai rutének uniójában biztosított szabad püspök-
választási jog hosszabb gyakorlat után ma már elenyészett s 
királyi adományozás útján vannak betöltve görög katholikus 
püspöki székeink. Görög katholikus püspökeink csak a szent 
Vazul-rendből voltak választhatók, vagy ha mégis (mint Oly-
savszky munkácsi püspök is) a világi papság köréből kerültek 
ki, előbb beléptek a szerzetes rendbe. Újabb időben pedig már 
példát sem találunk erre, nem kötelező szabályt. Az ilyenfajta 
tények megvilágítása azt bizonyítja, hogy az egyházjog egyes 
területeinek összehasonlító és történeti tanulmányozása nemcsak 
a tudományra nézve járhat becses és érdekes eredménnyel, de a 
gyakorlati élet is hasznát láthatja a jogfejlődés tanulságainak. 

Eperjes. 
Dr. Szémán István. 



S E N E C A LEVELEINEK F O N T O S S Á G A A H I T T U D O -

MÁNY S Z E M P O N T J Á B Ó L . 

ARÉOI könyvtárak leltárából elmaradhatatlan régi és újabb 

Seneca-kötetek a Bibliotheca Teubneriana legújabb vállala-
tának befejezése révén eggyel ismét gyarapodtak, i Ha figyelembe 
vesszük azt a körülményt, hogy Hense Otto a Seneca-kódexek 
értékének megállapításával már több mint tíz éve foglalkozik s 

•így a különféle olvasásmódok (lectio various) közül a legmeg-
bízhatóbbakat választotta ki, örömmel üdvözöljük főként az 
erkölcsi levelek új kiadását. Örvendhetünk, hogy nagyarányú 
kritikai készletével a régi kiadásokat fölülmúló Ízléses formában 
jutunk a középkorban legkedveltebb író irodalmi hattyúdalához.2 

Önként fölmerül a kérdés, hogy mi teszi Seneca munkáit, de 
első sorban erkölcsi leveleit annyira érdekesekké, hogy a kora 

1 L. Annaei Senecae ad Lucilium epistularum moralium quae super-
sunt iterum edidit Otto Hense, Lipsiae in aedibus Teubniri, 1914. A többi 
munkák ugyancsak a Bibliotheca Teubneriana kiadásában a következő sorrend-
ben jelentek meg : de beneff. 11. 7, de elem. 11. 2 edidit Carolus Hosius, Lip-
siae, 1900; dialogg. 11. 12 edidit Emil Hermes, Lipsiae, 1905; nat. quaestt. 
11. 8 edidit Alfred Gercke, Lipsiae, 1907 Kár, hogy a használhatóság rovására 
az «Index nominum» mellett mindegyik kötetben hiába keressük az «Index 
rerum memorabilium» sokkal szükségesebb gyűjteményét. Ezenkívül az elve-
szett művek töredékei, az excerpta-példák és a szent Pál-levelezés miatt is nél-
külözhetetlen Haase-nak 3. kötete (L. Annaei Senecae opera quae supersunt 
recognovit et rerum indicem locupletissimum adjecit Fridericus Haase, Lip-
siae, 1852.) 

2 Az ep. 8,2-ben van utalás arra, hogy Seneca az irodalom kivételével 
minden foglalkozással fölhagyott, még saját ügyeivel sem törődik (imprimis a 
meis rebus recessis egyedül mások okulására kiván egyet-mást följegyezni. Az 
ep. 12;1., 19,i., 26,i. helyeken pedig öreg korát emlegeti. Az ilyen elszórt 
nyilatkozatok miatt a kutatók (I. Lipsius, H. Lehmann, A. Martens) a levelek 
keltezését egy-két év különbséggel ugyanazon időre kb. 62—65 közé teszik, 
így az erkölcsi levelek Senecának utolsó munkája, ha esetleg a halálos Ítélet 
végrehajtásának leírásakor Tacitus nem külön munkát említ (annal. 15,M. : 
suppeditante eloquentia advocatis seriptoribus pleraque tradidit, quae in vulgo 
édita ejus verbis invertere supersedeo). 
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középkortól mostanig olyan kiváló figyelemben részesítették és 
leveleiből még klasszikusellenes hajlandóságokkal telt napjaink-
ban is egyik kiadás a másikat éri. 

A föltett kérdésre a felelet az, hogy Seneca levelei első 
sorban írójuk tüneményes pályája és tragikus sorsa miatt érde-
kesek. Az ágrólszakadt idegen bizonytalanságával kerül Róma 
előkelő köreibe, ahol csakhamar föltűnik s részint mint a leg-
főbb hivatalok képviselője, részint mint a leendő császár neve-
lője hatalmi szóval és a rátermett pedagógus előrelátásával a 
világbirodalom kormányzásából is kivette részét. S épen itt kez-
dődik tragédiája. Akit erényessé akart tenni, abból az emberiség 
átka lett, ő maga pedig úgy járt mellette, mint aki teljesen föl 
nem készülve a vízbemerülőt próbálja menteni s végre a mentő 
is elveszíti lába alól a talajt. Mikor azután az elemi erővel föl-
szólaló lelkiismeret tiltakozása a konzulnál is hatalmasabb lett, 
Seneca elbocsáttatását kéri Nérótól. A tanítvány szeretetet szín-
lel, megcsókolja mesterét, fölmenti állásától. Ez a csók és múlt-
jának kellemetlen emlékei súlyos teherként nehezedtek lelkére s 
innét táplálkozik 124 levelének fájdalmas hangja, amely minden 
gondolatán ott rezeg, még ha szavakkal nincs is kifejezve. Az 
itt-ott előforduló tréfával, kedélyes évődéssel, vidám csevegéssel, 
gyermekkori emlékeinek fölidézésével ez a mély fájdalmas érzés 
azt a benyomást teszi, mint egy oratorium, amelyben a felső 
hangok pajzán futamait a mély hangok folytonos bugása telíti, 
vagy mint egy alpesi táj, ahol a felszínen napsugár játszik, 
madárcsattogás hallatszik, de a kíséretet hozzá a mély völgyben 
dúló zivatar adja. A sok rokonszenvre hangoló fájdalmas emlék, 
az elszórt irodalmi utalások, tréfás megjegyzések, egyéb személyi 
vonatkozások az önképzést illető gyakorlati tanácsok mindenkit 
érdekelnek s miattuk a levelek a teológus számára már csak 
azért is igen kellemes vakációi olvasmányul kínálkoznak. 

Hiszen mindez Senecáról szól, sőt egyenesen ő beszél 
velünk, akit talán annyiszor mondottak a mindenre kapható jel-
lemtelen államférfi tizenhárompróbás példaképének és a körül-
ményekkel megalkuvó udvaroncnak, mint a fejedelmi pompában 
is aszkéta módon élő Nikodémusnak. Akinek tehát különben is 
érdekes egyénisége a kinyilatkoztatáshoz való tisztázatlan viszo-
nya miatt még inkább magára vonja figyelmünket. 

Közelebbről érintik az erkölcsi levelek a teológus érdek-
körét az által, hogy az ókor erkölcsi életéhez főként a római 
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levélben érintett pontokon igen értékes korrajzot adnak. A római 
életnek ott említett visszásságait oly eleven képekkel magyaráz-
zák, amelyeket régiségtani kompendiumok, kommentári jegyze-
tek nem helyettesíthetnek, de annyi vonzó elemmel átszőve még 
egy klasszikus írónál sem találhatók föl. Révükön megelevenedik 
előttünk a mindennapi élet abban az időben, amikor a szárnyait 
bontogató kereszténység a pogány társadalom különféle körei-
vel kezd érintkezni s e téren tapasztalt első nehézségei közt 
keresi a helyes modus vivendi-t. Megjelennek a kétes bölcsesé-
güket kináló nagyhangú mesterek, akik az evangélium terjesz-
tőit írástudatlan szószátyároknak tartják.1 Megélénkül az utca 
durva mulatókkal, kötekedő tömegekkel s akikre Seneca panasz-
kodik, hogy a lármás környezetből menekülő embert kigúnyol-
ják,2 a káros szórakozásoktól tartózkodó fiatal emberre külön-
féle csúfneveket hánynak,3 bizonyára ugyanazokból kerülnek ki 
az első keresztények megvonuló életét különféle ráfogásokkal 
kisérő rossznyelvű rágalmazók is. Megfordulunk az előkelők 
házaiban. Megismerjük az elhanyagolt nevelésű, léha, ábrándozó 
diáktipust, amint «inter pectinem speculumque» (fésűvel és 
tükörnél) vesztegeti drága idejét. Kihallgatjuk az idősek beszél-
getéseit, tanúi vagyunk kedvteléseiknek s az evangélium terje-
désének legnagyobb akadályaiként előttünk állanak szent Pál 
keményszívű hallgatói, akiknek a keresztről szóló tanítás dőreség.4 

Seneca leveleinek legnagyobb fontossága mégis csak azon 
helyekhez kapcsolódik, ahol a szerző valami jelentéktelen napi 
eseményről egy fontos erkölcsi kérdés fejtegetésére szökik át. 
Egy helyen például azt írja, hogy lyoni rabszolgája búslakodik 
a hazájában pusztító tűzvész miatt5 s ebből kiindulva a lelki 
erősség szükséges voltáról beszél. Más alkalommal a gyakorló-
tér zaja miatt panaszkodik s mintha csak a mostani sportrekor-
dereket leckéztetné, kifogásolja, hogy a testileg kifejlett vállas 
gimnasztikában olyan csenevész lélek lakik. Az ellenfél sarkától 
nem félnek, az ökölcsapásokat kibírják, a nap heve, vagy az 
arénát öntöző friss vér se bántja őket, de a legkisebb ingerlő 
szóra fölszisszenve kikelnek magukból. A sors mostoha viszonyai 
között meg vagy durva átok szól ajkukról, vagy az első csapásra 
összetörve, erőtlenül a porba hullanak.6 

1 ap. csel. 4,13. 2 ep. 36,i. 
3 pl. 36,2- : nugatorius, iners ; 36,3. : tristis, horridi animi et tetrici. 
4 1. kor. I,i8 23* 5 ep. 91,i. 6 ep. 8,i. 
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Az ilyen helyek azt mutatják, hogy a klasszikus világnak 
az első és második században megállapítható ferde világnézeté 
hez képest Seneca 124 levelének erkölcstanával igen emelkedett 
irányt képvisel, amely a gyakorlati élettel szorosan összefüggő 
teológiára és az ember értékelésére vonatkozó nézeteiben tűnik 
ki leginkább. 

A szertefoszló mitológiai képekhez viszonyítva Seneca teo-
lógiájában az istenség fogalma igen tisztult formában jelentke-
zik. Az Isten mindenhatósága és mindenütt való jelenléte sokkal 
közelebb-áll a keresztény fölfogáshoz, mint az ő korában ural-
kodó vallási nézetekhez. Ha méretes fák sűrű lombjaival benőtt 
erdőbe jutva szabad folyást engedsz gondolataidnak — beszél 
Luciliushoz — az erdő erőteljes tenyészete, az ágaikkal egy-
másba fonódó fák varázsa, az egész környezet titokzatossága 
bizonyára fölkelti benned az istenség hitét. Ha egy mély barlang 
előtt megállsz s vizsgálod az egymásra hajló sziklarétegeket, 
amint minden látható támasz nélkül önmagukat is fönntartják, 
meg a fölöttük álló hegynek is szilárd alapot nyújtanak,. lelke-
det ismét csak az istenség gondolata érinti meg. Ha az életben 
azt tapasztalod, hogy a gyenge ember sok veszély között törhe-
tetlenül kitart elvei mellett, a szerencsétlenségben lelke nem 
veszíti el egyensúlyát s erőszakos szenvedélyekkel szemben ura 
tud lenni önmagának, tudd meg, hogy a lélek csak a benne 
rejlő isteni szikra által képes ilyen nagy ellenerő kifejtésére.1  

S azután sokat beszél az Istenről, aki a természetben ugyanazt 
a szerepet tölti be, mint a lélek a testben,2 aki semmire rá nem 
szorul, viszont azonban csodálatos művészetének szüntelen bizo-
nyítékaként egyrészt a megtévesztésig hasonló, másrészt mégis 
a legnagyobb eltéréseket mutató leveleket és rovarokat hozza 
létre.3 

Teológiája főként az embernek Istenhez való viszonyát 
tárgyalva ébreszt meleg gondolatokat. E viszony nem merül ki 
abban, hogy minden embert ő teremtett4 és halhatatlanná tett,5 

vagy hogy az egész emberiséget az anyagvilágtól elütő gondo-
zásban részesí t i .6 Az Isten külön-külön minden embernek szol-
gája és boldogságának forrása.? Mindegyikükhöz közelebb van, 
mint egyéb teremtményeihez, sőt hozzánk jön,8 mint «spiritus 

1 ep. 4,i- 3 ep. 113,15. 5 ep. 58i27. 7 ep. 124,21. 
2 ep. 65. 4 ep. 44,,. 6 ep. 95, 8 ep. 71. 

Religio, h i t t u d . és bölcs, fo lyó i ra t . 4 5 
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sacer» velünk van, bennünk lakik, i Tevékenysége nagyon életbe-
vágó. A jó érzülét tőle való,2 a lélekbe ő fekteti bele az «égi 
készséget»,3 nemes szándékainkat ő sugalmazza.4 Gyakran szól 
hozzánk, de nem orákulumok révén, hanem olyan nyelven, ame-
lyet biztosan megértünk, éjjel-nappal meghallunk, foglalkozá-
saink között is figyelemmel kisérhetünk.5 Gondolatainkat ellen-
őrzi, hibáinkat és jótetteinket figyelemmel kiséri6 és buzgó 
kérésre segítő kezét nyújtja felénk.7 

Ennyi jóság láttára a bölcs ember nyugodtan rábízza magát 
az isteni gondoskodásra s még a rosszat is ebből a szempont-
ból tűri el. Elvégre az Isten nem úgy gondoskodik rólunk, hogy 
gyönyörök közt éljünk, hanem hogy a megpróbáltatások közt 
lelki erőnket kifejtve diadalmaskodjunk.8 A gondolkodó ember 
hitvallása tehát csak az lehet, hogy az Isten ezt parancsolja, 
megteszem, az Isten ezt rám mérte, tűröm, az Isten ezt tiltja, 
tehát elhagyom. 

Due me parens celsique dominaior poli 
Quodcunque piacúit; nulla parendi mora est 
Adsum impiger. Fac nolle comitator gemens. 
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. 
Malusque patior, quod pati licuit bono.9 

Aki ilyenféleképen nem tud megnyugodni az istenség 
rendelkezésében, az előbb-utóbb az Istennel, de önmagával is 
meghasonlott pesszimista lesz. Az ilyen ember számára a terem-
tés elhibázott dolog. Egyetlen egy csepp eső sem esik jókor, a 
nap kelleténél előbb nyugszik, de mindig rossz időben kel. 
A Tiberis lassan folyik, a Pó meg igen gyors. Élni nem érde-
mes, meghalni meg félelmetes.10 A halál egyszer korainak tűnik 
föl, máskor meg az a panasz, hogy későn lehet kiszabadulni 
ebből a tömlöcből.11 Ahelyett, hogy mindenért köszönetet mon-

1 ep. 41,]. V. ö. 73,ie: miraris hominem ad deos ire? Deus ad homines 
venit, ims quod propius est in homines venit, ami majdnem szórói-szóra meg-
egyezik a szent Athanáz —szent Anzelm-féle «cur Deus homo?» gondolattal. 

2 ep. 73,1,,. 4 ep. 41,2. 6 u. o. 
3 ep. 41,5. 5 u. o. ? ep. 73,16. 
8 ep. 119,15-: id actum est ab illo mundi conditore, ut salvi essemus, 

non ut delicati. 
9 ep. 107,n. V. ö. ep. 97,2. : non pareo Deo sed assentior ; ex animo 

illum, non quia necesse est sequor. Hasonló helyek de provid. 5,4,8; de vita 
beata 15,5. 

i» ep. 74,n. 11 ep. 93,,. 
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dana az Istennek, epéskedve rosszra magyarázza minden ado-
mányát.i Egész nap új természettörvényeket és új teremtést ter-
vez, de az elkerüli figyelmét, hogy a sok gondtól megszabadulna, 
ha a világ helyett önmagát bírálgatná és javítaná.2 

Erkölcsbölcseletének legvonzóbb gondolatai azonban két-
ségkívül az emberhez fűződnek. Az ember az ő szókincsében 
«animal dis secundum»,3 vagy «animal elegáns».4 Máskor a lelki 
tehetségekre való tekintetből az «animal sociale et rationale» 
nevet használja,5 de a legrokonszenvesebb kifejezés az «animal 
communi bonogenitum» vagy méginkább a «mitissimum genus.»6 

Ez utóbbi magában foglalja a homo homini lupus gyakorlattal 
szemben kinált nemesebb fölfogást, hogy homo homini sacra 
res7 s egyúttal kifejezi az embernek Seneca előtt föl nem talál-
ható értékelését. 

Szerinte az ember embertársára rá van utalva s mint a 
bolthajtás téglái közül egyik sem állhat meg a másik nélkül, 
még a legfüggetlenebbnek látszó szobatudós sem nélkülözheti a 
tudatlanok szolgálatait.8 Ilyen fölfogás mellett eszménye az önző 
természetet megfékező altruista, aki másért is tud fáradni s 
lélekben elég gazdag ahhoz, hogy szíves szavakkal, részvéttel, 
buzdítással másokon segítsen. 

Ennek jellemző tulajdonsága az, hogy a titokban fölszárí-
tott könnyeknek is tud örülni. Szelídsége nem ismer mértéket, 
Az ostorpattogások korában szinte rabulista módon fárad abban, 
hogy mások hibáira mentségeket keressen9 s az emberi gyarló-
ságról meg nem feledkezve inkább cirógat tízszer méltatlanul, 
minthogy egyszer is üssön nem egész igazságosan. 1(J Szereteté-
ben kiemelkedik az eddig ismert szűk korlátok közül és soha-
sem keresi, hogy a borzas párthus, a redőzött tógás római vagy 
a keserű kenyéren tengődő rabszolga szorul-e rá szolgálatára. 
Lucilius barátját megdicséri, mert emberségesen bánik rabszol-
gáival. Azt ajánlja, hogy barátainak megválasztásában rájuk is 
tekintsen. Ne tegyen úgy, mint az ostoba lóvásárló (admodum 
stultus equum empturus), aki a lovakon csak a kantárt nézi.n 

1 ep. 74,„. ? 95,33. 
2 ep. 107,9. 8 ep. 73,i—4. 
3 ep. 92,7. 9 ep. 50,3; 81,2 s köv. 
4 ep. 92,12. . ep. 81,25. 
5 ep. 41,s » ep. 47,e 
6 ep. 95,3,. 

45* 
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Kéri őt, hogy szolgáit ültesse néha asztalához,1 hogy a bünte-
tés a korbács helyett korholás legyen, hogy a megfélemlítés 
helyett tiszteletkeltéssel törekedjék rájuk hatni.2 Egyikkel szem-
ben se ajánlja a megvető rabszolga-név használatát, mert a szen-
vedélyek híján azok sokszor szabadabb emberek, mint a hetyke 
lenéző.3 

Az önmagukban is jelentős gondolatokhoz a szóképek, a 
kifejezésmód, a kérdéshalmozás, a parabolaszerű előadás formá-
jában sok olyan elem is járul, amely vagy egyenesen szent Pál 
leveleinek egyes részeire emlékeztet, vagy általában a szentírást 
juttatják eszünkbe anélkül, hogy a megfelelő helyet idézni is 
tudnók. 

Amint az Üdvözítő inti tanítványait, hogy a halál bizony-
talansága miatt arra mindig készen legyünk, Seneca is figyel-
mezteti Luciliust, hogy a halálra mindig gondolni kell.4 Jób 
könyvében5 és szent Pálnál6 az élet gyötrődéshez, katonáskodás-
hoz vagy zarándoklathoz hasonlít, ugyanezt a hasonlatot Seneca 
is használja.7 A szentírás a kenyérosztogatás részleges parancsá-
val buzdít a könyörületességre,8 Seneca ugyanilyen kifejezéssel 
él.9 A küzdelemben megérdemlett korona és pálma szent Pálnak 
kedves kifejezése, de Senecánál is előfordul.10 Az evangélium azt 
parancsolja, hogy botránkoztató testrészünket dobjuk el, Seneca 
is épen ilyen erősen beszél a lélek nyugalmának megszerzése 
érdekében.11 Az erkölcsi értelemben vett teher elől való gyáva 
menekülés, a gyümölcsöző szőlővessző és a nedvet szolgáltató 
szőlőtő,12 a gyenge és az állós talajon emelt roskadozó, illetve 
szilárd épület,13 a magábavonulással való hivalkodás elitélése14 

szintén előfordul Senecánál is, a szentírásban is. 
S végül lehetetlen az erkölcsi levelek olvasása közben 

észre nem venni, hogy itt-ott az evangéliumi parabolák kifeje-
zései kerülnek elő s néha nem nagyobb a különbség, mint a 
szentírás két párhuzamos helye között. «A jó tanácsokat — 
mondja — hinteni kell, mint a magot, amely bár kicsiny, de ha 

1 ep. 47,15. 
2 ep. 47,18—ig. 
3 ep. 47,17. V. ö. de elem. l, lg. 
4 ep. 101,6-7 . 
5 Job 7,i—5. 
» 1. Tim. 1,1g.; 2. Tim. 2,3. 
' ep. 96,5. ; 51,6. ; 120,12|IS. 

8 Is. 58,7. 
5 ep. 95,5i. 

10 ep. 78,,6. 
11 ep. 51„3. 
>2 ep. 41,7.; 46,8. 
13 Mt 7,24-27.; ep. 52,56. 
>« Mt 6,16. ; ep. 5„—,4. 
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alkalmas talajba kerül, erőit kifejti és a legnagyobb lesz belőle.»1 

Ugyanezen rész folytatásánál a jó talaj gazdag terméséről mon-
dott parabola szavai is fülünkbe csengnek. «A parancsok sorsa 
hasonló a mag sorsához. Ha alkalmas talaj fogadja be, sok 
eredménye lesz és többet ad vissza, mint amennyit befogadott.»2 

S nem emlékeztet-e a szentírásnak az ostoba gazdagról 
mondott példabeszédére3 a következő levélrész? «Mily ostoba-
ság terveket szőni az életről, mikor még a holnapinak sem 
vagyunk urai. Mekkora esztelenség van azokban, akik nagy 
lélekzettel fújják el terveiket: beszerzek magamnak mindent,4 

építkezem,5 tőkéimet kamatra kiadom, a kamatot behajtom, tiszt-
ségeket viselek. Azután végre-valahára öreg napjaimban nyu-
godtan élek. . . S eközben oldalunk mellett megjelenik a halál.»6 

A kinyilatkoztatásra emlékeztető tartalmi rokonság és alaki 
egyezések révén már olyan területre léptünk, ahol Seneca leve-
lei a teológusnak nem csak érdekesek, hanem fontosak is, szá-
mára nem csak kellemes perceket jelentenek, hanem őt komoly 
munkára intik. Előttünk van a kereszténység megjelenését, helye-
sebben annak elterjedését megelőző pogány író. Gyermekkorá-
nak élénk emlékei őt az Ibér-félsziget művelődéséhez kötik. 
Eletét jórészt Nero mellett Pallas, Messalina, Agrippina és Poppea 
társaságában tölti, sokszor talán már inkább a bűnrészes, mint 
a jóbarát szerepében. Mestereiként Sotiont,? Attalust,8 Papirius 
Fabianust9 jelöli meg. S mindemellett a halálról, erényről, ön-
megtagadásról, Istenről, emberről annyi kenetességgel és olyan 
kifejezésekkel beszél, mintha egyenesen szent Pálhoz járt volna 
iskolába. A középkori kereszténység meg annyi evangéliumi 
vonást talált írásaiban, hogy neve mellett a «divinis oraculis 
quodammodo consonus» értelmezőt hitte indokoltnak.10 

1 Mt 13,32-; ep. 38,2. 
2 ep. 38,2. V. ö. Mk 4,3—8. ; Lk 8,5—8. Még közelebb jár Seneca a szent-

írás kifejezéséhez ep. 73,i6, ahol bonus cultor, a rossz talaj (humus sterilis et 
palustris = Mt 13,5 petrosa, i á rcetpróSrj v. ö. Mk4,5. : t i itsrp6>8»{) fordulnak elő. 

3 Lk. 12,l6—20-
4 Lk. 12,i8. : ouvâÇio Ttávxa TÖV cítov y.aí xà à-fafrà [ÍO'J. 
5 U. O. : otxo5o|iijaa>. 
6 ep. 101,4-5. 
7 ep. 49,2. ; 108,20. 
8 ep. 108,3. « ep. 100,,2 

10 A bipontumi (Zweibrücken) kiadás praef. XXIV. 1. U. o. IX. 1, : post 
sacras litteras nihil in ullo orbe in ulla lingua scriptum utilius. 
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Igaz, hogy Seneca nem az első és egyedüli klasszikus iró, 
akinél a kinyilatkoztatás alaki és tartalmi hasonlóságai mutat-
koznak. Sőt azt mondhatjuk, hogy a pogány irodalmat nevelke-
désük révén ismerő patrisztikus írók közül a klasszikus írók 
egy-egy kifejezésében vagy műveik hosszabb szövegrészében a 
kinyilatkoztotás halvány erecskéjét majdnem mindegyik föl-
találta.» 

Alex. Kelemen azt mondja, hogy ahhoz rövid az élet, hogy 
a pogány írók műveiben található egyezéseket mind összeszedje. 
Lactantiusnak és Tertullianusnak föltűnik, hogy a pogány böl-
csek a világ olkotóját Àôyoç-nak nevezték2 s — idem nomen, 
idem numen — a második isteni személyt ismerték. Minuicius 
Felix az Octaviusban azt mondja, hogy a bölcselők ugyanolyan 
tételeket vitatnak, mint a keresztények.3 Szent Jeromos a pogány 
bölcseknek a kereszténységgel egyértelmű erkölcsi fölfogásáról 
beszél.4 

Tertullianus,5 Lactantiusö és szent Ágoston7 pedig egyene-
sen Senecát említik s meglepő gondolatai miatt szivesen idéz-
getik. A szentatyák általában örömmel fölemlítik a párhuzamos 
helyeket s a belőlük vont érveknek apologetikus munkáikban 
igen előkelő helyet biztosítottak. 

A magyarázat pedig különösebb nehézséget nem okozott, 
amikor az evangéliumnak a Xôyoç a7tepjjia-ux.ôç8 útján történő elő-
készítésén kívül Piátónak Mózessel vagy Jeremiással, Pythago-
rasnak Salamonnal vagy Ezechiellel föltételezett ismeretsége és 
persze kölcsönzése révén9 a kérdés teljesen el volt intézve. 

1 strom. 6,2. 
2 Tert. apol. 2 1. : apud vestros quoque sapientes Xó-fou (i. e. sermonem 

atque rationem) constat opificem esse videri universitatis ; Lact. div. inst 4,g : 
Zeno opificem universitatis Xófo; praedicat. 

3 Oct. 34. : animadvertis, philosophos eadem disputare, quae dicimus ; 
u. o. : sapientes nobiscum consonare. 

4 P. L. XXIV. 147. 1. : stoici nostro dogmati in plerisque concordant. 
5 de anima 42. 
' div. inst. I,i6. ; 2,2.; 2,4. ; 3>15. ; 7,15. 
7 de civit. Dei 6,n. 
8 Szent Jusztin szerint ez a arcépiia toű Xó-fou mindenkivel együtt szüle-

tik (apol. 2,8) Aki valami okosat mondott (xaXffiç iyHtfaxo), miatta tehette 
(u. o. 2,i3) s akik vele egyezően élnek (o£ (isxà Xô-joo ßuhaavTsj), azok keresz-
tények, ha mindjárt pogányoknak nevezik is őket. 

9 pl. szent Jusztin apol. 1,59; alex. Kel. strom. 6,2. 



s e n e c a l e v e l e i n e k f o n t o s s á g a 695 

A szentatyák magyarázata óta azonban a kérdés nagyot vál-
tozott s ma Seneca épen az előbb említett egyezések megoldása 
miatt kerül az érdeklődés középpontjába s miatta a Seneca-kér-
désnek küszöbön lévő fontosságát nem nehéz megállapítani. 

A történelmi vallástudománynak a kereszténység természe-
tes eredetét bizonyító magyarázatai közül ugyanis mindjobban 
előtérbe lép az az irány, amely a kérdés megoldásánál legszíve-
sebben a klasszikus kor szellemi befolyására gondol. A keresz-
ténységet kiemeli természetfölötti légköréből s a vallási érzület 
olyan természetes megnyilvánulásának tartja, amelyen főként a 
Mithraszkultusszal való érintkezés révén a perzsa vallás nyomai 
is nagyon meglátszanak, az egyptomi teozófiai irányzatok is 
eleget csiszoltak,1 de legkifejezettebb vonásait mégis csak a 
klasszikus világnézlet bölcselőitől örökölte.2 

Ez utóbbiakat fontosság szempontjából úgy osztályozzák, 
hogy a görög Mózes,3 Plátó az előmunkás, de a keresztény 
tanok végérvényes megállapításához legtöbb elemet a stoa 
hívei szolgáltattak.4 Engelhardt szerint az evangélium a legtisz-

1 D Carl. Clemen : Religionsgeschichtliche Erklärung des neuen Testa-
ments. Die Abhängigkeit des ältesten Christentums von nichtjüdischen Religionen 
und philosophischen Systemen. Gienew (Töpelmann), 1909. Grill: Die persische 
Mysterienreligion im röm. Reich und das Christentum, 1903 ; Westphal : Le 
culte du Mithras a-t-il disparn du Folklore européen ? Második nemzetközi 
vallást, társ. évk. 1905. U. a. Mithras, le Christ. Ca hors, 1911. Nestle: Mithras-
religion und Christentum. Protestantenblatt 36. Jahrg. No 45. Niebergall : 
Mithras und Christus. Die christliche Welt. 18, Jahrg. No 32. 

2 Wendland P. : Hellenismus und Christentum. Leipzig, 1902. Hegedűs 
István (A hellén eszmék és a kereszténység. Az erd. múz. egylet, évk. 2. köt. 
7. sz.) azt vitatja, hogy Sokratesznek Evagoras fölött mondott beszéde az egy-
házi halotti beszédek ősi formája (256. 1.), az Isten-ember eszméjét, az isten-
fiúság gondolatát, az emberiség bűnei miatt szomorkodó Krisztus alakját a 
kereszténység első hirdetője már készen találta (268. 1.). Luthardt C. E. : Die 
antike Ethik in ihrer geschichtlichen Entwicklung als Einleitung in die 
Geschichte der christl. Moral. Leipzig, 1887. 

3 Vida Sándor : Plátó kulturális hatása. Dolgozatok a modern filozófia 
köréből. Budapest (Franklin), 1910. 655. 1. E, Eckermann : Das christliche in 
Plato und in der platonischen Philosophie. Hamburg, 1885. 23—73 és 291—322. 
lk. A görög Mózes kifejezés különben az apameai Numenius görög bölcselő-
től való, aki azt állította, hogy Plátó az Istenre és a világ teremtésére vonat-
kozó nézetei közül sokat vett Mózestől. T£ yàp êaxi ID.sftwv, íj Mcoaf/j àrnxtÇwv ; 
Euseb. praep. ev. 9,6. 

6 Barth P. : Die Stoa? Stuttgart, 1908. Arnold E. V. : Roman Stoicisme. 
Cambridge, 1911. Bultmann R.: Der Stil der paulin. Predigten und die kynisch-
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tább stoa kézikönyve.1 Havet a keresztény tanok fogalmazásán 
látni véli a stoikus színt.2 Az egész lelkiéletről szóló tant szent 
Pál a stoából vitte be a kereszténységbe.3 

Szóval a stoa a kereszténység tanaira nézve több, mint 
a praeparatio evangelii, a kölcsönzés nem a szent Jusztinék által 
megállapított sorrendben történt, a csodaszerű anticipatio-t sem 
olyan könnyű elgondolni, mint azt a patrisztikus irók vélik.4 

A stoában elszórtan föllelhető közeledés a kinyilatkoztatáshoz a 
kereszténység fejlődési menetének meghatározó pontjai, a keresz-
ténység alkotó elemei,5 kifejezettebben maga a gyökér, amelyből 
különféle rétegek tápláló anyagának fölszívásával az egész fa, 
vagyis a kereszténység kifejlődött.6 

Amit a stoára vonatkoztatva már sokan elmondottak, 
ugyanazt az egyes stoikusok műveinek vallásbölcseleti szempont-
ból történő elemzésekor7 a részletekben kidolgozva is lehet hal-
lani. A már nagyra nőtt Seneca-irodalom eléggé mutatja, hogy 
a részletmunkában a figyelem erősen Seneca felé fordul, a kuta-
tás irányát pedig félreismerhetetlenül jellemzi az egyenlőre csak 
elszigetelten jelentkező vélemény, hogy a stoikusok közül Seneca 
gondolkodásában teljesen keresztény,8 sőt hogy ő a keresztény-
ség igazi krisztusa.9 Winckler enyhíti a merész megállapításo-

stoische Diatribe, Göttingen, 1910. Forschungen, zur Religion und Litteratur 
des alten und neuen Testaments. Heft 3. Epictet Euchiridionjának újabb német 
fordítása (H. Schmidt, Leipzig, 1909.) ugyanilyen szellemben készült. 

1 Engelhardt : Das Christentum Justinus des Martyres. Erlangen, 
1878. 480. 1. 

2 Havet: Le christianisme et res origines? Paris, 1884. 1. köt. 177. 1. 
3 Arnold E. V.: Roman stoicisme. Cambridge, 1911. 434. 1. 
4 Arnold i. m. 432. 1. 
5 u. o. 435. 1. 
6 H. A. Winckler : Der Stoicismus eine Wurzel des Christentums. Ein 

Beitrag zur Geschichte der Stoa. Juang-Dissert. Leipzig (Breitkopf u. Här-
tel), 1878. 

7 Dr. F. Ch. Baur : Socrates und Christus. Drei Abhandlungen zur 
Geschichte der alten Philosophie und ihres Verthältnisses zum Christentum 
Leipzig, 1878. 228—376. lk : Seneca und Paulus; Dr. Th. Zahn: Der Stoiker 
Epiktet und sein Verhältnis zum Christentum. Rede beim Antritt des Recto-
rats. Erlangen, 1894.; A. Harnack: Socrates und die alte Kirche. Rede beim 
Antritt des Rectorats. Berlin, 1900. 

8 Havet i. m. 2. köt. 263. 1. 
9 Bruno Bauer : Christus und die Caesaren, Berlin, 1879. 45., 55. és 

304. lk. 
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kat, de ő is szükségesnek tartja, hogy a kutatás eddigi menete 
megváltozzék és többé ne Senecát keressük az újszövetségben, 
hanem az újszövetséget Senecában,1 ami annyit jelent, hogy a 
középkorban Seneca leveleiből nagy szeretettel összegyűjtött 
Seneca christianus föliratú antológiák «Christentum vor Christus» 
vagy «le christianisme sans Jésus-Christ» kötetekké legyenek. 

Fölösleges törekvés volna a túlmerész állításokat cáfolni 
akarni. Hiszen ismeretes dolog, hogy a kutatás első hevében 
közreadott merész megállapításokra rendesen csak szerzőik 
esküsznek s azokat még a rokonlelkek is csak a józan tartózko-
dás parancsolta devalvált értékben fogadják el. Viszont épen 
olyan eltévesztett dolog volna az elmélet szembeszökő gyöngéi 
miatt az így megváltozott Seneca-kérdés fontosságát kevésbe 
venni. Mert annyi bizonyos, hogy a fölszinre került elmélet 
sokáig szőnyegen marad. Idő multán a legelső merész vélemény 
szembeszökő fogyatkozásai lesimulnak s így egy kikerekített, a 
megoldásnál sok körültekintést, részletmunkát kivánó kérdés 
kerül előtérbe. Ezért a teológiának s vele a magyar hittudomá-
nyi irodalomnak is fontos föladata, hogy az ilyen irányú kuta-
tás eredményeit ellenőrző figyelemmel kisérje. Bár az egész kér-
dést nagy általánosságban földolgozó s inkább tájékoztatásra 
jó hitvédelmi füzetek2 szükséges volta is minden kétségen felül 
áll, de első sorban nem ezekre van szükség. Épen a túloldalon 
tapasztalható részletkutatás miatt nálunk is az egyes íróra kiter-
jedő pozitiv részletmunka lesz a fontosabb, amely Seneca fejlő-
dését a ráható tényezőkből iparkodik megérteni, erkölcsi leveT 

leit keresztény szempontból veszi vizsgálat alá, kifejezéseit a 
stoa szókincsében értelmezi, a középkornak Senecáról és erköl-
csi leveleiről megalkotott fölfogását a patrisztikus forrásokra 
visszamenve helyes megvilágításban tünteti föl, szóval figyelmét 
mindenre kiterjeszti, ami a Seneca-kérdéssel összefügg és a később 
támasztott nehézség helyes megoldását könnyebbé teszi. 

Budapest. 
Dr. Walter János. 

1 Winckler i. m. 32. és 47. lk. 
2 pl. Rohr J . : Griechentum und Christentum. Münster in Westf. 1912. 

Bibi. Zeitschr. Heft 8. ; Heinisch P. : Griechentum und Judentum in den letzten 
Jahrhunderten vor Christus. Münster in Westf. 1908. Bibl. Zeitschr. Heft. 12. 
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Axx. SZÁZAD új pogány korszakában felelevenedtek ezen fogal-
mak, a régi pogány korszak maradványai és a közbeszéd-

ben, a tudományos irodalomban, a költészetben úton-útfélen 
találkozunk velük. A mai tudományos korban a legfontosabb és 
legszentebb igazságokat nem tudományos módon, hanem e 
három fogalommal igyekeznek megfejteni. Ezen pogány kor 
bölcsei a világmindenség nagy Alkotójától elvitatják a létjogot. 
Tagadják, hogy van halhatatlan lélek, hogy van szabad akarat 
és erkölcsi törvény. Hol a napnál fényesebben felragyog a szép-
ség, a rend, az okozati összefüggés, hol minden parány és annak 
komplikált működése hangosan hirdeti Isten végtelen bölcsesé-
gét; ott a modern kor bölcselői a vaksorshoz, a véletlen játé-
kához folyamodnak ezen rend, szépség és okozati összefüggés 
magyarázatáért. Sokat írnak, beszélnek ezen három fogalomról, 
anélkül, hogy tudnák, mi a helyes filozófiai értelmük, mi a 
keresztény és pogány felfogás közt a különbség. 

Helyén való dolog tehát ezen fogalmak helyes értelmét 
meghatározni, kikutatni a határvonalat a keresztény és pogány 
felfogás közt, megkeresni az összekötő kapcsot a véletlen és a 
természet törvényei közt. A szükségképeni és szabad történés, 
a véletlen és a szülőok, célok működése között a viszonyt nem-
csak a jelenkor bölcselői, hanem a régi filozófusok is minden-
áron iparkodtak felkutatni. Ezen kérdések a bölcseletnek jelen-
tékeny részét ölelik fel és ezen résznek is fontosabb kérdéseivel 
állnak szoros összefüggésben. A természetbölcselet, a lélektan, 
az erkölcstan és az istentan kényszerülnek e kérdésekkel foglal-
kozni. Természetesen ezen fogalmaknak a keresztény filozófiá-
ban is van helyük, de más értelmezéssel, mint a pogány filo-
zófiában. 

Ujabban a következő szerzők írtak ezen fogalmakról érte-
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kezéseket vagy monográfiákat: Huys, Lechales, Fr. Bosch,1  

Jodl,2 Maldidier, Milhaud, Piéron Lhotzkhy.3 
Ezen szerzők munkáinak felhasználásával iparkodunk ezen 

kérdésekre megfelelni és a keresztény filozófia igazságához mért 
feleletet adni. 

Mindenekelőtt az a kérdés merül föl, van-e a három foga-
lom közt különbség; vájjon csak három különböző szóval 
ugyanazt a dolgot fejezzük ki és e három szó alatt ugyanaz a 
fogalom rejtőzik ? Annyi bizonyos, hogy reális különbség nem 
forog fönn és e három szó ugyanazon dolog három különböző 
inadaequat fogalmát fejezi ki. E három szó tehát ugyanazon 
dolgot jelenti különböző szempontból. Természetesen lehet reális 
különbség is, de ez nem szükségkép van. Vegyesen és meg-
különböztetés nélkül használják e fogalmakat, de a véletlen köre 
sokkal nagyobb, mint a szerencséé és azért a véletlen quasi 
genus a szerencse határozottabb fogalmához viszonyítva. 

Leginkább különbözik a vaksors, mely a véletlen és a sze-
rencse által történtek módját jelöli meg. Természetesen e módot 
máskép fogták föl a pogányok és máskép a keresztény filo-
zófusok. A vaksors, mint a név maga is mutatja, kizárja a józan 
ész közreműködését. Ugyanezt mutatja a vaksors latin neve is.4 

Fatum szó a fari igéből származik és jövendölést jelent tulaj-
donképen, de rendes értelme a vaksors fogalmával esik össze: 
a világnak meghatározott, változhatatlan, titokszerű törvények 
által való kormányzását jelenti.5 

A pogányok egy része a fatumot így fogta fel. A kikerül-
hetetlen sorsot látják benne, mely rideg szigorúsággal éri el a 
sorsüldözöttet. E sorsnak nagyobb hatalmat tulajdonítottak, mint 
az isteneknek, mert véleményük szerint az istenek is hódoltak a 
sors kényszerének. Az istenek tudták ugyan, mi fog történni, de 
azt megváltoztatni nem voltak képesek. Thetis tudja előre Achil-
les halálát és Jupiterrel együtt siratja, de nem képesek megvál-
toztatni, mert ez így van a sors érctáblájára a párkák által be-
vésve. S ekkor Thetis könnyben úszva leszállott: «Jaj nekem, 

1 Hochland 1913., X. 568—587. 
2 Zufall, Qesetzmäszigkeit, Zweckmäszigkeit. 
3 Die Lehre vom Zufall, Wien, 1911. 
4 Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch, Fr. A. Heinichen, Leipzig, 1875. 
5 «Die einmal bestimmte, unabänderliche, nach dunkeln, geheimnisvol-

len Oesetzen waltende Weltordnung.» U. o. 
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gyermekem, miért neveltelek föl téged, akit oly szerencsétlen-
nek szültem... Most pedig rövid életű és mindenekfölött siral-
mas is lettél, a palotákban téged a rossz sors számára szülve».1 

Vergilius is hasonlókép nyilatkozik: «Fata viam invenient. IV. 264. 
Fata obstant. VI. 414. Horatiusnál pedig még világosabban tűnik 
fel ezen felfogás: «Omnes eodem cogimur, omnium versatur 
urna serius-ocius Sors exitura». Lyr. II. 3; «Aequa lege néces-
sitas sortitur insignes et imos.» Lyr. III. 1. 

Hasonlókép vélekednek Livius és Sallustius is. Már Plato 
és Seneca a fatum szükségképeniségét Isten akaratában helyez-
ték. így közelebb jutottak ugyan a keresztény felfogáshoz, de 
még messze voltak ettől, mert ily módon mindenért Istent tet-
ték felelőssé. Teljesen mindegy, vájjon az ember szabad akaratja 
a fatum benső szükségessége által van-e determinálva, mint 
azt a fatalisták, a stoikusok, Wiclif, Spinoza és sok más pan-
theista vélte, vagy pedig Isten determinálja azt. Csak ezen utóbbi 
esetben a bűn szerzője Isten lesz. így ezen vélemény követői 
előfutárjai voltak a későbbi «determinismus metaphisicus»-nak 
(Luther, Calvin, Jansen), akik tanítása szerint az akaratot Isten 
determinálja. 

Találkozunk egy másik ellentétes felfogással is a pogány 
filozófiában. Eszerint a dolgok folyása nem valamely meghatá-
rozott rend szerint és 1erv után történik, hanem minden a dol-
gok kényének, a véletlen játékának van alávetve. Ezen tan tel-
jesen ellentétbe helyezkedik a keresztény tanítással Isten jóságos 
és bölcs gondviseléséről. A keresztény tan szerint «Unus passer 
non cadit super terram sine pâtre vestro» Mt. 10, 29; ezen tan 
szerint pedig a világ legfontosabb eseményei, országok bomlása, 
keletkezése, annyi millió ember sorsa az isteni Gondviselésen 
kívül történik. A fatalisták is tagadják az isteni Jóság gondvise-
lését, de a történésben bizonyos titkos törvények szerint meg-
határozott rendet fogadnak el. A deisták pedig azon vélemény-
ben vannak, hogy Isten a világ folyásával nem törődik és sza-
bad folyást enged annak. 

Hogy kell tehát meghatároznunk a causa fatalist, hogy 
1 « -óv 8' ^|is£ßsx' ër.s'.zx öéxtj xaxà Sáxpu y lo'jaa ; 

ű> poi, xéxvov é|ióv, zí vú a' Sxpscpov aivà xexoùaa ; 

vjv 8' (5(ia) x* ojxú|iopo; y.al olÇopij rcspi rcávxtov 
Ë-ÀEO xíp as xav.íj aïarj xéxov èv [ís^ápoiaiv.» Ilias I. 413—418. 
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keresztény szempontból kifogás alá ne essék ? Szent Ágoston 
kifogásolja, hogy műveiben ezen szó oly sokszor fordul elő.1 De 
mint ő maga is mondja, ha valaki a fatumnak, a sorsnak tulaj-
donít valamit, mert Isten akaratát és hatalmát ép ezen szóval 
akarja kifejezni, megmaradhat véleményében (tudniillik, hogy 
lehet a «sors» szót használni), csak beszédmódját javítsa meg. 
«Ha a sors fogalmán — mondja Scotus — a másodrendű okok-
nak Istentől előrelátott rendjét értjük, mely szerint Isten a dol-
gokat engedi működni és esetleges módon és szabadon folyni, 
de csalhatatlanul»2 bölcs szándékai és tervei értelmében, akkor 
a fatum felfogása a keresztény hittel semmikép se jut ellenke-
zésbe, sőt azzal teljesen megegyezik. Megegyezik Isten minden-
tudásával ( = ordo prae;visus), Isten hatalmával ( = sinit res infal-
Iibiliter), az emberek szabadságával ( = libere). 

A köznyelvben, a költészetben oly sokszor előforduló «sors» 
szónak is lehet helyes értelme és nem kell szükségképen hely-
telen magyarázatot hozzáfűzni. Hogy kiki mily módon fogja azt 
fel, függ teljesen egyéni, vallási meggyőződésétől. 

Ezek után áttérhetünk a véletlen és a szerencse tárgyalására, 
melyeket egybekapcsolva fogunk megvizsgálni és pedig első-
sorban általánosságban, másodszor a természet törvényeihez, a 
dolgok működéséhez viszonyítva. 

A rómaiak a szerencsét és a véletlent megistenítették és 
forgó golyón lebegő alakkal ábrázolták. A pogány filozófusok 
már sokat írtak erről és egész a legapróbb részletekig meghány-
ták-vetették azt. 

Az a kérdés, hogy a véletlen okot vagy okozatot fejez-e ki 
elsősorban? Huys jelenkori híres bölcselő azt állítja, hogy Aris-
toteles véleménye az okozat javára dönt. Toletus Ferenc, Aris-
toteles jeles kommentátora3 pedig az ellenkezőt állítja, hogy a 
véletlen fugaima elsősorban az ok forgalmát rejti magában és 
csak azután az okozatot. Ám ha az emberek beszédmódját 
megfigyeljük, kitűnik, hogy a véletlen fogalmával elsősorban 
az okozatot fűzik egybe. Ugyanarra enged következtetni a 

1 S. Augustinus, 1. retract, cap. I. 
2 «Si per Fatum intelligatur ordo causarum secundarum praevisus a 

Deo, per quem Deus sinit res agere et evenire contingenter et libere, infal-
libiliter tarnen. . .» Philosophia Scoti: Tomus III., prima pars physicae Vene-
r i s 1734. De corp. nat. in communi, qu. 2. 

3 Franc. Toletus S. J., Comment, in Aristotelis univ. Logicam. 
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latin és német név, meg a görög kifejezés: Casus (cado, ere 
igéből), Zufall; xö aüxó[j.axov, amely név aüxö [iáxrjv jelen-
téssel rokon, vagyis annyit jelent, hogy valami ok nélkül, 
hiába, véletlenül történt. Ez szembehelyezkedik Aristoteles1  

azon állításával, hogy a véletlen az okok sorába tartozik. Bár-
mint is legyen a dolog, annyi bizonyos, hogy sem az ok, sem 
az okozat csupán nem jelenthet véletlent, hanem az ok az oko-
zattal, az okozat az okkal való összefüggésben adják meg a tel-
jes fogalmat. Scotus háromféle értelemben veszi a causa per 
accidenst1: a) privative, például midőn a napot mondjuk a sö-
tétség okának, mert a nap lenyugvása után sötétség állott be; 
ß) mivel a causa per accidens összeesik a causa per se-vel 
y) midőn valamely okozathoz, mely a dologból természetes mó-
don következik, valamely váratlan esemény is hozzájárul. így a 
magasból lehulló kődarab esésének a nehézségi erő természetes 
oka, dehogy valakit agyonüssön, az váratlanul járul hozzá. Ezek-
ből láthatni, hogy a véletlent az ok és az okozat közt levő össze-
függés természete fejezi ki legjobban, filozófiailag legponto-
sabban. 

De mivel ezen kérdés nem igen fontos, határozott véle-
ményt nem szükséges róla megállapítani. 

Aristoteles az említett helyen sok dolgot hoz föl a vélet-
lenről és homályosan ki is fejezi, hogy a bölcsészek ezt kétféle 
értelemben használják: 1. tulajdonképeni és szoros értelemben; 
2. nem tulajdonképeni, tágabb értelemben. Ezen utóbbi értelem-
ben a véletlennek ismét kétféle értelme lehetséges: a) véletlen-
nek tulajdonítanaK valamely okozatot, ha ezen okozat minden 
szülőok és minden célok nélkül, mely a szülőokot működésében 
kormányozta volna, keletkezett; ß) vagyha az okozatnak van ugyan 
szülőoka, de keletkezését semmiféle célok nem befolyásolta és 
kormányozta.2 

Az előbbi módon Epicurus és tanítványai képzelik a világ 
keletkezését a véletlen által : «A véletlen oly elv, mely a világ 
elemeiben bizonyos rendet képez; nincs is semmiféle célokra 
való törekvés az élettelen tárgyaknál, hanem az anorganikus 
jelenségek az örök atomok véletlen összetalálkozásának ered-
ményei, melyeknek szülőokuk nincsen».3 A Philosophus tanú-

1 Liber II. Physicac anscultationis. 
2 Urráburu, Cosmologia 160. oldal. 
3 P. De la Vaissière S. J., Phil. nat. 96. oldal 74. ; 283. oldal, 74. szám : 



a s z e r e n c s e , a v é l e t l e n é s a v a k s o r s 703 

sága szerint már akkor igen sokan ezen világnak és a többi 
világrendszer okául a véletlent fogadták el. Az új korszakban 
ezekhez lehet számítani Diderot, Voltaire, Holbach, Lemair böl-
csészeket. Ezek tehát a véletlent oly értelemben veszik, mely az 
oksági elvvel teljesen ellenkezik, midőn azt állítják, hogy vélet-
lenül történhet valami, melyet sem szabad ok, sem szükséges 
ok nem determinált. Ezen állítás helytelenségét már Aristoteles 
is szemükre hányja. Kant pedig Epicurust, aki a rendnek kelet-
kezését a véletlennek tulajdonította és így az értelmet az okta-
lanságból származtatta le, szemtelennek (impudens) nevezi.1 

Mivel pedig az ellenmondás elvét itt nem szándékozunk meg-
védeni részletesen és mert ez önmagában már evidens, annak 
tárgyalását abbahagyjuk. 

Ep így sokan a monisták és atheisták közül is az ősnem-
ződést (generatio spontanea) másként nem tudják megmagyarázni, 
mint a véletlen által, mert valamely magasabb értelem bele-
avatkozását nem akarják elfogadni.2 

Haeckel pedig dicsekszik, hogy a teleologikus elméletnek 
megadta a halálos döfést, mert sikerült neki a Kant-Laplace-
féle systemát a Teremtő bölcseségének kizárásával megmagya-
ráznia. Épígy a Darwin-féle selektiós elmélet e világban díszlő 
szép rendet célra való törekvés nélkül működő okok által ipar-
kodik megfejteni és csupán a természetes kiválasztódási elméle-
tet fogadja el (theoria selectionis naturalis). így a «teleologia 
biologica» csődöt mondott volna. Ámde mindezen bölcselők, kik 
ilyesmiket állítanak, azon igazsággal helyezkednek szembe, 
mely szerint a világban létező egységes, bonyolult és állandó 
rend megmagyarázására értelmes lény szükséges mint szülőok. 
(Ordo constans cornplicatus requirit causam per se.) Igazán fel-
tűnő, hogy ezen szembeötlő igazsággal mennyien helyezkednek 
szembe úgy az ókori, mint pedig a jelen bölcsészeti rendszerek 
követői közül. Úgy látszik, azért tagadják, mert nem akarják 
elfogadni, nem pedig, mivel belátták az ellenkező véleményt. 

Fontosabb számunkra tudni, mi a véletlennek és a szeren-
csének tulajdonképeni értelme. Ezen tulajdonképeni értelemben 

«Casus est ratio ponens ordinem inter mutidi elementa, nec datur ulla acti-
vitas finalis in anorganicis, sed phenonena anorganica producuntur éx casuali 
concursu atomorum nullám causam efficientem habentium». 

1 P. Schaaf S. J., Cosmol. 211. Opus manuscriptum. 
2 Knauth, «Reinke» Zufall. 



704 s z a r v a s m i k l ó s s . j . 

már Stagirites is meghatározta, úgyszintén Nagy Albert, szent 
Tamás és Scotus és sok más tekintélyes, filozófus. Egyik-másik 
érdekesebb meghatározást felhozunk. A véletlen tulajdonképen 
nem más, mint oly esemény, melynek okát mi nem ismerjük. 
Scotus definíciója nem nagyon világos, de a dolog lényegét 
mégis elmésen fejezi ki: «Casus est causa per accidens in iis, 
quae agunt ex determinatione naturae, ad quam raro sequitur 
effectus».1 Ezen meghatározás nem foglalja magában a szeren-
csét, de azt azért nem zárja ki. A szerencsét így határozza meg 
Scotus: «Fortuna est causa per accidens in iis, quae agunt ex 
electione, ad quam raro etiam effectus sequitur».2 A szerencse 
és a véletlen tulajdonképeni értelmét világosan és az emberek 
beszédmódjának leginkább megfelelően adja P. De la Vais-
sière J. S. J. filozófus által felállított meghatározás: «Casus dici-
tur de omnibus, quae fiunt ex concursu plurium causarum, 
quarum coniunctio est per accidens, saltem respectu cognitionis».3 

Meg kell azonban jól jegyeznünk, hogy a véletlennek 
ilyetén felfogása azt nem fejezi ki adaequate, hanem csak rela-
tíve, azaz viszonyítva a mi gondolkodásunkhoz. A véletlen, 
a szerencse ugyanis önmagában véve nem más, mint valamely 
ok (causa per se), amely, midőn működik, oly okozatot, ered-
ményt is hoz létre, melynek létrehozására, a mi ismereteink 
szerint nem volt képesítve, determinálva. 

így «Titanic» hajóóriásnak elpusztulását is a véletlen mű-
vének tartjuk. Ezen hajó 1912. év áprilisában Canadába indult, 
a nyilt tengeren azonban óriási jégheggyel összeütközött és négy 
óra múlva utasainak nagyobb részével együtt elsülyedt. Miért 
mondjuk épen ezt a véletlen művének, miért nem mondunk 
minden egyes eseményt véletlennek? Ezen felfogás a mi gon-
dolkodásunk végességéből és abból ered, hogy mi csak az okok-
nak egyik sorozatát vesszük tekintetbe, míg a másik sorozatot 
elhanyagoljuk vagy nem is vagyunk képesek észrevenni. Midőn 
tehát ezen szerencsétlen hajó a tengerre ment, a kormányos 
csak arra tekintett, hogy a megszokott vizi ösvényen maradjon 
és az úton kívül levő veszedelmes szirtzátonyokat elkerülje. Rövid 
időn belül ki akart kötni Canadában s azért rendkívüli sebes-

• 

1 Philosophia Scoti, Tomus III. prima pars physicae Sectio III. qu. 1. 
2 U. o. 
3 Cursus Philos, naturalis. 96. oldal, 74. szám. 
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séggel haladt előre, mely sebességgel meghatározott időn belül 
elérte volna célját. A kitűzött cél tehát a hajónak a túlsó par-
ton való kikötése volt; ámde az északi jeges vizekről roppant 
nagyságú jéghegyek úsztak bizonyos meghatározott sebességgel, 
amelyeket nem vettek észre, jóllehet észre lehetett volna venni. 
A jéghegy léket üt a hajón és így a hajó kitűzött célját nem 
volt képes elérni. Mi ezen összeütközést véletlennek mondjuk, 
mivel a mi ismeretünk szerint a hajó a jégheggyel per accidens 
ütközött össze. Jóllehet ezen összeütközés sem a hajónak, sem a 
jéghegynek természetével nem függ össze, sem azoknak lénye-
géből nem következik, mégis az okok természetéből kifolyólag 
és a körülmények folytán teljesen meg volt határozva és szük-
ségképen be kellett következnie. 

Ha tehát mi csak az egyik oknak működését vesszük tekin-
tetbe (például az úszó hajót vagy jéghegyet) és a másikat figyel-
men kívül hagyjuk, akkor az összeütközést szükségképen vélet-
lennek tartjuk. 

Ha pedig mindkét oksorozatot szemmel kisérjük; a hajót, 
mely bizonyos sebességgel a megszokott útján halad kitűzött 
célja felé, és a jéghegyeket, amelyek nagy erővel és sebességgel 
úsznak a hajó felé: akkor az összeütközést, a hajó elsülyedését 
nem a véletlennek tulajdonítjuk, hanem e két ok működésével 
teljesen meghatározottnak fogjuk mondani. 

Kissé máskép fogjuk fel a véletlent a kockajátéknál (Hasard-
spiele). A fogalmat körülbelül így alkotjuk: Ha a kockákat a 
játszóasztalra vetem, a kockák bizonyos rendben lehullanak az 
asztalra és ott bizonyos rendben elhelyezkednek. A kockáknak 
ezen sorrendjét meg nem határozott oknak tulajdonítom. Termé-
szetesen az ily módon fölfogott véletlen ens rationis cum funda-
mento in re. Az ilyen fölfogás onnan ered, hogy mi valamely 
határozott okot, mely a kockáknak ilyen elhelyezkedését hozta 
létre, nem ismerünk meg. Mégis valamely oknak kell lennie és 
van is, mely ezen helyzetet és elrendezkedést létrehozta, de ez 
előttünk teljesen ismeretlen. Ezen játéknál ugyanis mindenegyes 
vetés, mindenegyes kockának az elhelyezkedése teljesen megvan 
határozva a kockák nagysága, a kéz mozgása, az asztal helyzete 
stb. tulajdonságok által. 

A véletlennél tehát két vagy több ok (leginkább szülő-
okok, de lehet causa materialis és formális is) összetalálkozik, 
melyeknek mindegyike létrehozza sajátságának megfelelő ered-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 6 
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ményt és eközben az okok találkozásuk folytán oly eredményt 
is szülhetnek, melyek egyedül működésükből nem következett 
volna, de amely eredmény találkozásuk után elkerülhetetlen volt. 
Mindezt világosan és szemlélhetően tünteti föl a Titanic elsü-
lyedése. 

Félreértések és vitatkozások másik forrását az a viszony 
képezi, mely a véletlen és az okoknak célra való törekvése; 
a szülőokok, a természet törvényei közt létezik. 

Bergson, a jelen kor filozófusa ezen kérdés nehézségét így 
tünteti föl: «Értelmünk nagy kétkedésekkel küzködik, ha a vélet-
lent meg akarja határozni. Sem a szülőok, sem a célok a kere-
sett meghatározást nem képes megadni ; értelmünk majd a 
szülőok, majd a célok közt ingadozik és kétkedve töpreng.»1 

Fonsegrive azt véli, hogy aki a véletlent elfogadja, az el-
fogadja egyszersmind a szükségképeni cselekvés alól a kivételt, 
azaz eredményt minden ok nélkül. Szerinte természetesen csak 
szükségképeni cselekvés létezik, azért sem szabad akarat, sem a 
szabad akarattól bármikép is függő cselekvés nem létezik. Érve-
lésének körülbelül ez a veleje: «Ha szabad akarat létezik, akkor 
a véletlen is létezik, de nem szükségképen létezik a véletlen, ha 
szabad akarat nem létezik.» Ezen magyarázat természetesen elég-
telen, mert a véletlen létezik ugyan, de nem szükségképen függ 
össze az ember szabad akaratával, sőt ennek ellenére is sok 
dolgot a véletlen, a szerencse rovására kell írnunk, aminek meg-
történését semmi módon se kívántuk. 

Lange F. A., a materializmus híres történetírója, a véletlent 
teljesen tagadja és azt állítja, hogy véletlen nem létezik, mivel 
minden benső szükségességből történik. Ha azonban valaki el-
fogadja a véletlent, akkor azt mint a céloknak részleges tagadá-
sát kell felfognia.2 Vagyis a véletlen az eszes lények célra való 
törekvésének tagadásában, hiányában áll. 

Ehhez hasonló véleményen van Trendelenburg: «Ami vagy 
az emberek szándéka ellenére, vagy szándéka nélkül a célok 
működésében és a célok által befolyásolt cselekvésben történik, 
véletlennek nevezzük.»3 

Lange véleménye homályba van burkolva és kétségre ad 
1 De la Vaissièrenél idézve Cursus Phil, naturalis. 
3 Knauth «Reinke», Zufall. 
2 Eisler, Phil. Wörterbuch : «Quod vel contra intentionem vel sine inten-

tione hominum in actibus fine determinatis accidit, casus dicitur». 
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alkalmat. Trendelenburg meghatározása pedig igen szűk. Ezen 
meghatározás csak a szerencsére érvényes, a véletlent pedig ki-
zárja köréből, mert fogalma egy jeggyel többet foglal magában, 
mint a véletlen fogalma. A szerencse is véletlen, de nem minden 
véletlen szerencse. A véletlen ugyanis a Stagirites tanítása sze-
rint causa per accidens nemcsak olyan dolgokban, melyek az 
értelem működése és a szabad akarat elhatározása folytán tör-
ténnek, hanem olyan dolgokban is, melyek a természet törvényei 
szerint és által történnek. 

Egy másik modern tudós, Knauth,1 azon véleményen van, 
hogy a véletlen a természeti törvények alól csupán látszólagos 
kivétel, sőt valamely magasabb mód, melyen a természetnek 
szükségképeni cselekvései bekövetkeznek és megnyilvánulnak. 
Ezen eseményeket azért hivjuk véletlennek, mert ritkán történnek 
és nem állandóan, hogy azon eseményeknél érvényes törvényeket 
felismerhetnők. Azt állítja, hogy a véletlen és a rendes történések, 
cselekmények közt semmi objektiv különbség nincsen. A véletlent 
így határozza meg: «A véletlen két önállóan működő oknak 
nem állandó és nem egyforma összetalálkozása.» 

Mindazonáltal azt kell mondanunk, hogy objektív különbség 
van a két cselekvés közt. A véletlen események ugyanis nem 
történnek a természet törvényei szerint úgy, mint a többi ese-
mények. Nem azért nevezünk mi valamely eseményt véletlennek, 
mivel ritkán történik meg, hanem mivel ritkán történik meg ilyen 
vagy olyan ok által. Ellenkező esetben a nap- és holdfogyatko-
zásokat, mivel ritkán történnek, a véletlen rovására kellene írnunk. 
i-PÍgy a Titanic elsűlyedését is véletlennek mondjuk, nem azért, 
mert a hajó a nyilt tengeren pusztult el, hanem mert a jég-
heggyel való összeütközés által ritkán pusztul el hajó; a nyilt 
tengeren ellenben más okból igen gyakran pusztulnak el hajók. 
Azon okok, melyek a hajó pusztulását okoztak, nem voltak már 
természetüknél fogva ezen eredmény létrehozására determinálva ; 
nem voltak erre már természetüknél fogva rendelve, hanem a 
változó körülmények hozták ezt magukkal. És mivel a természet 
törvényei a dolgok lényegén alapulnak vagy lényegükkel szoro-
san összefüggenek, már ezáltal ki van minden olyan állandó ese-
mény zárva, mely állandóságának okát nem magában a dolog-
ban birja. Ezen állandóságnak alapját sem a jéghegyben, sem a 

1 Knauth «Reinke», Zufall. 
46* 
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hajóban nem találhatjuk föl, hanem hogy ilyen eredmény jöjjön 
létre, hogy a hajó elmerüljön, az a változó körülmények által 
van meghatározva. így tehát, mivel sem a dolgokban és azoknak 
lényegében, sem a változó körülményekben nincs meg az állandó 
és egyforma történésnek oka és alapja, azért a véletlen objective 
is különbözik a természetnek azon jelenségeitől, melyek bizonyos 
szabály, törvény szerint és épen ezért állandóan és egyformán 
történnek. 

Teljesen alaptalan az ellenvetés, hogy az akaratnak tényei 
is a véletlenhez tartoznak, mert ezek közt is megvan a különb-
ség, mely a véletlen és a természet törvényei közt fennáll. 
Az akarat működésében szabad és nincs alávetve azon állandó 
és egyforma cselekvésnek, mely a természet törvényeiből követ-
kezik. A szabad akarat tényei nem következnek ugyan szükség-
képeni következetességgel és állandósággal, de megvan az 
erkölcsi állandóság ezen cselekvésben is. Nem történnek ok 
nélkül, mert megvan úgy az objektiv ok, a cél és az indító ok, 
mint pedig a szubjektív, t. i. az akarat. Az akaratnak tényeit nem 
tudhatom ugyan fizikai bizonyossággal, de morális biztossággal 
már előre tudhatom, mily irányban fogja magát elhatározni az 
akarat. Ehelyütt érdemes lesz megemlíteni az összefüggést az 
akarat és a szerencse közt. Épen ezen összefüggés képezi azon 
jegyet, mely a véletlent a szerencsétől elhatárolja. Azon véletlen 
eseményt mondanak szerencsének (jó vagy rossz), mely akara-
tunktól némikép függ. A szerencse eltekint annak jóságától, 
mint a nem a fajoktól. Ha a létrehozott eredmény jó, akkor ezen 
eredménynek causa per accidense is jó. Innen a jó- és balsze-
rencse elnevezés. 

Még azon kérdés merül fel a kíváncsi kutatók előtt, mit 
nevezünk szerencsésnek vagy szerencsétlennek. Ezen kérdésre a 
legkönnyebben úgy felelhetünk meg, ha a közbeszédet meg-
figyeljük. Azon dolgokra nézve, melyek tőlünk nem függenek, 
nem lehet mondani, hogy fortunata vagy infortunata; szerencsés 
vagy szerencsétlen. Így például nem mondjuk a szépségről, egész-
ségről, nemesi címről, hogy szerencsések, mert ezek nem függ-
tek választásunktól. Ellenben szoktuk mondani, hogy szerencsés 
életpályát választott, mert ez épen választásától (electio voluntatis 
ac rationis) függött. Sem egy vagy két «szerencsés» vagy jó eset 
miatt nem mondanak valakit szerencsésnek: «Quia sicut una 
hirundo non facit ver, sic nee una beata dies hominem efficit 
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beatum.»! Ha valamely cselekedetem által oly eredményt érek 
el, melyet ezen cselekedetből kifolyólag nem reméltem, akkor 
ezen cselekedetet szerencsésnek mondjuk, pl. ha ellenségemet el 
akarom tenni láb alól és egy céltalan kődobás által megölöm, 
úgy az ellenség elpusztítását szerencsés véletlennek kell tulajdo-
nítanunk. Vagy ha valamely előre nem látott eseményből ki-
folyólag régen kívánt óhajom teljesül, az eredményt szerencsés-
nek mondjuk. így ha ellenségem orozva megtámad és karomon 
megsebesít; ezen seb folytán azonban megszabadulok fekélyem-
től, ezt szerencsésnek mondjuk. Meg kell még jegyeznünk, hogy 
a kártyázásnál a nyereséget filozófiai értelemben nem mondhat-
juk szerencsének, jóllehet a közbeszédben mindenki annak tartja. 
Kártyázásnál a nyereség azért nem lehet szerencse, mert a nyere-
séget iparkodunk elérni és nem szándékunkon kívül történik, 
a szerencse pedig szándékunkon kívül esik. A nyereség inkább 
kétesnek, mint szerencsének mondható.2 

Mindezekből világosan megérthetni, mit kell a véletlenről, 
a szerencséről és annak összefüggéséről az okokkal gondolni: 
A véletlen a materialisták felfogása szerint lehetetlen fogalom; 
tulajdonképeni értelmében pedig nem képez kivételt a szükség-
képen működő okok alól, sem a célszerűségre való törekvés nem 
áll útjában, sem a véletlen nem akadályozza meg a célra való 
törekvést, sem az eszes lényeknél, sem pedig a természetben. 
Aristoteles szerint a véletlen ugyanis a célszerűen (finalitate sive 
formali sive materiali) működő dolgok tevékenységével van 
összefüggésben. 

A természet törvényei alól sem képez kivételt a véletlen 
olyan értelemben, mint a csodáknál előfordul, mert a véletlennél 
minden a természeti törvények szerint és a természeti erők által 
megy végbe. Véletlen cselekvés ott történik, ahol az egyik ter-
mészetes ok a másikat természetes módon akadályozza műkö-
désében. 

Világos, hogy az abszolút értelemben vett véletlen lehe-
tetlen és nem lehet causa per se, azaz elégséges oka valamely 
állandó és általános rendnek, mert ez az oksági elvvel ellen-
kezik. Relatív értelemben vett véletlen pedig nem zárja, ki a 
célokot vagy más valamely ok közreműködését, mert csak re-
lativ értelme van, t. i. abszolút értelemben olyan ok, mint a 

1 Philosophia Scoti tomus III., I. p. Phys., sect. III. qu. 1. 
2 Cfr. Phil. Scoti torn. III. etc. 
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másik; csak ismeretünkhöz viszonyítva mondjuk véletlennek. 
Innen már kitűnik, hogy a véletlen és szerencse csak részleges 
okra nézve létezhetik, általános (universalis) okra nézve pedig 
nem létezik. így az angyalokra nézve is van véletlen, mert 
több dolog megeshetik akaratukon és tudásukon kívül. így 
az őrangyal azt sugallja kliensének, hogy menjen a temp-
lomba, de nem tudja, hogy az úton majd halálos ellenségé-
vel fog találkozni.1 Tapasztalatból tudjuk, hogy velünk sok 
véletlen és előre nem látott esemény történt már meg. De nem 
így van ez az általános okra nézve, mely oknak minden más ok 
alá van rendelve. Ezen általános ok a mindenható, bölcs Isten, 
aki a világot végtelen jóságából megteremtette és ugyanazon 
jóságával kormányozza is a világ végéig. 

így vélekedik az angyali Mester is: «Ha valamely részleges 
ok nem éri el okozatát, ez más részleges ok akadályozása folytán 
történik, mely ok az általános ok hatásköre alatt van.»2 Ámde 
a jó Isten közreműködik a másodrendű okokkal, melyek a vélet-
lent létrehozzák, tehát az Úr Istenben is van véletlen. Az Úr 
Isten közreműködik ugyan, de előre tudja és végtelen bölcse-
ségénél fogva látja is, hogy ez fog bekövetkezni. 

Mindenegyes dolog, ami van, minden, ami keletkezik vagy 
elenyészik, az isteni Jóság gondviselésének van alárendelve, mely 
mindent elrendez és semmit se bíz a vak sorsra és a kemény 
véletlenre.3 « Tua, pater, Providentia gubernat omnia, pertingens 
a fine ad finem,ab extremis coelorum ad ima terrarum; a supremo 
spiritu ad infimum vermiculum, fortiter et disponens omnia sua-
viter. Non fortuito atomorum concursu, aut elementorum acri 
conflictu,... emicuit in lucem (mundus), sed providentiae tuae 
consilio et vi.»4 

Kalocsa. Szarvas Miklós S. J. 

1 Cfr. Phil. Scoti ibidem. 
2 S. Th. S. theol. I. qu. 19., a. VI. c. : «Quodsi aliqua causa particu-

laris deficiat a suo effectù, hoc est propter aliam causam particularem impe-
dientem, quae continetur sub ordine causae universalis». 

3 Cfr. Id. I. qu. 22., a. 2. 
4 Leonardi Lessii S. J., De nominibus Dei. Libellus II., precatio I. ad 

providentiam divinam. 



II. FRODAbMI ÉRTESÍTŐ 

S Z E M E L V É N Y E K 
dr. Prohászka Ottokár: Vi lágosság a sötétségben cimű könyvéből. 

B) RÉSZ. 

(Az egesz nagyközönségnek szól. — Egy főpásztor atyai gondos-
ságából.) 

1. A házasságról. — 99. lap : «Az Úr Jézus a házasságban 
az Isten első intézményét mutatja be nekünk, aki ezt a fontos, 
az egész életre szóló frigyet külön megáldotta s egyházában 
szentséggé emelte». — 101. lap : «Uralkodjék, vezéreljen ben-
nünket a hit által felvilágosított ész s az ösztönt mérsékelni 
tudó erős akarat». — 192. lap: «Mit hozzon magával a házas-
ságba férj és feleség? Mindenekelőtt hozzon egészséget. Szív-
bajosok, rossznyavalyában, nagy ideggyöngeségben szenvedők, 
tüdővészesek (kivált ha mindkét fél szenved benne) . . . ne háza-
sodjanak. Ne házasodjanak össze (kivált közeli) rokonok. Második 
kelléke a jó házasságnak, hogy szivet vigyünk bele, vagyis erős, 
őszinte vonzalmat ; szóval : szeretniök kell egymást. A szerető 

jegyest ép ilyenkor megszállja az élet komolyságának érzete s 
a családalapítás örömét kisérik a megélhetés s a boldogulás 
gondjai. Ép úgy a szerető menyasszonyt az önálló háztartás 
kilátásai s a nagy hivatás, mely a keresztény anyaságban lép 
eléje, komolyabbá, törekvőbbé, munkásabbá teszi. — 107—109. 
lap: «A boldog házasság harmadik kelléke abban áll, hogy a 
leány és ifjú testi-lelki tisztasággal lépjenek az oltárhoz. Aki 
erkölcstelenné teszi az ifjúságot, az megöli a nemzetet. Aki 
erkölcstelen, léha élettel lazítja a házasság kötelékét: az föl-
kavarja az élet forrásait s megmételyezi lelkét ép úgy, mint 
vérét». — 110—111. lap : «A jó házasságnak negyedik kelléke.. . 
hogy a férj se ne sokat parancsoljon s feleségét szolgálójának 
ne tekintse ; hanem becsüljék meg egymást, mint két jóbarát. 
Legyen közös . . . a hitük, az örök élet reménye, az isteniszolgá-
lat». — 115—123. lap: «A boldog házasság ötödik kelléke: 
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a hitvesi hűség. Krisztus keresztjére tett kezekkel fogadják, hogy 
holtukig, semminemű viszontagságban el nem hagyják egymást. 
De híyeknek kell lenniök a házastársaknak... gyermekeik miatt 
is. Ha a szülők nem is adhatnak vagyont gyermekeiknek telkek-
ben és holdakban ; de adnak nekik jó nevelést, életrevalóságot... 
aminthogy szent igaz, hogy a sokgyermekű családban jobb a 
nevelés, kevesebb a kényeztetés, mint . . . az átkos, bűnös egy-
gyermekrendszerben ! Hogy az ilyen egygyermekrendszer (egyke-
kettőke) mily sötét árnyék a szülők lelkén s mennyi bűn s ter-
mészetellenes cselekedet telíti az ilyen családi életet: annak csak 
a jó Isten a megmondhatója ! Az anya keble, mely az élet for-
rása, tényleg: a gyermek koporsója lett . . . a halál lép ki belőle! 
A házassági kötelességek teljesítése néha nehéz lehet; de a 
házasság szentségének kegyelme (szentmalaszt) megsegít ebben is 
s a szeretet a terhet elviselhetővé teszi. Ha ketten vannak, akik 
támogatják egymást, a gondok s küzdelmek terhe könnyebb s 
az öröm még mélyebb s édesebb lesz!» 

2. Az igazi, mély vallásosság. — 125. lap: «Mi a vallásos-
ság? Az emberi léleknek Istennel való összeköttetése, mellyel 
ész és szív kapcsolódik Istenhez». — 126. lap : «Isten így szól 
hozzád : Nem vagyok én neked idegen : hisz én teremtettelek... 
még pedig azért, mert szerettelek... s azért most boldog légy 
(örökre)!» — 127. lap: «Ez -a vallásosság: a természetes ember 
vallásossága. Az értelem s a kedély mélységéből fakad a vallá-
sosság». — 130—131. lap: «Nekünk keresztényeknek a vallásos-
ságot az evangéliumból kell merítenünk. Szűz Mária s a szentek 
nekem csak annyira édesek, amennyiben az Úrjézushoz tartoznak 
s hozzá vezetnek». — 133. lap: «Első nagy áldása a vallásosság-
nak, hogy Istennel egyesít s ezáltal győzelmessé teszi az embert 
a mulandó és üres világ fölött . . . Nekem értékes, tartalmas élet 
kell s tartalmas akkor lesz, ha életem nem elmúlás, hanem mara-
dandó, örök élet lesz... ha életem nem üresség, hanem teltség, 
nem gyöngeség és tehetetlenség, hanem erő, jóság szépség 
lesz». — 134—135. lap : «Második nagy áldása a vallásosságnak, 
hogy ellentálóvá tesz bűn, romlás ellen». — 134. lap: «Harma-
dik áldása a vallásosságnak az, hogy aki Istennel egyesülve s 
belőle kiindulva s mindenben szeretetétől ösztönözve dolgozik, 
az ezzel az örökéletű öntudattal mindennek páratlan értéket ád ; 
mert bármi legyen is s bármily szerény foglalkozásban: érzi 
mégis a maga, Istenhez ragaszkodó s Istennel eltöltött lelkét s 
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annak értékét... s ettől függ az élet tartalma s nem a közvéle-
ménytől». — 136. lap: «Szántok, vetek, fát vágok, írok, dolgo-
zom, mások ügyeit intézem... de «az isten gyermekének» lel-
kületével. Megyek a szomszéd faluba, vagy ki a szőlőbe, a dül-
lőre ; az út nem rövidebb, de könnyű nekem, mert úgy megyek, 
akárcsak a Krisztus lépteit hallanám mellettem!» — 139. lap: 
«A vallásos lelkület mikép nyilatkozik meg (bennem)? Milyen 
lesz a vallásos léleknek belső istentisztelete?... «Istenem, én 
Uram s mindenem, imádlak!» «Uram, mit akarsz, hogy tegyek ? !» 
«Hálát adok mindenekért s elsősorban a: Krisztusért!» «Bánom 
bűnömet s bocsánatodat kérem!» «Könyörgök tehozzád, ma-
gamért és másokért !» — 143. lap : Kérj Istentől.. . erőt, jóindu-
latot, bizodalmat, szeretetet, bátorságot, állhatatosságot, türel-
met . . . s csak azután.. . esőt, jó termést, kenyeret». — 145—146. 
lap : «A templom a hitközség istentiszteletének, a nyilvános isteni-
szolgálatnak a helye. . . s az Úr azt akarja, hogy testvérek legyünk 
s egymást gyámolítsuk a társadalomban s ugyancsak azt akarta, 
hogy a hozzá vató viszonyban i s . . . testületet, közösséget képez-
zünk; ez a testvérület : . az anyaszentegyház. Jézus áldozata 
(a szentmiseáldozat) nem is egyesnek, hanem a hitközségnek, 
a (közönséges) egyháznak az áldozata». — 150. lap : «Csalódik 
az a vallásos ember, aki áhitatának értékét csakis az érzelmek 
édessége s melegsége szerint mér i . . . aki azt gondolja, hogy nem 
jól imádkozott, ha törekvése s összeszedettsége dacára nem jutott 
e l . . . édes érzések vigasztalásához». — 151. lap: «Nagy hiba a 
vallásosságban... az önfejűség, melybe azok esnek, kik szeretnek 
imádkozni, szeretnek elmélyedni; de a maguk feje szerint iga-
zodva, az anyaszentegyház szokásaihoz nem alkalmazkodnak. Az 
ilyenek misére nem járnak, a gyónást évszámra elmulasztják s 
az egyház istentiszteletéről azt tartják, hogy az csak külső forma, 
melyet elhanyagolni nem nagy baj !» — 152. lap : «Vallásos-
ságunk ne legyen üres forma, ne legyen puszta szokás és gép-
szerű; hanem legyen benne és minden gyakorlatában... szel-
lem és élet, lélek és erő». — 153—154. lap : «Legyen a Krisztus : 
vallássoságunk mestere s áhitatgyakorlatainknak irányítója. O jár-
jon és álljon előttetek, mikor Istent keresitek. Vegyetek részt a 
szentmisében úgy, mintha csak az utolsó vacsora termében tér-
delnétek előtte. Járuljatok a szentáldozáshoz úgy, mintha szent 
Testét az ő kezéből vennétek. Hallgassátok s olvassátok az evan-
géliumot úgy, mintha az. ő ajkairól hallanátok. Járuljatok a szent-
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gyónáshoz úgy, mintha maga Krisztus illetné s gyógyítaná lel-
ketek sebeit... s gyakoroljátok ezt mind. . . az anyaszentegyház-
ban, az egyház tanítása, vezetése, irányítása szerint. Áldozzatok 
úgy, mintha a katakombákban szent Pál (apostol) térdelne mel-
lettetek; gyónjatok úgy, mintha Magdolnával siratnátok bűneite-
ket; imádkozzatok úgy, mintha a középkor templomaiban szent 
István király vagy Árpádházi szent Erzsébet imádkoznék veletek. 
Legyen vallásosságtok mélységes, igaz . . . legyen katholikus... 
hogy azután... egészen krisztusi is lehessen !» 

3. A vallásos hit. — 156. lap: «A (valódi) kereszténység 
nem a száraz tudás, nem a terméketlen hit, hanem... tűz, szellem 
és élet. Nagy kegyelem a gyermeknek, ha szülője szülői buzgó-
sággal csepegteti a hitet lelkébe. Az anyák s az édesapák legye-
nek a családban... Krisztus apostolai. Mit használ tudni, hogy 
mi az Isten? kicsoda a Krisztus? mi a malaszt s az örök élet ? . . . 
Mit használ el is mondani... ha nincsenek meg (ezek) szivünk-
ben s ha még nem tapasztaltuk a valóságban... e hatalmakat h-> — 
160—161. lap: «Elsorvad a lélek, melynek... nagy tettei nin-
csenek; elsorvad a vallásos élet, mely. . . tenni elfelejt. Az első 
nagy tett, melyet a léleknek, a belső embernek meg kell tennie, 
az, hogy öntudatosan Isten elé lépve, magát, mindenét... az Ő 
föltétlen, korlátlan uralma alá hajtja... hogy lelkét s üdvét ke-
zeire bízza s mélyen átérzi : «En Istenem, én mindenem, kezdetem 
és végcélom, lehelletem s napvilágom... Utánad megyek s Téged 
követlek!»... «Az odaadás e tettét: hitnek hívjuk». —168—170. 
lap : «A másik nagy tett, melyet nem elgondolni, nem meg-
érteni, hanem megtenni kell : a lélek fölszabadítása bűneink tuda-
tától. Nekem a bűn nem szó és fogalom, hanem teher, mely alatt 
főisikít (fölsír) a lelkem; aggódva nézek körül s átérzem rette-
netes adósságomat; megborzong egész valóm az Isten fölségé-
vel szemben... aki az én bírám!-a — 172—174. lap: «A har-
madik nagy tett, mely reánk vár s melyet meg kell tennünk, ha 
nem szóval, de tényleg vallásosak lenni akarunk. Mindenikünk 
abban a tudatban járjon, hogy ő Istennek (fogadott) fia s váltsa 
ki a kereszténységet azzá a gyakorlati nagy tetté: Krisztus egy 
lett közülünk, hogy mindnyájan testvérei legyünk s hozzá hason-
lítsunk. A megigazult ember az újjászületésben... isteni hason-
latosságot ölt (magára), amit megszentelő'malasztnak hívunk».— 
180—185. lap : «Negyedik tette a vallásos léleknek: a teljes meg-
nyugvás Istenben s az a rendületlen bizodalom, mellyel lelkünket 
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s üdvünket kezére bízzuk. A Szentírás ezt így fejezik ki: «Legyen 
bizodalmad az Úrban teljes szivedből és ne támaszkodjál okos-
ságodra». (Példab. 3, 5.) Minden ember sírjára ezt írják: «I t t . . . 
nyugszik /» Az emberek töméntelen nagy számának életére pedig 
azt kellene írnunk: «Itt...nyughatatlankodik!» Föltétlenül adjuk 
meg magunkat az Úrnak s bízzunk benne . . . egész szivünkből ; 
bízzunk (szentséges) Vérében... ő lemossa lelkünk foltjait; bíz-
zunk kegyelmében (szentmalasztjában), ő erős és bennünk é l . . . 
hogy megsegítsen !» — 186—188. lap : «Az ötödik s a legnagyobb 
tett: az Isten iránti szeretet cselekedete ... az az édes valóság.. . 
hogy bírom az Urat szivemben... hogy átérzem s átélem, hogy 
O itt van nálam s hogy. . . én Őt szivemből szeretem! A szi-
vünk fölrebben s vágyik, vágyik. . . az örök, boldogító Szeretet 
után, mely a földi szeretetet le-, megtöri, sőt amely azt i s . . . 
tartósabbá s értékesebbé teszi, de amellett a léleknek az örök 
Jót s az örökre Boldogítót nyújtja». — 194. lap: «Mily csodás 
világ lesz az, ha az embereket átjárja majd a tudat, hogy . . . 
Krisztus él bennük s ha megszállja őket a vágy s az isteni erő, 
hogy ezt a krisztusi életet lehetőleg híven ki kell alakítanunk ma-
gunkban !» 

4. A vallásos erkölcs. — 201. lap : Az emberek mástól, 
kívülről várják az erkölcsi jót s a lélekfakadást s nem akarják 
megérteni, hogy azt nekik kell megtenniök s hogy arra önma-
gukból kell kimozdulniok». — 203. lap : «Nekem kell annak az 
«ezermesternek» lennem, aki nyomorúságomból egy kis menny-
országot — ahogy azt Krisztus hordozta magában — varázsol-
jak elő. Nekem kell annak a teremtő és alakító szellemnek len-
nem, aki kedvezőtlen környezetbe... szebb, jobb s melegebb 
világot tud beállítani; aminthogy azt Krisztus a zöldcsütörtöki 
álmatlan éjszakába vagy a názáreti műhelybe állította bele s 
hinnem kell erősen, hogy én azt birom s hogy én azt tudom s 
hogy a lelkemben van ahhoz erőm . . . csak ki kell azt ásnom 
s föl kell találnom». — 204. lap : «Ahogy a törvényben meg-
tudom az Isten gondolatát s akaratát, úgy veszem tőle egy-
szersmind az erőt e szent akaratnak terjesztésére». — 207. lap : 
«A természettörvényben én az Isten törvényére ismerek s lelki-
ismeretem szavát az engem kötelező Istennek akaratául veszem». — 
208. lap : «Az evangéliumban a törvény már nemcsak törvény, 
hanem szellem és lélek, tehát... szereteh. — 209 lap : «Krisztus-
ban az erkölcsi törvénynek s jóságnak a legbiztosabb s a leg-
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tüzesebb kifejezését látjuk s megóvjuk lelkünket a kételytől s 
jellemünket az ingadozásoktól». — 215. lap: «Mikor a jóságnak 
s a törvénynek megtaláltuk az eredetét az Isten szent akaratá-
ban: ugyanakkor s ugyanott megleljük az erőt is, a kedvet és 
buzdulatot is, hogy a jót megtegyük s a törvényt készséggel tel-

jesítsük». — 222. lap ; ilstenivé kell tenni a világrend eszmé-
jét ; isteni jóságot s isteni akaratot a törvényben tisztelnünk: ez 
megfogja majd akaratunkat, ez tüzeli majd a lelkünket, hogy el 
ne eresszük s el ne áruljuk semennyiért». — 226. lap : «Az 
erkölcsben van hasznosság ; de nemcsak az van, hanem (annál) 
több van benne! Nekünk nem szabad (egyesegyedül) & hasznos-
ságnak szempontjára helyezkednünk, mikor az erkölcs tisztele-
tére s föltétlen szolgálatára akarunk... nemzedékeket nevelni».— 
227. lap: «A mérték s a törvény hal ár ózza meg azt, hogy mi 
hasznos, mi nem ; s az határozza meg azt is, hogy mit kell tenni 
s mit nem szabad tenni, akár hasznos, akár káros legyen valami 
itt és most. Neveljük magunkat és gyermekeinket az erkölcsi 
parancsban rejlő isteni akaratnak föltétlen hódolatára s ne azt 
nézzük, hogy hasznos-e nekünk, vagy hogy jó üzletet csinálunk-e, 
ha megtartjuk (azt)?!» 

5. Az ifjúság erkölcsi nevelése. — 234. lap : «Szülők, tegye-
tek róla, hogy dolgozzatok gyermekeitek lelkén s óvjátok őket, 
igazítsátok el őket úgy, hogy az erkölcs útján járjanak s ez ál-
tal . . . Jézushoz jöjjenek». — 235. lap: «A jó szülök figyelme 
kiterjed arra, hogy a családi ház, a maga rendjével, csínjával, 
tisztességével... alkalmas környezete legyen az ébredő s fejlő 
léleknek». — 236—237. lap: «Tanítsuk a gyermeket tiszteletre, 
fegyelemre s önmegtagadásra... az erkölcsi renddel s Isten 
parancsaival szemben, hogy folyton hallja, hogy van, amit sza-
bad tenni s ugyanakkor lássa, hogy azt nem teszi m e g . . . sem 
az apa, sem az anya : tehát neki (a gyermeknek) sem szabad». — 
239. lap : «Legyen gondunk arra, hogy a ponyvairodalom, a rossz 
könyvek, újságok s iratok meg ne fertőzzék s a szenny irodalom 
be ne piszkolja lelkét». — 241. lap: «Hozzuk a gyermekvilágot, 
az ifjúságot Krisztus Urunknak közvetlen közelébe, állítsuk Őt 
gyermekeink szemei elé s hozzuk erkölcsiségüket, jellemüket, 
kísértéseiket s küzdelmeiket... eleven, szoros kapcsolatba Jézus-
sal, hogy a bűn ellen... Jézusért küzdjenek, hogy az erényt... 
Jézusért gyakorolják, hogy a jót... Iránta való szeretetből tegyék 
s erkölcsi életüknek vonzó s ragyogó indítóoka... Jézus legyen». — 
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242. lap : «Ez a jó, vallásos nevelés, mely Istentől való füg-
gésünk és felelősségünk tudatát fejleszti bennünk s amely rásegít, 
hogy. . . Isten közelében érezzük magunkat. . . hozzá fohászkod-
junk s belőle erőt merítsünk». — 245. lap : A gyermekeknek 
nemcsak könyv nélkül kell megtanulniok a kátét; hanem gyako-
rolniok is kell a hitet s élniök is szerinte». — 247. lap : «Enged-
jétek a gyermekeket én hozzám... (Jézushoz) jönni, szentségeim-
ben, nevezetesen: a penitenciatartásban s az Oltáriszentségben 
s én megszentelem a gyermeki sziveket, bajvivásra szoktatom s 
avatom őket s kifejlesztem bennük.. . a természetfölötti, tiszta, 
nemes életemet». — 252—254. lap: «Az ifjúság nevelése... 
a szülői ház, az iskola s az egyház feladata. E három tényező-
nek tehát kezet fogva.. . Krisztus számára meghódítanunk az 
ifjúságot. Használják föl az eszközöket s állítsuk bele a nevelés 
munkájába... az isteni erőket, hogy biztosíthassuk gyermekeink-
nek. . . Isten kegyelmét, a jó erkölcsöt, a tiszta szivet... melyben 
Jézus lakik!» 

Vinga. (Vége.) Németh Sándor. 

Luttor Ferenc: A római via nomentanai szent Ágnes egy-
ház. (Régészeti tanulmány.) Kiadja báró Hornig Károly bibor-
nok, veszprémi püspök. Veszprém, 1916. Egyházmegyei nyomda. 
4. r. 161 lap, 1 levél, 10 magyarázó képpel. 

Boldog emlékű X. Pius pápa az 1914. május 28-án tartott 
titkos konzisztoriumban báró Hornig Károly veszprémi pü>pök-
nek bíbornoki egyházul a római via nomentanai szent Ágnes-
egyházat, köznyelven S. Ágnese fuori le mura templomot ado-
mányozta. A keresztény tudomány és művészet fejedelmi part-
fogásáról általánosan ismert bibornok megíratta római egyházá-
nak történetét és régészeti munkákban szűkölködő újabb irodal-
munkat értékes termékkel ajándékozta meg. A szép föladatot 
egyik törekvő fiatal papjára, Luttor Ferencre bizta, aki ép azon 
időtájt három éven át Rómában tanulmányokat folytatott s ezen 
föladatát ügyesen oldotta meg. 

Szent Ágnes Róma egyik védőszentje, kinek tisztelete 
máig rendkívül népszerű az örök városban. Heroikus példája a 
keresztény szüzesség apotheozisa, amelynek harmatát évszázadok 
viharai sem voltak képesek elűzni. Történeti egyéniségéből csak 
a név maradt és vértanúságának ténye, amelyet a legendákból 



718 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

és hagyományokból kiolvaszthatunk az V. századi parenetikus jel-
legű Gesta nyomán. Vértanúsága Diokletián császár korába esik. 
A nemes származású szűz — a szent Ambrus, Damazus, Pruden-
tius és Ágoston műveiben visszatükröződő hagyomány szerint — 
12—13 éves volt, amikor 305. január 21-én, amint Allard P. 
megállapította, Krisztusért vérét ontja. Kereken visszautasítja a 
pogány házassági ajánlatot; önként vállalja a vértanúságot; még 
szeméremérzetének megszégyenítése sem riasztja vissza. Krisztus 
e szeplőtelen jegyesét hitéért lefejezték, nem tűzhalállal végez-
ték ki. Szent Ágnes életébe és vértanúságába a Gesta szerint 
belekapcsolódik szent Emerentiana szűz vértanúságának legendás 
elbeszélése (22—24. 11.) az V—VI. század keresztény népének 
hitéből. A szülők látomása az aranyüvegek ábrázolásából csillan 
föl, amely Ágnest Mária oldalán, vagy Krisztus és szent Lőrinc 
között tünteti föl. A szimbolikus korona is ott szerepel mellette; 
de a bárány még a VII. századi apszismozaikon nincs. Ugyan-
csak a Gesta kapcsolatba hozza még Konstantinával, Nagy 
Konstantin leányával is, aki Ágnes sírjánál kapta vissza egész-
ségét. 

Szent Ágnes legendája a magyar kódexekbe is belejutott: az 
Érdy-kódex a Gestát fordította le (28—34. 11.); a Cornides-kódex 
a Legenda aurea vonatkozó részét közli, a Debreceni-kódex 
pedig Temesvári Pelbárt predikációs gyűjteményéből meríti 
adatait. 

A munka hagiografiai része alapozza meg a régészeti ada-
tokat, amelyeknek egybefűzése Luttor dicséretes szorgalmának 
élvezetes eredménye. 

Szent Ágnest családi hypogaeumban temették el, amely 
nagy tiszteletének középpontjává lett. Itt áll manapság is egy-
háza és mellette a lateráni kanonok-rend háza. A via Nomentana 
mentén — a porta Piától kb. 21/2 kilométerre — épült szent 
Ágnes tiszteletére e templom eredeti sírja fölé, amelyet a költői 
művek és martyrologiumok egybehangzó adatai mind ide helyez-
nek. A családi telket, ahová szentünket temették, a régi leírások 
szerint egyik oldalról a via Nomentana, a másikról a vicolo 
Filomarino szegélyezte. A sír körül csakhamar coemeterium 
keletkezett katakomba-rendszerben. Nagyon kár, hogy Luttor e 
katakombát csak kritikailag vizsgálja fölül, de részletesen nem 
ismerteti. A síremlék fölirata a nápolyi Museo Nazionale birto-
kában van (38—65. 11.). 
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Az eredeti sír fölött épült egyház alapítója Konstantina, 
akinek ezen áhítatos tényét a Qesta csudás gyógyulásával indo-
kolja. Közelében emeltette saját mauzóleumát is. Egyházalapítá-
sának főbizonyítéka az acrostichon, amely a Prudentius-kéziratok-
ban maradt fenn. Amikor Liberius pápa (352—366.) száműzetése 
után ott tartózkodott, ennek megörökítésére márványemléket 
állíttatott. A liberiusi oltár előlapját márványlap alkotta a szent-
képével. A hajóba került Damazus pápa föliratos táblája (elo-
gium), amely ma a lépcsőzet falába van beillesztve. 

A konstantinai egyházon Symmachus pápa (498—514.) 
nagyobb szabású javításokat végeztetett, amelyeket a Liber 
pontificalis szűkszavú adatai szerint a talajvíz átszivárgása, az 
építőanyag rossz minősége s az idők háborús mostohasága 
következtében beállott gyors romlás tett szükségesekké. Ezen 
korban az egyház évi jövedelme kb. 8500 koronára becsülhető. 
Liturgikus célra gazdagon fölszerelték. Az V. század derekán 
már virágzó női kolostor állott mellette. A lelki szükségleteket a 
Vestina bíbornoki egyház joghatósága alatt a IV. régió papjai 
látták el. Baptisteriuma a IV. század utolsó évtizedei előtt nem 
létezett ; de már az V. század elején fönnáll. Nem más, mint 
Konstantina mauzóleuma, amelyet e célra Siricius pápa (384—399.) 
alakíttatott át. Szent Ágnes egyháza a VI. században a góthok, 
majd a langobardok betöréseinek pusztításait megszenvedte. 
Másfél század sem telt bele, hogy új formát öltött. 

I. Honorius pápa (625—638.) szent Ágnes egyházát telje-
sen újjáépíttette, amely mű a klasszikus művészetnek utolsó 
színpompás megvillanása. E bazilika ma is áll, bár a későbbi 
századok lehellete meglátszik rajta. A Liber pontificalis és az 
Itinerariumok följegyzései elragadóan beszélnek róla. A méretek 
pompás részarányai emelik a háromhajós bazilika becsét, amely-
nek hosszúsága 30-80, szélessége 18, magassága 19'50, most a 
kazettás mennyezet következtében 17 méter. A középhajó mérete 
9'50 méter. Az emporiumok a templom mély fekvéséből magya-
rázhatók; főbejáratul a bronzkapuhoz a via Nomentana szint-
jéről a nagy lépcső 45 fokkal szolgál, mivel Honorius építke-
zése is földbe mélyített volt. A nehézkes architrav-rendszer 
helyett az archivoltok alkalmazása könnyedséget vitt a bazilikaba. 
Honorius meghagyta a sírt érintetlenségében, de a confessiót 
ezüst lapokkal fedette; föléje aranyozott ércből «csodás nagy-
ságú» ciboriumot állíttatott. Az oltárt négyújjnyi porfir lap alkotja. 
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A honoriusi templom márványdísze az oszlopok és az apszis 
falborítása. Az apszis-mozaik, amelynek közepén szent Ágnes, 
balról Szilveszter, jobbról az építő Honorius pápák elevenség-
gel ábrázolt képei tündökölnek, nagyon különbözik minden más 
késői római mozaiktól a tónus és a technikai kivitel meglepő 
finomságával. Az apszis mélyedésébe illesztett püspöki szék ele-
jét s oldalait márványlapokkal borították be. Az ambók, amelyek 
opus cosmatikumban készültek, ma nincsenek meg. A márvány-
kandeláberek közül is csak egy fönséges művű maradt ott; 
évenkint a húsvéti gyertya áll rajta. Régente öt volt, amelyek 
Konstantina szarkofágja mellől származtak. A bazilika mennye-
zetét Honorius korában nyitott gerendázat alkotta, falmezőit 
pedig valószínűleg festmények ékesítették. Innen maradhatott 
hátra ma a padláson látható ornamentika. Ablakai fából készül-
tek, amelynek köralakú nyílásait Mária-üveggel fedték be. Pad-
lózata márvány volt ; sok márványemléket illesztettek bele. Külse-
jére köröskörül a földtömeg nyomása nehezedett, csak a XVII. 
században szabadítják ki a földrétegből. A mai campanile zömök 
alsó része az egyházzal egykorú. 

A kolostor lakói majd nő, majd férfi szerzetesek voltak, 
míg IV. Sixtus pápa 1471-ben a S. Pietro in vincoli egyházba 
be nem kebelezte; azóta a lateráni kanonokrendé. 

Szent Ágnes egyháza a pápák állandó gondoskodását élvezte ; 
mindig helyreállították, valahányszor a háború borzalmai meg-
fosztották ékességeitől. V. Pál pápa 1615. junius 15-én maga 
helyezte szent Ágnesnek és szent Emerentianának a főoltár alól 
megvizsgálás végett kivett ereklyéit vissza az általa készíttetett 
ezüst urnába. IX. Pius pápa 1855-ben — szerencsés megmene-
külése megörökítésére — nem csupán emléktáblát rendelt, hanem 
a templom restaurálását is végeztette, amely a Honorius-féle 
konstrukciót teljesen tiszteletben tartotta. 

X. Ince pápa 1654. október 5-én szent Ágnes templomát 
Titulus S. Agnetis in cryptis Agonis néven bíbornoki egyházzá 
emelte, noha a falakon kívül fekvő, coemeterialis egyház a római 
gyakorlat szerint nem szokott bíbornoki cím lenni. A nagy le-
járat végén a keresztelő kút fölött elhelyezett márványtáblába 
vannak vésve a volt tulajdonos bibornokok nevei, akiknek sorá-
ban Farnese, Visconti, Borromeo, Lavigerie és Kopp ragyog-
nak föl. 

Róma egyik közkedvelt templomának érdekes múltja tárul 
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elénk a veszprémi egyházmegyei nyomda által dicséretes csín-
nal kiállított munkában, amelyet ügyesen hordott össze és írt 
meg Luttor használt forrásmunkái nyomán. Jubaru, Sainte Agnes 
d'après de nouvelles recherches, Paris, 1907., és Artnellini, 11 
cimitero di S. Agnese, Roma, 1880., megállapításait azonban itt-
ott helyesbíti a múlt évtized elején Kopp bibornok költségén 
végzett legújabb ásatások adataival. Noha az első templom 
méreteinek és szent Ágnes sírjának kérdése végleges megoldást 
csak akkor nyerhet, ha az ásatásokat tovább folytatják, Luttor 
az eddig elért eredményeket elismerésre méltó szorgalommal 
összegezi. 

Budapest. Lukcsics József dr. 

Könn József, Légy férfi! Fordította és kiadta az esztergomi 
szent-benedekrendi kath. főgimnázium Mária-kongregációja. Esz-
tergom, 1914. 132 lap. Fűzve 50 fill., kötve 75 fill. 

Az esztergomi főgimnáziumi Mária-kongregációt a legna-
gyobb dicséret illeti, hogy Könnek ezt a kis művét lefordította 
s az ifjú férfivilágnak olcsó pénzen egy alapos könyvecskét ad 
a kezébe, amelyben az emberi élet egyik legégetőbb kérdése : 
a nemi kérdés nyer alapos, túlzástól ment és teljesen gyakorlati 
tárgyalást. 

Igaz, hasonló könyvünk van már egy-kettő. Első sorban 
Temming kitűnő műve: Sexuális élet és a férfivilág; azután 
Foerster, A nemi élet etikája és pedagógiája ; Oood Pál, Erkölcs 
és erő. Mind a három fordítás. Mégis Könn kis művének az a 
nagy érdeme, hogy úgyszólván magából az életből nő ki. Szer-
zője az ifjúsági egyesületek vezetője. Mint ilyen, alaposan ismeri 
a fiatal ember lelkét. Nem édeskés, kisasszonyoknak való gon-
dolatok csendülnek meg kis művében, hanem tartalmas, mélyen 
zúgó harang szava. Ami imponál. 

Élned kell ! Élni annyi, mint erősnek lenni, növekedni, éle-
tet adni másnak! Ez a bevezetés. Utána rögtön az önnevelésről 
szól s ezt mint föltétlen szükséges, de egyszersmind kedves, 
szeretetreméltó dolgot mutatja be (15). Következik a tisztaság s 
a tisztátalanság bemutatása. Előbbi életerőssé, vidámmá, hívővé 
tesz és örökre megdicsőít (16—20.) Utóbbi lealacsonyít, meg-
gyengíti a lelket, veszélyezteti a hitet (20—40). Bemutatja a 
csábító rettenetes felelősségét testi, lelki téren (41). Okosan meg-

Religio, h i t tud . és bölcs, fo lyó i ra t . 4 7 
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jelöli a bűnre vezető sok eszköz közül : a rossz olvasmányt és 
az alkoholt (51). A tisztaságra vezető eszközök közt megjelöli 
az akarat természetes erősítését, bátorítását, hogy a fiatal ember 
a többinek gúnyjával, ajkbiggyesztésével ne törődjön. Ne legyen 
gyáva! S legyen munkás. Ne henyéljen (55—61). De megjelöli 
a még fontosabb természetfölötti eszközöket is : Imádkozzál ! 
Gyónjál ! Bízzál ! (62—73). Szerény nézetem szerint a legelső és 
teljesen természetes eszköz: a bűnalkalom elkerülése. Enélkül 
bizony a többi nem ér semmit. A második pedig, hogy ne 
támaszkodjunk a mi híres természetes erőinkre. Mert bizony saját 
tapasztalatunk szerint sokszor fölsültünk velők. Mindenesetre 
kell edzenünk akaratunkat természetes lélektani módon is. És 
ezt különösen mostanában nagyon kell hangsúlyoznunk. De 
ebben a dologban: sufficit tibi gratia mea! (Kor. II. 12, 9.) 
Egy csöpp isteni segítség többet ér. És enélkül azt hiszem senki 
sem élhet tiszta életet. Különösen ma, amikor minden épen az 
ellenkezőre csábít. Dacára a háborúnak. Sőt talán épen azért. 
A katonák közt dühöng a bujakór. Vannak, akik szórakoztatás 
címén irodalmi incentivumokkal látják el őket. 

Ezt a kis könyvet millió példányban kellene kinyomatni. 
Talán rövidített kiadásban. És kezökbe juttatni bakáknak, tisztek-
nek egyaránt Fronton és kórházban mindenütt. Az «ismeretsé-
gek» (85), a szerelem tárgyalása (88—124) de sok lelket térítene 
a jó útra. Ha ugyan kézbe vennék. De hogy igazán korszerű a 
téma, az bizonyos. Égetően korszerű! Megérdemli a buzgó ter-
jesztést. 

Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor. 

P. Pohlinger N, Bekény: Mi az igazság? Kolozsvár. Szent 
Bonaventura-könyvnyomda. 1914. 12-edrét, • 261 1. Ára 3 K. — 
Kapható a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében. 

Intelligens tertiáriusok előtt elmondott 30 konferenciabeszéd 
a könyv tartalma. A hívő lélek élvezettel fogja olvasni szellemes 
fordulatait, virágos, emelkedett hangú stílusát; meggyőződését 
szilárdítani fogják a bővebben tárgyalt Istenérvek, örökkévaló-
ságba vetett reményét erősítik a lélek léte mellett felsorakozta-
tott bizonyítékok és lelki olvasmányul használva, isteni szeretetét 
fokozzák s az ellanyhulástól óvják a szívből jövő és szívreható 
lendületes részletek. 



723 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

A fejezetek címei a mai divatos eljárás szerint szellemes 
kérdésekből és színes képekből vannak összeróva és csak üggyel-
bajjal hámozható ki belőlük a könyv egyébként logikusan fel-
épített tartalma. Olvasás közben hét főtéma bontakozik ki előttünk : 
Isten teremtett minket; kinyilatkoztatással sugallja, hogyan tisz-
teljük és szolgáljuk őt; Krisztus a kinyilatkoztatás teljessége, 
a világtörténelem középpontja; az Egyház a köröttünk tovább 
élő Krisztus ; Egyházunk főkincse az Oltáriszentség ; nagy eszkö-
zünk a Mária-tisztelet; igazi hazánk a mennyország. 

Aki Prohászka püspök műveit ismeri, mindjárt látni fogja, 
hogy a szerző az ő követői közé tartozik, anélkül, hogy szolgai 
utánzója volna. Szorgalmasan forgatta továbbá Szuszait és Bou-
gaud-t, de a forrásai között felsorolt Hettinger alapossága és 
mélysége már kevésbbé észlelhető nála. 

A szerző nem tartotta eléggé szem előtt, hogy nyomtatott 
könyvben a tartalomra nézve nagyobb alaposságot, a stílusban 
sokkal gondosabb választékosságot vár az olvasóközönség, mint 
a gyorsan röppenő beszédekben a hallgatóság. Napoleon beszél-
getéseinek hitelessége nem olyan, hogy nagyobb mértékben 
lehetne használnunk. Továbbá akadémikus műveltségű körökben 
Tangl, Méhely, Jendrassik professzorok előadásai és a Természet-
tudományi Társulat közleményei alapján Ostwald energetikus 
elmélete nagyon el van terjedve és így ebben a nekik szánt 
műben nem lett volna szabad teljesen mellőzni. 

Általában nagyon ajánlható a művelt körökben forgó lelki-
pásztoroknak, hogy a modern filozófiai irányokkal jobban ismer-
kedjenek meg. Erre a célra kiválóan alkalmas O. Külpe mün-
cheni egyetemi tanár «Einleitung in die Philosophie» c. műve, 
mely ötven s egynéhány irányt sorol fel és birál, míg a mi szo-
kásos könyveink alig egy párat említenek. 

Pohlinger nyelve átlag igen szép, magasan szárnyaló, csak 
néhol ütközünk meg az egész könyv hangneméhez nem illő, 
túlságosan népies kifejezésen. 

A kiállítás csinos, a Szent Bonaventura-nyomda haladását 
jelzi ; de a második korrektura a számos értelemzavaró sajtóhiba 
miatt igen kívánatos lett volna. 

Intelligens katonáink számára kellemes és jótékony hatást 
gyakorló olvasmány az egész mű, bár minél több példány jutna 
kezeik közé. 

Budapest. Dr. Mester János. 
47* 



III. VEGYESEK 

C O R P U S C A T H O L I C O R U M . 

Quellen zur Geschichte der religiösen Bewegung in Deutschland 
von 1500—1563. 

I. Mondjon bárki bármit: tény, hogy Németország az em-
beriség kulturtörekvéseinek élére küzdötte fel magát. 

Az ily vezető helyzet, ez a hegemónia a kulturában, a világ-
történelem tanúsága szerint, nincs sem helyhez, sem nemzethez 
kötve. A századok folyásában egyik országból a másikba, egyik 
nemzettől a másikhoz száll át s Európának nyugati részén — 
keletije mintha tespedésre volna kárhoztatva — majd az európai 
Földközi-tenger, majd az Atlanti-óceán partjain rak magának 
fészket, hol rövidebb, hol hosszabb időre. Elvitathatatlan tény, 
hogy az a kultura, mellyel az ó- és újkor összes legműveltebb 
pogány népeit felülmúljuk, nálunk báró Eötvös József, másutt 
más kutatók megállapítása szerint, mind a keresztény vallás indí-
tására vezethető vissza. Kölcsey pedig, ez a magasan szárnyaló 
magyar filozóf elme, nagy erélyességgel hangsúlyozta annakide-
jén a specifikus magyar világnézet számára oszlopos igazságul, 
hogy az európai civilizáció bölcsőjének a helye összeesik a 
katholicizmus bölcsőjének a helyével, mert mindakettő — egy: 
Itália, melynek szellemi középpontja, éltető és minden mozgást 
maga körül forgató napja — a pápaság. 

Ez — már csak b. Eötvös és Kölcsey tanúságánál fogva is — 
korántsem valami szűkkeblű klerikális ábrándozás és nagyzolás, 
hanem a világesemények folyásában megingathatatlanul álló 
sziklaszilárd valóság, a világtörténelem megállapításaiban, a maga 
létére nézve, minden kétséget kizáró tény. 

Olaszországból egy időre Spanyolországra, majd nemsokára 
Franciaországra szállt át az európai kulturában való hatalmi 
vezetés dicsősége. Anglia a spanyol világuralom legyűrésével 
kezdte magához ragadni ezt a vezetést. Teljesen kezébe kaparin-
totta pedig akkor, midőn a nagy forradalomtól feldúlt s a nagy 
Napoleonban dicsőségének pünkösdi királyságában megfürdött 
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Franciaországot, Porosz- és Oroszországnak, valamint Ausztriának 
eszközül használásával, a maga lábai elé teperte le. Ez a mér-
kőzés, ez a bukás egyfelől, és érvényesülés másrészről, egyetemes 
európai háború keretében folyt le. 

Most valóságos világháború borzalmai közt látjuk az angol 
világuralmat s kulturai vezetést, soha eddig nem hallott aljas 
eszközökbe való kapaszkodással, küzdeni a világuralom s a mű-
velődési haladás élére kerülő Németország ellen. 

Két világ küzd ebben a háborúban egymás ellen. Egyfelől 
áll a minden hamisságban és embertelenségben megrokkant 
eddigi angol hegemónia, amely polypkarjaival szorítja magához 
földgömbünk minden tengerét s tengeri uralmának erejével föld-
tekénk minden részét, cinkostársakul fogadva magához eszközök-
nek nyugati és keleti Európa minden hozzáillő, macchiavelliánus 
gonoszságban született vagy megvénült államait és államocskáit. 

Másfelől áll a minden erő és tehetség érvényesülése ért lel-
kesedve küzdő Németország, a maguk létjogáért és jövőjükért 
emberségesen küzdő szövetségeseitől, Anglia és cinkostársai 
részéről soha nem sejtett erővel meggyarapítva és Angliával 
szemben világuralomra emelkedve. 

A végeredmény ebben a világküzdelemben, a már harmad-
éves küzdelem sikereinek alapján, igazán nem lehet kétséges. 

Hanem hát, ugyan mit akar ez a világháborús bevezetés 
ebben a bibliográfiái cikkelyben, kérdheti itt esetleg valaki. 

Azt akarja jelezni, hogy Németországban az emberi szellem 
csakugyan a csúcspont felé törtet előre, háborúban, munkában, 
vagyonban, erkölcsben, tudományban. 

Az a tudományos és irodalmi vállalkozás ugyanis, melynek 
mibenléte e cikkely homlokára kitűzött címben elég világosan 
van kifejezve, kétségtelenül igen alkalmas a dolog természeténél 
fogva is, a tervezők és tudományos munkára vállalkozók szán-
déka szerint is, dűlőre segíteni Németország egy igen nagy, 
századok óta függőben levő kérdésének megoldását: azt, hogy 
kit s. mit illessen meg Németországban a szellemi fensőbbség 
s ebben, névszerint a vallási téren, a hegemónia joga és dicső-
sége: a katholicizmust-e, vagy a protestantizmust? 

Mert vizsgáljuk csak meg, mit akar ez az új német katho-
likus tudományos és irodalmi nagyszabású vállalkozás? 

Németország és Ausztria németajkú lakossága, vallására 
nézve, köztudomás szerint, két, körülbelül egyenlő létszámú 
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félre oszlik meg. Magában a Németbirodalomban a többség 
protestáns; Ausztriában ellenben a katholikusok vannak több-
ségben. A két különbözet egybefoglaltan, katholicizmus és pro-
testantizmus között egyenlő megoszlást tüntet fel. Vallás tekin-
tetében a németség megoszlásának ez a tényállása. 

A protestáns fél, ami a vallástudományok mívelését illeti, 
kétségtelenül igen bokros és hatásra nézve jelentékeny tevékeny-
séget fejtett ki a múltban s fejt ki jelenleg is. Volt idő, a XVIII. 
században, mikor a németajkú országok egyes kath. hittudományi 
intézeteiben a theologiai tudomány hihetetlenül elfajult, mert a 
protestáns theológia uszályhordozójának szerepére sülyedt le.1 

A würzburgi egyetemen például protestáns tankönyveket rendelt 
vezérfonalul az illetékes püspöki hatóság. Ahol nem protestáns 
szerzőtől származott a tankönyv, ott katholikus nevű emberek, 
fölszentelt katholikus papok, protestáns elvek szerint tanítottak 
hittudományt. Ezeknek dogmatikában, morálisban, egyházjogban, 
lelkipásztori tudományban vezető elvük a Rómától való elrugasz-
kodás volt, vagy amint a bécsi hittudományi kar történetírója 
zamatos németséggel mondja : főelv vala «Freiheit in der Lehre 
von den ungeheuren und ärgerlichen Anmassungen... des römi-
schen Hofes.»2 Valóságos felfordult világ volt ez a katholikus 
hittudományban, de magában a katholikus egyház életében is, 
ahol ez a felfordultság, a XIX. század elején, a bécsi kongresszus 
alkalmából végső erőfeszítéssel oda törekedett, hogy Németország 
katholikus és protestáns fejedelmei, összeállva, katholicizmusból 
és protestantizmusból német nemzeti egyház neve alatt valami 
keverék keresztény vallást csináljanak Németország külön hasz-
nálatára, az őslutheránus elv — «in odium papae» — nagyobb 
dicsőségére.3 

A dekatholizáció ez utolsó támadásának visszaverése után 
valóságos renaissance, megújhodás és újjászületés következett be 
Németországban, eleinte szórványosan és lassú menetben, a XIX. 

1 Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik. I. 456. Hergenröther, 
Kirchengesch.3 III. 459. s k. V. ö. Breznay, Clavis Theologiae morális. 
I. füz., 43. I. 

2 Wappler, Oesch. der theol. Facilitât der k. k. Universität zu Wien. 
260. lap. 

3 Hergenröther, id. mű s köt. 644. s köv. 11. V. ö. Innerkofler, Lebens-
bild des heil. P. CI. M. Hofbauer, 701. 1. Breznay, Hofbauer szent Kelemen 
atya élete, 281. 1. 
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század derekától kezdődőleg azonban már egyetemesen és gyors 
iramban a német katholikus hittudomány és hitélet egész meze-
jén. Ez tény. 

Másfelől azonban az is tény, hogy ez idő alatt a protestáns 
hittudomány egy körömfeketényit se hanyatlott, sőt mindig új-
donságra s eddig ismeretlen mezők felkutatására irányuló ter-
mészeténél fogva, ami a tudás felhalmozódását illeti, kivált a 
történeti szakban, tetemesen felduzzadt és megnövekedett, bár 
a benne sok századon át megmaradt orthodoxiából rengeteg 
sokat, úgyszólván most már mindent elveszített a theologusok 
és vallástanítók nagy tömegében. E veszteség dacára a XIX. szá-
zadbeli berlini Schleiermacherek, Hengstenbergek, Harnackok 
és mások oly gazdag és erővel teljes tevékenységet fejtettek ki 
a hittudományok terén, hogy annnak hatása alól közvetetlenül 
német katholikus hittudósaink semmi esetre sem zárkózhattak el, 
sőt kénytelenek valának és kénytelenek most is azzal tüzetesen 
foglalkozni ; ámde most már nem azzal az eljárással, amelyet a 
XVIII. század katholikus nevű theologusai folytattak, a vak bá-
mulat és gyászos meghódolás dicstelen eljárásával, hanem ami 
a tudományos szellemet és készültséget illeti, legalább is az egy-
ivásúság s egyenrangúság jól megalapozott, önérzetes kritikájá-
val, s ami az igaz hit csorbítatlan birtoklását illeti, a lelki fen-
sőbbség teljes tudatával : úgy, hogy a német katholikus hittudo-
mány, ami különösen a történet-kritikai részt, például magát a 
protestantizmus eredetét illeti, a német katholikus történelmi 
kritika már mélyen visszanyomva tartja ostrom alatt a protestáns 
egyháztörténelem viadorjainak csatárfrontját — nem egy helyen. 

Ennek a katholikus történet-kritikai előrenyomulásnak ki-
számíthatatlan szolgálatokat fog bizonyára tenni az a tudományos 
irodalmi német katholikus vállalkozás, mely e cikkely címiratába 
foglalt jelszóval és zászlóval lépett rá, pártolók és munkatársak 
szerencsés sikerű gyűjtésével, nagyszabású tevékenységének 
útjára. 

A katholicizmus és protestantizmus között századok óta 
folyó küzdelem sorsa b. e. Wiseman bibornok látnoki szavai 
szerint a «brandenburgi homokon» fog eldőlni. Ki tudná most 
megmondani, hogy milyen szerepet fog majd ennek a döntés-
nek előkészítésében a «Corpus Catholicorum»-ban megjelení-
tendő, 300-nál több reformkorbeli katholikus hittudós és hitvédő 
irásai tartalmának köztudásba kerülése betölteni?! 
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Egy dolog már most kétségtelenül bizonyos: a «Corpus 
Catholicorum» rengeteg tanulságának hatása alatt emelkedni fog 
Németországban a katholikus öntudat és ügybuzgóság. Mily mér-
tékben fog megfogyatkozni a sokoldalú protestáns elfogultság 
és százados előítélet, azt csak a mindentudó Isten mond-
hatná meg. 

A szkepticizmus nagy bűn, az optimizmus nagy csalódás. 
Középúton halad a józanság, mert ott találja meg, minden em-
beri nyomorúság dacára, minden lehetőségtől körülbástyázottan, 
azt a reális igazságot, hogy valamint egészséges szemnek lehe-
tetlen nem látni a világosságot, ha látás céljából szemünket ki-
nyitjuk: úgy emberi elmének szintén nem lehet meg nem látni 
az igazságot, lia ez — a tévedés ellen — elménkben teljes evi-
denciára emelkedik. 

Mit tesz azután a maga részéről az akarat, az más dolog. 
A «Corpus Catholicorum» cimű vállalat tüzetesebb ismer-

tetését a nagyérdemű szerkesztő úr engedelmével szabad legyen 
egy következő ismertetésnek fenntartani. 

Balatonlelle. Dr. Breznay Béta. 

M A G Y A R B I B L I A F O R D Í T Á S . 

Németh Sándor nyug. plébános úr a szeptemberi füzetben 
a fenti cím alatt közölt egy sorozat példát, annak igazolására, 
hogy Tárkányi fordításának nyelve ma már avult és végül engem 
direkte apostrofált, hogy bizonyosan megmosom vén fejét. De-
hogy mosom, sőt ellenkezőleg, örvendek, hogy találó példákat 
hozott fel annak bizonyítására, hogy mai bibliafordításunk nyelve 
tényleg elavult, nem felel meg a mai nyelvszokásnak és a mai 
magyar szóhasználatnak, sőt még azt is elárulom, hogy már 
nyugdíjba vonulása előtt is foglalkozott e kérdéssel és nekem 
már 1912-ben beküldött ilyen észrevételeket, melyeket fentemlí-
tett érdemleges felszólalása kiegészítésére ime itt nyilvánosságra 
hozni érdemesnek vélek. 

Általánosságban megjegyezte, hogy a Tárkányi-féle biblia 
«méregdrága», kötve 14 kor. 40 fill., másrészt nagyon nehézkes, 
túlságos vastag kiadás, jobb lenne két kötetben. Igaza van, 
helyes tehát, hogy a legújabb kiadás már 8°-ban és több kötet-
ben jelent meg. 



v e g y e s e k 7 2 9 

Megjegyzi továbbá, miért ír Tárkányi Qálátziát? Fiiepet? 
újdont ? (újonnan h.), ó szövetséget ? (ószövetség h.) 

Aztán hosszú sorozatát hozza fel az avult szavaknak, avult 
írásmódnak és avult kifejezéseknek, névszerint: 

éltető részek: nemesebb részek. Móz. III. 8, 16. 
vakandok: vakondok. Móz. III. 11, 30. 
tűzzel égesse meg: tűzzel égesse el. Móz. III. 13, 55. 
szakállt: szakállat(?). Móz. III. 19, 27. 
messzely: meszely. Móz. 19, 36. 
szombatát: szombatját. Móz. III. 25, 3. 
lehulló levél csördülése: zizzenése. Móz. III. 26, 36. 
kardot vonok utánatok: kardot rántok reátok v. ellenetek. 

Móz. III. 26, 33. 
asszonynemű: asszonyok. Móz. III. 27, 5. 
esztendőstől és feljebb: esztendőstől fölfelé. Móz. IV. 1, 3. 
idegen: hívatlan. Móz. IV. 1, 51. 
a szérűből: a szérűről. Móz. IV. 18, 30. 
nemző testüknél: szeméremtestüknél, nemzőrészüknél. Móz. 

IV. 25, 8. 
ön nemzetségbeli : a saját nemzetségéből való. Móz. IV. 86, 8. 
kiknek viselete megpróbáltatott : kiknek magaviselete ki-

próbált. Móz. V. 1, 13. 
az egész térföldet : az egész térséget. Móz. V. 4, 49. 
kik köröttetek laknak: kik körülöttetek laknak. Móz. V.6, 14. 
vévén a példányirást: vévén az eredeti példányt. Móz. V. 

17, 18. 
halálra valót vét: halálosan vét.i Móz. V. 21, 22. 
holmijével: holmijával. Móz. V. 22, 7. 
kimenj a természet szükségeire: természeti szükségedre. 

Móz. V. 23, 12. 
mikor leülsz: mikor szükségedre leülsz. Móz. V. 23, 13. 
válás levelet: válólevelet. Móz. V. 24, 1. 
vedd el a gonoszt közüled: távoztasd el körödből. Móz. V. 24,7. 
sarutlan háznépűnek: sarutlan háznépnek. Móz. V. 25, 15. az 
ő ágya leplét felfödi : ágya leplét félrevonja. Móz. V. 27, 20. 
följebb való lesz: fölebbvalód lesz. Móz. V. 28, 43. 
a ganéj kivettetik: a ganéj kitakarodik. Móz. V. 28, 27. 
megtanítá: megtanítá reá. Móz. V. 31, 22. 

* * * 
1 Olyat vét, ami halállal büntetendő. 
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tompor: ágyék. Móz. I. 24, 3. 
egybe útközének : összeütköztek. Móz. I. 25, 22. 
pettegetett juhok: pettyegetett. Móz. I. 80, 32. 
másod úttal: másodizben. Móz. I. 43, 10. 
sásas: sásos. Móz. V. 4, 31. 
hogy megtapintathassék : kézzel tapintható. Móz. II. 10, 4. 
hanyakodtak szóval: vetekedtek. Jób. 18, 2. 
csontaim: csontjaim. Jób. 30, 30. 
ellenem törvénykedtek : felettem törvénykeztek, törvényt ül-

tek. Jób. 31, 13. 
* * * 

kinn : künn. Példab. 1, 20. 
szunydogálsz : szunnyadozol. Példab. 6, 10. 
hamis, fonák : hamisság, fonákság. Példab. 8, 8. 
én, bölcseség: Én, a Bölcseség. Példab. 8, 12. 
hirtelen tanú : fontolatlan tanú. Példab. 12, 19. 
aprókint: apránkint. Példab. 13, 11. 
teremtőjét: Teremtőjét. Példab. 14, 31; utai: útjai. Pél-

dab. 16, 7. 
ereszet: eresz. Példab. 19, 13; erősök: erősek. Példab. 21, 22. 
leplet ágyadról: lepedőt. Példab. 22, 27. 
összeteszed: ölbe teszed. Példab. 24, 33. 
tettetett: képmutató. Példab. 29, 5. 
felövezett ágyékú kakas: berzenkedő kakas. Példab. 30,31. 
ujjai az orsót fogják: orsót pergetik. Példab. 31, 19. 
szorultnak: megszorultnak. Sirák 4, 3. 
asztali társ: asztaltárs. Sirák 6, 10. 
bosszuságtevő : bosszúálló. Sirák 8, 14. 
birája szerintiek: birája szerinti Sirák 10, 2. 
nem halad el : nem marad el. Sirák 16, 14. 
platanus: platánfa. Sirák 24, 19; vízfolyamnál : vízfolyásnál. 

Sirák 50, 8. 
közlékeny mindennel: bizalmas mindenkihez. Sirák 26, 19. 
ezüst talapakon : talpakon. Sirák 26, 28 ; a szél fuvatagja : 

fuvalma, fuvallása. Sirák 42, 18. 
a te eseted : a te elesésed, elested. Sirák 28, 30. 
férfiuságtalan : nősztehetetlen. Sirák 30, 21. 
epesár: epekedés. Sirák 31, 23; üresen: üres kézzel. Sirák 

35, 6. 
1 Amilyen a nép birája, olyanok a szolgái, 
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mígnem: míg reá nem tekint. Sirák 35, 21. 
mikivülünk: rajtunk kívül. Sirák 66, 12. 
citarákkal: citerákkal. Sirák 39, 20; kisértetben: kísértés-

ben. Sirák 44, 21. 
idejében : a maga idején. Sirák 39, 40. 
átokban: átok alatt. Sirák 41, 12; sugárokat : sugarakat. 

Sirák 43, 4. 
öregbül : nem öregedtek meg. Sirák 42, 23. 
Szeged. Dr. Kováts Sándor. 

ÚJSZÖVETSÉGI S Z A K S Z E M L É . 

Az evangéliumok. 
Heigl, Die vier Evangelien. Ihre Entstehungsverhältnisse, 

Echtheit und Glaubwürdigkeit. (Freiburg, Herder. 1916. X-f 400.) 
Nemcsak a biblikus szakemberek, hanem mindazok, kik theolo-
giával foglalkoznak, mindinkább szükségét érzik annak, hogy 
tájékozva legyenek az evangéliumi kritika és kutatás mai állá-
sáról, még pedig részletesebben, mint amennyire ez az újszövet-
ségi introductiós kézikönyvekből lehetséges. Ennek a szükség-
letnek katholikus részről az utóbbi években eleget tenni igye-
kezett Schäfer az Evangelien u. Evangelienkritik cimű művével, 
melyben azonban a kellő elmélyedés hiányát éreztük, azután 
Tillmann a Die Quellen d. Lebens Jesu c. művével, mely mélyeb-
ben jár ugyan, de nem eléggé kimerítő. Heigl könyve mindkét 
tekintetben túlszárnyalja a két elődjét. Az első fejezetben az 
evangéliumokról általánosságban szól, főként a hitelesség és 
hitelreméltóság kérdését tárgyalja. A második fejezetben külön 
tárgyalás alá veszi a synopticus evangéliumokat. A harmadik feje-
zetben János evangéliumát tárgyalja. A fősúlyt mindenütt az 
igazciműség és hitelreméltóság kérdésére helyezi, azonkívül ismer-
teti a szent írók életadatait, az egyes evangéliumok tartalmát, 
jellegét, épségét, célját, keletkezésük helyét és idejét. A könyv 
terjedelmes volta mellett is az anyag nagy terjedelme miatt a 
szerző inkább csak az újabb kutatások eredményeire szorítkozik 
s nem bocsátkozik részletkutatásokba. Az újszövetségi tudomány 
képviselőinek nézeteit többnyire saját szavaikkal ismerteti s így 
adja a kérdések történetkritikai ismertetését. Mindenütt a hagyo-
mányos katholikus felfogást vallja, melynek védelmében áll az 
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egész munka. A szaktudós több helyütt (például synopticus-kér-
dés, János-kérdés) még nagyobb elmélyedést kivánt volna, de 
azért a szerző tagadhatatlanul elérte célját, hogy a theologusok-
nak, hittanároknak, lelkipásztoroknak s az evangéliumi kérdések 
iránt érdeklődő szélesebb köröknek praktikus kézikönyvet nyújt-
son, s mint ilyen munkát, a könyvét igen ajánlhatjuk. 

Meinertz, Die Oleichnisse Jesu. (Bibi. Zfr. VIII. 3/4. Aschen-
dorff, Münster i. W. 1916. 94 old.) A Biblische Zeitfragen sok 
értékes füzete között is kiválik Meinertz remek kis munkája. 
Mindenekelőtt tisztázza az evangéliumi példabeszéd fogalmát, 
kijavítja a téves meghatározásokat, azután felállítja a parabolák 
magyarázatának szabályait, megvédi az evangéliumi példabeszé-
dek hitelességét és eredetiségét, feltárja azok művészi szépségeit, 
szól céljukról s végül jegyzékbe foglalja őket. Az evangéliumi 
parabolák száma 72. A nemes, egyszerű nyelvezet, az elméleti 
fejtegetéseknek példákkal való megvilágítása, a példabeszédek-
nek értelmezésébe való bevezetés, szépségeik mesteri ismertetése 
a lelkipásztorkodással foglalkozó papságnak, egyházi szónokok-
nak és hitoktatóknak tanulságos és élvezetes; az idevágó iroda-
lom bőséges felhasználása, a tudományos kontroversiákra való 
szakszerű kitérések a füzetet a szakemberek számára is hasznos 
munkává avatják. 

Weber, Die zeitgeschichtlichen Warnparabeln im Evang. d. 
hl. Lukas u. die Parabel vom reichen Prasser. (Tüb. Th. Quart. 
Sch., 1916, I.): A dúsgazdagról szóló példabeszéd, mint több más 
parabola is, közvetlenül nem céloz más tanulságot, mint hogy 
Jézus bennük a kortársai számára akar intelmet adni s őket meg-
térésre, bűneik elhagyására figyelmeztetni. 

Döller, Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Mt. 
13, 23—30. (Th. Prakt. Quart. Sch., 1916, III.): A példabeszéd-
ben elmondott történet részletei megfelelnek a palesztinai viszo-
nyoknak. A példabeszéd alakja az evangéliumban az eredeti. 

Schlögl, Die Fabel vom «ungerechten Reichtums und der Auf-
forderung Jesu, sich damit Schätze für den Mimmel zu sammeln. 
(Bibl. Zft., 1916, I.) : «A hamisság mammonája» = csalfa gaz-
dagság. 

Gressmann, Der verborgene Messias, Das jüdischc Weih-
nachtsevangelium. (Christi. Welt, 1916, 9—10.) 

Clemen, Gressmanns Erklärung der Weihnachtsgeschichte. 
(Th. Stud. Krit., 1916, 2.) 
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Selwyn, «Blessed are the Poor in Spirit». (Expos. 1916, July.) 
Colson, The Divorce Exception in St. Matthew. (Expos. 

1916, June.) 
Soiron, Untersuchungen über die Zusammenhänge der Logica 

Jesu im Matthaeusevangelium. Münster, 1916. 
Dell, Zur Erklärung von Matthäus 16, 17—19. (Z. Ntest. 

Wiss., 1916, 1.) Irodalom-kritikai okok az ellen szólnak, hogy 
e szavak Jézustól származzanak. Máté szerkesztette őket össze 
valami régi Petrus-legenda alkotórészeiből. 

Soltau, Wann ist Mt. 16, 17—19 eingeschoben? (Th. Stud. 
Krit., 1916, 2.) 

Immisch, Matthäus 16, 18. (Z. Ntest. Wiss., 1916, 1.) A helyi 
viszonyok adták Jézus ajkára a metaphorát a kószáiról és. az 
alvilág kapuiról. Caesarea Philippi vidékén a kimeredő szikla 
alatt volt az alvilági démonnak, Pan-nak barlangja, a bejárat 
(alvilág kapui) fölött a sziklán Augustus temploma. 

Dausch, Die Jüngerinstruktion Mt. 10, quellenkritisch un-
tersucht. (Bibi. Zft., 1916, I.) A tanítványok (s apostolok) kikül-
désére vonatkozó részletek a synopticus evangéliumokban szin-
tén arra mutatnak, hogy Lukács evangéliuma irodalmi függés-
ben van Máté evangéliumától. 

Preuschen, Das Wort vom verachteten Propheten. (Z. Ntest. 
Wiss., 1916, 1.) 

Vogels, Mk. 9, 15. in der Vetus Latina. (Bibi. Zft., 1916, 1.) 
A Vulgatát megelőző régi latin szövegek ezen hely szöveg-
kritikájának bizonysága szerint is Tatian Diatessaronjának hatása 
alatt állanak. 

Mann, Jesus and the Sadducean Priests. Luke 10, 25—37. 
(Jewisch Qu. Rev., 1916, Jan.) 

Thomas, The Parabel of the Unjust Steward. (Expos., 1916, 
July.) 

Linder, Papias und die Perikope von der Ehebrecherin bei 
Agapius von Mambig. (Zft. Kath. Theol., 1916, 1.) Mambig 
( = Hierapolis) püspökének, Agapiusnak X. századból származó 
keresztény-arabs történelmében (VII. 504—505.) «a hierapolisi 
kiváló tanítónak» (Papiasnak ?) az evangéliumról írt 5 könyvéről 
és a János-evangéliumáról írt munkájáról van szó. Ez utóbbi 
munkájában — mondja Agapius — a tanító azt beszéli el, hogy 
János evangéliumában szó van a házasságtörő asszonyról. Az 
evangéliumi történet nála kis változtatások következtében más-
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kép szól, mint mai alakja a negyedik evangéliumban. Lehetsé-
ges, hogy Agapius művében ez az értesítés valóban Papiastól 
származik, s akkor benne fontos bizonyságot nyernénk a negyé-
dik evangélium és a házasságtörő asszonyról szóló perikopa 
mellett. 

Schmitt, Das Gebet Jesu. (Past. Bonus, 1916, Juli.) 
Soltau, Die Reden des vierten Evangeliums. (Z. Ntest. Wiss.(  

1916, I.) 
Soltau, Zu Jesu Abschiedsreden Joli. 14—16. (Studierstube, 

1916, 6.) 
Kneller, Joh. 19, 26—27, bei den Kirchenvätern. (Zft. Kath. 

Theol., 1916, 3.) Jézus, midőn a boldogságos Szüzet Jánosra 
bízta, előre látta, hogy szavait a keresztény érzület általánosí-
tani fogja és az összes hívekre kiterjeszteni. Szavainak ilyen 
alkalmazását, mint jót és észszerűt előre helyeselte. Bár az Üd-
vözítő mondásában János apostol alatt szószerinti értelemben 
csak Zebedaeus fiát lehet érteni, a szavakat mégis szabad úgy 
értelmezni, hogy János az egész egyházat jelképezi. 

Hermann, Golgotha u. Golgatha. (Th. Stud. Krit., 1916, 3.) 
Székely, A kisázsiai János és művei. (Religio, 1916, V—VII. 

folyt.) A tartalmas és értékes értekezés különlenyomatban is meg 
fog jelenni, akkor érdemlegesen fogunk vele foglalkozni. 

Daull, Sind die Bezeichnungen «^psaßtixepot» und «sTuaxorax» 
für die Kirchenleiter in der apostolischen Zeit gleichbedeutend 
gewesen? (Past. Bonus, 1916, Jun.) 

Beth, Gibt es buddhist. Einflüsse in den kanon. Evan-
gelien? (Th. Stud. Krit., 1916, 2.) 

Jülicher, Die jüngste Bestreitung der Geschichtlichkeit Jesu ' 
[durch K. Gjellerup]. (Prot. Monatschr., 1916, I.) 

Thomsen, Denkmäler Palästinas aus der Zeit Jesu. Leipzig, 
Hinrichs. 

Killermann, Bestimmungstabelle der paläst. Flora. (Z. Dtsch. 
Paläst. V., 1916, 1—2.) 

Az a p o s t o l o k levelei , Titkos Je l enések Könyve, 
apocrypha. 

Weber, Die sechs Jerusalembesuche des Ap. Paulus. (Th. 
Pr. Monatschr., 1916, Febr.) 

Weber, Der unschätzbare, aber vielverkannte Wert der Süd-
galatientheorie. (Th. Prakt. Monatschr., 1916, Juli—Aug.) 
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Tower, St. Paul's Epistle to the Oalatians. A paraphrase 
(Expos., 1916, June). 

Reitzenstein, Die Formel «Glaube, Liebe, Hoffnung» bei 
Paulus. (Nachr. Oes. Wiss. Phil. Hist. KL, 1916, 3.) A Pál-féle 
formula eredete bizonyára «a hit, igazság, szeretet (eros) és 
remény» összetételben keresendő, amint azt az újplatonikus Por-
phyriusnak Kr. u. III. századbeli levelében olvassuk. 

Harnack, Ursprung der Formel «Glaube, Liebe, Hoffnung». 
(Preussische Jahrbücher, 164. 1916, április.) Reitzenstein hypo-
thesise valószínűtlen, alaptalan és elfogult. Figyelmen kívül 
hagyja az egész őskeresztény forrásanyagot. A Pál-féle formula 
eredete jól megmagyarázható az apostolnak s általában az ős-
kereszténységnek eszmeköréből. 

Holzmeister, Zum Dekret der Bibelkommission über die 
Parusieerwartung in den Paulinischen Briefen. (Zft. Kath. Theol., 
1916, I.) XV. Benedek pápa a bibliabizottság 1915 jún. 18-án 
kelt határozata által állást foglalt a parusia-problémának oly 
felfogása ellen, mely a Szentírás tévmentességével nem egyez-
tethető össze. Holzmeister a dekretumhoz megvilágítás céljából 
és megokoláskép néhány tartalmas s találó megjegyzést füz. 
Szerinte az apostolban csak a remény volt meg, hogy nemcsak 
lehetséges, de valamennyire valószínű is, hogy ő megéri az Úr 
eljövetelét. Ez a remény nem téves ítéleten alapult, hanem a 
közeli perusiát valószínűvé tevő objectiv okokon, melyeknek 
fokozatos eltűnésével az apostol reménye is alábbhagyott, végül 
elenyészett. A tesszalonikaiakhoz intézett első levél sokat vitatott 
szavait, «mi, akik élünk, kik élni maradunk az Úr eljöveteléig», 
feltételes értelemben kell venni. A kijelentés csak a végső idő 
nemzedékéről áll absolut értelemben, az apostolról és kortár-
sairól csak azon feltétel mellett, hogy ők alkotják az utolsó 
nemzedéket. 

Wrzol, Die Echtheit des zweiten Thessalonicherbriefs. (Bibi. 
Stud. XIX. 4.) Freiburg, Herder, 1916. X I I + 152 oldal. 5 M, 
A Tessz. II. igazciműségét veszi védelmébe. Az első részben 
kimerítően ismerteti a levél igazciműsége ellen intézett táma-
dásokat a mult század elejétől napjainkig. Azután Tesszalonike 
sajátszerű viszonyait és állapotait tárgyalja az első és második 
levél megírásakor. A könyv második részében a fontos helyek-
nek (Tessz. II. 2, 2 és 3, 17) megtárgyalását találjuk, azután az 
irodalmi függésnek taglalását az első és második levél között. 
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A szerző megcáfolja az igazciműség ellen felhozott érveket és 
kifejti a bizonyítékokat a levélnek szent Páltól való származása 
mellett. A fősúlyt joggal a külső érvekre helyezi. 

Stockmann, Reichsgeschichtliche Auslegung der Offenbarung 
des Johannes. Gütersloh, Bertelsmann (III + 360 old.). 5"25 M. 

Kempers, Aus der Genesis der abendländischen Kaiseridee. 
Eine Studie zur 4. Ekloge des Vergil und zur Apocalypse des 
Johannes. (Mitt. Schles. Ges. Volkskunde. XVII. 2, 1916.) 

Box, The Jewisch Environment of Early Christianity. (Expos., 
1916, July.) 

Hölscher, Über die Entstehung der Himmelfahrt Moses I. 
(Z. Ntest. Wiss., 1916, 2.) 

Budapest. Dr. Martin Aurel. 

Fizetések nyugtatása. 
1915-re 12 koronát fizettek: Görög kath. lelkészi hivatal Bodrogszerda-

hely, Kovács István Temesvár, Magyar egyházirodalmi iskola Esztergom. 
1915-re 6 koronát fizettek: jedlicska Pál, Rumi István. 
1916-ra 16 koronát fizetett: Russel Károly. 
1916-ra a már fizetett 6 koronán túl 10-et küldött: Dr. Jakubek István. 

A már fizetett 12 koronán túl 4-et küldöttek: Lat. szert, esperesi hivatal Cso-
maköz, Ridárcsik Imre, dr. Tihanyi Béla, dr. Várkonyi Hildebrand. 

1916-ra 12 koronát fizettek: dr. Antoni Ferenc, Bánics József, Bárdon 
István, báró Barkóczy Sándor, Begovcsevics Róbert, dr. Béky László; Bohárcsik 
Sándor, Budai katholikus kör, dr. Bürchner László, Collegium Germ.-Hung. 
Innsbruck, dr. Cziklay Aladár, Ekker József, Ferencsik János, Oebé Péter, dr. 
Haiczl Kálmán, Jedlicska Pál, Jenő András, Joo János, Katholikus kör Nyitra, 
Kirschbaum Lajos, Kirchmajer Ferenc, dr. Klekner Alajos, dr. Kőszegi Mihály, 
Kovács István Temesvár, Koza György, Nagyváradi 1. sz. székeskáptalan, Lerch 
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1. É R T E K E Z É S E K 

J E F T E F O G A D A L M A É S Á L D O Z A T A . 

Az ÚJ MAGYAR bibliafordítás készítése közben számos fontos és 
f \ más szempontból érdekes kérdés merül fel, melyek már a 
magyarázó jegyzetek helyes megszerkesztése miatt is, behatóbb 
tanulmányozást igényelnek. Elhatároztam, hogy a Szerkesztő úr 
jóvoltából a tanulmányaimnak legalább egy részét e folyóirat 
hasábjain közzéteszem, amennyire, a nagy munka közben, időm 
engedi, mivel joggal feltehető, hogy e folyóirat olvasóit is ér-
deklik e kérdések. 

Egyik ilyen kérdés Jefte fogadalma és annak teljesítése 
vagyis Jefte áldozata. Mielőtt a részletekbe mennénk, az olvasók 
kényelmére itt leközlöm a Vulgata szövegéből1 az idevágó rész-
letet, a Tárkányi-féle fordítás magyarázó jegyzeteivel (számokkal 
jelezve :) 

Jefte XI. (30). Votum vovit Domino dicens: Sí tradideris 
filios Ammon in manus meas, (31) Quicumque primus fuerit 
egressus de foribus domus meae, mihique occurrerit revertenti 
cum pace2 a filiis Ammon, eum holocaustum offeram Do-
mino .. .3 (34) Revertente autem Jephte in Maspha, domum 
suam, occurrit ei unigenita filia sua, cum tympanis et choris, 
non enim habebat alios liberos,3 (35) qua visa, scidit vestimenta 

1 Editio : Vercelonne, Romae 1886. 
2 Szerencsésen. 
3 Ez a fogadalom magábanvéve vakmerő és vétkes volt. Ilyest nem kel-

lett volna fogadnia, még kevésbé végrehajtania (Jerom. Ágost). Azonban ha 
tekintjük, hogy jó szándékból tette, amit nem lehet alaposan kétségbe vonni ; 
ha figyelembe vesszük nagylelkűségét, hogy kész volt feláldozni a közjóért azt 
is, ami előtte legkedvesebb és ha vesszük azon hősi elszántságát, mellyel fo-
gadalmát valóban teljesítette, akkor nem tagadhatjuk meg csodálkozásunkat és 
dicséretünket tőle, melyre maga a Szentírás is méltónak találta. Zsid. 11. 
Birák 41. Hogy Jefte csak örök szüzességre kötelezte volna leányát, nem pedig 
feláldozta, az ellenkezik az írás világos szavaival v. 31, 35, 39. és az összes 
régi értelmezőkkel is. 

Religio, h i t t ud . és bölcs, folyóirat . 48 
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sua, et ait: Heu me, filia mea, decepisti me, et ipsa decepta 
es,1 aperui enim os meum ad Dominum et aliud facere non 
potero. (36) Cui illa respondit: Pater mi, si aperuisti os tuum 
ad Dominum, fac mihi, quodcumque pollicitus es, concessa tibi 
ultione atque victoria de hostibus tuis (37) Dixitque ad pa-
trem: Hoc solum mihi praesta, quod deprecor: Dimitte me, ut 
duobus mensibus circumeam montes, et plamgam virginitatem 
meam — cum sodalibus meis2 (38) Cui ille respondit- Vade.Et 
dimisit eam duobus mensibus. Cumque abiisset cum sociis et 
sodalibus suis, flebat virginitatem suam in montibus. (39) Exple-
tisque duobus mensibus, reversa est ad patrem suum, et fecit 
ei, sicut voverat quae ignorabat virum. .Exinde mos in crebuit 
in Isràël et consuetudo servata est (49) ut post anni circulum 
conveniant in unum filiae Israël, et plangant filiam Jephte. Gala-
aditae, diebus quattuor.3? 

Mint a jegyzetekből látható, a Tárkányi-féle fordítás azon 
véleményt vallja, hogy Jefte leányát tényleg feláldozta égő ál-
dozatul. Az ellenkező véleményt vallja Loch-Reischl német bib-
liafordítása, azért ennek jegyzeteit is leközlöm, magyar fordítás-
ban, az abc betűivel jelezve.4 

1 Megcsaltál, mert örömmel vártam a pillanatot, most pedig megszo-
morítottál, magad is csalódtál, mert szembejöttöddel áldozattá tetted ma-
gadat. 

2 Mivel fiatal koromban anélkül kell meghalnom, hogy az anyaság sze-
rencséjében részesülhetnék, bocsáss a magányba. 

3 Mások szerint: dicsérték, magasztalták íplangant) helyett. 
4"' Ezen fogadalom tétele, kimondása oktalan volt, végrehajtása pedig 

egyenesen vétkes. Ez az áldozat nem volt kedves Isten előtt, de jószándéka 
dicséretes (Chrysostom) Zsid. II. 32. 

n A héberben : és ő volt egyetlen (gyermek)-e, nem volt kivüle sem fia, 
sem leánya. 

° A héberben : Mélyen lesújtasz és azok közül való vagy, kik szeren-
csétlenségbe sodornak engem. 

P Ebből, valamint abból, hogy tilos volt az emberáldozat III. Móz. 20, 
2. V. Móz. 12, 31. számos Írásmagyarázó azt következteti, hogy Jefte nem 
hozta őt égő áldozatul, hanem az Úrnak szentelte, vagyis a szentély szolgála-
tára szánta (örökre) II. Móz. 38, 8. I. Kir. 2, 22, amely tisztaságra kötelezett és 
názirsággal együtt járt. IV. Móz. 6, 2—21. Sírásának tárgya tehát nem a foga-
dalom, hanem az, hogy mint egyetlen gyermeke ilyen magasrangu és köztisz-
teletben álló embernek, hajadonnak kell maradnia és így a család k ipusztu l . . . 
Számos szentatya azt vallja, hogy Jefte valóban áldozatul hozta leányát (a szó 
szoros értelmében) és ezt (természetesen) helytelenítik, így szent Ambrus, szent 
Ágoston. De tekintetbe véve azt, hogy már a fogadalom szavai tekintetbe 
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Már ebből látható, hogy két ellentétes véleményen vannak 
az irásmagyarázók e kérdésben. 

I. Azok, kik azt vélik, hogy Jefte nem mutatta be leányát 
égő áldozatul, így érvelnek: 1° Az emberáldozatot tiltja a mó-
zesi törvény. Molokhnak a kanaániak emberáldozatot szoktak 
bemutatni, amit a Szentírás ismételten utálattal elitéi. Deut. 18. 
10 k. Lev. 18. 21. és 20. 2 k. v. ö. III kir. 11. 7—9. 

Igaz, hogy az Úr Ábrahámtól egyszülött fiát, Izsákot kö-
vetelte áldozatul, de csak azért, hogy próbára tegye hitét és en-
gedelmességét és épen azért maga az Úr megakadályozta annak 
végrehajtását. 

Nincs okunk feltenni, hogy Jefte olyasvalami tárgyú foga-
dalmat tett vagy akart volna tenni, mely általában ellenkezik a 
mózesi törvénnyel, még kevésbbé, hogy egyenesen emberáldozat 
lett volna fogadalmának tárgya, ami hallatlan és utálatos dolog 
volt a zsidóknál. 

2° De, feltéve, hogy Jefte valóban emberáldozatot igért 
volna, önmaga nem hajthatta végre, mert rituális áldozatot csak 
a papok mutathattak be, ámde Jefte nem volt pap, nincs is sehol 
nyoma annak, hogy papi functiokat végzett volna. 

3° A Szentírás sehol sem rójja meg Jefte áldozatát, sem 
fogadalmát, sőt ellenkezőleg, dicséri : Zsid. 11. 32. v. ö. I. kir. 
12. 11. dicséri Jeftét, tehát már ez is igazolja őt az emberáldo-
zat vádjától. 

II. Az ellenkező nézet érvei a következők: 1° Senki sem 
vonja kétségbe, hogy Jefte vétkezett, ha leányát égő áldozatul 
mutatta be: vétkezett a mózesi törvény ellen. De a tiltó tör-
vény létezése maga még nem bizonyítja azt, hogy e törvényt 
mindig meg is tartották. 

így épen az emberáldozatot tiltó törvényről is tudjuk, hogy 
bizony megszegték a zsidók. Zsolt. 105—37. Immolaverunt filios 
suos et filias suas daemoniis (idolis). Amire a szomszéd népek 
példája csábította őket, épen Jefte szülőföldjének szomszédai: a 
kánaániak és a moabiták IV. kir. 3. 27. azért mondta már Hugo 

veszik azt, hogy ember jövend vele szembe és hogy fogadalmával azon kéré-
sének akar nyomatékot szerezni : hogy az Úr segítse őt diadalra (v. 30.), fel-
tehető, hogy az Úr nem hallgatta volna meg kérését, ha a fogadalom tárgya 
vétkes lett volna. És ha valóban ily értelemben akarta volna végrehajtani fo-
gadalmát, megakadályozta volna ebben az Úr maga mint Ábrahámot 1. Móz. 
22—12. 

48* 
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a Sto Victore: Ritum gentilium secutus, humánum sanguinem 
vovit, sicut postea legimus regem Moab. filium suum immolasse 
super muros.1 

Az «a priori» érv tehát mit sem ér. Itt történeti tényről 
van szó, tehát a szöveg, a történeti forrás szava a döntő, felál-
dozta-e leányát, vagy sem? 

2° A Birák könyvén kívül a Biblia egyetlenegy helye sem 
beszél erről a tényről, mely itt szóban forog. Szent Pál a kor-
dokhoz írt levelében említi Jeftét és dicséri élő hitét, nem a fo-
gadalmát. Ez a dicséret nem jelent annyit, mintha minden egyes 
cselekedetét helyeselné. Hiszen hasonlókép dicsérve említi Sám-
sont és Dávidot, kiknek nyilvánvaló, hogy nem minden tettük 
volt dicséretes. Senki sem meri azt állítani, hogy szent Pál ez-
zel helyeselné Uriás megöletését és Dávid egyéb hibáit, vagy 
Sámson bűnös cselekedeteit. Nem lehet másként megítélni Jef-
tét, mint Sámsont és Dávidot, nem lehet más következtetést le-
vonni szent Pál dicséretéből az egyikre, mint a másikra. 

Birák II. 29. azt mondja: et factus est spiritus Domini 
super Jephte. Ezzel sem lehet Jeftét igazolni. Már Gázai Prokob2 

megírta: In illo: et factus est Spiritus Domini. . . considerabis, 
quod jam in magistratum transierat ac contra hostes, paulo 
ante victores, insurrexerit, ac proinde confirmatione spiritus in-
digebat. Nec vero ob leve votum ipsius indicit, nec ob generis 
nobilitatem, nec ob vitae ante actae splendorem... semel vero 
excitatum ad justam victoriam est comitatos. 

3° Hogy az írás sehol kifejezetten nem gáncsolja Jefte tet-
tét, az sem szolgálhat Jefte igazolására. Mert ismeretes dolog, 
hogy az írás több helyt említi nevezetes emberek hibáit, min-
den kommentár, minden megjegyzés nélkül. Ez a hely is olyan : 
semmiféle megjegyzést nem fűz hozzá, sem helyeslést, sem gán-
csot. Ebből azonban nem is lehet semmit sem következtetni. 
«Silentium nullum argumentum, nec pro, nec contra». Itt tehát 
kizárólag a szöveg értelme a döntő. 

Vizsgálgatjuk tehát a szöveget magát. I. Azok, akik azt 
mondják, hogy Jefte nem fogadott és nem mutatott be ember-
áldozatot, kétfélekép értelmezik a szöveget: 1° a Vulgata latin 
szövege nem pontos fordítás (eum holocaustum offeram Domino) 

1 Adnotat. in Jud. tom. 175. cot. 92. 
2 In Judic. tom. 87. pars. 1, csl. 1071. 
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Birák 11. 31., hanem a zsidó szöveg helyes fordítása: sitjehovae 
aut offeram in holocaustum azaz ha, aki elsőnek elém jő, mikor 
haza megyek, valamely személy (ember) lesz, az legyen az Úré, 
azaz a szövetségsátor szolgálatára szentelem,1 ha pedig állat 
lesz, (mely alkalmas áldozatra) feláldozom égő áldozatul. 

2° Mások szerint bizonyos, hogy itt személyről, emberről 
van szó, nem pedig állatról, de nem véres áldozatra szánja, fel-
áldozásra az oltáron, hanem átvitt értelemben, t. i. az Úr szol-
gálatára szentelem. 

Mindjárt hozzáfűzöm az ellenkező nézet bírálatát, megjegy-
zéseit. Ahhoz, hogy az első értelmezés megállhasson, szükséges 
volna igazolni, 1° hogy a héber vau disjunctiv értelemben, azaz 
vagy-gyal fordítható, 2° szükséges volna igazolni azt, hogy Jef-
tének nem volt szándéka kizárólag embert tenni fogadalma 
tárgyává. 

Ámde, úgy folytatják 1° a vaut nem lehet vagy-gyal for-
dítani, mert zsidóul a vagy is? (álef + vau). Továbbá, ha a vau 
néha használható is, «sensu exclusivo» (ami nagyon kétes), ez 
csak két esetben volna lehetséges: a) mikor «aequivocatio» 
nem lehetséges, b) mikor a contextus maga «sensus exclusivus»-ra 
utal. Azonban a) az aequivocatio lehetséges, sőt bizonyos, mert 
az összes régi fordítások /s-sel fordították itt a vaut, egy sem 
vagy-gyal, b) a contextus nem utal itt exclusiv értelemre, sőt 
egyenesen ellene szól, mert hogy úgy fordíthassuk: sit Jehovae 
aut offeram in holocaustum, ahhoz szükséges volna, hogy a két 
mondat közt ellentét legyen, vagy legalább kizárja egymást 
(exclusio), ámde nem ez az eset, mert az égő áldozat is Jehováé, 
neki szól. 

Erre azonban bátor vagyok megjegyezni, hogy igenis for-
dítható a vau néha vagy-gyal és pedig jeles héber linguisták 
szerint pl. felsorolás esetén, pl. II. Móz. 21. 15. percutiens pat-
rem suum, et (aut) matrem suam, morietur u. o. 21. 17. male-
dicens patri suo et (aut) matri suae, morietur. Igaz, hogy Gese-
nius2 azt mondja: vau etiam disjunctive poni, pro aut, id ma-
gnopere coërcendum (jojo : ritkán, de mégis lehetséges) et vix 
uno probabili exemplo nititur. De épen ő hozza fel a fenti két 
példát, itt pedig nyilvánvaló, hogy jobb, helyesebb az aut, mint 

1 III. Móz. 38, 8. I. kir. 2, 22. II. Makk. 3, 29. Protoevang. Jacobi cap. 
8, 7. in Tischendorf. Evangelia apocrypha. 1876. pag. 14. sq. 

2 Thesaurus linquae hebraeae, pag. 395. 
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az et, vagy amit ő mond, t. i. a második mondatot hiányos 
mondatnak tekinti és azt mondja, hogy meg kellene ismételni az 
igét, az állítmányt : qui percutit patrem, et qui percutit matrem. 
Ez erőltetett dolognak látszik, már bizony ennél sokkal termé-
szetesebb: qui percutit patrem aut matrem. — Azonfelül meg-
jegyzem, hogy a másolók hibája is könnyen lehet, hogy az 
álefet elhagyták és isi helyett egyszerű i vaut írtak. 

2° így folytatják az ellenkező nézet védelmezői. Jefte foga-
dalmának tárgya kimutathatólag személy, kizárólag ember volt, 
nem pedig az első kifejezés: sit Jehovae (ember), a második: 
aut offeram Domino (állat). Azt mondják, hogy e distinctio in-
dokolatlan, alaptalan, mert a szöveg összes szavai eszes lényre 
vonatkoznak. Tehát helyesen fordította szent Jeromos: quicumque 
primus egressus fuerit, nem pedig: quidquid etc. Hivatkoznak 
Rosenmüllerre : 1 Egredi obviam alicui, redeunti ex pugna, non-
nisi de hominibus dici potest. Hasonlókép szent Ágostonra:2 

Non utique his verbis pecus aliquod vovit. . . Neque enim est, 
aut fuit consuetudinis, ut redeuntibus cum victoria de bello 
ducibus pecora occurrerent... Procul dubio nihil aliud, quam 
hominem cogitavit. 

Erre azonban legyen szabad megjegyeznem, hogy a zsidó 
szöveg: ve hájáh hájjóce. áser jécé etc. szorosan a kijövő, aki 
(v. ami) kijön. Nem tudom, miért ne lehetne állat, mert a zsidó 
visszamutató névmás áser lehet aki v. ami, nincs a személyek-
nek külön visszamutató névmásuk (aki). Hasonlóképen middálté 
béti: házam kapujából, nem tudom, miért ne jöhetne ki állat? 
Megjegyzem, hogy dálté béti nem a szobaajtó v. a pitvarajtó, 
hanem a kapu, a telek bejárata, a kerítés kapuja. Az igaz, hogy 
a becsukott kapu- vagy utcaajtó kinyitása eszes lényt feltételez, 
de nem történik meg akárhányszor, hogy a kapu vagy az utca-
ajtó nyitva marad? Szóval nem tarthatom ezt az érvet sem olyan 
erősnek, mint az ellenkező nézet hivei, semmiesetre sem feltét-
lenül döntő érv. 

2° Más exegeták elismerik, hogy Jefte fogadalmának szavai 
csakis személyre, csakis emberre érthető, de az áldozat (holo-

1 Scholia in Judices. IX. 31. 1835. pag. 278. 
2 Quaestiones 79 in Judices. tom. 34. col. 812. Behatóan foglalkozik a 

mi kérdésünkkel col. 810—821. érdemes elolvasni. Az e helyből meríthető 
ellenvetésekkel foglalkozik ott szent Ágoston, Istent és a Szentírást védelmezi 
ellenük. 
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caustum : olá) szót veszik átvitt értelemben. Nem véres áldozatról 
van itt szó, úgy mondják, hanem örökös szüzességről, ami nagy 
önfeláldozás. Lemondani a házasságról, keleten, kivált a régi 
időkben, igen nagy áldozat, kivált az ország birája, a győztes 
hadvezér leánya részéről. Azonfelül Jeftének nem volt fia, sőt 
leánya is egyedüli volt, tehát a család ezzel kihalásra lett kár-
hoztatva. Igazán nagy áldozat. így tehát e nézet védelmezői is 
ugyanazon végeredményre jutnak, mint az előbbi nézet védői: 
szó sincs itt emberáldozatról, hanem leányát Isten szolgálatára 
szenteli. 

De az ellenkező nézet hivei erre azt felelik, hogy az értel-
mezés ellenkezik a zsioó szóhasználattal (usus loquendi) és ama 
ország és azon kor szokásaival, felfogásával, gondolkodásmód-
jával, mert a) az égő áldozat = holocaustum: olá sohasem 
használtatik az ószövetségben, úgy mondják ők, átvitt értelemben. 

Ámde erre bátorkodom megjegyezni, hogy «holocaustum» 
igenis használtatik ily értelemben: áldozat általában I. Móz. 8, 
20. Isai. 61. 8, tehát = áldozat: sacrificium, ez a szó pedig 
kimutathatólag bizonyosan használtatik átvitt értelemben, pl. Os. 
14. 3, Zsolt. 39. 7. kk. 49. 23. 50. 19. Eccli 35. 1 kk. Ergo . . . 
b) A szüzességi fogadalom ismeretlen dolog a zsidóknál ama 
korban, sőt később is, nincs rá példa egész a Bold. Szűzig. 
Még a nazirság sem kötelezett nőtlenségre. Birák. 13. 5. és 14. 
2 k. I. kir. 1. 25. és 8. 5. A szövetségsátor szolgálatára szánt 
hajadonok is férjhez mentek, még a Bold. Szűz is el volt je-
gyezve szent Józsefnek. Hogy értett volna tehát Jefte holocaustum 
alatt szüzessségi fogadalmat. 

Erre azonban legyen szabad megjegyeznem, hogy a hetve-
nesek görög fordítása hozzá teszi ám : v.a\ SJÉVE-CO ÊTÇ npóaxocf[íx 
èv TaparjX, Jud. XI. 39., vagyis valami eddig hallatlan, egyedül 
álló dolog volt ez Jzráelben. Már pedig az bizonyos, hogy a 
mai Maszoretikus szöveg fiatalabb a Hetvenesek szövegénél és 
hogy az utóbbi az eredeti szövegnek jóval régibb alakját tük-
rözi vissza. 

Hivatkoznak még Jefte jellemére, melyet elárul Birák 11. 3. 
és 12. 4—6. Katonás jellem, tehát nagyonis illik hozzá a kemény 
szivűség. Hivatkoznak a szentatyákra pl. szent Ambrus1 azt írja: 
Dura promissio, acerbior solutio, quam necesse habuit lugere 

1 De officiis libro 3. cap. 12. nro. 78. 
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etiam ipse, qui fecit és aqu. szent Tamásra : 1 In vovendo fuit 
stultus, quia discretionem non habuit, et in reddendo imprius. 

Az igaz, hogy a régiek, úgy a zsidók, névleg a Targum, 
Joseph. Flavius, mint a szentatyák, névleg szent Epifán, Orige-
nes, Tertullián, szent Athanaz, szent Gergely, szent Chrysostom, 
szent Jeromos, Theodorét, szent Ágoston és régi exegeták, mint 
Corn. a. Lapide, Calmet, Welte, Winer stb. a véres valóságos 
áldozat hivei. — Az ellenkező nézet hivei a zsidók közül: Ki-
mchi, a régibb exegeták közül : Nicolaus Lyranus, Le Clerc, 
Hengstenberg stb. 

Az újabb exegeták közül kezemnél van Hummelsuer S. J. 
in Libros Judicum.2 O is határozottan a véres áldozat hive, mind-
járt az első tétele: 

1° Jephte veri nomtnis holocaustum vovit: véres áldo-
zatot igért. 

Erre vonatkozólag ellenérvemet már fentebb előadtam, 
amelyre legfeljebb azt mondhatná valaki, hogy csak közvetett 
bizonyítás : holocaustum néha általában áldozat : sacrificium, 
viszont ez utóbbi biztosan használtatik átvitt értelemben, de 
mondhatnák rá, csak poétikus és profétikus könyvekben. Erre 
azonban azt felelem, hogy ez nekünk elég, mert be van vele 
bizonyítva, hogy átvitt értelemben is használják. Ez annyival 
inkább elég, mert a régi zsidó szóhasználat megállapítására 
aránylag kevés irodalmi emlék maradt reánk, kizárólag csupán 
a bibliai könyvek. Ez pedig nem sok. Azt hiszem, senki se 
merné állítani, hogy e könyvek a zsidó szóhasználat összes le-
hető eseteit kimerítik. 

2° Holocaustum vovet Jephte id. quod primum eggressurum 
sit domo. Ez a tétel Auberlen ellen irányul, aki így fordítja a 
vitás helyet : erit Domino etofferam ei (sc. Domino) holocaustum, 
azaz aki elsőnek kilép, az Uré lesz, neki szentelem és ál-
dozatot hozok az Úrnak. Azt vitatja, hogy az ige = offere 
accus, helyett dativussal fordítható, azért fordítja = offeram ei, 
nem pedig: offeram eum, pl. Jozs. 15. 19. Juda. 1. 15. Ami tulaj-
donkép ugyanazon dolog ismétlése, t. i. Aksza és a föld a győ-
zelem jutalma Otkoniel számára: Dedicti me, agrum sterilem, 
nunc da mihi agrum irriguum. 

1 Summa Theol. 2* 2ae quaest. 88. art. 2. ad 2»m. 
2 Páris, 1888. pag. 219 kk. 
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3° Jephte holocaustum vovit non conditionate, sed absolute. 
Némelyek ugyanis a fogadalmat feltételesnek vélik, mint több 
rabbi, Clarius-Capellus, Jahn ex natura rei subintelligenda est ali-
qua conditio: amivel (kivel) először találkozom, az Urnák szen-
telem, ha nem áldozni való, ha pedig áldozni való, bemutatom 
égő áldozatul. A fogadalom tárgyát feltétlenül figyelembe kell 
venni, mikor valamely fogadalom helyes értelmezését kutatjuk 
és ha a fogadalom tárgya nem megfelelő, nem kifogástalan, 
akkor eo ipso nem ez a helyes értelmezés, más értelmezést kell 
keresnünk. 

Azonban nem fordult-e már elő helytelen tárgyú fogada-
lom ? Vagy amelynek tárgya tilos, de az igérő ezt nem tudja ? 
Vájjon fogadalmaknál nem fordulhat-e elő ignorantia, culpabilis 
vel inculpabilis? Azért a magyarázatot Hengstenberg 127 1. a 
zavarodottság érzete önkényes találmányának nevezi. Schoenen 
pedig 555. 1. mesterkélt és erőltetett magyarázatnak mondja. 

Ezzel közeli rokonságban azok magyarázata, kik az et köt-
szót, a vaut vagy-gyal fordítják és hasonlókép az első részt em-
berre, a másodikat áldozati állatra vonatkoztatják. Ezzel szem-
ben Hummelauer azt jegyzi meg, 1° hogy itt két vau szerepel, 
tehát : vagy — vagy volna, de ez egyáltatán nem igazolható 
analog példával, 2° hogy e szóhasználat igazolásra idéztetni szo-
kott helyeken egész jól megmaradhat az et, csak ismételni kell 
az állítmányt, így II. Móz. 21. 17. Mát. 15. k. és Proob. 30. 8. 
mendacitatem et (vel) divitias ne dederis mihi. Hasonló helyek 
még: III. Móz. 6. 3. (5. 22.) II. Móz. 17. 9. II. Kir. 2. ig. v. ö. 
II. Móz. 21. 16. — Erre az ellenérvre már megtettem észrevé-
telemet fentebb. Még azt akarom megjegyezni, hogy Hummelauer 
is elismeri «facillime commutari potuerunt 1 vau et i s o.» 
3° Azt mondja, a mi helyünkön semmiesetre sem lehet vaut 
vagy-gyal fordítani, mert itt nincs ellentét (oppositio) hanem 
genus és species, először általában mondja: erit Domino, azután 
megmondja specifice, hogyan lesz az Uré: offertur ut holo-
caustum. 

Nagyon csodálkozom, hogy Hummelauer, aki jeles bib-
likus, a tagadó vélemény híveihez csatlakozik e kérdésben, 
holott ő maga úgy kezdi ezt a pontot : ipsi Rabbini monent vau 
quandoque induere sensum non conjunctivum, sed disjunc-
tivum, vertendumque esse : erit Domino, aut offeram illum 
holocaustum. Assentiunt: Vatabl, Mar, Schvenan, Munst, Drus, 
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Orot, aliique. Már pedig a Rabbik, azt hiszem, elég jó Hebrais-
táknak tekinthetők. Ergo. . . 

4° Jephte vovit non animal, sed hominem : sacrificium hu-
mánum. Az áser visszamutató névmás lehet: qui v. quod egre-
dietur... Az is bizonyos, hogy egrediens, a kilépő csakis vala-
mely élő lény lehet. 

Azután azt írja: Unum memini Cler, affirmantem, solam 
bestiám in mente habuisse Jephten, dum voveret, mert a foga-
dalmat zsidó ember tette, akinél a fogadalom tárgya nem lehet 
emberáldozat, amit tilt a mózesi törvény. Ámde, úgymond, ha 
Jefte így értette volna fogadalma szavait, akkor miért ijedt 
annyira meg, miért jött oly nagy zavarba, mikor a saját leánya 
jött elsőnek eléje? 

Mások szerint vagy állat vagy emberre gondolt, így Theo-
doret, Vatabl, Lapide-Smith, Amana, Ew. Ámde kizárólag em-
berre gondol a Vulgata: quicumque primus.. . Hasonlókép a 
LXX. görög fordítás: 6 exTOpeuófievos 8ç äv â̂ éXxhfl Ez a szent-
atyák általános egyező véleménye is. Ezt vallják Scholz, Schoenen, 
Reinke, Ubaldi, Vigouronx, Olair, Bertheau, Keil, Auberlen, 
Reuss, stb. Hengstenberg azt véli, hogy előre látható volt, tehát 
Jefte gondolt arra, hogy leánya jön elsőnek eléje; ellenben 
szent Ágoston szerint nem gondolt arra, mert akkor nem lett 
volna annyira meglepetve (vers 35.), mikor ez bekövetkezett. 

Csakis emberre gondolt, mert: 1° A ház kapuján kijárni 
csak emberek szoktak. Erre már megtettem ellenészrevételemet 
fennebb. 2° Még kevésbbé mondható állatról : «egredi in occur-
sum alicui»: valaki elé menni, mert ez céltudatos cselekvést fel-
tételez.1 Ellenben jól tudhatta Jefte, hogy a győztes vezér elé a 
nők szoktak jönni énekszóval. II. Móz. 15. 20. v. ö. I. Kir. 18. 6. 
3° Bizonyos, hogy Jefte valami kiváló, rendkívüli áldozatot akart 
fogadalommal igérni az Úrnak. Azonban állatok közül nem az 
a legkiválóbb, amelyik véletlenül kerül elsőnek az ember szeme 
elé, hanem a legszebb példány a csordából, tehát a legszebb 
bikát igérte volna, nem is egyet, hanem akárhányat. Ellenben 
az emberek közül, legkedvesebbek kinek-kinek hozzátartozói : fele-
sége, leánya. Tehát Jefte kész volt a legkedvesebbet feláldozni. 
Ez így érthető. 4° Állatáldozásnál sohasem fordul elő: erit 
Domino v. ö. 13. 16. I. Kir. I—II. 

1 Reinke 460 k. számos példát idéz. 
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5° Votum Jephte non ex instinctu divino profectum est. 
Igaz, hogy a mózesi törvény tiltotta az emberáldozatot, 

V. Móz. 12. 31., de viszont az ellenkezőre vélhette példának Izsák 
feláldozását. Csakhogy a párhuzam nem tökéletes, mert Ábrahám-
nak maga az Úr parancsolta, hogy áldozza fel neki kedves és 
egyetlen fiát, Izsákot. Jefténél ez hiányzik. Ezt a hiányt akarták 
némelyek pótolni azzal, hogy «instinctu divino» isteni sugallat 
hatása alatt tette ezt a fogadalmat. E nézetet hosszasan bizo-
nyítja Seer, ezt vallja Saldan, Tyrinus, Gregor, Naz. Carm. II. 2. 
Ellenben tagadja Bonfr, Esi, Gord, Suarez, Natalis Alexan-
der etc. 

Nevezett nézet érvei ezek: 1° Jud. 11. 19: factus est ergo 
super Jephte spiritus Domini, ergo spiritu Dei motus votum 
pronuntiavit v. 30 k. De erre azt feleli szent Ágoston: mások-
ról is mondja a Biblia, hogy reá szállt az Úr lelke, mégis el-
hibázott tetteiket gáncsolja pl. Gedeon, Sámson, Saul, tehát eb-
ből nem lehet Jefte minden tettének helyeslésére, jóváhagyására 
következtetni. Összefüggésbe hozzák az Úr lelkével a vájjá'ábár 
igét v. 29. v. 32. tehát a harc és a győzelem az isteni befolyás 
alatt állt. Ámde e kettő közé van közbe szúrva Jefte fogadalma, 
tehát ez is e befolyás alatt történt. Ezt Schoenen is (p. 538.) 
nyomós érv nek vélte Jefte javára. 

Ámde v. 30 k. (Jefte fogadalma) közbevetett mondat, mintha 
zárjelben volna, v. 34. kk. előkészítése, tehát kérdéses, hogy az 
isteni sugallás a közbevetett mondatra is vonatkozik-e. 

2° Ervünk az irás dicsérő szavaira támaszkodik. Eccli 46. 
13. k. Et judices singuli suo nomine, quorum non est corruptum 
cor . . . ut sit memoria illorum in benedictione, etc. De ez nyil-
ván nem jelent annyit, hogy mindenkinek, minden tettét he-
lyesli. Hasonlókép Zsid. 11. 32 k. Deficiet me tempus enarrantem 
de Gedeon, Barac, Samson, Jephte, David, Sámuel, et profetis, 
qui per fidem vicerunt régna etc. Azonban nemde vétkezett 
Sámson, Dávid? Hibázolt Gedeon? (az efoddal). Azért nem 
egészen helyes szent Jeromos fordítása: factus est ergo super 
Jephte spiritus Domini.. . et inde transiens votum vovit, mert 
ezzel a fenti nézetnek látszik kedvezni. 

Tehát nem isteni sugallatra tette fogadalmát. Jól jegyzi 
meg szent Ágoston : i De hoc voto atque facto nihil videtur 

1 Migne, 34, 812. 
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scriptura judicasse, sicut de Abraham, quando filium, jussus, 
obtulit, utique judicavit. sed tantummodo scriptum reliquisse 
legentibus judicandum, quemadmodum de facto Judae (Gen. 
39. 15.)... neque approbavit hoc scriptura, neque reprobravit, 
sed lege Dei cosulta pensandum dimisit». 

Jefte igazolására mások más kisérletet tettek, t. i. Jefte fo-
gadalma nem volt egyszerű fogadalom -n;: néder, hanem m n 
khérem : anathema v. ö. III. Móz. 27. 28. Jud. 1. 17. I. Kir. 15. 3. 
Az egyszerű fogadalmat meg lehetett váltani pénzzel, de a má-
sikat nem. Tilos volt az emberáldozat, de kherem tárgya lehetett 
ember. 

Ez ellen szól azonban 1° a héber szöveg, mert v. 30-ban 
igenis néder áll, nem pedig kherem. 2° A kháld fordítás hozzá-
fűzi v. 39 : et non consuluit Phinees, sacerdotem, sí hoc fecisset, 
redemisset earn pecunia, tehát nem volt kherem, mert megvált-
hatónak tekinti. 3° Csak Isten előtt gyűlöletes személyek estek 
kherem alá, ezeket rendesen meg is ölték, de nem áldozat gya-
nánt; de itt ártatlan hajadonról van szó és háálitihu ólá biz-
tosan: áldozat, égő áldozatul bemutatom. 4° Ha egyszerű foga-
dalom volt néder, miért nem váltotta mg 10 ezüst sikluson. 
III. Móz. 27. 2. alapján ? Mert nem minden fogadalom megvált-
ható, névleg Jefte fogadalma a «do ut des» alapján ált: igérem 
ezt, ha győzelmet adsz. Isten megadta a győzelmet, nem volna-e 
nevetséges, ha Jefte erre csekély 10 ezüst pénzen meg akarná 
váltani súlyos tárgyú fogadalmát? 

A kherem elmélet tehát nem fogadható el. E nézet hívei 
Calmeten kívül: Capell, Lilienthal, Jahn, HaevernikA Kifejezet-
ten ellenezte ez elméletet: Reinke, Ubaldi, Schoenen stb. 

6° In voto hoc emittendo, cur Jephten gravions eulpae 
accusemus ratio non est kétségtelen, hogy Jefte, objective nézve 
a dolgot, vétkezett, kérdés, nagyon subjective vétkezett-e ? E kér-
déssel hosszasan foglalkozott szent Ágoston. Lehetetlen fel-
tenni, hogy mikor fontos dologban az Úr segítségét kéri va-
laki, tudatosan megbántsa az Istent olyan fogadalommal, amely 
visszatetsző, utálatos az Úr előtt. Ellenkezőleg, fel kell tételez-
nünk, hogy jóhiszeműen járt el (Olair) és következéskép nem 
vétkezett súlyosan (Menochius), mert mentegető körülmények 

1 Handb. d. hist. krit. Einleitung in d. A. T. 1854. Frankit. M. 1/2. 
500 k. 
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(ignorantia et erronea conscientia) javára szólnak, mint Corn, a 
Lapide írja : excusatur vei a toto vei a parte per ignorantiam et 
religionis zelum... Erat enim rude hoc saeculum. Ac Jephte erat 
homo militaris, qui putant se verbo promissionis, plane jura-
mento omni casu obligari. 

Sokan ostobasággal vádolják Jeftét, így Theodoret, szent 
Ambrus,1 aqu. szent Tamás,2 mások pedig oktalansággal (im-
prudentia) és elhamarkodással, úgy naz. szent Gergely,3 szent 
Ambrus,4 Haneberg és mások.5 

Számos szerző hangsúlyozza az ignorantiát, így Bonfrére: 
ignorantiam invicibilem. Est enim error, contra naturae legem 
manifestam, diserte lege divina prohibitum, erat citra omne 
exemplum apud Judaeos.. . quomodo fieri potuit, ut duorum 
mensium spatio nullum incident de ea re dubium, et nullus hoc 
dubium moverit. . .? Ellenben SuarezLicet negare non 
possiums, quin aliqua ignorantia laboraverit, tarnen quod ea 
fuerit invincibilis nec ex scriptum constat;... nee ex materia, 
cum fuerit de re contraria rationi naturalt, et praeeeptis legis 
veteris, nec ex circumstantiis personae aut temporum, quia erat 
prineeps populi et tenebatur esse instruetus in re tarn gravi, 
et licet non fuisset, potuisset interrogare a sapientibus verita-
tem. . . Ideo mihi difficile creditu est, talem ignorantiam fuisse 
inculpabilem. Ezt tartom én is a helyes véleménynek, mert ha 
még oly harcias korszak, eldurvult idők voltak is, lehetetlen, 
hogy legalább a papok közt ne akadt volna legalább egy-kettő, 
aki a törvényt behatóbban ismerte és e fogadalom végrehajtása 
ellen a mózesi törvény nevében fel nem szólalt volna. 

Ha keressük Jefte téves véleményének okait, egyetlen egy 
hely van a törvényben, úgymond Hummelauer, mely az ember-
áldozatot tiltja. Móz. 12. 31. Abban igaza van, hogy III. Móz. 
18. 21. és 20. I. kk.-re itt nem lehet joggal hivatkozni, mert e 
helyek azt mondják, hogy Molokhnak nem szabad embert ál-
dozni. Már pedig lehetséges, hogy Jefte azt az egy helyet nem 
ismerte (ignorantia), mondja Humelauer. Azonfelül félrevezethette 

1 Ini & Cor. 15, 30. Migne 17, 266. 
2 Summa Theol, IIa llae qu. 88. art 2. in corp. 
3 Migne 35, 930. 
4 De offic. ministror. Ili. cz. Migne 16, 167. 
5 Gesch. d. Offenbg. 1852. 196. 
6 1—e. 17. 
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Ábrahám példája, aki kész volt egyszülött fiát feláldozni. To-
vábbá a szomszéd népeknél, Ammoniták, Moábitáknál szokás-
ban volt az emberáldozat. IV. Kir. 3. 27. így Móáb királya saját 
fiát feláldozta a várfalán. 

Hivatkoznak arra is, hogy a Jordánon túli törzsek mindig 
hátrább álltak a törvény ismeretében, mint a többiek és jobban 
össze voltak keverve pogányokkal, mint a többiek. Azonfelül 
Jefte az apai házból kitaszított fiú volt. Tob földjén bolyongott 
a pusztában, katona volt, kóbor életű, tehát könnyen lehet, hogy 
ezt a tiltó törvényt nem ismerte. Azonban helyesen jegyzi meg. 
erre Reinke 476, hogy Jefte igenis ismerte a törvényt, szavai és 
tettei azt bizonyítják, pl. azért küld követséget Ammon királyá-
hoz, ismerte a fogadalmakról szóló törvényt IV. Móz. 30. 3. 
Végül a Jordánon túliak csak nem rég tértek vissza a bálvány-
imádásról Jehovához 10 f. 

Nyomós érvek, azonfelül ott voltak a papok. A főpap ugyan 
valószínűleg nem volt jelen, mert Efráim törzse nem vett részt 
a háborúban. 12. 1. Silo pedig, ahol a főpap lakott, a törzshöz 
tartozott. De ellenfeleink ezzel szemben hivatkoznak Mikhás ese-
tére Jud. 17 f., annak bizonyítására, hogy a zavaros időkben ma-
guk a papok is mily tudatlanok és babonásak voltak, a későbbi 
korban is megtörtént, hogy még a papok is bálványozókká let-
tek. Ezzel szemben hivatkozom Suarez fenti szavaira. 

Igaz, úgy mondják ellenfeleink, hogy Jeftének két egész 
hónap ideje volt megkérdezni a törvénytudókat. De valóságban 
nem volt, mert mindjárt bekövetkeztek az Efráim törzsbeli za-
varok. Alig ért haza, hírül hozták, hogy fenyegetőleg közeledik 
az Efráimbeliek serege. Újra zavaros idők állnak be, újra fegy-
verbe szólítja katonáit, követeket küld, harcba bocsátkozik, meg-
szállja a Jordán réveit és gázlóit. Mindez mindenesetre legalább 
néhány hetet igénybe vett. Tehát nem volt alkalma a papokat 
megkérdezni, sőt az új zavarokat valószínűleg Isten büntetésé-
nek vélte azért, hogy elhalasztotta a fogadalom teljesítését és félt, 
ha még tovább halasztja, még nagyobb bajok is érik. 

Igen elmés és érdekes érvelés, de ennek dacára Suarez 
véleményéhez ragaszkodunk. 

* * * 

A második kérdés (az első: mit ígért fogadalommal?): 
mit tett, mikép hajtotta végre a fogadalmat? 
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Feláldozta égő áldozatul. Ezt vallják azok, akik már a fo-
gadalom tárgyát ily értelemben magyarázzák. Ellenben N. Lyra-
nus az ellenkező nézeten van: Filia Jephte non fuit sacrificata 
Domino per mortem corporalem, sed potius per mortem civi-
lem seu spirituálém, eo modo quo religiosi dicuntur: mundo 
mortui. . . per observationem virginitatis, vivendo in orationibus 
et jejuniis et aliis piis operibus. Ezt a nézetet vallják még Arias, 
Vatobl, Estius, Malv, Münst, Drus, Amama, Oroíius és mások. 
A részleteket azután különfélekép magyarázzák, pl. Clarius: be-
zárta és az emberekkel való érintkezéstől elcsukta, kivéve évente 
négy napot, v. Cler. A főpapnak adta rabszolgaként, ki segéd-
szolgálatra használta a szentély körül, pl. buza őrlésére, melyből 
a szent kenyeret készítették, dagasztani a tésztát, sütni a kenye-
ret, szent ruhákat varrni s más hasonló női szolgálatokra és soha 
sem mentetett fel a szolgálat alól, mert atyja nem akarta meg-
váltani, hanem haláláig hajadon maradt. 

De Hengstenberg 132 szerint ez a magyarázat hibás: Elfe-
ledték, úgymond, hogy ez a magyarázat ellenkezik a régi zsi-
dók szokásaival és felfogásával, gondolkodásmódjával. Mert az 
örökös és tökéletes szüzességi fogadalom szokatlan és hallatlan 
dolog a régi zsidóknál. Tehát erőltetett magyarázat és azért 
mellőzendő. Ehhez előbb ki kellene mutatni, hogy megvolt a 
régi zsidóknál a zárdai élet valamelyes, bár kezdetleges alak-
jában. 

Ezt iparkodtak bizonyítani Keil, Reinke, Schoenen, Zschocke : 1  

III. Móz. 27. 1—8. elmondja, mennyiért váltható meg, aki (férfi 
v. nő) az Úrnak szentelte magát, vagy annak szenteltetett. Nem 
lehet kétkedni azon, mondja Reinke 480, hogy voltak többen 
is, akik jámborságból a világ örömeiről lemondtak örökre és 
egész életüket az Úrnak szentelték, sőt némelyek még ama jog-
ról is lemondtak, hogy valaha váltságpénzen fogadalmuk meg-
váltassák. De ellenfeleink erre azt felelik: 1° hogy ez önkényes 
állítás, egyetlen történeti példával sem igazolható. Sámson, Sá-
muel és mások megnősültek, Judit és Anna prophetissa, özve-
gyek voltak, még a Boldogságos Szűz is el volt jegyezve szent 
Józsefnek. 2° A názirságra hiába hivatkoznak, mert az nem zárta 
ki a házasságot. 3° II. Móz. 38. 8. I. Kir. 2. 21. nem bizonyít, e 
helyekből nem lehet szüzességi fogadalmat bizonyítani. 

1 Hist. Sacra. Wien, 1884. 174. 



752 d r . k o v á t s s á n d o r 

Erre Reinke 478 azt feleli: miért nem említi az írás kife-
jezetten, hogy leányát nem feláldozta, hanem a zárdai életre 
szánta, annak az az oka, hogy szavait minden értelmes zsidó 
csakis így értette és Schoenen. 565 k. : hogy nem említi kifeje-
zetten azt, hogy leányát a zárdai életre adta, azon nincs mit 
csodálkozni, mert a zsidók ez intézményt jól ismerték. Erre mu-
tat maga a szöveg: Jud. 11—37: Hoc solum mihi praesta... ut 
duobus mensibus... plangam virginitatem meam. 38: cumque 
abiisset, flebat virginitatem suam. 39: et fecit ei sicut voverat-
quae ignorabat virum. Ez az ismételt célzás félre nem érthető. 

Azonfelül e nézet híveinek még további érveik is vannak: 
1° A Szentírás sehol sem mondja kifejezetten, hogy szó szoros 
értelmében égő áldozatul hozta volna leányát. 2° A Szentírás 
nem gáncsolja sehol Jefte tettét, holott az emberáldozat súlyos 
gáncsolást érdemelt volt. 3° Hihetetlen, hogy emberáldozat em-
lékét évenként megülték volna. 4° Ha feláldozásról lenne szó, 
nem szüzességét, hanem életét siratta volna. Hoc igitur erat, 
quod vi voti subire cogebatur se, perpetuae continentiae addici 
quod apud Hebraeos tunc temporis duram ac probrosum mulie-
ribus erat (Ubaldi). Keil is így érvel : nem azt siratja, hogy 
korán, még hajadon korában meg kell halnia, hanem hogy ha-
jadonnak kell maradnia, máskép nincs értelme e hozzáfűzött 
szavaknak. 5° Nevezetesen feltűnő v. 39 : et fecit ei sicut voverat, 
quae ignorabat virum. Ez utóbbi szavak vagy az előzőkkel vagy 
az utóbb következőkkel hozandók összefüggésbe. Első esetben 
kizárja az emberáldozatot, mert akkor ennyit jelent : fecit ei sicut 
voverat et hinc ipsa non cognovit virum. Ez a legtermészete-
sebb értelmezése a helynek. Az utóbbi esetben ez lenne az ér-
telme: Cumque ipsa non cognovisset virum, increbuit mos etc. 
Ez esetben is kizárja az emberáldozatot. 

Igaz, hogy az ellenfél nézetének látszik kedvezni a Vulgata 
és a kháld fordítás. Joseph. Flavius és a régi rabbik, szintúgy 
a szentatyák: Pseudo Tertullianus,1 Qregor, Naz,2j S. Chryso-
stomus,3 Pseudo Chrysostom,4 S. Augustinus,5 Epiphan,6 S. Hiero-

1 Ado. Mircum III. 4. Migne 2. 1073. 
2 Orat. 15. Migne 35, 930. 
3 Ad. pop. Antioch. Hom. 14. Migne 49, 147. 
4 In Abraham et Isaac Migne 56, 539. 
5 Migne 34, 816. 
6 Haeres 78. Migne 42, 736. 
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nymus,1 Pseudo Augustinus2 Pseudo Justinus,3 S. Ambrosius,4  

Isidorus,s Isid-Pelus,ö Beda Ven,7 Hugo8 és mások és más újabb 
kath. irásmagyarázók : Calmet, Tirinus, Sa. Menochius, Welte, 
Glair, Vigouroux, stb. 

És mégis ha valaki ebből így akarna érvelni: tehát meg-
állapítható a consensus SS. Patrum, ez pedig döntő érv hittu-
dományi kérdésben, úgy erre igen könnyű a felelet: mert a 
consensus SS. Patrum csak dogmatikus kérdésekben döntő ar-
gumentum. Ámde ez nem dogmatikus, hanem ténykérdés, tör-
téneti kérdés. Ergo . . . 

Összegezve az eddig mondottakat, a magam részéről ha-
tározottan azon nézet hívének vallom magamat, mely tagadja, 
hogy itt emberáldozatról volna szó és pedig azért, mert nyelvi 
és tárgyi okok, történeti és lélektani érvek ezen nézet mellett 
szólnak, mint a fentiekben kifejtettem. De legalább is annyit, 
úgy hiszem sikerült kimutatnom, hogy ez a nézet «aeque proba-
bilis»' «vere probabilis», tehát joggal követhető, vallható. Akkor 
pedig a biblia fordítás jegyzeteiben feltétlenül ez részesítendő 
előnyben Tárkányi jegyzete felett. 

Szeged. Dr. Kováts Sándor. 

1 In. Jer. 7, 31. Migne 24, 735. 
2 O. T. quaestiones 43. Migne 35, 2239. 
3 Ad othodox. qu. 99. Migne 6. 1343. 
4 Apol. David 4. Migne 14, 858. de offic. min. III. 12. Migne 16, 

167 kk. De origin. II. Migne 17, 266. 
s Migne 83, 139. 
6 Epist. 1, 87. Migne 78, 244. 
7 Migne 93, 428. 
8 Migne 175, 92. 

Religio , h i t tud. és bö lcs , folyóirat . 4 9 
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Az UTOLSÓ tíz év óta a természettudományi érdeklődés közép-
L pontjában még mindig az ősember áll. Igen nagy munkát 

végeztek ez idő alatt az ősemberkérdéssel foglalkozó szakembe-
rek. A nagy kérdés még távol áll ugyan a megoldástól, de a 
szakirodalom ismerői észrevehetik, hogy a sok munka nem vész 
kárba, máris mutatkozik az a nagy eredmény, hogy tisztulnak a 
téves vélemények; a felburjánzott darwinista és haeckelianus 
gondolatvadhajtásokat lassankint lenyesegeti a józan birálat, az 
újabb kutatások eredményeinek elfogulatlan értékelése. E téren 
mintha a darwini kirostálódás elve (selectio) érvényesülne. Az 
emberben az állatiast kereső, irányzatos vagy szánalmasan naiv 
véleményeket, téves elméleteket elfojtja a tárgyilagosabban itélő 
kutatók bírálata és tanítása. 

Az ősembertani tévedések oka az, hogy az elméletgyártók 
és utánzóik be nem bizonyított feltevéseket beigazolt tényként 
hirdettek és kedvenc elméletük szempontjából nézték és értékel-
ték a tapasztalati kutatások eredményeit is. így sokszor elhibá-
zott alapra, sőt alap nélkül építettek téves következtetéshalmazt. 
Napjainkban már észlelhetjük a kirostáló szél megérkeztét. Ma 
már kiváló ősemberkutatók vallják Bumiiller-nek azt az állítását, 
hogy a darvinista aera némely szellemi termékéhez arányítva: 
a legnaivabb középkori nézetek még szellemsziporkák.1 

Az ősemberre vonatkozó komoly, tudományos s épen ezért 
józanabb felfogás újabban kezd már a német népszerű irodalom-
ban is terjedni ;2 sajnos, a hazai természettudományos népszerű 
munkák, igen kevés kivétellel, még az elfogult — mondjuk ki 
nyíltan: vallásellenes — szellemet hirdetik s terjesztik. 

1 J. Bumüller : Mensch oder Affe? IV. 1. 
2 A. Ritter: Die Wunder der Urwelt. 1913. 587.1. és M. Reymond : Ent-

wicklungsgeschichte der Natur. 1913. 653. 1. 
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Jelen értekezésünk keretét igen nagyméretűvé kellene szab-
nunk, ha az ősemberre vonatkozó sokféle téves véleményt sorra 
ismertetni s birálni akarnók. Célszerűbb itt inkább egy-egy téves 
nézet tarthatatlanságát a legújabb kutatások eredményeire való 
hivatkozással bizonyítani. Vegyük tehát bíráló megfigyelésünk 
tárgyává az ősember beszélőképességére, korára és művészetére 
vonatkozó legelterjedtebb tévedéseket. 

* * * 

Beszélt-e az ősember? 
Népszerű munkákban kevés kivételt leszámítva, mindig, de 

szakművekben is gyakran megtaláljuk azt a véleményt, hogy az 
ősember ásatag csontmaradványai közt némely sajátságos tipusú 
állkapcson az állcsúcsnak s még inkább az álltövisnek hiánya 
a beszélőképesség hiányát bizonyítja. 

Az alsó állkapocs (mandibula) állcsúcsának (protuberantia 
mentalis) benső oldalán, a középvonal mentén részarányosán 
elhelyezett, egymáshoz közelálló négy kiemelkedést álltövis-nek 
(spina mentalis interna) nevezzük. A felső két kiemelkedésen az 
állcsűcsnyelvizom (musculus genioglossus) tapad, az alsó páron 
pedig az állcsúcsnyelvcsonti izom (musculus geniohyoideus) ül. 
A felső két álltövis jellemző a most élő emberre; sokan azt 
vélik, hogy létezésük az állcsűcsnyelvizom révén összefügg a 
beszélőképességgel. 

Az ősember ismert legrégibb ásatag állkapcsain valóban 
hiányzik az álltövis, maga az állkapocs szűk, ezért csak kis 
nyelv férhetett el benne, miből szintén azt következtetik, hogy 
az ősember legfeljebb dadogó hangokat volt képes kiejteni. Az 
ősember beszélni nem tudásáról alkotott felfogást különösen az 
1907 október 7-én talált heidelbergi állkapocs látszott megerő-
síteni. Ha ezt az állkapcsot fogak nélkül találták volna meg, — 
írta Schoetensack heidelbergi egyetemi tanár1 — akkor lehetet-
len volna azt emberinek minősíteni, de épen a fogak sajátosan 
emberi jellege bizonyítja a lelet emberi eredetét. A heidel-
bergi leleten a fogak az erősen fejlett állcsonthoz arányítva 
nagyon aprók. 

A heidelbergi ősembert kivált Haeckel sietett a maga 
«családfája» számára lefoglalni s beosztani. Ö már régóta beállí-
totta az ember nemzetségfájába a beszélni nem tudó, dadogó 

1 O. Schoetensack : Der Unterkiefer des Homo Heidelbergensis. 1908.25.1. 
49* 
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majomembert; szerinte a néma (alalus) majomemberből fejlődtek 
a beszélő (loquaces) valóságos emberek. Haeckel szerint a Homo 
Heidelbergensis a harmadik időszak végéről való, közeli áll a 
majomemberhez s mivel álltövise nincs, azért nem volt kifejlett 
beszélőképessége s valószínűleg még a Pithecantropus alalus 
csoportjához tartozott.1 

A heidelbergi állkapocs ma már elvesztette azt a nagy 
jelentőséget, melyet neki kezdetben tulajdonítottak. A többi 
ásatag állkapoccsal történt összehasonlítások által kitűnt, hogy 
ez a «legősibb»-nek vélt típus már több mint 50 év óta isme-
retes. Viszonylagosan legközelebb áll hozzá az 1885-ben talált 
Spy-i koponyához tartozó alsó állkapocs.2 

Már kétségtelen, hogy a neandertali típusú ősember áll-
kapcsát mindenütt jellegzi az állcsúcs (gnathion) hiánya. Ilyen 
az 1866-ban felfedezett La Naulette-i állkapocs, melyet E. Dupont 
Belgiumban a Lesse balpartján, Dinant mellett talált. Pruner-Bey 
embertantudós a naulettei állkapcsot az embert a majommal 
összekötő sorozat első láncszeméül tekintette, de már Topinard 
pontosabb vizsgálat után kimutatta a «majomjellegek» túlzott 
belemagyarázását. Hasonló az 1888-ban talált malarnaudi áll-
kapocs. Ugyancsak neandertali tipusú a morvaországi Sipka-
barlangból előkerült állkapocstöredék, melyet R. Maska 1882-ben 
talált. A neandertali tipus jellegeit viseli az a kilenc, elég ép 
állapotban lévő állkapocs is, melyeket Oorjanovic (Kramberger) 
zágrábi tanár a horvátországi Krapina helység közelében talált 
az 1895-től 1905-ig a nyári hónapokban végzett ásatásaiban. 

Érdekes, hogy Oorjanovic a salzburgi gyűlésen (1909) tar-
tott értekezésében utalt arra a tényre, hogy az eszkimók alsó 
állkapcsa különféle alakú, van köztük sok olyan, mely vaskos 
alakjával az összes jégkorszaki állkapcsokat — a heidelbergit 
kivéve — felülmúlja. Adloff pedig az ásatag állkapcsokban lévő, 
gyenge, sajátosan emberi fogazatról azt következteti, hogy az 
ember nem örökölhette fogait az emberszabású majmoktól; sze-
rinte a krapinai állkapcsok fogazata specializáltabb, mint a jelen-
kori európai emberé. 

1 Ernst Haeckel : Anthtopogenie. 1910. 679. 1. 
2 L. Wilser, ki az ember állati származását vallja, könyvében azt írja, 

hogy nagyon sajnálatos, hogy a heidelbergi állkapocsról széles körökben túlzó 
és téves állításokat terjesztettek. — Leben und Heimat des Urmenschen. 1910. 
28. lap. 
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Az 1908-ban Häuser által felfedezett moustert ősember áll-
kapcsa nagyon hasonlít a heidelbergihez.i Az 1908-ban La-
Chapelle-aux-Saints mellett felfedezett ősember szintén a nean-
dertali tipushoz tartozik, a vaskos idomú állkapcsán hiányzik az 
állcsúcs, a fogsorok ive kissé zártabb, szűkebb, mint a mai em-
bernél észlelhető. 

A heidelbergi állkapocshoz nagyon hasonlít az 1911-ben 
La Quina-nál H. Martin által felfedezett ősembercsontvázhoz 
tartozó állkapocs; de még feltűnőbben hasonlít ahhoz az 1912. 
év nyarán Dél-Angliában felfedezett Sussex-i ősembercsontváz 
állkapcsa. Legújabban az 1914. év május 8-án a Weimar melletti 
Ehringsdorf jégkorszaki mészkövében került felszínre egy alsó 
állkapocs, mely a heidelbergihez sokban hasonlít. 

Az eddig ismert jégkorszaki ősemberállkapcsok sokaságá-
ból nyilvánvaló, hogy a jégkorszakban élt egy embertipus, — 
a neandertali race — melynek erősen prognath és állcsúcs-, 
meg álltövisnélküli alsó állkapcsa volt. Ebből az alaktani saját-
ságból többen, még szakemberek is, azt következtették, hogy az 
a típusú ősember beszélni nem tudott.2 Mások meg az állkapocs 
«majomszerűségét» bizonyítgatták, az ősreütés (atavismus) tüne-
tét igyekeztek felismerni benne. így például Wilhelm Wallisch 
bécsi tanár az ő egyoldalú birálásmódjával törekedett kimutatni, 
hogy a La-Chapelle-aux-Saints-i ősember állkapcsa minden tekin-
tetben inkább hasonlít a simpánz, gorilla, sőt az orangután áll-
kapcsához, mint a jelenkori emberéhez.3 

Az ősember állkapcsának sajátos alakjából alkotott téves 
következtetéseket legújabban nagy boncolástani szakértelemmel 
Hans Virchow tanár — aki szintén az ember származástani ere-
detét vallja — teljesen alaptalanoknak bizonyította, az ehrings-
űorfi (weimari) állkapcson végzett vizsgálataival kapcsolatban. 

Az 1914-ben talált ehringsdorfi ásatag ősemberi állkapocs 
11'90 m. mélységből robbantás alkalmával jégkorszaki szarvas, 
rhinoceros Merckii, ősló és barlangi medve csontmaradványai-
val, faszénnel és moustiertipusú kőszerszámokkal együtt került 

1 Häuser és Klaatsch értekezése : Archiv für Anthropologie. 1909. 290. 1. 
Legújabban általánosan elismert vélemény az, hogy a Homo mousteriensis 

nem a mousterien-időszakból, hanem az azt megelőző acheuléen-időszakból 
származik. (Zeitschrift für Ethnologie. 1914. 862. 1.) 

2 Carl Franke : Die mutmassliche Sprache des Eiszeitmenschen. 1913. 78. 1. 
3 W. Wallisch értekezése: Archiv für Anatomie. 1913. 187. 1. 
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felszínre — sajnos — törött állapotban. A leletet először Gustav 
Schwalbe vizsgálta meg és ismertette. Az állkapocsban lévő fogak 
aprók, rendes emberi fogak; a fogívezet (Zahnbogen) keskeny, 
az állcsúcs hiányzik (alveolaris prognathismus). 

Az állívezet nagyságának mérésére Schwalbe állívmutatót 
(Kieferbogenindex) szerkesztett. Ez szerint az ehringsdorfi áll-
kapocsnak eme mutatószáma 69,5; a heidelbergié 75,7; a kra-
pinaié 80,0; a la chapelleié 100; a simpanzé 54,6. így tehát az 
állívezet keskeny, hosszúkás alakjára való tekintettel az ehrings-
dorfi (weimari) állkapocs elég közel áll a simpanzéhoz, köze-
lebb, mint bármely más ősemberi állkapocs. Az álltövis szintén 
hiányzik róla, helyette egy sajátszerű kidudorodás képződött, 
melyet Schwalbe «area spinosa»-nak nevez, mely 16 mm. magas 
és 9 mm. széles.1 

Az ősemberi area spinosának megfelelő helyén a jelenkori 
emberi állkapcsokon az álltövis (spina) fejlődött. Mivel az áll-
tövis nem fejlődik az emberszabású s másféle majmok állkap-
csán, azért azt következtetik, hogy az ősember is majomszerű 
volt s beszélni nem tudott. E túlzó véleménnyel szemben Hans 
Virchow azt írja: «E tények elég érdekesek ugyan, de elméleti 
értékelésüknél nagyon óvatosnak kell lennünk, mert a modern 
embernél ezen pont helyzete nagyon változatos. Az álltövis nála 
is teljesen hiány ozhatik-». (I. m. 873. 1.) Topinard ugyanezt már 
régen hangoztatta.2 

Virchow számos példa felemlítésével ismerteti jelenkori 
emberi állkapcsokon az álltövis legkülönbözőbb alakulásának, 
sőt hiányának észlelését. A jobb- és baltövis távolsága is nagyon 
változó; egy kínai koponyáján (1912-ben került a berlini bon-
colástani gyűjteménybe) az álltövis helyén csak egy osztatlan 
kiemelkedést észlelt; egy togonéger állkapcsán (1914) pedig 
6 mm. szétállással alakult a tövis. «Oft fehlt die Spina gänz-
lich, — írja Virchow — ohne daß deswegen die Muskeln 
schwächer gewesen wären.» 

Az álltövis legkülönbözőbb alakulásából kiviláglik, hogy 
egyes alakulásaiból nem következtethetünk az izmok eredeti 

1 Hans Virchow: Der Unterkiefer von Ehringsdorf. (Zeitschrift für Ethno-
logie, 1914. 873. 1. 

A weimari állkapocs rajza : Pótfüzetek a Természettudományi Közlöny-
höz. 1914. 154.1. 

2 Topinard: Az anthropologic!, kézikönyve. 1881. 73. 1. 
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elhelyezkedésére és erősségére, mert oly esetekben is, — állítja 
Virchow — midőn álltövis egyáltalán nem képződött, az izmok 
nem gyengébbek a rendeseknél. Aki boncolástani következteté-
sekhez és a boncoláshoz ért, annak tudnia kell, hogy az álltövis 
és az izmok viszonyáról csak akkor Ítélhetünk, ha az izmokat 
kikészítjük s azoknak tapadási helyét az állcsonton égetéssel 
megjelöljük. 

Virchow európai, japán, Szunda-szigeti, indián, néger em-
berek alsó állkapcsán az égetett tapadási helyeket megvizsgálta 
és eme tapasztalatokból következtetve, meggyőződéssel hang-
súlyozza, hogy «senkinek sincs joga, egyedül a csontokon végzett 
megfigyelések alapján: az izmok erősségére és eredetére követ-
keztetnie. Virchow különben egy kifejlett hím simpanzmajom 
koponyáján is talált álltövist, bár a simpánznál az rendszerint 
hiányzik. Az ehringsdorfi állkapcson az álltövis nem is hiányzik 
teljesen, hanem sajátszerű jelentékeny kiemelkedés alakjában 
átmódosulva (area-ként) megvan, úgy hogy elegendő tapadási 
felületet biztosított az izmoknak. így az ehringsdorfi ősember is 
rendesen mozgathatta a nyelvét, ha gondolatait beszéd alakban 
közölni akarta. 

Az a majom, melynek rendellenesen esetleg álltövise és az 
emberéhez hasonló nyelvmozgatóizma fejlődik, azért nem válik 
beszélőlénnyé, mert nincs mondanivalója, nincs hozzávaló telke! 
Az állatnak van ugyan érzékek útján működő ismerőtehetsége, 
benyomásokat, képzeteket szerez, melyekből valamiféle Ítéleteket 
alkot, van érzéki vágyó tehetsége s benső kényszerűség alatt 
lévő akarata. De szellemi megismerése az állatnak nincs, fogal-
makat alkotni s azokból elvont Ítéleteket, következtetéseket 
vonni nem képes, nem gondolkodik és nincs szellemi öntudata. 
Az állat nem idézhet elő önként képzeteket, azokat nem változ-
tathatja tetszése szerint. Az állati okosság csak érzéki ítéleteket 
alkot, felismeri az egyedileg kellemest és hasznost, az ide vonat-
kozó képzeteit határozott esetekben összeköti, felébreszti ; érzéki 
vágyai s akarásai unszolják a cselekvésre, de hiányzik bennük 
az elvont fogalmakat alkotó ész, a gondolkodáshoz szükséges 
értelem.1 

1 Már Topinard kiemelte, hogy a beszédhez szükséges : 1. gondolat és 
akarat ; 2. a kifejezés általános tehetsége ; 3. a szótagolás különös képessége ; 
4. az idegek útján való áttétel vagy elvezetés ; 5. az izmok által való végre-
hajtás. 
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Az ember álltövis nélkül is beszél, mert gondolkodik s 
van mondanivalója. Az ember szellemi működéseinek, beszédé-
nek is kulcsa a fogalom, mely elvont és általános eszmékre is 
kiterjed. Az állat nem beszél, mert a beszédről sincs fogalma. 
Még Wundt is elismeri, hogy az állatnak igazi értelmi műkö-
dése s szellemi öntudata nincs, fogalmakat alkotni, logikai mű-
veleteket eszközölni nem képes, mert csak egyszerű érzéki újra-
ismerési tényeket társít.1 

Az állatok a konkrét érzeteiket, képzeletüket általános jelek-
kel közlik, például vakkantással, bőgéssel figyelmeztetik egymást 
a veszélyre; így az állatok saját ösztönük körén belül megértik 
egymást. De az állatnak tökéletlen jel- és hangbeszéde legfel-
jebb benső érzéseket, meghatározott ítéleteket fejez ki és hason-
lókat ébreszt a többi állatokban. Az ember beszéde az általános 
fogalmakból alkotott logikai Ítéleteket fejez ki ; az ember beszél, 
mert gondolatait akarja közölni, ellenben az állat hangja csak 
meghatározott benső állapotból s legtöbbször a kéj és kín ösz-
tönéből tör elő. 

Az ősember beszélőképességét tagadni nem észszerű az 
álltövis hiányára való hivatkozással, mert itt nem a jelentéktelen 
boncolástani jellegek, hanem a mélyreható lélektani sajátságok 
döntenek. Az ősember beszélt, mert nemcsak megfelelő testi 
berendezettsége volt, hanem egyúttal értelmes öntudattal biró 
lény volt, miként ezt fenmaradt koponyacsontjaiból és művelő-
désének legősibb emlékeiből joggal következtetjük. 

Újabban már az ember származástani eredetének hivei is 
kénytelenek Hillebrand-áaX így nyilatkozni : «Annyi bizonyos, 
hogy ha a fiatalabb diluvium emberei nem is értettek még a 
földmíveléshez és állattenyésztéshez, művészi alkotásaik arról 
tanúskodnak, hogy ezek a körülbelül 20—30.000 év előtt élt 

Bizonyára nem volt az ősembernek nagy szókincse és a mai müveit 
emberével megegyező, gazdagon tagozott beszéde, mégis üres feltevés az, 
hogy az ember legősibb nyelve csupán egyszótagos (monosyllabicus) nyelv 
volt, kevés tagozott (articulatus) hanggal. A beszéd nagyon bonyolult fizio-
lógiai folyamat: a tüdőből kitóduló levegő a gégében rezgéssel képzi a han-
got, a szájon áthatolva szótagolódik. A hangot a gégefő izmai módosítják, 
a szótagolást pedig a szájpadvitorlák izmai, a nyelv, az ajkak és az arc léte-
sítik úgy, miként az idegek az agynak megfelelő idegközpontjából a paran-
csot hozzák. 

1 W. Wundt : Vorlesungen über die Menschen- und Tierseele. 1911. 521. 1. 
és Qrundriss der Psychologie. 1913. 372. 1. 
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emberek szellemileg sok, még ma is élő, kezdetleges emberfaj'ta 
fölé emelkedtek», i Az ember most drótnélküli távbeszélőn Euró-
pából Amerikába tud átbeszélni, mert szellemének képességeit 
kifejleszti; ellenben a legtökéletesebb állatok ma is csak olyan 
állati hangokat adnak, mint elődeik a földtörténet ősi korsza-
kaiban. 

* * * 

Téves vélemények az ősember művészétéről. 

A praehistoria művelői a jégkorszaki (diluvium) palaeolith-
kort (rcaXatôç = régi) ősibb és későbbi vagy újabb palaeolith-
időszakra osztják. A ma már általánosan használt Mortillet— 
Obermaler időrendi felosztás szerint, az ősibb palaeolith-korban 
a chelléen, acheuléen, mousterien kulturfokozatokat különböztet-
jük meg. Az újabb palaeolithicum pedig: aurignacién-, solutréen-, 
magdalénien- és azylien-időszakokra oszlik, melyek után a csi-
szoltkő kora következett.2 

A szaktudósok általánosabb véleménye szerint, a legősibb 
palaeolith-kori kőeszközök a harmadik eljegesedésközti (inter-
glaciális) időszakból származnak; mások pedig, mint Penek és 
Rútot azt vélik, hogy a legősibb, biztosan felismerhető kőszer-
számok, az emberi művelődésnek legősibb maradványai: a má-
sodik eljegesedésközti időszakból való. 

Az ősibb palaeolith-korból nem ismerünk ezideig művé-
szeti emlékeket. A művészet a későbbi vagy újult palaeolith-korban 
lépett fel. A kőeszközök faragása is ebben a korban éri el tel-
jes kifejlődését; a csontból és szarvból készült eszközök mind-
inkább háttérbe szorították a kőszerszámokat. 

Az újabb palaeolithicum ősembere szintén nomád vadász 
volt; csak egyes helyeken, mint a dordognei Vezére-völgyben 
telepedett le hosszabb időre. Jórészt barlangokban lakott, szelí-
dített állatai aligha voltak, a földmívelést is legfeljebb ama kor 
végén kezdte. 

Az eddigi felfedezések szerint : a jégkorszaki művészet, 
vagyis az «ősművészet» a középső aurignacien-időszakban kez-
dődött és a magdalenien-időszak végéig tartott, azután teljesen 
letűnt. 

1 Hillebrand cikke: Természettudományi Közlöny. 1915. 729. 1. 
2 Hugo Obermaier: Der Mensch der Vorzeit. 1912. 332. 1. 
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A j'égkorszaki ősember művészetét a rejtélyek és kérdések 
egész sora környékezi s ez az oka annak, hogy az ősművészet, 
annak eredete, fejlődése, jelentősége, kora a gondolkodók érdek-
lődését felkelti. Az ősember művészetét ma már kiterjedt iro-
dalom tárgyalja, melynek legfeltűnőbb jellegzője a vélemények 
zűrzavara, a legellentétesebb felfogások, önkényes alaptalan fel-
tevésekre épített elméletek túltengése. 

Ezért időszerű az elfogulatlanul tárgyilagos birálat világí-
tásában szemlélni a jégkorszaki ősember művészetét, hogy azt 
helyesen megérteni s kellően értékelni tudjuk, az irányzatosan 
téves nézeteket pedig tarthatatlanoknak ismerjük. 

Az ősember művészete önmagában zárt egészként tűnik fel, 
melynek fejlődése eléggé megfigyelhető, az ábrázolások termé-
szethűsége és sokszor művészi kivitele is meglepő, jelentősége 
pedig majdnem érthetetlen. 

A jégkorszaki művészet magyarázására a segédtudományok 
egész csoportját alkalmazták, így a néprajzi összehasonlításokat, 
az északamerikai indiánok és az ausztráliai őslakók totemismusát, 
a busmannok falfestményeit párhuzamba állították az ősművé-
szettel, de annak jelentőségét biztosan megállapítani nem sikerült, 
eddig csak többé-kevésbbé valószínű véleményekről beszélhetünk. 

A jégkorszaki ősember művészetére vonatkozólag sok téves 
vélemény nem terjedt volna el, ha az írók megfontolnák azt a 
két tényt: 1. hogy az ősember művészetének ismert eddigi em-
lékei a jégkorszaki művészetnek csak kis töredékét alkotják; 
2. hogy a felfedezett műtárgyak nem adnak oly összefüggő fej-
lődéssort, mint amilyet a művészettörténelem későbbi emlékei, 
a museumokban csoportosított újabb műtárgyak a történelmi 
művészet fejlődéséről nyújtanak. 

Kitűzött célunktól messze vezetne, ha az ősember művé-
szetét itt részletesen leírnók, ezért csak néhány elterjedt téves 
véleményről mondjunk tárgyilagos birálatot. 

Legújabban mindinkább terjesztik — még szakemberek 
is1 — azt a felfogást, hogy a művészet eredete az ember nemi 
ösztönének kiegészítését célzó erotikának köszöni létét. Az ős-
embert két erős ösztön vezette, ép úgy mint az állatot: az éh-
ség és a szerelem. Az ősember állatias voltát még a művészete 

1 F. Wiegers értekezése a művészet fejlődéséről: Zeitschrift für Ethno-
logie 1914. 853. 1. 
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is bizonyítja! Ezt az állításukat a legősibb művészi emlékekkel 
igazolják, — de csak a maguk módja szerint. Tényekre hivat-
koznak. Ugyanis: 

A legősibb időből származó művészeti emlék az a három 
kőlap, melyeket Didón az abri Blanchard-ban talált. A kőlapok 
az aurignacien-időszakból valók, a rajtuk levő vésések a női vulvát 
ábrázolják s most Périgueux-ban (Musée du Périgord) láthatók. 
Ugyanazon sziklafedél alatt s ugyanazon rétegzetben néhány 
rénszarvas csontba faragott férfi phallus rajzát találták. Ezekből 
a legősibb, sexualis tárgyú kezdetleges vésésekből fejlődött ké-
sőbb az eroticus tárgyú rajzolás és kisplasztika, mely utóbbi-
nak legszebb emlékei az ú. n. «Venus-szobrok». 

A szobrászat első emlékei a Brassempouy melletti Grotte 
du pape középső aurignacien-rétegéből való elefántcsont szob-
rocskák, legsikerültebbek köztük a női alakok, melyek azonban 
az anyag törékenysége miatt csak torso alakban maradtak reánk. 
Az alakok némelyikén feltűnő a steatopygia és a sexualis jelle-
gek túlhajtása. Kiválóan érdekes az a fejecske, melyen a haj-
dísz hasonlít az ősi egyiptomi képeken látható fáraókori haj-
viselethez. 

A felső aurignacien-időszakban a kisplasztikái szobrászat a 
domborművek készítésére ment át. Hires a mészkőből faragott 
s veresre festett «willendorfi Venus» szobrocska, melyet Szom-
bathy tanár 1910-ben fedezett fel. A mentonei Grimaldi-bar-
langban talált zsírkőből faragott szobrokon feltűnő nagy a has 
és a külső nemi jellegek kidomborítása.1 

A híres lausseli domborművek2 lelőhelyén már 1910-ben 
az alsó solutrén-rétegben egy palára faragott lapos dombor-
művet találtak, mely részarányos elhelyezésben (mint a kártyákon 
szokás) két ruhátlan női alakot ábrázol. Wiegers szerint e lelet 
egyidős a többi lausseli domborművekkel, csak később esett le 
a falról. Ez az ábrázolás is bizonyítja, — Wiegers szerint — 
hogy «die erste Darstellung des Menschen lediglich aus ero-
tischen Ursachen erfolgt ist»; a legősibb karcolatoktól kezdve 
a felső aurignacien-időszakban készített ábrázolásokig (a Comba-
relles-i falra vésett emberalakok) csaknem az összes emberala-
kokon feltűnő a nemi jellegek túlzó kifejezése; és épen mivel 

1 E steatit-szobrok jégkori eredetét kétségbevonták : Hoernes, Mortillet, 
Rivière, stb. ; lehet, hogy újkori afrikai származásúak. 

2 L'Atithropliologie 1912. II. füz. és Az ősember c. könyvem 327. 1. 
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a nemi ösztön szolgálatában állott az ősművészet, azért az auri-
gnacien-időszakban a szobrászat és a vésés egészen az ember 
ábrázolásával foglalkozik, állatot ábrázoló szobrok és vésések 
ez időben teljesen hiányzanak. 

Konrád Ouenther a nagyközönségnek szánt könyvében 
szintén azt hirdeti, hogy a művészet minden időben az erotica 
szolgálatában állott és kezdet óta mindig a nőt ábrázolja festé-
szetben és szobrászatban egyaránt.1 

E túlzó véleményekkel szemben az igazság az, hogy az ős-
ember ismert művészeti emlékeiből nincs jogunk azt következ-
tetni, hogy a művészetet a nemi ösztön létesítette és hogy az 
ősember képzőművészete kezdet óta az erotica szolgálatában 
állott. 

Nem tudjuk biztosan, hogy az ismert ősművészeti emlé-
kek közt melyek a legrégibbek. Aki pedig a többek által leg-
ősibbnek elismert s előbb említett «műtárgyakat», a Didón által 
talált blanchardi kőlapok karcolatát ismeri, az csak nagy elfo-
gultsággal ismerheti fel azokban a szabálytalan s egymásba zárt 
körgyűrűkben a női vulva rajzát. Épen annyi joggal mondhatjuk 
azokat kezdetleges stilizált levélrajznak, vagy ötletszerű díszítés-
nek. Ezek a vonalkarcolások annyira egyszerűek és jelentésnél-
küliek, hogy azokat nem is helyénvaló az ősember képzőmű-
vészeti emlékei közé sorolni. Még kevésbbé vonhatjuk le róluk 
azt a következtetést, hogy az ősember művészi tevékenységét a 
nemi ösztön ébresztette fel. 

Az igaz, hogy a jégkorszaki emberábrázolások közt arány-
lag gyakoriak a ruhátlan alakok, melyeken a nemi jellegek túl-
zottan kifejezettek. De ez érthető abból, hogy a mai természeti 
népek némelyikénél is a szeméremérzet nem oly fejlett, mint a 
művelt országok lakóinál. A busmanok pl. ábrázolásaikon szin-
tén kifejezik a ruhátlanságot, bár művészetük nem az erotica 
szolgálatában áll.2 

A művészet kezdetének koráról és annak igazi lélektani 
okairól feltétlen biztosat nem tudhatunk. Nagyon valószínű, hogy 
már az ős-palaeolith korban készültek "díszes /a-faragások, me-
lyeket azonban elpusztított az idő. 

1 K. Ouenther: Der Kampf um das Weib in Tier und Menschenent-
wicklung. 1909. 2.1. 

2 R. Pöch : Über die Kunst der Buschmänner. Mitteilungen der anthrop. 
Ges. in Wien. 1912. 13. 1. 
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Mélyreható és sokat vitatott kérdés az, hogy minő lélek-
tani okokból keletkezett az ősember művészete. Különösen Max 
Verworn foglalkozott sokat e kérdéssel; szerinte a művészi tevé-
kenység alapja az ősember játékszenvedélye volt. A kőeszközök 
készítése, csinosítása az ősember játékává vált s ebből fejlődött 
később a művészi tevékenység. Verworn az ősember kezdetleges 
kőszerszámait megkövült eszméknek, «versteinerte Ideen» nevezi 
és azt állítja, hogy az ősember szépérzéke legelőször a tűzkőipar 
termékein jutott kifejezésre, később a csontanyag feldolgozása 
új motívumok alkalmazását tette lehetővé. A palaeolith-kor ős-
embere Verworn szerint realista volt, a dolgokat úgy látta és 
használta, miként azok szemébe tűntek; ez a tárgyszerű felfogás 
nyilvánul az ősember művészetében, mely szigorúan természetes 
(«physioplasticus»), ellentétben a műveltebb népek eszményies 
(idioplasticus») művészetével.1 

Bár Verworn elméletét elfogultnak ismerjük, mert minden 
áron az állati lélek fokozatos fejlődésével magyarázza az emberi 
szellem alkotásait, mégis találónak mondjuk azt a gondolatát, 
hogy az első kőszerszámokat «megkövült eszmék»-nek nevezi és 
bennük a művészet első jelentkezéseit látja. A palaeolith-kor ős-
embere az eszközeit már nemcsak célszerűség, hanem egyúttal 
csinosság szempontjából készítette, gondosan kidolgozta, rész-
arányos, tetszetős alakúra pattintgatta, az eszköz vonalainak sza-
bályosságára s összhangjára ügyelt, hogy szépérzékét általa gyö-
nyörködtesse. 

Azt vélem, hogy a művészi alkotásra való törekvés indító 
oka nem a nemi ösztön, sem a játékszenvedély, sem a test dí-
szítése — mint ezt Obermaier vallja — hanem a lélek szép 
iránti érzéke s az a tudat, hogy az ember megfelelő eszközökkel 
nemcsak célszerűt, hanem egyúttal szépet is alkothat. Az állat-
nak igazi szépérzéke nincs, azért nem is lehet művészete; ami 
tetszetőst, bonyolultat készít (pl. a méh sejtjei, a függőcinke 
fészke) az az «ösztön művészete», melyhez nem az állat adja 
az eszmét s készíti a tervet. Ellenben az ősembernek kezdet óta 
képességileg megvolt a szépérzéke; lelkének e tehetsége az ős-
ember értelmes öntudattal bíró szellemi természetében gyöke-
rezett. Az ősember szépérzéke és művészi tevékenysége már az 
első kőszerszámain is mutatkozott, bár amíg a technikai nehéz-

1 M. Verworn : Die Entwicklung des menschlichen Geistes. 1910. 47. L 
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ségekkel kellett küzdenie, addig nem tudta a mindinkább fej-
lődő szépérzékét szabadon érvényesíteni. A művészi tevékenység 
indító okát alapjában nem változtatja meg az a körülmény, hogy 
a művészi irányú kísérletezés az ősembernél valamely gyakor-
lati cél (eszközkészítés) segítő eszközeként szerepelt. 

E felfogásunkból következik, hogy a művészet keletkezésé-
nek ideje egybeesik az ősember szerszámkészítésének idejével. 
A praehistoria az eddig ismert leletek alapján csak arról értesít, 
hogy mely jégkorszaki időszakoktól maradtak reánk eszközök 
és műtárgyak, de nem mondhatja meg, hogy melyik korszakban 
volt valóban a művészet kezdete. Mert hiszen lehet, hogy még 
a korábbi korszakokból is kerülnek felszínre műemlékek. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a fontos tényt, 
hogy nem tudhatjuk biztosan, hogy az ősi művészet fejlődése 
valóban párhuzamosan haladt-e a Mortillet-féle időtani felosz-
tásban megjelölt időszakokkal? 

Be kell vallanunk, hogy a különböző használatos időrendi 
beosztások — a Mortillet—Obermaier táblázata ép úgy, mint 
Rutot-é — nem feltétlen értékűek, hanem inkább csak arra jók, 
hogy rendszerezzük, elskatulyázzuk bennük az ősidők emlékeit, 
de nincs megdönthetetlen bizonyságunk arra, hogy az ősidők-
ben történt események, az elskatulyázott emlékek valóban abból 
a korból valók-e, melybe mi helyezzük azokat. 

El kell ismernünk azt is, hogy az ősi műtárgyak keletke-
zési idejének meghatározása sok esetben teljesen lehetetlen. Na-
gyon valószínű pl., hogy a különböző kontinenseken a művé-
szetnek némely ága fejlődöttebb állapotban volt abban az idő-
ben, mikor a Nyugat-Európa-i ősember még csak kezdetleges 
karcolatokat készített. Hiszen Steinmann őslénytani alapon is 
nagyon valószínűnek vallja azt, hogy a jégkorszak közepén, mi-
dőn Közép-Európában a Homo primigenius vadászgatott, ugyan-
akkor -testileg is tökéletesebben fejlődött emberek lakták Ázsiát 
és Dél-Európát.1 

Nagyfokú túlzás az is, ha az eszközök és műtárgyak alak-
jából akarjuk meghatározni azoknak korát. Igen nehéz elhinni 
azt, hogy az ősember egy-egy hosszú időszakban csak bizonyos 
megszokott alakú, változatlan fipusú kőeszközöket és farag-

1 O. Steinmann: Die geologischen Grundlagen der Abstammungslehre. 
1908. 268.1. 
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ványokat, rajzokat készített. Az ember különböző felfogásából, 
sokféle elgondolásából, változatos képességeiből következtetve, 
valószínűbb az, hogy már az ősember keze munkáján is érvé-
nyesült az egyéni ízlés, eszközeit nem készítette szükségképen 
sablonosan; nem minden ember ragaszkodott egész korszakokon 
át az uralkodó alakokhoz s nem minden ember dolgozott egy-
formán. A rajzolásban még gyakorlatlan ősművész a barlangi 
fesztészet virágkorában is csak gyarlóan megrajzolt ábrát tudott 
a falra karcolni, de viszont az ügyesebb művész már a solutréen-
időszakban elérhette a későbbi magdalenien-kori átlagos mű-
vészek formaérzékét és alakrajzolását. Ugyanez áll a kőeszkö-
zökre is. 

Épen ebben a lélektani mozzanatban ismerem fel a tipo-
lógiára épített jégkorszaki időbeosztásnak a szakmunkákban most 
mutatkozó válságát. 

Obertnaier és mások szerint: ama tény, hogy nemcsak 
Franciaországban, hanem Európa többi részein is felfedezték a 
chelléen-réteget, meleg eljegesedésközti (interglacialis) állat-
világgal, úgyszintén a moustérient, mely a jeges állatvilág ma-
radványaiban gazdag ; továbbá az ipari cikkek és műtárgyak fel-
tűnő hasonlósága bizonyság arra, hogy az ősibb kőkorban a 
művelődés fejlődése egész kontinensünkön teljesen egységes és 
lényegben egyidejű volt. Ezt az általánosan elterjedt véleményt 
az újabban végzett németországi és magyarországi kutatások 
eredményei tarthatatlannak bizonyították. Ugyanis: 

Tardenoisien-állomásokat fedeztek fel a majnai Lichtenfels 
környékén, Kosten, Schönsreuth, Stein, Michelau mellett, hol a 
csiszolt kőeszközökkel (neolith) együtt apró hegyes pattintgatott 
kőkések (mikrolith) kerültek felszínre. A tardenoisien-szak az 
azylien-nel egybeesik, jellegzetes eszközei a mikrolithek, eddig 
azt vélték, hogy a csiszolt-kő akkor még ismeretlen volt.1 

A Neu-Essing (Alsó-Bajorország) melletti «Klausen-Nische» 
barlangban talált achenléen-tipusú kőeszközök teljesen elütnek a 
mellette fekvő mousterien-időszaki barlangokban talált kőesz-
közöktől, melyek sokkalta durvábbak és alakban szegényebbek, 
ezért lehetetlen, hogy a mousterien-korban készült eszközök itt 
az acheuléenből fejlődtek volna. Wernert e leletekből azt követ-

1 Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1914. — 
44. és 55. 1. 
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kezteti, hogy az acheuléen-nép egy sajátos különálló népcsoport 
volt, melyet a mousterien-időszaki törzsekkel semmiféle hagyo-
mány nem kötött össze. Már az ősibb palaeolith-korban külön-
böző néphullámzások özönlöttek végig Európán, e népek gon-
dolkodása, művelődése egymásétól «lényegesen» különbözött.1 

Székesfehérvár. 
(Vége következik.) Hajós József. 

1 Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1914. — 
44. és 55. 1. 
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T A R T Á S A I N Á L . 

HA AZ ELSŐ három keresztény századból nem is maradtak fenn 
számunkra oly feliratos emlékek, amelyek a liturgikus ének-

ről tesznek tanúbizonyságot az ősegyház szertartásainál, mindez 
korántsem bizonyítja azt, hogy ez csak az Egyház teljes diadalát 
követő, vagyis a N. Konstantin utáni idők egyik késői terméke. 
Hiszen már Plinius is felemlíti egyik, Traján császárhoz intézett 
levelében, hogy a keresztények feleletes énekkel dicsőítik Krisz-
tust, azaz Istenüket.1 Ezt a tényt különben már a sírfeliratok is 
igazolják némikép. Igaz ugyan, hogy az epigráfiának ez a vál-
faja ritkán bir teljesen felszabadulni sepulchralis jellegétől.2 

Tagadhatatlan, hogy a keresztény tannak elfogadása s államval-
lássá tétele Nagy Konstantin által és az ezt követő hatalmas 
arányú bazilika építkezések, a liturgiának is mélyebb medret 
ástak s így az eddigi liturgikus ének is sokkal nagyobb 
művelésnek indult. Az ezen irányban észlelhető rohamos fej-
lődés oroszlánrésze, minden valószínűség szerint, a pápák egyik 
legnagyobbikát, Nagy Damasus-1 (366—384) illeti. De ő is, mint 
korának oly számos gyermeke, többé-kevésbbé kora irányzatá-
nak hatása alatt állva, csak részben fejthette ki reformeszméit. 
Az ifjú Egyház ugyanis még alig egy félszázad óta szabadult csak 
föl s ezen idő még nem lehetett elégséges azon újítások meg-

1 <(Christianos solitos stato die ante lucent convenire carmenque Christo 
quasi Deo dicere secum invicem.v 

2 A Nagy Konstantin előtti katakombaképeknél leginkább a görög 
mondakörből merített «Orpheus» thráciai énekest látjuk hárfával a kézben, sok 
állattól körülvéve megörökítve, amelyek az ő játéka által teljesen megszelidül-
tek. Ezen jçlenet azonban itt tisztán Krisztusra, a lelkek Orpheusára vonat-
kozik, aki magasztos tana által a földi halandók lelkeit kezes bárányokként 
kezelte. Szent Jeromos a zsoltárima hathatós voltára célozva, ezen Orpheust 
dicsőíti, amidőn azt mondja : «Hic sonus est fidei mentes qui mulcet amaras». 
V. ö. még De Rossi: «Bulletino», 1887. évf., 34. old. 

Rel ig io , hittud. és bölcs, folyóirat. 5 0 
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oldásához, amelyeket az újkor szelleme természetszerűleg meg-
kívánt. A gyermekiesen egyszerű, pusztán csak a legszükségesebb 
functiókra szorítkozó szertartások, amelyek az eddigi coemete-
riumi kápolnákban és ókeresztény házibazilikákban, a hivek lelki 
szükségleteit kielégítették, nem felelhettek már meg például egy 
Basilica Vaticana, vagy egy Basilica Liberiana (S. Maria Mag-
giore)-nak. A mindinkább monumentális jelleget és arányokat 
felöltő építészeti alakulások és mindama művészetek, amelyek a 
kultusz emelését tűzték ki főfeladatul, többé-kevésbbé a litur-
gikus ének természetes fejlődését is előidézték.1 

A IV. század közepe táján veszik kezdetüket azon sírfelira-
tok, amelyeket tartalmuknál fogva tanulmányunk taglalni fog. 
Ha a legrégebbieket vesszük figyelembe, mindjárt két igen 
érdekes metrikus sírfeliratot látunk, amelyeknek szövegét maga 
Damasus pápa készítette és ahol az egyházi énekről szó van. 
Az egyik Leo püspök; a másik Redemptus diákon érdemeit 
dicsőíti. Mindkét felirat keletkezési ideje még Liberius pápasá-
gára (352—366) esik s ezért nélkülözik azon szép betűket, ame-
lyeket egyedül Damasusnak titkos iródiákja, Furius Dionysius 
Philocalus készített. 

Az első sírfelirat, miként már fönt is említettük volt, az 
kgro Verano-n eltemetett Leo püspöké, aki 80 évnél jóval maga-
sabb kort ért el. (Octoginta Leo transcendit episcopus annos.) 
A költő, azaz a pápa, a halottal mondatja el élettörténetét, hogy 
mily sokáig élt a pogányságban (Cum mihi gentilis jamdudum 
vita maneret), de végül mégis kereszténnyé lett, amikor már nem 
a földi gazdagság, hanem lelki javak után törekedett. (Judico post 
multa Del meliora sequutus contemptis opibus malui cognoscere 
Christum.) Mostantól kezdve évi jövedelmeit a szegények segé-
lyezésére fordította (Haec mihi cura fuit, nudos vestire petentes, 
Fundere pauperibus quidquid concesscrat annus). Énekével azon-
ban az istentiszteletet is szolgálta. 

PSALLERE ET IN POPVLIS VOLVI MODVLANTE PROPHETA.2 

1 Az apostoli constitutiók (II. 5.) az Egyházat egy házassági lakomához 
hasonlítják képletileg, amelyen a résztvevők himnuszos énekekkel dicsőitik 
Istent, azaz alkotójukat : ïva ib 9-éXirj|ia xoö S-soù îxoojoavtsg íxX7)pá>au)[iev xiv 
TptxXíviov t®v ávaxsi[iévo)v, xouxéaxi XYJV Espàv xat -/.afroXtxriv ây.nX7]aiav. . . 
úitvoúvTíüv xai So£a£óvxu)v xiv xaXéaavxa aÛTobç SE r,]iöv sí; ÇfflTjv 9-soù. 

2 A «modulari» kitétel alatt úgy itt, valamint a következő feliratban a 
liturgikus ének értendő. Tehát egy terminus technicus az ének megjelölésére. 
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Mély és meggyőződéses vallásossága a püspöki méltóságra 
emelte őt s a reábízott nyájat, az arianizmussal szemben, meg-
őrizte az igaz hit számára. (Sic merni plebem Christi retinere 
sacerdos). Igaz ugyan, hogy hithűségeért üldöztetésnek volt 
kitéve, ez azonban később (az arianismus bukásával) teljesen 
ellanyhult (Invidia infelix tandem compressa qaiescit). Az elszen-
vedett üldöztetésekért az Egyház a szentek sorába iktatta Leot. 
Emlékét az Egyház minden év április hó 10-én üli meg. Sír-
köve a San Lorenzo bazilikában látható, az utóbb megtalált 
hiányzó darabbal együtt. (V. ö. De Rossi: «Roma Sotterranea», 
III. 240. old.) 

Redemptus diakon sírkövének töredékeit a San Callistos 
katakombájának Regio Liberiana-jában találták meg. A szöveg 
kezdete vigasztaló szavakat intéz a hívekhez: «Stringe dolor 
lacrimans quaeris plebs sancta Redemptum ; Levitám subito rapuit 
sibi regia coelh. Ezek után azok a strófák következnek, amelyek 
említést tesznek jól csengő, édes, mézhez hasonló énekéről az 
istentisztelet alatt, a zsoltárhoz hasonló modon : 

DVLCIA N E C T A R E O P R O M E B A T MELLA C A N O R E 

P R O P H E T A M CELEBRANS DVLCI M O D V L A M I N E S E N E M . 

Ezután ismétli Damasus azon sírverset, amelyet Leónál is 
alkalmazott volt, hogy Redemptus üldöztetést szenvedett az áriá-
nusok által Constantius császár uralma alatt (Invidia infelix tan-
dem compressa quiescit.) A nagy pápa a szöveg végén meg-
emlékezik halottunk méltó diadaláról az égben: «Nuncparadisus 
habet, sumsit qui ex hoste tropaeum». 

Emlékezzünk csak meg az ősegyház lector-airól, akik leg-
inkább fiatal, serdülő korban lévő fiúk voltak. Ezek iskolázott 
énekükkel az istentisztelet fényét és a szertartások magasztos 
voltát tetemesen emelték. Ismerve tehát ezen intézmény rendel-
tetését, könnyűszerrel megértjük azon terjedelmes epitáfium 
értelmét is, amelyet Damasus pápa közvetlen elődjének, a 366-ik 
évben elhalt Liberius-nak emelt. 

... Parvulus utque loqui coepisti dulcia verba, Mox scri-

Igy használja azt Damasus is Tityrus nevű oltárszolgájának elparentálásakor, 
amidőn azt mondja róla: «Tityre, tu fido recubans sub tegmine Christi, Divi-
nos apices sacro modularis in ore». (V. ö. De Rossi: «Bull, di archaeologia 
sacra». 1864. 55. old. és az 1884—1885. évf.-ot, ahol a «liber de vitiis» tag-
laltatik. 

50* 
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pturarum lector plus indole f actus, ut tua lingua magis legem' 
quam verba sonaret 

Damasus pápa uralkodása alatt Leo nevezetű presbyter az 
Agro Verano-n épült s szent Hyppolytus tiszteletére emelt basili-
kát restauráltatja. A felirat, amely erről említést tesz, legelsősor-
ban a hívekhez szól ilyképen: 

LAETA DEO PLEBS SAN CT A CANAT, QVOD MOENIA CRESCVNT. 

Et reparata domus martyris Inpoliti. 
Az egyiptomi Alexandriából2 Rómába menekült Athanáz 

kezdeményezésére létesült az első női zárda, San Lorenzo bazili-
kája mellett, az örök városban. Az apácák főfeladata a többek 
közt a zsoltárok közös imádkozása volt. Ezen apácák temetkező 
helyül szent Cyriaca coemeteriumának közvetlen közelében lévő 
egyik szőlőt választották ki. Az ottani temetőben Boldetti egy 
görög szövegű epitáfiumot talált, amelyet egy anya 15 éves 
Ptolmais nevű leányának emelt. A szöveg a többek közt emlí-
tést is tesz ezen zsoltárénekről: IITOAMAIC ÏMNHGA ÉN 
Az ott előforduló AÇIMNHCTHI szó az anya fájdalmát ecsete-
lendő leányának korai elhunyta miatt valószínűleg «feledhetet-
len»-t jelent. 

Szent Cyriaca coemeteriumából való egy másik epitáfium 
is a IV. századból. E felirat szerint megtudjuk a többek között, 
hogy az anya elhalálozása miatt három árva maradt hátra. 
Továbbá szó van azon zsoltárénekről is, amelyet a temetéskor 
énekelnek. Az üldözések korában, különösen a vértanúk temeté-
sénél, az egyházi énekek sohasem voltak szomorú vagy bús 
melodiájuak, hanem inkább dicsőítő jellegűek. Igen szembetűnő 
a különbség a klasszikus római vagy görög temetéseknél hasz-
nált síró s panaszkodó énekek és az ősegyház tartalmasan fen-

1 V. ö. «Liber Pontificalis» ed. Duchesne I., 210. De Rossi: «Bull.», 
1885. évf., 3. és köv., valamint 21. old. Inscrípt. II., 449. és 220. jegyzet. 
Damasus pápa gondoskodását az egyházi ének fejlesztése érdekében igen jól 
mutatja egy költemény is, amely szent Jeromos emlékét örökíti meg : 

Psallere qui docuit dulci modutamine Sanctos . .. 
Qui varias janxit uno sub carmine linguas ;... 
Hic sonus est fidei, mentes qui mulcet amaras ;. . • 
Offerat ut Domino salvet quos gratia vocis. 

Lásd még erre vonatkozólag a Duchesne-féle «Liber Pontificalis»-ban a 
«Vita Damasi» fejezetet. 

2 V. ö. Armellini: «Chiese di Roma», 878. old. 
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séges liturgiája közt. Ezen szép szokás még jó sokáig megmaradt 
az állandó béke idejében is. Igen helyesen úgy értelmezi az 
Egyház a földi pályafutás bevégeztét, hogy egy jól eltöltött élet 
után, az elköltözött lelke a szentekkel egyesülve, Istent szinről-
szinre látva, lelki gyönyörökben részesül. Ezért a hivek a halál 
beálltakor — nagyon helyesen — nem igen rimánkodtak, hanem 
örvendtek afölött, hogy rokonuk immár elnyerte jutalmát hit-
hűségeért az égben. Ezt látjuk például igen szépen a föntebb 
említett feliraton is, amely azt mondja a többek közt: «Qui-
riaca... orbatis tribus liberis, qui una mecuni huic sepulcro prae-
conia laudis eiusdem indiderunt immaturis, HYMNIS EST A NOBIS 

AD Q U I E T E M PACIS TRANSLATA». Az említett Cyriaca 4 évi és 
5 hónapi házassága után meghalt. Hitvese ezen reménybeli sza-
vakkal végzi feliratát : «cuinque pro vitae suae testimonium sancti 
Martyres apud Deum et Christum erunt advocati».1 

Az V. század elejéről való Sabinus archidiacon sírfelirata 
szent Cyriaca coemeteriumából. Beszélő modorban alkalmazták 
a feliratot. Az elköltözött évekig töltötte be magasztos feladatát 
(Altaris primus per tempóra multa minister) és a szent szolgá-
latában jámbor éneke által a népet épülésre birta: 

a s t I e o o QVI | VOCE | PSALMOS MODVLATVS | ET | ARTE 

d i v e R S I S CECINI VERBA SACRATA SONIS. 

Sírját önmaga szent Lőrinc bazilikájának előcsarnokába 
választotta ki (Elégi sancti ianitor esse loci) és reméli, hogy 
közbenjárására sikerül majd neki az angyalok karában fölvétetni. 
(At tu Laurenti martyr levita Sabinum Levitám angelicis nunc 
quoque junge choris.)2 

1 Az elköltözött sírjánál végzett szertartásokról, amelyek leginkább zsol-
tárima és énekekből állottak, egy 373-ból származó umbriai sírfelirat emléke-
zik meg. V. ö. Gruter : «Inscr. Antiq.», 1061. old. és «Roma sott.», III., 499. 
old. Ezen sírfeliraton az elköltözöttnek férje az összes rokonság nevében eze-
ket mondja nejének : «Sanctique tui manes nobis petentibus adsint, ut semper 
libenterque salmos tibique dicamus». Ez tehát igen hasonló Evodius-nak eme 
szövegével (inter Aug. ep. 258) : «Per triduum hymnis Deum collaudavimus 
super sèpulerum et redemptionis sacramento tertio die obtulimus», valamint az 
apostoli constitutiók VI, 17, amely igy szól : 

«'̂ áXXsvxss ÔTtèg TSV xsxoi|iï]|iiv[ov . .. 
. . . àâsXpôv . . . xai èv ratç êjédaiç xt&v 
*sxot|ii)(i6V(i)V <|jaXXovxeç nponéjinsTS aOxouj.» 

2 Szent Pál bazilikája közvetlen közelében lévő és a Via Ostiensis men-
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Az előbb említetthez hasonló egy másik metrikus sírfel-
irat. Ez pedig Deusded.it archidiakoné, akit San Callisto coe-
meteriumában temettek el. Sírirata e szavakkal kezdődik: «Hic 
levitarum primus in ordine vivens». A szöveg elejétől végig tele 
van dicsérettel. Az egyik helyen pedig kiváló zsoltárénekről 
emlékszik meg ekképen: 

DAVIDICI CANTOR CARMINES ISTE FVIT. 

Ezek után még más erényeit és érdemeit halljuk felemlí-
teni. Végezetül pedig az elköltözött nevének mesteri szójátékát 
olvashatjuk : nEcce Deusdedit nomen qui forte gerebas, Ecce Deus 
dedit, regna beata tibh. A kő idejét megközelítőleg ezekből a 
sajnos, nem egészen jól olvasható sorokból lehetne meghatá-
rozni \ «.Inter bellorum trepitus et ...(Felicitas voluit) temp oris esse 
sui.» De Rossi a barbárok (talán a góthoknak betörése Alarich 
alatt 410-ben?) hadjáratára véli a célzást alkalmazhatni. 

A nagy népvándorlás korából származik egy másik, Sil-
verius pápa (536—537) uralkodása alatti sírfelirat, amely szent 
Cyriaca coemeteriumában találtatott. Ez a felirat Dionysius dia-
kont említi föl, aki egyházi ténykedése mellett még orvosi gya-
korlatot is folytatott: «Hic levita jacet Dionysius artis honeste 
Functus et officio, quod medicina dedit».1 Dacára orvosi voltá-
nak, kiváló szolgája volt az Egyháznak is. Ezt mondja róla külön-
ben e vers is : 

LAVDIBVS AETHEREIS FAMVLATVS M E N T E FIDELI. 

Orvosi tudományával későbbi sorsa is összefüggött. A gót 
betöréskor (Vitiges alatt?) foglyul ejtették és magukkal hurcol-
ták. De épen kiváló orvosi tudománya révén a barbároknál csak-

tén elterülő coemeteriumból származik egy sírkő, amely jelenleg a szent Pál 
bazilika melletti kolostor keresztfolyosóját díszíti a következő felirattal : «Rusti-
eus se vivu fecit». A szöveg mellett egy orgona van bevésve. Az efajta hang-
szerek közt ez a legrégibb ábrázolás keresztény emlékeken. V. ö. F. X. Kraus : 
«Real Encycl», II., 557. old. Rusticusunk tehát orgonakészítő volt. A sírkő 
technikáját tekintve, a IV. század nyomait véljük rajta felismerni. 

1 Az ősegyházban, úgy látszik, hogy e két hivatás igen szépen megfért 
egymás mellett, mert erről tesz említést egy másik, jelenleg a Lateran-inúzeum 
lapidariumában látható felirat is a következő szöveggel : AIONICIor IATPOr 
IIPeCBrTf por. Ezek szerint Dénesünk orvos és plébános is volt egyszemély-
ben. Az üldözések korában a papi orvosok csak előnyére válhattak a híveknek, 
ahol a test és lélek ismerőire úgyis nagy szükség volt. 
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hamar tiszteletnek örvend: «Postquam Romana captas discessit 
ab urbe, Mox sibi iam Dominus subdidit arte Getas ; Hosce 
suis manibus vitám committere fecit, Quorum morlifer os pertulit 
ante metust>. Később visszatérhetett Rómába, ahol meg is halt 
és a hivek a Via Tibentina mentén temették el. 

A Via Nomentana menti, San Alexandri coemeteriumából 
való egy töredékes, hézagos sírfelirat. Ezen sírkő egy püspöké, 
aki 569-ben halt meg. Nevét a legszorgosabb kutatás sem birta 
még eddig meghatározni. Az epitáfium a következő szavakkal 
végződik ; f Hic requiescit (a név helye kitörött), qui 

N U N Q V A M DETVLIT DEVM SVA VOCE LAVDARE. 

Ezek után az következik, hogy az illető : in diaconatu an-
nos XXV, in episc. arm. XVI; a püspök 71 éves korában halt 
meg.1 

A kitűnő De Rossi a «nunquam detuliH kitétel alatt az 
illető hosszú diakonátusát véli magyarázni: «Probro nunquam 
sibi detulit (id est nunquam ipsum puduit), Deum sua voce 
laudare; quae singularis praeconii verba quid significent, statim 
exponam. Diaconorum videlicet proprium his saeculis munus 
fuit voce et cantu Dei laudes, psalmos praesertim in sacris coe-
tibus modulari. Hic porro episcopus, si littera ex eius elogio 
superstites recte intellexi, a diaconatu, ut tunc plerumque fiebat, 
ad summum sacerdotium pervenit.»2 

Tanulmányunk folyamán eddig csak magáról az énekről 
hallottunk, most azonban rátérhetünk annak interpretátorairaf 

tehát az énekesekre is. Az egyházi ének pártolásáról a béke 
beálltával, azaz a kora középkorban meglehetős részletességgel 
számol be a «Liber Pontificalis». A kora középkor pápái voltak 
azok, akik mindent elkövettek, hogy azt a tökély bizonyos fokára 
emeljék, épen magasztos rendeltetésénél fogva. Az egykorú fel-
iratokban ritkán olvashatunk a pápáknak ebbéli ténykedéséről 
valami említésreméltót. II. Pelagius pápa (578—-590) uralkodása 
alatt a szent Péter bazilika praepositus secundarius Julianus fel-

1 De Rossi: Inscr. I., ac. 
2 Hűbner: «Inscript. Hispan. christ.», p. 93. n. 3 alatt egy lusitaniai 

Elvas nevű városkából származó töredéksírfelirat eredetiségét kétségbe von. Ez 
a felirat későbben minden kétséget kizárva, eredetinek bizonyult. Sőt az ő 
megfejtése teljesen tarthatatlan és a helyes megfejtés így szól : INSIQNEM PARVO 

tibi monstrANS CARMINE AMORem. H a így áll a szöveg, a « c a r m e n » szó a l a t t 
nem ének értelmezendő, hanem a metrikus sírfelirat. 
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ügyelete alatt egy új' <iambony>-\ kap.1 Ennek mindkét oldalát 
feliratok diszítették: 

In ambone sei Petri: 
SCANDITE CANTANTES DOMINO DOMINVMQVE LEGENTES 

EX ALTO POPVLIS VERBA SUPERNA SONENT. 

Ex altera parte: Pelagius Iun. Episc. Di famulus fecit 
curante iuliano pp. sed.2 

Igen érdekes a kutatásnak ama tapasztalata e téren, hogy 
míg Galliában és másutt, különösen a VI. században, a püspökök 
metrikus feliratain igen gyakran történik említés az egyházi ének 
fellendülésének törekvéseiről,3 addig az örök városban csak két 

1 A keresztény őskorban, a főoltár előtti hosszhajóban, egy emelkedett 
márványkerítéssel határolt, hosszúkás, téglányalakú teret találunk. Ez a «schuld 
cantorum» volt. Ennek mindkét oldalán ambon-ok, azaz szószékek, vagy hosz-
szúkás alakú padok helyeződtek el az epistolák és evangélium kihirdetése 
számára. 

2 V. ö. De Rossi: «Inscr.», IL, 21. Rokontartalmú feliratok, amelyek 
az ambon-ok oldalain az Úr dicséretéről emlékeznek meg, a kutatás tanúsága 
szerint igen gyakoriak lehettek. Szent Pál bazilikájában például egy hasonló 
tartalmú feliratot látunk (igaz ugyan, hogy egy későbbi időből) az ottani hires 
húsvéti gyertyatartón : «Nunt io gaudia, sed die festő : Surrexit Christus». Az 
1311-ből való beneventi ambon : «Virginis ad laudem» tiszteletére készült. 

A templomi dedikációs feliratok közt számos olyant találunk, amelyek 
felszólítják a híveket, hogy Istent dicsőítsék, sokszor énekkel is. Leginkább a 
templom befejezését köszönik meg Istennek e feliratok. Egy igen érdekes, 
IV. századbeli feliratról tudunk, amelyet 1892-ben az afrikai Tipasa városában 
találtak. Szövegének a végén így emlékezik meg a restauráló : « Undique, 
visendi studio Christiana aetas circumvenit, Liminaque sancta pedibus contin-
gere, laeta, Omnis sacra canens, sacramento manus porrigere gaudens». Az 
utolsó sorok azt a szép ősi szokást örökítik meg, amidőn az áldozó az Úr 
szent testét keresztbetett tenyéren fogadta. Szent Severus ravennai basilikájá-
nak restaurálását János püspök 573 körül fejezte be. Ezt a tényt igazoló fel-
irat így végződik : «Ha.ec est prisca domus sancto renovata Severo, Cuius 
honore Deo psaliuntur cantica vero». Nolai szent Paulin szent Bódog tisztele-
tére emelt templomban szintén egy feliratot helyez el, amely a következő 
verssel kezdődik : «Quos devota fides densis celebrare beatum Felicem populis 
diverso suadet ab ore». Atavortius költő 527 körül egy hasonló feliratot szöve-
gez meg egy új templom számára. Szövegének egy része ezt mondja : «Sacra 
canunt pariterque oculos ad sidera tollunt». V. ö. ezen példákhoz a «Bulle-
tino» 1878. és 1894. évfolyamait. 

3 Az érdekesség kedvéért összeállítom e helyen Le Blant: «Insrc. chrét. 
de la Gaulé» nyomán ezen feliratokat. Viventiolus lyoni püspökről (f 520 körül) 
így emlékszik meg a felirat a többek közt : « . . . vox organ i, praeco verbi, 
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pápa és pedig Deusded.it (f 618) és Honorius (f 638) síriratán 
hallunk említést erről. Ami pedig a legszebb, Nagy Szent Ger-
gely pápa síriratán, akit pedig a hagyomány az egyházi ének 
atyjának tart és mond, egy szó sincs erről. 

A fentemlített Deusdedit már kora ifjúságától kezdve a 
pápai udvarban nevelkedett (Hic vir ab exortu Petri est nutritus 
ovili, Sed meruit sancti pastor adesse gr égis) ; negyven évig 
presbyter volt (Cumque quater denos compleret presbyter annos), 
míg végre teljesen aggkorban a pápai méltóságot elnyerte. Az 
egyházi ének érdekében kifejtett munkásságáról síriratának eme 
sorai tesznek tanúságot: 

EXCUBIANS CHRISTI CANTIBUS HYMNISONIS.L 

Második utóda, Honorius, a sírirat tanúsága szerint szintén 
kiváló istápolója az egyházi éneknek. A «Liber Pontificalis» 
különben ezt jegyzi föl róla : «Decrevit ut omni hebdomade sab-
bato die exeat litania a beato Apollinari (a szent Péter-téren) 
et ad beatum Petrum Apostolum cum hymnis et canticis popu-

ecclesiae et populis speculum...» (I. 52); Florentius apátról (f 553) ez ál l : 
« Verba Dei sollers toto de pectore promsit, Sancta quibus Domini resonant 
praeconia semper, Atque per assiduis concentibus aethera plaudent» (II. 264, 
n. 512). Hesychius viennei püspököt (f 555 körül) ekkép dicsőíti egy felirat: 
«Temporum mensor modosque Calculo cernens strenuusque doctor, Unde fra-
terna docuit libenter Agmina templi» (II. 75). Chaletricus püspökről ez áll : 
«Organa psalterii cecinit modulamine dulci Et tetigit tardi plectra beata Dei» 
(I. 308, n. 212). Egy Saint-Julien-en Quint-i. V. vagy VI. századbeli püspököt 
ekkép dicsér sírkőfelirata : «Melodicos pénétrât vox missa meatus» (II. 203, 
n. 478 B). Exotius limogesi püspök mint : «Templorum cultor recreans modu-
lamine cives» (II. 318, n. 556). Nicetus lyoni püspökről (f 573-ban) azt jelenti 
sírkőfelirata: «Psallere praecipit normamque tenere canendi Primus et alter-
utrum tendere voce chorum» (I. 58, n. 25). Claudianus Saint-Romain-en-Galle-i 
püspökről mint kiváló zenészről emlékszik meg sírköve : «Psalmorum hic modu-
lator et phonascus Ante altaria fratre gratulante Instructas docuit sonare clas-
ses» (II. 54, n. 404). Athanasius monachus-ró\ ez áll : «Versibus aeternis docuit 
subpsillere Christo» (II. 55). A N. D. d'humilité-i prépostság egy IX. század-
ból származó felirata egy bizonyos Adaldus-ról szól, ilyetén módon a többek 
közt : « . . . indignus diaconus, qui fuit in isto monasterio magister arte musice 
(sic)». Jaquemot: «La t u n i q u e . . . d'Argenteuil» p. 227. Úgy hiszem, nem szo-
rul bővebb magyarázatra az a tény, hogy nemcsak Gallia, hanem más országok 
püspöki és apátsági sírkövein számtalanszor történik említés az egyházi zene s 
énekről. Mindezeknek tüzetes felsorolása és bővebb taglalása e tanulmány kere-
tén túl esnek. 

1 V. ö. De Rossi: «Inscript.», II., 127; Duchesne: «Lib, Pont.», p. 320. 
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lus omnis occurrere deberet.v Erre vonatkoznak, úgy látszik, sír-
kövének eme sorai : 

VTQVE SAGAX ANIMO D I V I N O IN CARMINE POLLENS 

AD VITÁM PASTOR DVCERE NOVIT OVES.1 

/. Pál pápa (757—767) szent Péter bazilikája mellett a 
Sancta Maria in Turri templomot építette. A Szűzanya dicsére-
tére egy díszes felirati táblát helyezett abban el. (Alma parens 
capiat nostri rectoris ab ore Florida virgineas Christi pro tem-
pore laudes.) A következő versek a Szűzanya méltóságát ecse-
telik . . . eut similis nunquam fuerat per saecula virgo..., az egész 
felirat pedig e szavakkal végződik: 

ASSIDVE LAVDATE PIAM RVMORE PVELLAM 

PSALLITE N V N C MATRI M E N T E S | HVC | VERTITE | CASTE. 

//. Sergius pápa uralkodása alatt kezdődött a San Martino 
ai Monti templomának átépítése. Ezt a művet IV. Leo pápa 
(847—855) fejezte be. A templom apsisának felirata ezt mondja : 

COENOBIVMQUE SACRVM STATVIT MONACOSQVE LOCAV1T 

QVI D O M I N O ASSIDVAS VALEANT PERSOLVERE LAVDES.2 

Úgy a hagyomány, valamint a szakkutatás igazolja, hogy 
már a legrégibb korban is serdülő fiúk és ifjakat oktattak ki 
egy úgynevezett «ptimicerius» felügyelete alatt az egyházi éne-
kekre s ezek külön iskolát is alkottak.3 

1 A népénekről, ahol populus omnis cum hymnis et canticis, az isten-
tiszteletkor is használt, egy gall eredetű templomi feliratról számol be. Az 
említett felirat tanúsága szerint számtalan zarándokcsoport jön vizi úton és 
szárazföldön és éneküktől visszhangzik a táj, illetve a két part : « . . . respon-
santibus alleluja ripis,... sic, sic psallite nauta et viator, Namque iste est 
locus omnibus petendus, Omnes qui via ducit ad salutem». V. ö. Le Blant : 
«Inscript.», II. köt., 113; 54. sz. 

2 E templom ambon-ján II. Pelagius pápának szent Péter templomában 
lévő, «Scandite cantantes...» kezdetű feliratát alkalmazták. Igen csekély vál-
toztatással olvashatjuk feliratunkat a VII. Benedek pápa által restaurál Sancta 
croce-ban is : vHicque monasterium statuit monachosque locavit, Qui laudes 
Domino node dieque canant». V. ö. ehhez még a «Lib. Pontif.», III. Gergely 
pápa (f 741) jellemzését : « Ad beatum Chrysogonum constituit abbatem et mo-
nachorum congregationem ad persolvendas Deo laudes, diurnis atque nocturnis 
temporibus ordinatam . . . Simili modo ad ecclesiam Salvatorís congregationem 
monachorum et abbatem constituit ad psallenda quotidie sacra officia laudis 
divinae.» 

3 Egy gall feliraton egy bizonyos « famulus Dei Stephanus, primicerius 
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Lector-oknak hivták ezen ifjakat, mert tiszta, csengő hang-
juk révén kitűnően megfeleltek felolvasásra és előimádkozásra. 
A «Liber Pontificalis»-ban azt olvassuk /. Sergius pápáról (f 701): 
«Quia studiosus erat et cap ax in officio cantilinae, priori can-
torum pro doctrina est trad it us». Tehát nem is egy ilyen lector-
esről hallunk, aki vagy a Lateran-ban, vagy a Szent Péter-ben 
kezdve meg pályafutását a legfelsőbb papi méltóságot, azaz szent 
Péter örökét is elérte idővel.1 

Az említettek után korántsem kell azt hinni, hogy a «lec-
tor»-ok, vagy «cantor»-ok mind fiatal fiúk voltak. Igen nagy 
volt a felnőttek száma is köztük, akik megmaradva ezen hiva-
talban, sohasem törekedtek magasabb egyházi hely betöltésére.2 

scholae lectorum, qui servivit in s. ecclesia Lugdunensi szerepel. Commodian 
pedig ezért szólít meg ilyenképen egy ilyen ifjút: «Vos flores in plebe, vos 
estis Christilucernae». V. ö. Le Blant eml. müv. I. köt., 142. old. F. X. Kraus: 
«Real-Encycl.», I. köt., 600. old. Commodian: « Instruct.», II., 26. q. 

1 Siricius pápának (385—398) egyik rendelete azt mondja, hogy : «Qui-
cunque se ecclesiae vovet obsequiis a sua infantia,... lectorum debet ministerio 
sociari». (V. ö. De Rossi: «Bull.», 1883. évf., 17. old.) Ezért tehát előszeretet-
tel említik meg egyes kiváló, egyházi férfiak sírkövein azt, hogy az illető pálya-
futását mint «lector» kezdé meg. így nagy Damasus pápa pályafutását ecse-
telendő, ezzel a verssel kezdi: «Hinc puer exceptor, lector, levita, sacerdos»-
Ezen sorrendet : lector, diakon (levita), püspök (sacerdos), igen sokszor olvas-
hatjuk az első századok feliratain. Az «exceptor»-ok sohasem voltak egyházi 
férfiak, hanem csak «gyorsírók». Az Egyház legrégibb korában már arra oktat-
ták ki azon fiúkat, akik az egyházi pályára készültek, hogy a püspökök vagy 
mások beszédeit lestenografálják. A IV. századból egy igen érdekes felirat 
maradt reánk. Ez pedig a fiesolei Alessius Romulus epitáfiuma, amely így 
hangzik : 

«Qui Chr i s t i cura prirais j u s s a servaret ab a n n i s 
Turn l e c t o r D o m i n i a n n i s q u i n d e c i m just i s 
C o n t i n u i s p r o b a t u s q u e fu i t m e r i t o r q u e i u v a t u s 
A e c l e s i a e s a n c t a e d i a c o n i i e s t o r d i n a t u s h o n o r e . » 

Egy IV. századból származó afrikai sírfelirat (Momsen: «Corp. Inscr. 
Lat.», VIII., n. 453) egy 5 éves lectort említ föl, aki még alig : nloqui coeperat 
dulcia verba». Egy másik felirat szerint 12 éves a lector tituli Caeciliae. (Inscr. 
XX. 27.) Viszont 30 évesről is tud a kutatás, fustinian-nak egyik 546-ban 
kiadott rendelete szerint 12 évesnél fiatalabb jelentkezőt nem szabad a lecto-
rátusba fölvenni. V. ö. De Rossi eml. folyóiratának 1883. évf. 17. és 107. old. 

2 Toursi szent Gergely-nek «Miraculorum» lib. I. cap. 76 ; ed. Migne 
p. 771. old. egy igen bájos történetkét olvasunk egy korán elköltözött lector-
ról. Egy jámbor és istenfélő anya egyetlen gyermekét az Egyház szolgálatának 
szentelte Tours-ban : « Verum cum jam spiritalibus eruditus esset in Uteris et 
cum reliquis clericis in choro canentium psalleret, modica pulsatus febre, spiri-
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A lectorok intézményének két legrégibb tanúi a II. szá-
zadból származnak s a Via Nomentana menti coemeteriumokból 
valók. (V. ö. Bull. 1871. p. 32.) Az egyik kövön ez áll csupán: 
«Favor (fekvő horgony) lector». A másikon e felirat olvasható: 
«Claudianus Assicianus lector et Claudia Felicissima coiux». 
Egy 384-ből datált felirat egy 24 éves Leopardus lectort nevez 
meg, akit ifjúsága révén még külön is kiemel a szöveg : «... mirae 
innocentiae atque eximiae bonitatis». (Bull. 1867. 51. old.)1 

Egy másik, 388-ból származó sírfelirat egy lector Heraclius, 
qui fuit, in saeculo ann. XVIII.... parentes fecerunt sibi et filio 
benemerenti in pace (De Rossi: «Inscr. I. p. 42. n. 48. a.) A 46-ik 
életévében meghalt Cinnamius lector mint amicus pauperum örö-
kítődik meg. A 38 éves Florentius lector sírfeliratán maga az 
elköltözött beszél ilyenképen: «Servatum Christo reddens de 
corpore munus, Cuius ego in sacris famulus vel in ordine lec-
tors).2 

Az eddig bemutatott római és más hasontárgyú feliratok 
mellé sorakoztassunk a tökéletesség kedvéért még egynéhány 
énektörténeti megjegyzést. A fölsorolt feliratok legnagyobb része 
az elköltözöttek szerpapi minőségében mondott énekekről em-
lékszik meg. Az énekeseknek, mint láttuk, a presbyterium és a 
nép hajója közt egy külön hely, az úgynevezett «.schola can-
torum.D volt föntartva. Ezenkívül azonban az előénekesnek még 
egy külön helye is volt. Az előénekes mindig a diakon volt.3 Az 

tum ex.hala.vit». A szomorkodó édesanyának megjelenik szent Mór, aki azt 
mondja neki : «Surge crastina die ad matutinum, et audies vocem eius inter 
choros psallentium». S valóban, amidőn az asszony másnap reggel a templomba 
siet s az ének elkezdődik : «audit genitrix, parvuli vocem cognoscit, et gratias 
agit Deo». De nemcsak ezen a napon vigasztalódott meg, hanem : mt omnibus 
diebus vitae suae cum accessisset mulier ad psallentium (az énekhez), vocem 
audiret huius infantuli inter reliqua modulamina voctim». 

1 Le Blant eml. műv. egy 13 éves gall eredetű, «Severus lector inno-
cens»-1 említ föl. 

2 Az üldözések korszakában nem egyszer fordul elő, hogy az istentisz-
teletre összegyűlt hivek szemeláttára a «suggestus»-on álló lectort terítették le 
az üldözők legelőször. Ezt különben számos följegyzés is igazolja. Midőn egy 
alkalommal a vandalok Afrikában húsvét táján a templomban összegyűlt hívekre 
törtek : « . . . lector, dum in pulpito Alleluja cantaret, sagitta in gutture trans-
fixus est". (V. Ö. Victor Vit. de persecut. Vandal. V. 9.) Más lectorok mint 
vértanúk szerepelnek a Martyrologiumban. így például február 14; március 26; 
április 4 és 30 ; május 18; stb. stb. 

3 V. ö. erre vonatkozólag: Gregor Tur. de vitis patrum cáp. VIII.: 
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ünnep mérvéhez képest teljes szabadsága volt a diakonnak, 
hogy a szokásos éneket hogyan adja elő.1 A liturgikus éneknek 
ezen szabad, minden szigorú korlátozást mellőző, szivet és lel-
ket gyönyörködtető kialakulására vonatkoznak az ősegyház felira-
tain oly gyakran előforduló eme kitételek: dulci modulamine psal-
lere ; voce et arte psalmos modulari ;2 diversis sonis canere 
verba sacrata; nectareo canore dulcia mella pro mere ; prophetam 
dulci modulamine celebrare.3 stb., stb. Ezen ének bensőségessé-
gét legtalálóbban talán szent Ágoston jellemzi Conf. X. fejezet, 
25. szakaszában, amidőn azt mondja: «Cum reminiscor lacrimas 
meas, quas fudi ad cantus ecclesiae tuae... cum liquida voce et 
convenientissima modulatione cantantur...» 

Dacára ezen ének természetes kifejlődésének és magaszto-
san egyszerű voltának, akadtak azért elég korán már olyan kon-
tárok is, akik inkább a fület és érzéket vették figyelembe s el-
dobva az ősök egyszerű, minden mesterkéltségtől mentes for-
máját holmi silány tákolmányokkal toldották meg a liturgikus 
énekeket. Ezért elég korán hallunk már panaszt az ének elfaju-
lásáról.4 Már szent Jeromos az V. Ephes. magyarázatában (can-
tantes et psallentes in cordibus vest ris Domino) hozzáfűzi: «Aa-
diant haec adolescentuli, quibus psallendi in ecclesia officium 
est, Deo non voce, sed corde cantandum, nec in tragoediam et 

«Diaconus responsorium psalmum canere coepit». Valamint Hist. Franc. VIII, 
c. 3 ; dubet rex, ut diacorum nostrum, qui ante diem ad missas psalmum 
responsorium dixerat, canere juberem». A laodicäai zsinati határozatok XV. 
fejezete azt mondja : « . . . xavovtxoi <|HXXTOI OE éret TÖV &[ißö)va ávapaEvovus;». Lásd 
ezen példákhoz még F. X. Kraus: »Real-Encycl.», I. köt., 633. old. 

1 Allelujaticum melos cantare (Surius, Vitae Sanctorum, April p. 293). 
Ezen ősi szokásnak késői tanúi az «/te, missa est» cifrázott éneke. 

2 Miként Cassian mondja : «Melodiis et adjunctione quarandum modu-
lationumo. (Inst. Lib., II. cap. 2.) 

3 Hasonlót olvashatunk egy 958-ból származó spanyolországi szövegben 
(Hübner: «Inscr. Hisp. christ.» p. 70): «Qui canuit officium modulatione car-
minum, Blandiusque corda flexit cunctorum audientium». (V. ö. De Rossi: 
«Bull.», 1863 p. 88.) Ugyanezt egyik 835-ből való legrégibb harangfeliraton, 
amely élcelődve azt mondja : «Non Musis docta in cantus modulabor amoenos, 
Nocte dieque vigil depromam carmina Christo« (V. ö. «Bull.» 1863. évf. 88. és 
1887. évf. 84. old.) 

4 «Ita fluctus inter periculum voluptatis et experimentum salubritatisu, 
mondja szent Ágoston említett művében s helyen, amelyhez még hozzáfűzi : 
«Quam mihi accidit, ut me amplius cantus, quant res quaecanitur moveat, poe-
naliter me peccare confiteor, et tunc mallem non audire cantantem». 
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fauces dulci modulamine colliniendi, ut in ecclesia theatrales mo-
duli audiantur et cantica... Sic cantet servus Dei, ut non vox 
canentis, sed verba placeant quae leguntur». Pelusiumi szent Isi-
dor (Lib. II. ep. 90.) megfeddi mindazokat, akik ex divinis hym-
nis non conpunctione adficiuntur, sed cantus suavitate ad irri-
tandas et exstimulandas libidines abutentes, nihilo earn scenicis 
cantilenis praestantiorem existimant.1 

A liturgikus ének elfajulásának meggátlására a püspökök 
erélyes lépéseket tettek majdnem az egész keresztény világban. 
Ezen tevékenységet a helyi zsinatok határozatai (nevezetesen 
Gallia episcopatusa a VI. században, v. ö. e tanulmány 14. jegy-
zetét), amelyek legnagyobbrészt a mai napig számunkra fenn-
maradtak, a legjobban igazolják. 2 A legfelsőbb fórum, Róma is 
megtette a magáét. Ezt azonban nem a feliratos emlékek, hanem 
inkább a kéziratok igazolják. A sok közül egyik legjelentősebbet 
fogom e helyen bemutatni. Ez pedig Nagy szent Gergely pápá-
nak egyik Canon-ja (v. ö. Concilia, ed. Mansi, Tom. X., p. 434), 
amely a többek közt azt mondja: «Consuetudo valde reprehen-
sibilis est, ut quidam in diacofiatus ordine constituti modula-
tione vocis inserviant... unde fit plerumque, ut ad sacrum mini-
ster ium dum blanda vox quaeritur, quae ri congrua vita negligatur... 
Qua de re praesenti decreto constituo, ut in sede hac sacra 
altaris ministri (i. e. diaconi) cantare non debeant, solumque 
evangelicae lectionis officium inter missarum solemnia exsolvanU. 
Az ezt követő sorok ebbéli törekvéseinek jellemzésére utalok a 
Liber Pon tifica lis - n a k Cölestin (f 432) ; Gelasius (f 496) ; Hor-
misdas (f 523) ; Honorius (f 638); Gergely (f 741); Stephanus 
(f 757) stb. pápák életrajzaira. 

Jelen tanulmányunk egy kis kő szerepét akarja betölteni 
az immár impozáns arányokban kifejlődött egyházi ének szellemi 
palotájának díszes csarnokaiban. Előadásunk folyamán egy oly 
korból indultunk ki, amely bizony édeskevés írott, de még epi-
grafikus emlékekben sem igen bővelkedik. Visszamentünk a 
kereszténység bölcsőjéig. Az Egyház őskorában kutattunk és leg-
elsősorban a fennmaradt epigrafikus anyagot vettük segítségül. 
Reméljük, hogy jelen tanulmányunkkal az egyházi ének barátai-

1 V. ö. Bingham: «Orig. T.», VI., p. 4 seq. 
2 Például az agathai zsinat 30. fejezete ; az 529-iki vaisoni-nak 1. feje-

zete ; az 567-iki toursinak 30. fejezete ; az 585-iki maloni-nak 9. fejezete ; 
a 633-iki toledoi-nak 13. fejezete stb. stb. igen beszédes tanúk eme törekvésről. 
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nak és híveinek csak buzdítást s követésreméltó példát szolgál-
tattunk egy oly korból, amidőn a «musica sacra» három száza-
dos katakombái sötétségéből és rejtekéből kilépve, a kompo-
zíciónak és kifejlődésének immár semmi sem állotta útját, hogy 
teljes diadallal foglalja el méltó helyét a nagyarányú bazilikák 
tágas s világos csarnokaiban. 

A végső diadal örömének nem is lehetett szebb, fönsége-
sebb interpretátora, mint az ének és ennek ikertestvére, a zene. 
Ha később, az állandó béke beálltával egy kis dekadenciát is 
tapasztalunk e téren, a következő századok annál szebb fej-
lődést mutatnak ennek teljes kiküszöbölésére. De miként az első 
dekadencia korában a püspökök voltak azok, akik fölemelték 
tiltakozó szavukat ezen elfajulás ellen, úgy a jelen korban is 
egyedül ők hivatottak a liturgia százados ősisége fölött féltve 
őrködni. Épülve pedig hivatali elődeik e nemes példáján, soha-
sem fogják elmulasztani tekintélyüket érvényesíteni e téren, ahol 
szükséges. 

Isonzofront. Stó'hr Oéza Kt'>'- János. 



A F Ö L D I L É T É S A S Z E L L E M I V I L Á G LÁT-

S Z Ó L A G O S E L L E N T É T E . 

VANNAK lelkes keresztény gondolkodók, akik azt hiszik, hogy 

minden téves felfogást tudatlanságnak vagy legalább is 
rossz akaratnak kell tulajdonítani. Lelkes gimnazisták ők, akik 
kötelességüknek tartják tanáruk minden szaváért síkra szállani, 
ha nem is értik, miről is van tulajdonképen szó. Ők még min-
dig gyerekésszel Ítélnek, nem gondolkodtak még mélyebben, 
még keveset gondolkodtak önállóan. Idő multával átlátják, hogy 
egy kissé elhamarkodták az ítéletet. Átlátják, hogy a földi sötét-
ség nem absolut sötétség, hogy minden tévedésben egy szemnyi 
kis igazság is rejtőzhetik. Átlátják, hogy ezt bevallani nem szé-
gyen és a jó ügynek nem árt, hanem használ. Az ellenfél leg-
alább is látszólagos előnyének elismerése és saját gyöngesé-
günknek beismerése még mindig hatott és a lelkeket egymás-
hoz közelebb hozta. 

Föl lehet-e lélektanilag tenni, hogy annyi tapasztalt és okos 
embert téves véleményében csakis a tudatlanság vagy rossz aka-
rat vezetett volna ? Valószinű-e, hogy ők, akik mély értelmükkel 
nem egyszer pártatlan bámulatunkat érdemelték ki, teljes szin-
vaksággal lettek volna sújtva az igazsággal szemben? Hihető-e, 
hogy semmi tárgyi okuk nem volt az igazsággal ellenkező állás-
pontra helyezkedni? Aki csak egy kissé ismeri annak a szuve-
rén hatalomnak az értelmét, amit igazságösztönnek nevezünk az 
emberben, sohasem fog ebben a kérdésben elhamarkodott íté-
letet mondani. Minden alanyi indítóokon kívül volt mindig egy 
tárgyi indítóokuk is, amelyet, sajnos, értékén felül is az igazság 
rovására becsültek meg. Vájjon mi az a tárgyi indítóok ? 

Aki a lét utolsó nagy kérdéseivel csak egy kissé behatóan 
foglalkozott, az tapasztalhatta, hogy a tudás és hit világa bizo-
nyos pontokban ellenkezni látszik a tapasztalat és élet tényei-
vel, hogy a megismerés és valóság országa több pontban lát-
szólag ellenmondanak egymásnak. Ezeket a hézagokat, ezeket a 
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hiányokat, ezeket az ellentéteket egy szent Ágostonnak, egy 
aquinói szent Tamásnak sem sikerült elsimítani, eltüntetni. Ők 
is szótlanul álltak meg a predesztináció örvénye fölött, ők is 
némán nézték az isteni Gondviselés kifürkészhetetlen, nekünk 
embereknek sokszor érthetetlen útjait. A gyorsröptű, erős sas is 
képtelen ezt a szakadékot átröpülni, a legerősebb szem is bele-
fárad a kuszált vonalak tömkelegébe. 

De nemcsak a hivatásos gondolkozók érzik magukban ezt 
a gyengeséget. Érzi azt és pedig sokkal kínosabban, mert kevésbbé 
megértően, az egyszerű ember is. Igaz, hogy ő nem sokat tud 
a predesztináció titkáról, de annál érzékenyebb a szenvedés iránt, 
melynek problémáját nem igen tudja megérteni. Mennyit tud 
erről regélni a szenvedés korszaka, a mostani világháborúnak 
évei ! Mennyi ilyen értelmetlen lelket tud a gyóntatószék fel-
mutatni, akiket a pap minden tudománya, minden retorikája, 
minden szeretete sem tud megnyugtatni ! Az Isten jósága és igaz-
sága egyrészről, a borzalmak napjainak szörnyűségei és igazság-
talanságai másrészről az a két szikla, mely között megkínzott 
lelkük állandóan hánykolódik és véresre üti magát. Hogy néz-
heti Isten, a jóságos Isten ezt a vérontást ? Nem gondol vele, 
hogy elveszünk ? Miért nem vet már véget ennek a kétségbe-
ejtő állapotnak? Hiszen mindenható. Számtalan módja van azt 
megszüntetni. Aztán, ha már megengedi ezt a szörnyűséget, miért 
nem nehezedik annak súlya legalább némileg mindenkire? íme, 
a föld urai, akik értelmi szerzői mindennek, büntetlenül nézik 
távolról a borzasztó színjátékot, míg a szegények és ártatlanok 
vére patakokban foly. Ezren és ezren vérben és könnyben áznak, 
míg egy bizonyos tízezer még most is, két év múlva, megelé-
gedetten s milliós zsebére ütve, kiáltja: «Éljen a háború!» Más-
nak öt fia van és mind az öt még életben van. Nekem csak egy 
volt s az is elesett. Hol itt a providencia, hol itt az igazság? 
Aztán még imádkoztam is. Hiszen már két éve, nem egy, de 
milliók és milliók ajkáról száll föl naponkint az igazán eget 
ostromló fohász: «Add meg nekünk a rég óhajtott békét» s a 
béke még mindig nem jött el és senki sem tudja, mikor fog 
eljönni. Vagy talán nem volt állhatatos ez az ima? Hát kell-e 
állhatatosabb ima, mint amely már két év óta szünet nélkül száll 
az égbe? 

így töpreng a gyönge lélek, melynek látóképességét köny-
nyeinek forró árja elhomályosította. A fájdalom túlságosan 
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részrehajlóvá tette. Hiába minden észbizonyíték: ahol a szív 
tesz ellenvetést, ott az észnek meg kell hátrálnia, ahol érzett 
valóságok és szellemi, nem érzékelhető értékek veszik föl a har-
cot, ott az érzéki ember az előbbiek pártjára áll s előáll a sza-
kadás, az ellentét a földi lét és a szellemi világ között, a világ 
és túlvilág között, az ember s Isten között. 

Ez az ellentét, ez az összeférhetetlenség azonban igazán 
nem kiegyenlíthetetlen, nem állandó és áthidalhatatlan, emberi s 
nem egyúttal tárgyi. Túlságosan szentimentalisták azok, akik így 
gondolkodnak. Túlságosan phantasisták azok, akik így érvelnek. 
Túlságosan szivükre hallgatnak, akik afölött való elkeseredésük-
ben, hogy a világ nem olyan, mint amilyennek ők akarják, min-
den szavukkal ad absurdum viszik az ész és a hit igazságait. 
Túlságosan érzéki emberek, akik bosszankodva a «kegyetlen 
vadász zsarnokságán, aki a felhők fölött trónol» (Nietzsche) — 
«az angyaloknak és a verebeknek hagyják a menyországot» (Heine). 
Aki eszét hagyja előre menni a földi lét és a szellemi világ 
hidján és nem téríti el azt érzelmességével szigorúan követke-
zetes útjától, az áthidalja majd a szakadékot és ki fogja majd 
egyenlíteni a nagy ellentéteket. Igaz, hogy közben megremeg 
majd lába az ingó pallón és félelmében visszanéz az elhagyott 
partra, de mégis csak célt ér. 

A mindentől függetlenített, önálló emberi ész a látható, 
reális világból következtet egy felsőbb Lényre, amely utolsó oka 
ennek a véges, változó világnak és maga önmagától van. Ennek 
a fensőbb Lénynek, melyet Istennek nevezünk, végtelennek, egy-
nek, változhatatlannak, öröknek, mindenütt jelenvalónak kell 
lennie. Ez a fensőbb Lény teremtette a világot s tűzte ki a lét 
célját. Most is egyre igazgatja és kormányozza a világot gond-
viselése által, melynek útjai nem mindig megismerhetők. Az 
emberi ész így lépésről-lépésre végigjárja azt a tért, amelyet 
világnézetnek nevezünk s mindenütt leszögezi a biztosan tartott 
állások póznáját. Körútjának végéhez érve, meg kell vallania, 
hogy ez a leghelyesebb út, melyet választhatott. Gondolatlán-
colatának végén át kell látnia, hogy ezeket a biztos pontokat 
mind meg kell tartania, ha észszerűen akar a lét kérdéseiről 
Ítélni. 

Igaz, hogy nem minden lépése olyan biztos, nem minden 
pontra tűzi le egyforma határozottsággal az útjelző póznát. Gon-
doljunk csak az Isten végtelenségének a bebizonyítására. Ez a 
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keresztény világnézetben az a gigászi lépés, amely az érzékek 
és a képzelet világából óriási lendülettel a tiszta szellemiség és 
elvontság országába vezet. Igazán fontos, mert irányt változtató 
lépés és mégis mily határozatlanul, mennyire ingadozva tesszük 
meg. A thomista azt állítja, hogy csak abban az esetben bizo-
nyítható be, ha a lényeg (essentia) és létezés (existentia) tény-
leges különbözőségének elvéből indulunk ki. Suarez tanítványa 
meg azt vitatja, hogy már a külső, létet korlátozó oknak a ki-
zárása is a végtelen Istenhez vezet. Úgy az egyik, mint a másik 
elégtelennek tartja ellenfelének bizonyítékát és a pártatlan ítélő 
nehézségeket lát mindkettőben. Mindent megérteni akaró esze 
talán át akarja látni, mi az a végtelen, erre azonban véges 
elméje nem képes. Gondolatait követő képzelőtehetsége viszont 
sehogy sem tudja megérteni, miért nem lehetne az önmagától 
való lény a létnek bizonyos fokára szorítkozó dolog, miért kell 
annak föltétlenül végtelennek lennie. Az örök atomok szüntele-
nül rajzanak töprengő elméje előtt. És az érzéki gyámság alatt 
lévő ész ingadozik, habozik, csak félve lép a meredek útra, mely 
azonban az égbe vezet. 

Egy úr meséli, hogy elemi iskolai tanulmányainak kezde-
tén az í-t ugyan i-nek de az r-t rö-nek tanulta. Hiába magya-
rázta meg később tanítója, hogy az «ö» magánhangzó előtt el-
marad, sírva bár, de a rí-t mindig röi-nek olvasta. A régiek 
hires pedagógiai mesterének kellett közbelépnie, hogy a kis 
diákot végzetes hibájáról leszoktassa. Ilyen végzetes hibában le-
ledzik a gyermekész is. Hiába bizonyítja be neki a józan logika, 
hogy ez az egyedüli észszerű dolog: érzéki természetétől mást 
tanult, szédülni kezd s Isten helyett inkább világot mond. A föl-
foghatatlan, képzeletét felülmúló Istentől inkább a világi, a vi-
lágban benmaradó istenséghez fordul. Igaz, hogy ennek lényegét 
sem tudja fölfogni, sőt egy kissé gondolkozva, lehetetlen foga-
lomnak találná, de ez a phantom előtte emberibbnek látszik. 
Egy tekintet a világra még megerősíti őt mindenistenítő hajla-
mában. így nincs a két világ egy áthatatlan fallal elzárva. Nincs 
ellentét a világ és Isten között. A világ önállóan intézi a maga 
sorsát. Ami benne történik, az természetes és szükségszerű, nem 
kell érte egy más világba menni, nem kell a magyarázatot más 
világban keresni. 

Mily tetszetős is az a nagy világszellem. Nem kell szűk 
hágcsókon utána kapaszkodni, nem kell Jákob létráján utána az 
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égbe mászni, itt van a földön: minden kis virágban, minden 
kis pillangóban, minden gondolkodó emberben. Szinte érezni a 
lehelletét, amikor az ember kimegy a szabadba és a nagy ter-
mészetet lelkére engedi hatni. Nem kell itt gondolkodni, nem 
kell itt bölcselkedve erőlködni: a nagy szellem egész közvetlen-
ségével érintkezik az emberrel, aki egyik összetevő alkatrésze. 
Hiába tiltakozik az ész és a mesék világába száműzi a nagy 
Szellemet, az ember csak ember marad. Jobban tetszik neki a 
szép, phantastikus mese, mint a rideg, nehezen érthető észigaz-
ság. Szenvedés, nyomor, kín, igaz, hogy ezek mind megmarad-
nak ebben a világnézetben is, de nem érthetetlenek. Szükség-
szerű dolgok, amelyek legalább nem tolják másra a hibát. Ha 
elviselhetetlenek, az ember segít magán, ahogyan tud, anélkül, 
hogy ezért mástól igazságtalan megrovásban részesülne. 

Ez a gyermekész eljárása, logikája. A felnőtt ész egészen 
más utat követ. Szilárdan tartja a szigorú következetességgel 
elfoglalt állásokat és innen indul ki az élet többi kérdéseinek 
megoldására. Nem adja föl biztos állásait, mert akadályokkal 
találkozik, de keresztülgázol rajtuk. Le kell törnie az igazság 
előtt, nem az igazságnak kell hozzája alkalmazkodnia, hanem 
neki kell az előbb megismert igazság kereteibe valahogyan 
beleilleszkednie.1 így minden kérdés megtalálja igazságos 
megoldásait és az igazság mentve van. Ez az egyedül helyes, 
emberhez illő, józan eljárás. Elül az ész, utána a képzelet és 
szív. Ne legyünk gyerekek, akiket a sírás és üres kisértetek 
útjuktól eltérítenek. 

így eltűnnek azok a látszólagos ellenmondások, amelyek a 
földi létben megvannak és bizonyos választófalat képeznek a 
földi lét és a szellemi világ között. így megoldást talál első-
sorban a szenvedés problémája. Kezdjük átlátni, hogy téves fel-
fogásunk volt a világról. Észrevesszük, hogy a mi ízlésünk nem 
egyúttal az Isten gondolata is. Tudatára ébredünk annak, hogy 
Isten nem bábszínházat teremtett, ahol élettelen alakokat dró-
tokon ide-oda ráncigálnak (Prohászka O., Elmélkedések), hanem 
bizonyos fokig önálló, független világot, mely saját lábán is jár 
és a rendkívüli, látható, kézen való vezetést nélkülözni is tudja. 

1 Valamennyi nehézségről áll, amit Sawicki az elviselhetetlen fájdalom-
ról mond : «Das Urteil darüber wird durch die ganze Weltanschauung mit 
bestimmt». Der Sinn des Lebens. Paderborn, 1913. 158. old. 
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Mit is kellene Istennek tennie, hogy olyan legyen a világ, ami-
lyennek mi akarjuk? Az összes bacillusokat, magas fákat, mély 
folyókat megsemmisítenie vagy pedig lépten-nyomon csodát 
műve'nie. Az egész világból alig maradna valami, vagy pedig 
játékszerré válnék, melyet nem is egyszer napjában, de minden 
pillanatban, annak nem egy rugóját, de minden kis csavarkáját 
föl kellene húzni ; állandóan kellene mozgatni. Az emberek fejé-
ből ki kellene venni a szabadakaratot és valami patent acél-
rugót kellene helyébe tenni, mely az embert állandóan, szigo-
rúan meghatározott, jó cselekvésre indítaná. Világ volna ez? 
Milyen szellemibb, milyen istenibb az a világ, amelyben szen-
vedés, nyomor, kín, de egyúttal önállóság és szabadság is van! 
A kissé kibékített ész azután szebbnél-szebb indítékokat talál, 
amelyek a keresztény világnézeten belül a szenvedést nemcsak 
érthetővé, de kívánatossá is teszik.1 

Megoldást nyer így a háború problémája is, anélkül, hogy 
az ember minden eddigi meggyőződésével és hitével szakítson. 
E felfogás szerint a háborúnak oka nem Isten, hanem maguk az 
emberek, az életnek és halálnak felségjogukkal visszaélő urai. 
Bármennyire is mosakodjanak tőle, annyi bizonyos, hogy ezt 
nem Isten, hanem csak az ő számlájukra lehet írni. Szabad el-
határozással ők mondták ki a nagy szót, mely a félvilágot vérbe-
lángba borította. Isten nem is helyeselte, csak megengedte, sőt 
bizonyos értelemben ezt sem egészen szabadon, de bizonyos 
szükségességből, amellyel azonban inkább saját következetes 
akaratának, mint valami külső oknak tartozott. Megengedte, mert 
az embert szabadnak teremtette és ezt a szabadságot nem vehette 
el tőle anélkül, hogy az ember megszűnjék ember lenni. De 
hogy egyeztethető ez össze végtelen jóságával ? Egészen jól, ha 
a jóságot nem Ízlésünk szerint fogjuk föl, hanem logikusan az 
igazság szerint. A jóságot nem kell önmagában, hanem más 
isteni tulajdonságokkal összehasonlítva tekinteni és így a jóság-
nak egyedüli helyes fogalmát megalkotni. A többi isteni töké-
letességek harmóniájában az emberileg tekintett jóság nem fog-
lalhat helyet, mert ellenkezik az isteni bölcsességgel, mely nem 
változtatja ötletek szerint örök szándékait. 

Másképen kezdünk így gondolkozni az isteni igazságosság-
ról is. Miért csak én és nem más is? Miért csak az én fiam és 

1 V. ö. Fr. Sawicki, Der Sinn des Lebens. 149—162. old. 
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másé nem, pedig sokkal rosszabb volt az enyémnél ? Miért csak 
az én férjem és másé nem, pedig inkább lehetne el nélküle, mint 
én? Azért, mert Isten nem tesz lépten-nyomon csodát. Képzeld 
el, hogy Isten minden ilyen gyilkos golyót eltéríteni útjától. 
Azonnal száz, ezer, millió minden katonának a hozzátartozója 
megostromolná az eget, hogy a maguk számára is igazságot 
kérjenek. Mi volna a világból ? Vagy talán csak az ellenség 
vérezzék? De hiszen sokan közülök, a legtöbben olyan ártatla-
nok, mint te magad. Hát igazság ez, ha már a háborúnak 
háborúnak kell lennie ? Látod, úgy igazságos az, amint történik, 
így érthető meg, amit nem tudsz fölfogni! 

A pártatlan ész másképen gondolkodik az imáról is. A tények 
meggyőzik, hogy erről is téves fogalma volt. Nem minden ima 
talál meghallgattatásra. Az ima meghallgattatása bizonyos föl-
tételek teljesedésétől függ. Ezek között a legfontosabb az, hogy 
az Isten csak azt az imát hallgatja meg, amely az ember szá-
mára igazán valami üdvösséges dolgot kér. És hol van az az 
ember, aki érdemlegesen meg tudja állapítani, hogy a kért dolog 
tényleg üdvére fog válni ? Hol van az az ember, aki meg tudja 
mondani, hogy akkor, amikor áldást kér, tényleg áldást ért és 
nem átokért esedezik ? Hol van az az ember, aki nem az ember, 
de az Isten szemeivel néz? Mihelyt mulandó bár, de érzékel-
hető és érezhető előnyről vagy hátrányról van szó, azonnal 
harcba száll az éggel és önkényesen mondja ki ítéletét. 

De miért imádkozzunk hát akkor? Miért ostromoljuk az 
eget hiábavaló dolgokért? Ha nem tudjuk, hogy mi válik hasz-
nunkra vagy kárunkra, sok esetben hiába kérünk, hiába imád-
kozunk, tehát inkább ne imádkozzunk. Ámde imádkozni, lelkün-
ket Istenhez fölemelni, szoros kötelességünk. De meg néha mégis 
teljesíthető kérésünk. Hátha Isten teljesíti, csak imádságunkra 
vár? Hátha az imához, mint föltételhez köti a teljesítést? Nem 
volna-e kár így kevély daccal Isten jótéteményét visszautasítani? 
Nem volna-e kár így Isten áldó kezét elutasítani? Gondolkoz-
zunk, alkossuk meg az ima fogalmát a tényekből és az igaz-
ságból, nem saját érzékenységünkből, mely nem lát tisztán és 
az ima sem válik kínzó, erőtlen erőlködéssé, de megértő, cél-
tudatos könyörgéssé. 

A következetes ész tehát minden ellentétet kielégítően elsi-
mít, helyreállítja a hidat a földi lét és a másik világ között. Fénye 
eltünteti a föld árnyékfoltjait és így létrehozza az összhangzást két 
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világ között. Vezetése alatt már nem sandít a gyönge ember 
más, képzeleti világokra, melyek talán jobban kielégítik kép-
zeletét, de előre néz, maga elé a meredek ugyan, de biztos útra, 
mely egyedül vezet a világtalány megoldásához. Igaz, hogy szive 
közben erősen dobog, képzelete minden lépésnél vétót mond, 
de azzal nem törődik. «Emberek vagyunk és nem istenek. Nem 
mindent, de mégis valamit tudunk. Kétségkívül kevés, de elég!»1 

Kassa. Dr. Spesz Sándor. 

1 Fonsegrive, Essais sur la connaissance. Paris, 1909. 271. old. — 
Fr. Sawicki, Die Wahrheit des Christentums. Paderborn, 1911. 12. old. 
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Hajnik Imre rendes tag emlékezete Kováts Gyula lev. tagtól. 
Felolvasta 1916. március 27-én. (Megjelent a M. Tud. Akadémia 
elhunyt tagja fölött tartott emlékbeszédek között. XVII. kötet 
8. szám.) 

Feledhetetlen szellemi élvezetben volt részük azoknak, akik 
a Magyar Tudományos Akadémia összes ülésén ez év. március 
27-én jelen voltak. Magyar jogtudós rótta le a kegyelet adóját 
magyar jogtudós iránt, ki immár csaknem másfél évtizede tért 
meg az örök hazába. Az a kiváló előadói művészet, amellyel 
Kováts Gyula rendelkezik, elbűvölte a közönséget. Ez az összes 
ülés valóban ünnepi ülés volt. Nem is hétköznapi esemény az, 
midőn magyar géniusz ihlette tudós szól elköltözött kollégájáról, 
kit ugyancsak a magyar géniusz csókolt volt homlokon. 

Az emlékbeszéd most nyomtatásban megjelent. Mondhatjuk, 
hogy nemcsak gyönyörködtet és oktat, de egyúttal elmélkedésre 
késztet. Nem egyszerű életrajz, avagy dicsőítő beszéd, hanem 
tanulmány, melyben Hajnik tudományos arcképéhez a hátteret a 
jogtörténeti tudomány fejlődésének vázlata adja meg. Biztos 
kézzel rajzolja meg Kováts a jogtörténet tárgykörének megválasz-
tására vonatkozólag az elmúlt évszázadokban úgy a külföldön, 
mint hazánkban történt kísérleteket. Magunk előtt látjuk a főbb 
irányokat : egyetemes, összehasonlító, majd nemzeti irányú tár-
gyalása a jogtörténet studiumának. Reámutat a forrásra, amely-
ből hazánkban az európai jogtörténet tanításának eszméje eredt. 
E tömören megrajzolt háttérből élesen domborodik aztán ki 
Hajnik Imrének alakja. 

A nagy magyar jogtörténettudós szinte kegyeletes hagyo-
mányként vette eleitől a magyar jog iránti szeretetet s fogékony-
ságot. Alapos előkészültség után lép a tanári pályára s már első 
dolgozatai is a magyar jog történetébe vágnak. Már azokon is 
erősen meglátszik, hogy Hajnik kutató elme, nem a járt ösvényt 
keresi, hanem maga akar magának utat vágni. Persze mindazt, 
amit csak neves elődeitől, egy Kollár Ádámtól, Kovachich Már-

II. F R O D A b M I É R T E S Í T Ő 
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ton Györgytől s ennek fiától József Miklóstól, nemkülönben a 
kitűnő Bartal Györgytől tanulhatott, nemcsak fölhasználta, de 
meg is emésztette. Munkásságukról csakis a legnagyobb tisztelet 
hangján szólott. 

Magyar alkotmány- és jogtörténelmét, jóllehet csupán a sz. 
István létesítette alkotmány korszakot s a magyar jogéletet az Ár-
pádok alatt öleli fel, korszakos műnek kell ma is tartanunk. Nagy 
vesztesége a magyar jogtudománynak, hogy kedvelt tervét, mi-
szerint professzorkodása terheit a nyugalommal fölcserélve, mű-
vét folytatja és befejezi, idő előtt beállott betegeskedése, majd 
halála meghiúsította. Hajnik valamennyi munkájából kitűnik, 
mily ernyedetlen kutató volt. A Tudományos Akadémia nem egy-
szer koszorúzta babérral műveit, most pedig az ő áldott emlékét 
koszorúzza meg Kováts Gyula, tudományos munkásságának, pro-
fesszori működése jelentőségének avatott méltatásával. 

De Hajnik nemcsak kutató volt, elméjének hatalmas átfogó 
képessége is volt. Európai jogtörténetében szinte csodálnunk kell, 
mily hatalmasan birkózott meg már a tárgyban magában rejlő 
óriási nehézségekkel. Azt hisszük, ebben nem csekély segítségére 
volt a kánonjog tudományában való alapos jártassága. A közép-
kori európai jogélet történetének alapos tudása képesítette azután 
Hajnikot arra, hogy a magyar nemzet alkotmány- és jogfejlődé-
sének alapvető kérdéseire napvilágot vessen. A gyökérszálak 
bizony belemélyednek a középkor nyugati jogéletének talajába, 
s nemcsak római meg germán, de számos kánonjogi eszmét is 
fölszivott a magyarság az ő jogéletébe, mikor szent István apos-
toli buzgalmának jóvoltából a nyugati keresztény kultura része-
seivé lett. A nagy népvándorlás utolsó hullámcsapása révén a 
turáni származású magyarság jogéletének története természet-
szerűleg beleágyazódott az európai jogfejlődés menetébe. Érintke-
zésünket a keresztény civilizációval pedig az egyház közvetíti, amely 
jogával épen kereszténnyé válásunk korában kezdi egyre jobban 
átjárni a világi jogéletet s ezzel az egységesebb fejlődés útját 
egyengeti. Persze az átvett nyugati jogeszméket és intézményeket 
nemzetünk egyéniségének megfelelően alakította, az egyes ele-
meket beolvasztotta s sajátos jogi felfogásának megfelelően 
idomította. 

Igazat adunk Kovátsnak abban, hogy az európai jogélet az 
újkorban viszont annyira széteső, hogy egységes munkába szinte 
lehetetlen összefoglalni. Valószínű, hogy Hajnik is ez okból ha-
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gyott fel azzal a tervével, hogy az európai jogtörténet újkori 
részét is megírja. így is jelentős művel gazdagított bennünket, 
midőn a középkori részt megírta. E művében lépten-nyomon 
tanúsítja a kánonjogban való tájékozottságát. Szüksége is volt 
reá, hiszen a középkor legjelentősebb részében az egyház volta 
jogfejlődés szövétnekhordozója, az egyház jogrendje uralkodik s 
tesz nemzetközi jogként számot Európaszerte. Talán nem kis 
részben az okozta az európai jogélet szétesését, hogy a refor-
máció következtében megszűnik az egyház vezető szerepe a jog-
élet terén s visszatarthatatlanul előtérbe nyomul a nemzeti irányú 
jogfejlődés, mely erősen magán hordja az egyes nemzetek egyéni 
jellemét. 

Hajniknak az európai jogtörténettel való foglalkozás mint-
egy előtanulmány volt. Munkásságának nemcsak időbeli, de jelen-
tőségben is legnagyobb szaka a magyar nemzet joga történeté-
nek szólt. Ennek valóban mestere volt. Számos monographikus 
tanulmánnyal készült élete leghatalmasabb művének megírásá-
hoz. Ez a magyar bírósági szervezetet és perjogot öleli fel úgy 
az Árpád- mint a vegyesházbeli királyok korában. Hattyúdala 
volt, de gyöngye is a magyar tudományos irodalomnak. 

Hajnik egész munkálkodásának beható méltatását adja Kováts 
az ő emlékbeszédében. Lelki szemeink elé varázsolja a nemes 
tudóst, a tetőtől-talpig professzort. 

Különös, mostoha sors a magyar tudós osztályrésze. Erre a 
melancholikus reflexióra kell jutnunk, ha Kováts emlékbeszédét 
figyelmesen végigolvassuk. Hajnik Imrét a tudományos világ, az 
Akadémia nem egyszer fölkereste, hogy babért nyújtson néki mun-
kásságáért. Mégis, nemzete adósa maradt ép azzal, ami őt leg-
jobban megillette volna. Egész életén át egyedül állott, verej-
tékes kutató munkájában nem segítette senki, sem monographiák 
megírásával, sem a gyűjtés fáradságaiban. Ha Németországba 
tekintünk, szinte irigység fog el annak láttán, hogyan csopor-
tosul ott egy-egy kiváló professzor körül lelkes ifjú gárda, mely 
résztvesz a tudós búvárkodásában, monographiákkal könnyíti meg 
feladatát, majd pedig iskolát teremt mestere tanításából. Ez a 
tudós igazi megbecsülése, fáradozásainak pálmaága. Hajnik — 
egyedül küzdött — iskola nélkül halt el. Nagy szellemi kincs 
ment így veszendőbe, hiszen az emberi élet fonala sokkal rövi-
debb, hogysem mindazt, amit szorgos méhként összegyűjtött, 
formába öntve, írásban hagyhatta volna az utókorra. Hajniknak 
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sem maradt iskolája s így sok veszett el jóvátehetetlenül. Kolle-
gájának, ki a jus canonicumnak épen azért legmagyarabb tudósa, 
mert a jus saeculare-t, annak történetét sem hanyagolja el, kellett 
őt elparentálnia. De ne azon töprengjünk, keseregjünk, hogy ez 
miért volt úgy, hanem legyünk rajta, hogy ezentúl ne legyen 
így, magyar jog tudósaink ne álljanak egyedül, hanem lelkes 
ifjú csapattól körülvéve, mely mesterétől várja a tudomány rögös 
útjain való kalauzolást. Akkor majd jobb jövőnek nézünk elébe-
Adja Isten, hogy ez így legyen, mert nemzet, melynek fiatalsá-
gából hiányzik az ideálokért való hevülés s azokért való fára-
dozás pusztulásra ítélt. 

Nagyvárad. Dr. Lutter János. 

Hám Antal dr., Lelkipásztorkodástan. II. köt. 1. rész: A szent-
mise. 1914. Kiadja a Magyar Kegyes-Tanítórend. 221 lap. Ára 3 K. 

A kiváló szerző, aki hitelemzéstanával (II. kiad. Kolozsvár, 
1910.), középiskolai kath. vallásokt. módszertanával (Bp., 1905.) 
és egyéb értekezéseivel eddig is szépen csengő nevet szerzett 
magának, jelen művében a szentmisével foglalkozik. És pedig az 
első részben erkölcstani szempontból (1—87.), a második részben 
pedig (87—189.) tisztán liturgikus szempontból. Tárgyalása min-
denütt rövid, világos és biztos. Szerény megjegyzéseim tehát 
csak mellékes dolgokra vonatkoznak. 

1. Egyházi törvény, hogy a misében a pap a saját szertar-
tásának megfelelő kenyeret használjon. A szigorúbb véleménnyel 
szemben, mely latin papnak görög templomban sem engedi meg 
sohasem, hogy kovászos kenyérrel misézzék (Gaspari, Tract, de 
Euch. II, n. 805; Herdt, S. dit. prax. II, n. 136, 3; Mihályfi, 
Istentisztelet 40), kivéve, ha a misét máskép be nem fejezheti, a 
szerző azt mondja (szent Alfonz után VI. De Euch. n. 203), hogy 
utazó pap, aki nem talál saját szertart. templomot, tetszése sze-
rint misézhet kovászos vagy kovásztalan kenyérrel. 

2. Azt mondja Hám (14), hogy érvényes az átváltoztatás, 
ha a ciborium be is van födve. Talán hozzáteendő: ha megvan 
vagy legalább megvolt a szándék átváltoztatni. 

3. Szükséges misézés esetében a halálos bűn állapotában 
levő papnak, ha gyónnia nem lehet, a mielőbbi gyónás feltétele 
alatt megengedi az egyház, hogy tökéletes bánatot keltve misézzék. 
De csak akkor. (26.) Világos, hogy a misézés szükségessége is, meg a 
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gyónás lehetetlensége is moraliter veendő. Ha van is gyóntató, 
lehet, hogy az épen olyan, akinél a gyónás az illetőnek rend-
kívül nehezére esnék. S ez a személyi körülmény nem tar-
tozik a gyónás belső nehézségéhez. Valóban : zord idő, nagy út, 
micsoda nehézség ilyen lelki zavarhoz képest. 

4. Az alapítványi (és más) misét a meghatározott időben, 
helyen és minőségben kell elvégezni. (40.) Úgy van. De hogy 
mindez a körülmény halálos bűn alatt kötelez, azt túlszigorúnak 
tartom. Kivéve azt az esetet, amikor ez vagy az a körülmény 
(különösen az idő) olyan, hogy a stipendiumadó szándéka más-
kép el nem érhető ; különben mindez a körülmény csak másod-
lagos és külső körülmény. 

5. A mise elvégzése a stipendium elfogadása után súlyos 
kötelezettség (44). Az biztos. De az is világos, hogy sem a mise-
végzés, sem az esetleges visszatérítés kötelességének súlyossága 
nem folyik a stipendium összegéből, mert ez parva materia; de 
az esetleg okozható lelki kárból sem, ami a mise elhagyásából 
származik; mert ha ez nagynak vétetik, akkor nincs arányban a 
visszatartott stipendiummal s a szerződésekben nem egyszerűen 
a másik fél haszna a döntő, hanem inkább az, hogy milyen a 
kötelesség ezt a hasznot előmozdítani. Más forrását a misevég-
zés, illetőleg a restitutio súlyos kötelességének nem látom, mint 
az egyház positiv akaratát. Az egyház az elvégzést mindig a 
legszigorúbban sürgeti s a hosszabb elhalasztást is tiltja. Ennek 
pedig, úgy hiszem, alapja a közjó és az esetleges súlyos botrány 
megakadályozása, ami bizonyára fontos ok. (Ballerini IV., 1012.; 
u. ott Palmieri jegyzete.) 

A 87. laptól kezdve tárgyalja a szerző a mise liturgiáját. 
Céljához képest röviden veszi a történeti részt, hogy annál rész-
letesebben tárgyalja a tisztán liturgikus részt. De ez azután telje-
sen kimerítő, hibátlan és könnyen áttekinthető. 

6. Megemlíti (133), hogy ministráns nélkül misézni halálos 
bűn, mely alól csak a szükség ment ki. így tanítanak meglehetős 
egyöntetűen a moralisták is. A Missale azonban, melyre hivat-
kozik (De defect. X., n. 1), csak taxatíve sorolja fel, mint hiányt 
a többivel együtt (pl. ha a pap a Matut. és Laudest még nem 
végezte el stb.), de ott arról, hogy az halálos bűn-e, nincs szó. 
Mihályfi (Istentisztelet, 421) vigyázatosabban beszél : (ministráns 
nélkül) «általában tilos a misézés». Szükség esete pedig (amikor 
ministráns nélkül misézhet) az, amikor misézni kell. 
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7. Azt mondja (136), hogy a misét szabad megszakítani, ha 
pl. haldoklónak kell kiszolgáltatni a szentségeket. De csak a temp-
lomban. A templomból távozni nem szabad. (U. o.) jegyz. És erre 
idézi Decr. auth. 2672. ad 1. De kár, hogy a S. R. C. rendeleteit 
csak számmal idézi! Kinek vannak meg a Decr. auth., hogy 
utána nézzen ? Megtalálom azonban nagy keresés után az Instructio 
Eystettensis-ben. (3. kiad. n. 36.) Ott van az év is: S. R. C. 1829 
dec. 19. Ily esetben a misét röviden (qua potest, decentia), be 
kell fejezni. — Tehát nem mehet ki a templomból? — Nem 
irom alá. 

Velem is megtörtént, hogy édesapám épen akkor kezdett 
haldokolni, amikor a misében a Praefatiót énekeltem. Akkor szól 
épen a harangozó. Bizony, egy-két szóval értesítve a népet, letet-
tem gyorsan a miseruhát (feketében miséztem) és rohantam 
haza, hogy még életben találjam atyámat. Absolválva újból, 
imádkozva a Commendatio animae-t, ott térdeltem előtte, amíg 
szépen meghalt. S azután visszamentem a templomba (a nép 
ájtatosan imádkozott azalatt atyámért) és folytattam a misét. Hely-
telen volt ez? 

Busenbaum Tamburini után azt írja: «(licet interrumpere 
missam), si urgeat gravis nécessitas vei propria vg. morbus, vei 
proximi, ut si moriturus sit baptisandus vei absolvendus. In 
aliis sacramentis non ita necessariis non decet inter consecrationem 
et sumptionem interrumpere, nisi moriturus esset in propinquo, 
nec opus esset vestes exuere;» visszatérve pedig, ha átváltozás 
után ment el vagy ha átváltozás előtt rövid időre távozott, foly-
tassa a misét ott, ahol elhagyta; ha pedig átváltozás előtt ment 
el s csak egy óránál hosszabb idő után jön vissza, kezdje élőiről 
a misét. Szent Alfonz (De Euch. n. 354) nem tesz rá semmi meg-
jegyzést. — Ugyan én azt sem értem, miért kellene a misét 
élőiről kezdeni. Talán mert akkor (1 órai megszakítás után) már 
nem vehető folytatásnak? De hiszen a misében az egység (inte-
gritás) ex parte rei van; és ez addig tart, ameddig a misét be-
fejezni lehet, és addig be is kell fejezni (ha már megvolt az 
átváltoztatás). Ballerini n. 1062. 

8. Abban az esetben, ha a papnak átváltozás előtt eszébe 
jut, hogy már evett vagy ivott, vagy pedig hogy halálos bűnben 
van, a szerző azt mondja, hogy abban lehet, illetőleg kell hagynia 
a misét. A kérdés az, abban kell-e hagynia a misét ? Az idézett 
rubrika (De defect. VIII, 4, és 5) helyesebben beszél : «Si in ipsa 



7 9 8 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

celebratione Missae Sacerdos recordetur se esse in peccato mor-
ali, conteratur cum proposito confitendi et satis faciendi. . . Ante 
consecrationem autem in supradictis casibus, si non timetur 
scandalum, debet Missam incoeptam deserere». (Pl. ha csak a 
ministráns van jelen; máskor, amint szent Bonaventura mondja, 
akit általában követnek a moralisták, szent Alfonz is, a botrány 
vagy mindig fennforog vagy pedig «etiamsi absque scandalo 
posset» (Bonav., Navarrus stb.), a megkezdett misét nem kell 
emiatt (különösen a böjt hiánya miatt) abbahagyni. (Lig. n. 262.) 

9. Azt mondja a szerző (82) : Meg van engedve hajnalnál 
korábban és délnél később kezdeni a misét, «ha útravalót kel-
lene kiszolgáltatni». Nem világos. Talán így: ha útravaló céljá-
ból misézni kell vagyis ha nincs particula. És hozzá tehetjük: 
ily esetben a nap bármely órájában (éjféltől kezdve) lehet mi-
sézni («Nulla hora observanda esset in hoc casu» Génicot IL 
n. 237) ; sőt a pap fel van mentve a böjti parancs alól is (S. Alph-
n. 286 ; Génicot n. 202, 2). Sőt egyes tudósok szerint, ily esetben 
meg van engedve a binatio is. (Gobat Lacroix-nál II, de Euch. n. 236.) 

Azután következnek szépen, okosan összegyűjtve a rubrikák, 
Bizony jó sokan vannak és tudásuk az új rubrikák óta nem kis 
dolog. Sorra buknánk, ha minden kérdésre felelnünk kellene. 
Azért jó az ilyen könyv. Gyorsan és pontosan megtalálunk benne 
mindent. Még táblázatot is készített a figyelmes szerző a votiv-
és gyászmisékről. Átböngésztem mind a misére vonatkozó dol-
gokat. Hibát nem találtam bennök. 

A 158. 1. a nem kiváltságos votivmiséknél az 5. ponthoz 
odateendő: a kántorferiák. A 164. 1. táblázatban a magán votiv-
mise rovata a szerző által mellékelt piros cédula szerint javí-
tandó ki. Az új Rubrikákban egyszerűen az áll: «In Feriis Qua-
drag., Quattuor Temporum, II. Rogationum et in Vigiliis... pro-
hibentur tamen Missae votivae privatae aut privatae pro De-
functis» és azért egyes tudósok (pl. Mihályfi 91, 491 és 502 1.) 
az összes vigiliákon tilosaknak mondják a magán votiv és gyász-
miséket. Hám ezeket (158, 164 a magán votiv, 180, 185 a magán 
gyászmiséket) a közönséges vigiliákon megengedi. Én is ezt 
tartom. 

Rövidsége, világossága és alapossága miatt Hám munkáját 
mindenkinek a legmelegebben ajánlom. 

Czeglédberczel. Dr. Boroviczény Nándor. 
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« Vándorelőadásaim az egyházi művészeiről.» Irta: Ve lies 
László, S. I., múzeumőr. Budapest, kiadja a «Szent-István-Tár-
sulat». Kilenc finom illusztrációval. Ára 3 kor. 50 fillér. 

Lelkesen megírt, közhasznú könyv. Szerző évtizedek óta őre 
a kalksburgi múzeumnak; ugyanő tíz éve járja be Magyarországot 
és tart lelkesült előadásokat nagy közönségnek és a szemináriumok 
papnövendékeinek az egyházi művészetről. Több oldalról nyervén 
buzdítást, írásban is közrebocsájtotta, amit körútjain elmondott, 
hogy hallgatóinak emlékezetében felfrissítse az előadottakat, továbbá 
hogy vezérfonalat adjon úgy az egyházi, mint a világi érdeklődő 
intelligencia kezébe. Előadásai szemléltetők, mutatványokkal ki-
sérve. Minden előadás végén fel vannak sorolva a vonatkozó 
képek. Jól mondja szerző előszavában: «Az Igaz, a Jó és a. Szép 
géniuszai híven kisérik az embert a bölcsőtől a sirig. Mind a hár-
man Isten szent Lelkének szülöttei; mind a hárman Krisztus 
követésére s már itt lenn az Istennek tiszta szeretetére vezetnek 
bennünket !» Ezt a 30 gyakorlati, szivet-lelket nemesítő elő-
adást minden intelligens egyén a legnagyobb élvezettel fogja 
olvasni belőlük tájékozódást, okulást szerezni az egyházi művé-
szetet illetőleg. Tartalmából kiemelendők a következők: 1—2. 
A Szép fogalma és fokozatai. 4. Antik és keresztény művészet. 
8. Visszapillantás olasz utamra. 15. Antik művészet és a modern 
(egyházművészeti) áramlatok. 19. A magyar szent korona és a 
koronázási palást. 26—28. Hazai nevezetesebb templomaink. 29. Mű-
vészi oktatás és vándorelőadások. 30, Művészet és aszkézis. — 
A műmellékletek ezek: 1. Metszett acélkereszt. 2. Homér antik 
mellszobra. 3. Az egykori Parthenon Athénben. 4. Raffael, szent 
János evangélista. 5. A kölni dóm. 6. Szent Péter temploma Ró-
mában. 7. Leonardo da Vinci, «Utolsó vacsora». 8. Raffael 
«Disputa»-képe. 9. Mátyás király «kálváriája». — Jelen könyv 
197 oldalra terjed. Kiállítása méltó a tartalmához, amennyiben 
nagy negyedrétív, legfinomabb papirra nyomatott díszmű, melyért 
a Szent-István-Társulatot teljes elismerés illeti. Mindemellett is 
ára valóban jutányos, mert háromszorta annyit megér. Mindezek 
után melegen ajánlható ez a remek könyv minden intelligensnek 
figyelmébe. 

Temesvár. Németh Sándor. 



8 0 0 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

A filozófia mivolta és jelentősége. Irta : dr. Stuhlman Patrik. 
Külön lenyomat a kassai kir. jogakadémia 1913—14. évi érte-
sítőjéből. 

A filozófia nemcsak nagy problémák megoldásán fáradozik, 
hanem mivoltának és létjogosultságának kérdése maga is prob-
lémává lett keletkezésének illetőleg fejlődésének már első stá-
diumában. Amíg inkább az égető kérdések többé-kevésbbé reális 
megoldása érdekelte az emberi elmét, addig a filozófia tulaj-
donképeni mibenlétének, tárgyának és módszerének problémája 
nem foglalkoztatta a lelkeket és határsértési panaszok nem 
merültek föl a többi tudományok részéről. Teljes bizalommal 
neveztek mindent, még a művészetek egyes ágait is, filozófiának 
s e gyűjtő név védelme alatt békés egyetértésben éltek a tudo-
mányos kutatás összes fajai. 

Aktuálisabbá lett a filozófia létjogosultságának s ezzel 
mivoltának a kérdése, mikor a sophisták —• és pedig ebben a 
pontban egész jogosan — rámutattak kortársaik és elődeik 
hiábavaló erőlködésére, illetőleg az ismeretelméletre vonatkozó, 
nem is annyira rendszeres tárgyalások keretében, mint inkább 
szétszórtan található vélemények ellentétességére. A filozófia lét-
jogának kérdése ezzel fölvetődik s égető problémává válik, de 
a megoldást nem pozitív pótolgatások és kölcsönös irodalmi 
megbeszélések nyújtják, hanem az a jól ismert, elméletileg és 
gyakorlatilag megvalósított visszahúzódás a kétely vagy épen az 
agnosticismus homályába, mely a filozófiát évtizedekre rossz 
hírbe hozta. De még ezzel sem érkezett el a filozófia megvé-
désének vagy határmegvonásának az ideje, de legalább is nem 
volt a kérdés oly akut, hogy a külön megoldás szükségességét 
a filozófia létérdeke megkivánta volna. Még Aristoteles sem 
tartja ezt szükségesnek, pedig ő szabja meg először helyesen a 
tudományok tárgykörét s ő választja el úgy a filozófia többi 
ágaitól mint pedig a többi tudományoktól a npuvt]—tehát a szó 
szoros értelmében vett filozófiát — a metafizikát. Elvileg tehát 
és positive a filozófia mivoltának kérdését eldöntötte már Aris-
toteles, jóllehet apologetikus és negativebb rész hiányzik nála, 
mivel erre a korviszonyok miatt kevésbbé volt szükség. Telje-
sen jogosulatlan tehát Paulsen hivatkozása Aristotelesre, mintha 
nála minden tudomány egyenrangúan tartoznék a filozófiához. 
Aristotelesnek a tudományok faji sajátságaira vonatkozó elveit 



801 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

egészen ki kellene hagynunk a nagy Filozófus rendszeréből, ha 
Paulsen ez állítását teljesen aláírnók. A történelmi igazság az, 
hogy Aristoteles és az utána következő századok előtt a «filo-
zófia» olyan gyűjtő név, mint napjainkban a «tudomány». 
A tulajdonképeni filozófia faji jellege nagyon is plasztikusan 
domborodik ki úgy nála, mint pedig azoknál, akik elvei szerint 
filozofáltak a középkorban. 

A bölcseleti rendszerek fölburjánozása, egymással és a 
többi tudományokkal szemben elfoglalt nagyon is ellentétes és 
sokszor ellenséges állásfoglalása végül is égető problémává tette 
a filozófia mivoltának, jelentőségének és létjogosultságának kér-
dését. Eleinte csak szórványosan, majd meg mind gyakrabbá és 
hatalmasabbá váló értekezések keretében folyik le a vita egy-
részt a különböző állásfoglalású filozófusok, másrészt meg a 
filozófusok és a többi tudósok között. így fejlődött ki az állapot, 
hogy ma a filozófia mivoltáról és jelentőségéről ép oly szét-
ágazó a szakemberek véleménye, mint bármely más részletkér-
désről. Különösen nagy számban jelentek meg az ezzel és egyéb 
alapvető kérdésekkel foglalkozó művek keresztény filozófiával 
ellentétes alapon álló tudósok körében. A mi oldalunkon még 
alig található ilyen természetű munka, pedig ezzel gyakran 
közelebb lehetne férkőzni az emberekhez, mint akárhány más 
szakmunkával. Hálásan fogadunk tehát minden még oly rövid 
értekezést is, amely e kérdéseket megfelelő módon tárgyalja, 
mert a helytelen álláspontokkal szemben a miénket, amely oly 
specifikusan meghatározott helyet biztosít a filozófiának, föltét-
lenül hangsúlyoznunk kell. 

Az alapvető kérdések egyikét tárgyalja dr. Stuhlmann idé-
zett értekezésében. A filozófia mivoltát és jelentőségét helyesen 
határozza meg s magyar viszonyainkra vonatkozó talpraesett 
megjegyzései különösen érdekessé teszik a rövidke munkát. 
Bizonyítási eljárásával azonban nem értünk egyet és pedig azért 
nem, mert könnyen a kérdés elhomályosítására vezet. A fő 
probléma az, hogy mi teszi a filozófiát a többi tudománytól 
fajilag különböző tudományággá, nem pedig az, hogy mennyi-
ben adnak helyet a filozófia körébe utalt problémáknak a tudo-
mányok és a különböző filozófiai rendszerek képviselői abban a 
munkaprogrammban, amit ők filozófiának neveznek. Dr. Stuhl-
mannál pedig az utóbbi domborodik ki jobban, hogy ne mond-
jam az előbbi rovására. Mert ha minden megjegyzés nélkül 

Religio , h i t tud. és bölcs , folyóirat . 5 2 
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közöljük — hogy csak erre hivatkozzam — Bergson intuiciós 
elméletét s a vele összefüggő tanokat, mint a metafizikai szem-
lélet teljes jogú tényezőit, akkor bizony megástuk a sírját annak 
a metafizikának, amely külön helyet akar elfoglalni a tudomá-
nyok organizmusában. Más szóval nem biztosítjuk filozófiánknak 
azt a helyet, amelyet biztosítanunk kell s amelyre a kérdés 
jelenlegi állapotát tekintve folyton figyelemmel kell lennünk. 
Napjaink irodalma ugyanis arra utal bennünket, hogy ne csak 
materiálisán biztosítsuk a filozófia körébe vágó problémák 
helyét — mert ezt utóvégre mindenki kénytelen megtenni, ha 
a filozófiát azonosítja is a tudományokkal általában, vagy bár-
mikép határozza is meg mivoltát — hanem biztosítsuk magát a 
filozófiát is formális jellege szerint. 

Ezt különben inkább a rövid értekezés alapján óhajtottuk 
hangsúlyozni, mint direkt neki mondani. Kár lenne ugyanis, ha 
a mi keresztény magyar filozófiánkban mindjobban elhatalma-
sodnék a külföldi és idegen alapon álló tekintélyeknek oly nagy-
arányú tisztelete, hogy a rájuk való hivatkozás elnyomná a mi 
filozófiánk pozitív fontolgatásait. Pedig az utóbbihoz oly gazdag 
anyagot nyújt a keresztény filozófiai irodalom, különösen a régi 
s ennek alkalmazása megóv bennünket attól a másik nagy 
veszedelemtől is, hogy az idegen tekintélyek főleg kritikától 
nem kisért hangsúlyozása nem egy idegen elemet csúsztat be a 
mi filozófiai szemlélődésünkbe is. 

Grác. Dr. Horváth Sándor O. P. 

Joh. B. Haring: Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes. 
XII + 912 1. Graz, 1916. Moser. — Ára 15 K 

A vaskos kötet öt esztendő alatt érte el jelen 2-ik kiadá-
sát. Időközben főleg a X. Piusz pápa intézkedéseiből folyó gaz-
dag jogi anyaggal gyarapodott. Haring, a gráci egyetemen az 
egyházjog tanára — mint maga mondja — első sorban gyakor-
lati használatra szánja e könyvét, hallgatóinak kíván tankönyvet 
adni, de amellett állandóan tudományos módszert követ, az 
eredeti forrásokra megy vissza, hogy növendékeit a tudományos 
kutatásra is sarkalja, vezesse. 

Az egyházjog hatalmas anyagát három részben adja elő. 
Előbb, a bevezetésben megismerteti hallgatóit az egyházjog 
tanulásánál szükséges jogi, theologiai és egyházpolitikai fogai-
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makkal és az egyházjog forrásaival úgy elméletileg, mint törté-
netileg (1—123. 1.) Majd a tulajdonképeni anyagot egy statikus 
és dinamikus részre osztja. Az előbbi az egyházi hierarchi szer-
veiről, az egyház alkotmányáról szól (Verfassungsrecht 123—315.1.), 
az utóbbi, a könyv legterjedelmesebb része a hierarchikus szer-
veket működésükben mutatja be (Verwaltungsrecht: 317—883.), 
névszerint a tanítói (magisterium), szentségi (ministerium) és 
kormányzói (regimen) hatalom gyakorlásában. 

Az anyag előadásánál a világos fogalmak helyes megraj-
zolása után rövid jogtörténeti háttérbe állítja be a ma érvényes 
jogot egészen a jelen év első hónapjáig. Mindvégig röviden, 
velősen, sőt vonzóan ír. Az egyház törvényeit bizonyos szent 
kegyelettel kezeli. Ért hozzá, hogy könyvét hallgatói számára 
kedvessé, a sokszor elég száraz jogi anyagot vonzóvá tegye. 
Ezt különösen azzal éri el, hogy egyrészt a napjainkban kor-
szerű kérdéseket előszeretettel szövi be előadásaiba, másrészt a 
jogi szabályokat a gyakorlattal szoros kapcsolatba állítja. Külö-
nösen az utóbbi pontban mutat H. kitűnő gyakorlati érzéket, 
így pl. egészen részletesen öleli föl a katekéták jogi állását 
(321—333. 1.), az egyházi alapítványokról (695—700.), a stóla-
illetményekről (700—705. 1.), a templomi vagyonkezelésről 
(713—722. 1.) való tudnivalókat. Itt természetesen első sorban 
az osztrák viszonyok, főleg a seckaui egyházmegye helyi viszo-
nyai lebegnek szeme előtt. 

Többnyire kitér a magyar különlegességekre is. így pl. az 
egyház és állam viszonyáról (62. 1.), a magyar prímásról (249.1.), 
a választott püspökökről (275. 1.), a budapesti egyetem kánon-
jogi doktorátusáról (340. 1. 3. jegyz.), 1894-iki egyházpolitikai 
törvényekről (370—371, 374—375, 378—379. 1.) helyes, bár nem 
eredeti forrásokból merített értesülései vannak. Azonban nem 
következetes a magyar specialitások közlésében, főleg a könyv 
második részében egyre gyérebben hivatkozik rájuk. A 671. lapon 
a városi kegyuraságról mondottak félreértésre adnak alkalmat. 

Szatmár-Németi. Dr. Scheffler János. 

Zu den Füssen des Meisters. Kurze Betrachtungen für 
Priester. Anton Huonder S. J. B. Herder, Wien. 

Az a nagy szózat, melyet az Eucharistia nagy pápája, X. PiuStZ 
mondott, mikor szent Péter öröképe lépett: «instaurare omnia 

52* 



804 i r o d a l m i é r t e s í t ő 

in Christo» elsősorban azoknak szólott, kikről az Egyház tanítói 
azt állítják, hogy «alter Christusy> és maga Krisztus Urunk azt 
mondta «sicut misit me Pater, et ego mitto vos...» A nagy pápa 
életcélját nem is valósíthatja meg, ha nem áll mellette oly pap-
ság, mely egész lelkével megérti isteni Mesterének tanítását, 
szándékát, szeretetét és áldozatát. Amit a nagy pápáról az a 
bizonyos — ha nem is hiteles — jövendölés mond, hogy «ignis 
ardens-D, az legyen minden pap. Ámde mennyire igaz a zsoltáros 
szava: «In meditatione mea exardescet anima mea», (38 zs. 4.) 
azért is mondja a híres Gerson, hogy elmélkedés nélkül lehe-
tetlen a tökéletességet elérni. 

Azért örvendetes jelenség a könyvpiacon, hogy szebbnél-
szebb és a gyakorlati életre különösen alkalmazott elmélkedési 
könyvek jelennek meg. A hivatott írók és a lelki élet mesterei 
fölfogják a papi élet szükségleteit és a nemes buzgalomtól heví-
tett papi lelkek örömmel veszik kezükbe a lelki élet mélyítésére 
alkalmas elmélkedési könyveket. 

Ritka kelendőségnek örvend az a könyv, melyet Huonder 
Antal S. J. «Zu den Füssen des Meisters» cimen írt. Rövid, de 
valóban velős, tartalmas és gyakorlati elmélkedéseket ad. Az Úr 
Jézus életéből, az evangéliumból veszi az alapot. Egy-egy szel-
lemes beállítás, találó alkalmazás úgy megragadja a lelket, hogy 
erőlködés nélkül kell önmagára reflektálnia. Szerző oly papok 
részére írta könyvét, kiket nagy elfoglaltságuk megakadályoz, 
hogy nagyobbszabású elmélkedési könyvet használjanak. Ezt a 
célt valóban kitűnően szolgálja. De nemcsak ezeknek ajánlom, 
hanem minden papnak. Akik más könyvet használnak, igen nagy 
épüléssel fognak Huonder könyve alapján is elmélkedni. 

Nyelvezete is nemesen egyszerű és választékos. Előadása 
közvetlen és élénk, tartalma sohasem unalmas, alkalmazásai a 
papi élet legváltozatosabb körülményeire és a papi szív leg-
különösebb sajátosságaira illenek. Módszere nem idegen oktató 
vagy leckéztető, hanem komolyan és szeretettel rávezeti az elmél-
kedőt az igazságra. Néha úgy érezzük, hogy mosolyogva, de 
azért szent komolysággal mutat hibáinkra. 

Érdemes volna egy-egy meditatiót mutatványul ideiktatni. De 
inkább azt ajánlom tolle, lege, mert igaz, amit a freiburgi érsek 
mond : «e könyv az isteni Gondviselés ajándéka... a XX. század pap-
jainak való elmélkedési könyv». Rövid idő alatt nyolc kiadást ért. 

Resicabánya. Fiedler István. 
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C O R P U S C A T H O L I C O R U M . 

Quellen zur Geschichte der religiösen Bewegung in Deutschland 
von 1500—1563. 

II. Németország katholikus hittudósainak és történettudósai-
nak két dolog nem hagyott békét addig, míg a fent címzett 
gyűjteményes munka kiadására nem vállalkoztak. 

Első az, hogy a protestánsok már a mult század harmincas 
éveinek első felében megindították vallásuk alapítói és oszlopos 
férfiai munkáinak gyűjteményes kiadását Corpus Reformatorum 
cím alatt. Megindult ez a protestáns vállalat Melanchton mun-
káinak kiadásával 18—34-ben. Melanchton munkáiból összesen 
28 kötetet állítottak össze. Következtek Kálvin munkái 59 kötet-
ben, újabban Zwingli munkái eddig 5 kötetben. Ez a protestáns 
gyűjtemény, a maga szakadatlan sorozatával évről-évre figyel-
meztetés és ösztönzés volt a katholikus tudósok részére, hogy 
ők is igyekezzenek a protestantizmus alapítóinak nagy katholikus 
ellenzőit munkáikban a világnak megmutatni. 

Fokozódott a katholikus tudósok tettre buzdítása azzal, hogy 
egyes protestáns tudósok szinte szemrehányást tettek katholikus 
honfitársaiknak a mulasztásért, melyet azzal követnek el, ha hit-
vitázó tudósaik, illetve azok munkáinak gyülteményes bemutatá-
sával késedelmeskednek. Protestáns tudósok szinte követelni lát-
szottak katholikus honfitársaiktól, hogy luther-, kálvin-, zwingli-
ellenes hitvédőiket egyszer már érdemlegesen mutassák be a 
világnak. Ily gyengéd szemrehányó követelés rejlik például 
Walther Vilmos protestáns történetírónak következő, nagy igazság-
szeretetről tanúskodó nyilatkozatában: «Mily keveset tudunk, 
úgymond, ama férfiak életéről és működéséről, akik mindenek-
előtt irodalmi téren igyekeztek annak, amit ők «vallás-politikai 
forradalom»-nak tartottak, útját állani! Nem kevés reformellenes 
irat fekszik könyvtárak rejtekében, úgy hogy még névszerint sem 
mondhatók ismereteseknek. És mégis csak tüzetes ismeretség 

III. V E G Y E S E K 
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ezekkel a küzdőkkel adhat választ arra a kérdésre, mikép volt 
az lehetséges, hogy abban az időben annyi művelt elme szállt a 
reformátori eszmék ellen síkra. Aki ebben az irodalomban tájé-
kozódást szerez, rájön csakhamar, hogy ennek a jelenségnek 
magyarázatára a közönségesen használt hangzatos szavak nem 
elégségesek. Kétségtelen dolog, hogy értelmesség és szűklátkörűség 
abban az időben nem úgy voltak megoszolva, hogy amaz csak 
a reformátorok, emez csak az ő ellenfeleik részén vala található». 

Ilyen ösztökéléseknek a német katholikus történetírók 
bizony-bizony nem állhattak ellen. Újabb időben főleg Janssen, 
Pastor, Paulus és Greving igyekeztek a XVI. század feledésbe 
merült katholikus hittudósainak irodalmi emléket állítani. Ezen-
felül az «Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte 
des deutschen Volkes», továbbá a «Reformationsgeschichtlichen 
Studien und Texten» c. vállalatokban oly tudományos gyűjte-
mények keletkeztek, melyek a mai történelmi búvárkodás magas-
latán mozogva, a reformációnak nevezett vallási mozgalomban 
szerepet játszott egyesekre, intézményekre és eseményekre új 
világosságot derítettek. 

«Es mégis, írja dr. Herte paderborni «püspöki káplán», meny-
nyinek kell még ezen a téren történnie! Mennyi mindent kell 
még tenni, hogy végre egyszer már rendelkezésünkre álljanak 
ama hős küzdők munkái, kik ama nehéz időszakban a katholikus 
zászlót magasan lobogtatták. Ezeket a munkákat a levél- és 
könyvtárak poros deszkáiról végre elő kell szedni és a kutatás 
számára hozzáférhetővé kell tenni. Köztük alig található egy 
szerző is, aki új kiadás tiszteletében részesült volna, hogy mű-
veinek együttes kiadásáról ne is szóljunk. Irataik a szél minden 
irányában szét vannak szórva és részben oly ritkaságokká váltak, 
hogy ugyancsak örülnünk kell, ha valaki valamely német könyv-
tárban egyetlenegy példányhoz juthat», i 

Ezeknek a panaszoknak és ömlengő óhajtásoknak most már 
Németországban közörömre vége szakad, mert a münsteri tudo-
mányegyetem tudós történettanárának vezetésével «társaság» alakult 
«Zur Herausgabe des Corpus Catholicorum» címen a XVI. szá-
zad elejétől a trienti zsinat végéig Németországban megjelent 
vagy kéziratban lappangó hitvitázó iratoknak meg leveleknek 
gyűjteményes kiadására. 

' Theologie u. Glaube, 1916. 7. fűz. 580. 1. 
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Hogy mily óriás tömege az iratoknak fog ebben a gyűj-
teményben összekerülni, máris nemcsak sejteni, de világosan is 
lehet következtetni abból, hogy míg Falk, aki a gyűjtemény esz-
méjét mint egyike az elsőknek pengette vala, 105 számbaveendő 
szerzőről tett említést, kiknek számát nemsokára azután Paulus 
161 további szerző nevével szaporította. Azt is tekintetbe kell itt 
még venni, hogy némely idevaló szerző egymaga ugyancsak 
vaskos tevékenységet fejtett ki az Írásművészei terén. így például 
Cochlaeus maga 100-nál több vitairattal tette küzdelmes, munkás 
életét emlékezetessé. 

A «Corpus Catholicorunn megjelenése, örömmel jelent-
hetjük, most már nem puszta óhaj és tervezés, hanem már tény-
nek vehető valóság, amelynek megvalósulása egészen biztosra 
vehető. Greving, a fentebb említett münsteri egyetemi tanár, 
még a mult év végén felhívást intézett Németország katholiku-
saihoz a gyűjtemény felkarolása iránt. Címe a felhívásnak: «Plan 
für ein Corpus Catholicorum.» Megjelent a Theologische Revue 
1915. 17/18. számában. Különnyomatban is kapható. 

Ennek a felhívásnak, dacára a háborús időnek, meglepő 
hatása volt. Nemcsak katholikus szaktudósok fogadták a «Corpus 
Catholicorum» megjelenését lelkesedéssel, hanem, azt lehet mon-
dani, hogy az ügy az egész német társadalomban interconfes-
sionalis visszhangot keltett, amennyiben még protestáns tudósok 
is vállalkoztak munkatársi teendőkre. Különösen kiemelendő, 
hogy a szerzetesrendek nagy készséggel jelentkeztek rendjük 
íróinak bemutatására. A vállalkozás anyagi oldala is biztosított-
nak mondható, amennyiben a felhívás nyomában nem is egy év 
alatt 1000—1000 márkás 57 alapító, három évre szóló 100-100 
márkás 44 pártoló, egyszersmindenkorra 100 márkás vagy éven-
ként 5 márkát fizető résztvevő és 443 aláiró, vagyis megrendelő 
(legföljebb 20 márka évi könyvtárajánlással) jelentkezett a kiadó 
társaságnál. 

A jelentkezések még egyre folynak. Világos, hogy Magyar-
. országból is lehet jelentkezni, kivált megrendelésekre, hogy így 

könyvtáraink ne nélkülözzék a német katholikusok erős hitbuzgó-
ságának és hatalmas tudományának ezt a kincses házát. 

Balatonlelle. Dr. Breznay Béla. 
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E G Y H Á Z T Ö R T É N E T I SZAKSZEMLE. 

1 . R A O U L D E SCORRAILLE S . J.: François Suarez de la Com-
pagnie de Jésus d'après ses lettres, ses autres écrits inédits et un 
grand nombre de documents nouveaux. Tome I. : L'Étudiant — Le 
Maître. Tome II. : Le Docteur — Le Religieux. 8°. (XXII, 484 és 
550) Paris, Lethielleux. 15 Fr. 1913. — Alig valamivel a háború 
kitörése előtt jelent meg e munka. Innen van, hogy még nem 
igen vettek róla tudomást minálunk. Pedig megérdemelné, mert 
Suareznek, a trienti zsinat után való skolasztika első művelőjé-
nek, a jezsuiták legnagyobb theológusának, minden idők egyik 
kiváló gondolkodójának, hozzá a különös módon rokonszenves, 
jámbor életű szerzetesnek legjobb életrajza ez, modern olvasó 
által is élvezhető módon, eredeti források alapján, műveinek 
alapos áttanulmányozásával megírva. 

2. B E R N A R D W A R D : The sequel to Catholic Emancipation-
I. kötet (XX + 296), II. kötet (VIII + 328). London, 1915. Long-
mans. Ugyanez a szerző két korábbi kötetben megírta a kath. 
egyház történetét Angliában 1781-től 1830-ig terjedőleg. A most 
megjelent két kötetben folytatólag az 1830-tól 1850-ig (a hierarchia 
visszaállításáig) terjedő időszak történetét írja meg, azét az idő-
szakét, mely az angol katholicizmus újabb történetében a leg-
érdekesebb. Ez volt az az időszak, mely a kicsiny és a sok 
üldözés meg elnyomás miatt félénkké lett; de a hü nyájnak új 
életet és vállalkozási szellemet adott és amelyben bevándorlás 
meg konvertálás folytán számbelileg is úgy megnövekedett, hogy 
a régi keretek elégtelenek lévén, a hierarchiát kellett 1850-ben 
szervezni. Szellemi vezére és mozgató lelke ezen időszaknak 
Wiseman kardinális, egyelőre még apostoli vikárius, a hierarchia 
felállítása után érsek és bíboros volt. Természetes ezért, hogy 
ezen egész időszaknak története is szinte nem más, mint az ő 
története, mert nem volt ekkoriban mozgalom és intézmény, 
melyben előkelő szerepe és nem volt szereplő egyéniség, akivel 
összeköttetése ne lett volna. 

3 . J O S E P H W I L P E R T : Die römischen Mosaiken und Male-
reien der kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII. Jahrhundert. Unter 
den Auspizien und mit allerhöchster Förderung Seiner Majestät 
Kaiser Wilhelms II. Két kötet szöveg (1226 lap, 542 a szöveg 
közé nyomott képpel) és két kötet 300 színes lappal. Freiburg, 
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1916 Herder. 1000 M. — Néhány évvel ezelőtt a katakombák fest-
ményeiről szóló hatalmas munkájával keltett mindenfelé feltűnést 
Wilpert és most nem kevésbbé nagyszabású, sőt fontosabb mun-
kával lépett a nyilvánosság elé. A római egyházi épületek mo-
zaikjait és festményeit ismerteti a IV-től a XIII. századig terje-
dőleg. Wilpert elsőrendű történettudós és archeológus, aki az 
őskereszténység ikonografikus eszmekörében teljesen otthonos, 
azonkívül bámulatos kombináló tehetség, anélkül, hogy a csa-
pongó fantázia elragadni tudná. Rómában nagy tekintély, aki 
olyan emlékek tudományos megvizsgálásához is tudott engedélyt 
szerezni, amelyeket eddig jóformán senkinek sem sikerült meg-
közelíteni. Vegyük mindehhez nagyszerű organizáló képességét, 
mely a képek fárasztó és hosszadalmas lemásolásának s nyomdai 
sokszorosításának vezetésében nagyszerű diadalait aratta és ezt 
mind számba véve elgondolhatjuk, hogy voltaképen miféle mun-
kával is állunk szemben. 

Az első kötet általánosságban tárgyalja a római Konstantin 
korabeli, Konstantin utáni s középkori monumentális művészetet, 
az őskeresztény képsorozatokat s azok közös tárgyait, a ruhá-
zatot, a Krisztus-monogrammokat, nimbust és testtartást. A má-
sodik 13 fejezetben egyenként ismerteti a legkiválóbb egyházi 
emlékeket és képsorozatokat. 

Wilpert tudományos kutatásainak eredményei nem egy 
tekintetben megdöntik az eddig vallott felfogást. így pl. végleg 
megcáfoltnak tekinthetjük azt a nézetet, hogy az őskeresztény 
művészetet kelet, nevezetesen Bizánc inspirálta. Sok más részlet-
kérdésben is helyesbíti Wilpert az eddigi felfogást s nem egy 
meglepő új értelmezést és rekonstrukciót sikerült felállítania és 
bizonyítania. A képek tökéletessége meg egyenesen bámulatos. 
A háború zaja közepette készült és megjelenő eme könyv nagy-
szerű tanúbizonysága a német tudománynak és energiának, 
theológusokra és archeológusokra nézve egyaránt megbecsül-
hetetlen és bár elkoptatott szólam, de ha valaha, ezúttal igazán 
találó, hogy korszakot alkotó a benne tárgyalt művészettörténeti 
periódusra nézve. (Részletes ismertetését 1. J. -Kreitmaiertől a 
Stimmen der Zeit 1916. augusztusi füzetében.) 

4 . C O N C I L I U M T R I D E N T I N U M . Diariorum, Actorum, Epistu-
larum, Tractatuum Nova Collectio. Edidit Societas Ooerresiana 
promovendis inter Qermanos Catholicos Litterarum studiis. 
Tom. X. Concilii Tridentini Epistularum pars prima: Com-
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plectens epistulas a die 5. Mártii 1545. ad Concilii translationem 
11 Mártii 1547 scriptas, collegit, edidit, illustravit Oodofredus 
Buschbell. 4° X X I I + 966 I. Herder, Freiburg, 1916. 80 M. — 
A 12 kötetre tervezett hatalmas munkának előbb már 4 kötete 
jelent meg, 4 sorozatot fog az egész mű felölelni. Az elsőben 
diariumokat, a másodikban magukat a zsinati aktákat, a harma-
dikban a zsinatra vonatkozó leveleket, a negyedikben tractatu-
sokat adnak ki. A most megjelent ötödik kötet a leveleket tar-
talmazó sorozatnak első, az egész gyűjteménynek 10. kötete. 
A trienti zsinat jelentőségéhez mért nagy jelentőségű ez a róla 
szóló munka is, mely a zsinatnak s ama kor viszonyainak minél 
behatóbb megismerését jelentékenyen elő fogja mozdítani. 

5 . D R . J O H A N N E S K I S Z L I N G : Geschichte des Kulturkampfes 
lm Deutschen Reiche. III. Band: Der Kampf gegen den passiven 
Widerstand. Die Friedenshandlungen. VI -f 474. Herder, Freiburg, 
1916. 6'50 M. — A kulturkampfnak az egész német irodalomban 
ezen legbővebb és legsikerültebb feldolgozása befejeződött im-
már. Az 1913-ban i megjelent második kötet után elkészült a har-
madik is, mely 5 könyvben tárgyal az utolsó egyházpolitikai 
törvényekről, a küzdelem tombolásáról, a modus vivendi talá-
lására irányuló törekvésekről. Amint az egész munka, azonképen 
és különösen tanulságos és felemelő, biztató ez a harmadik 
kötet: tanulságos a nép és papság magatartása szempontjából, 
fölemelő az egyház elpusztíthatatlansága és legyőzhetetlensége 
szemléltetésének szempontjából. 

6 . H E R G E N R Ö T H E R - K I R S C H : Handbuch der allgemeinen Kir-
chengeschichte. III. Band. Fünfte, verbesserte Auflage. (XIV + 864.) 
Herder, Freiburg, 1915. 13*60 M. — A jelenkor legtökéletesebb és 
legteljesebb egyháztörténetének, a Hergenröther-félének Kirsch 
freiburgi tanár által rendezett 5. kiadásában megjelent a III. kötet 
(az I. 1911-ben, a II. 1913-ban jelent meg), mely az eddigi 
kiadások beosztásától eltérően a XVI. század kezdetétől a XVII. kö-
zepéig terjed. Az új beosztást helyeseljük, mert valóban nem 
Luther fellépésével kezdődik az újkor, hanem az európai népek 
pszichológiájában végbement ama változásokkal, melyeket egyéb 
tényezők mellett a humanizmus hozott létre. A kiadó által a 
Hergenröther-féle szövegen végzett átdolgozás jelentékeny, amit 
nem lehet csodálni, ha meggondoljuk, hogy ez a kötet épen a 

1 L. Religio, 1914. 588. 1. 
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renaissance, reformáció és ellenreformáció korát öleli fel, azt a 
kort, melynek kutatása a legújabb időkben annyira föllendült. 
És Kirsch e kutatások eredményeit lelkiismeretesen szemmel tar-
totta és értékesítette. 

7 . H E L E N E R I E S C H : Die heilige Katharina von Siena. Ein 
Zeitbild aus dem italienischen Mittelalter. Mit 9 Bildern. II. und 
III. vermehrte Auflage. (A Frauenbilder-gyűjtemény kötete.) 
8° (VIII + 142) Herder, Freiburg, 1916. 1-80 M. — Fr. X. Kraus 
mondta sienai sz. Katalinról: E nő és élete a történelem egyik 
legnagyobb csodája arra nézve is, aki csodákban nem hisz. 
Olvasva a szent fáradhatatlan, önfeláldozó szociális és politikai 
működését, akarva nem akarva igazat kell adni e kijelentésnek. 
A szerzőnek sikerült aránylag kis terjedelmű könyvében vonzó 
és minden oldalról megvilágított képet adni a szentről. Az Isten 
és felebarát iránt való szeretettől áthatott élete jó iskolája volna 
a jelen nőinek, kikre a háború által okozott kimondhatatlan sok 
sebnek enyhítése és gyógyítása vár. 

8 . H E I N R I C H S C H R Ö R S : Untersuchungen zu dem Streite Kaiser 
Friedrichs I. mit Papst Hadrian IV. (1157—1158.) 4° (76). Her-
der, Freiburg. 1916. 3 M. — A neves bonni egyháztörténész beható 
alapossággal, az eredeti források önálló átvizsgálásával teljesen 
új megvilágítását adja a híres besançoni (1157) birodalmi gyű-
lésen történteknek, ahol a pápai írás «bénéficia» kifejezése miatt 
oly viharos jeleneteket támasztott Reinald kancellár. Különösen 
Frigyes körlevelét a német fejedelmekhez veszi szorgos vizsgálat 
alá s ennek alapján egészen új beállításban szemlélteti a be-
sançoni eseményt s olyan összefüggésbe hozza a pápai és császári 
politikával, amilyenre eddig senki sem gondolt. 

9 . Az egyházatyák német kiadásában, a B I B L I O T H E K DER 

K I R C H E N V Ä T E R C. gyűjteményben megjelent a 2 1 . , 2 2 . és 2 3 . 

kötet, i 
Des heiligen Ambrosias' von Mailand Lukaskommentar mit 

Ausschlusz der Leidensgeschichte. Erstmals übersetzt von DR. JO-
H A N N E v . N I E D E R H U B E R . 

Ausgewählte Akten persischer Märtyrer. Mit einem Anhang : 
Ostsyrisches Mönchsleben. Aus dem Syrischen übersetzt von 
D R . O S K A R B R A U N . 

Des heiligen Kirchenlehrers Johannes Chrysostomus, Erz-

1 L. Religio 1914. 707. és 1916. 68. I. 
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bischofs von Konstantinopel, Kommentar zum Evangelium des 
heiligen Matthäus. Aus dem Griechischen übersetzt von DR. P. 
J O H . C H R Y S . BAUR. 

Mindegyik fordítás kiváló. Sz. Ambrus és aranyszájú sz. 
János kommentárjai jó szolgálatot tehetnek főleg a hitszó-
nokoknak. 

Pécs. Dr. Sipos István. 

PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y . 
A Budapesti Kir. Magy Tudományegyetem Hittudományi 

Kara 1916. nov. 13-án tartott II. rendes üléséből a Horváth-
alapítvány terhére újból pályázatot hirdet a következő két tételre : 

«A magyarországi boszorkányperek története» és «A bibliai 
őstörténet (Gen. 1—3.) újabb értelmezésének története és annak 
bírálata, valamint a kérdés állásának tudományos kifejtése». 

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 1917. december l-ig nyújtandók be. A postai vagy 
személyes kézbesítésnél a szerzőnek homályban kell maradnia. 

Jutalomdíjak egyenkint 1200, azaz egyezerkettőszáz korona. 
A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban külön könyv 

alakjában vagy folyóiratban közzétenni. 
Budapest, 1916. november hó 25. 

Zubriezky Aladár dr., hittud. kari dékán. 

Fizetések nyugtatása. 
1915-re 12 koronát fizetett : dr. Kolos József. 
1916-ra 6 koronát fizettek: Biró Miklós, dr. Demeter István, Rothnágel 

Sándor, Végh Ferenc. 1916-ra 12 koronát fizettek: Czinczok János, Bencze 
Ernő, dr. Kolos József, Micskó István, dr. Sinkó István. 1916-ra 16 koronát 
fizettek: Hellebronth Miklós, Jankulov Vladiszláv, Sághy Sándor. 

1917-re 6 koronát fizetett: Havas Endre. 1917-re 8 koronát fizetett: 
Milakovszky István. 1917-re 12 koronát fizettek: dr. Antóni Ferenc, Erőss 
Károly, dr. Pataky Arnold, Pázmányegylet Vác, dr. Sándorffy Nándor, dr. Sinkó 
István, dr. Schütz Nándor, dr. Várkonyi Hildebrand. 1917-re 16 koronát fize-
tett: Hellebronth Miklós. 



813 f i z e t é s e k n y u g t a t á s a 

A nyugtatást december 12-én zártam le. 
A jelen füzethez befizetési lapot mellékelek s felkérem igen 

tisztelt megrendelőimet, hogy a folyóirat díját 1917-re beküldeni 
szíveskedjenek. Mint f. é. júniusi füzetemben kijelentettem, bár 
a könyvnyomtató intézet a háború alatt már háromszor emelte 
a «Religio» nyomtatási díját, folyóiratom díját kötelezőleg nem 
emelem, marad egy évre 12 korona, de nagy köszönettel veszem, 
ha a tisztelt megrendelők, kiknek körülményei javalják, 16 koro-
nát küldenek. 

A növekvő drágaság dacára folyóiratom ezidejű évfolyama 
nagyobb terjedelmű a tavalyinál. 

A hátralékosok lesznek szívesek úgy a jövőre szóló előfi-
zetést, mint a hátralék lefizetését teljesíteni. A hátralékosokat 
ismételten külön levélben is felszólítottam, de még mindig soka-
kat hiába. Ezzel nekem, mint kiadónak, nagy kellemetlenséget 
szereznek. Emellett az igazságosság szoros kötelessége, hogy a 
megrendelés által vállalt kötelezettségnek eleget tegyünk. 

Érdemes megrendelőimet nagyon kérem, maradjanak meg 
hűségesen a folyóiratnál, sőt megrendelésre másokat is, könyv-
tárak és intézetek vezetőit is, biztassanak. A legrégibb magyar 
időszaki vállalatnak fenn kell maradnia; a 76 éves «Religio»-
nál régibb lap vagy folyóirat Magyarországon nincs. 

Megrendelőimet nagyon kérem, hogy úgy a maguk, mint 
intézet részéről is egyenesen nálam tegyék megrendelésüket és 
hozzám küldjék be a megrendelési díjat s ne vegyenek igénybe 
könyvkereskedőt. Ezt kivált azért kérem, hogy a közvetítéssel 
járó sok-sok bizonytalanságtól és tévedéstől a megrendelő és 
kiadó mentek maradjanak. Lehet, hogy a könyvkereskedő 
igénybevétele némelyeknek s kivált intézetek vezetőinek kényel-
mére van, de ezzel szemben a zavarnak veszedelme igen nagy. 
Ugyanily szempontból az sem kívánatos, hogy többen együtte-
sen intézzék el a megrendelés és fizetés ügyét, például egy 
intézet tagjai; ebből is bizonytalanságok és tévedések szoktak 
származni. 

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-
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kező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után, rossz állapot-
ban jut el a címzetthez, vagy épen elvész. 

Azon vagyok, hogy folyóiratom tartalmilag érdekes, címé-
nek lehetőleg megfelelő, igazán tudományos hit- és bölcselet-
tudományi közlöny legyen. 

De egyúttal arra is mindent elkövetek, hogy folyóiratom 
külső kezelése is tökéletes legyen. A teljesített fizetések nyug-
tatása is ezt célozza. Bármennyire igyekezzem is minden bekül-
dött díjat pontosan bevezetni, mégis előfordulhat tévedés, a meg-
történt vagy nem történt nyugtatványozás minden tévedés föl-
derítésére alkalmat ad. 

H I R D E T É S I ROVAT. 

Aqttinói szent Tamás-érem. 24 fillér, tömeges rendelésnél 
engedmény. Kapható a «Szent Szív» kegyeleti kereskedésben 
Budapest, VIII., Mária-u. 34. és II., Margit-körút 29. 

Dr. Bartalos Gyula. A harangok. Búcsúztató versfüzet. Ára 
20 fillér. Kapható Eger, Érseki lyceumi nyomda. Tömeges ren-
delésnél 20<Vo engedmény. 

Dr. Bossányi Árpád, p. kamarás, plébános, Magyarkeresztur. 
Regesta Supplicationum. A pápai kérvénykönyvek magyar vonat-
kozású okmányai. Avignoni korszak. I. k. VI. Kelemen. 1916. 30 kor. 

Családi Könyvtár. A Győrött ez évben megindult szépiro-
dalmi füzetes vállalat öt új száma hagyta el a napokban a sajtót. 

«Békében és háborúban» címmel Bodnár Gáspár elbeszé-
léseit közli a 6. szám. 

Sík Sándor, a kiváló költő «Salamon király gyűrűje» cimű 
egyfelvonásos misztériuma a 7. szám. 

A 8. szám Németh István verseit tartalmazza, «Kiáltás az 
Úrhoz» címmel. 

Tarczai György, a jeles elbeszélő és műtörténész hosszabb 
elbeszélését, «A jeruzsálemi özvegy»-et közli a 9. szám. 

A 10. szám pedig Törökné Kovács Herminnek, a termé-
keny írónőnek szép elbeszéléseit gyűjtötte össze «A harang és 
egyéb elbeszélések» címmel. 

A csinos kiállítású füzetek ára számonkint 20 fillér és meg-
rendelhetők Győrött, a Családi Könyvtár vállalatnál. (Kármelita-
rendház.) 
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Dr. Czettler Jenő, miniszteri titkár. Magyar mezőgazdasági 
szociálpolitika. Budapest, 1914. 1088 oldal. 

Dr. Frey János. Krisztus országa az emberi társaság nagy 
eszményképe. Különlenyomat a «Religio» 1916-iki évfolyamából. 

Dr. Horváth Sándor, szent Domonkos-rendi tanár, Qrác. 
A Szent Domonkos-Rend múltjából és jelenéből. A szerzet 700 *éves 
jubileuma alkalmából, dr. Fischer-Colbrie Ágost kassai püspök 
előszavával. Budapest, 1916. 4-r. 424 oldal, képekkel. 

Jablonkay Gábor S. J. Az inductió Verulami Bacon előtt és 
után. Különlenyomat a «Religio» 1916-iki évfolyamából. 

Jelentés az Irgalmas-rend magyarországi összes kórházainak 
1915-iki működéséről. 

Jelentés a Katholikus Sajtóegyesületről. 1916. 
Jelentés a Katholikus Tanoncokat Védő Egyesületről. 1916. 
Dr. Kováts Gyula. Hajnik Imre, a Magyar Tudományos Aka-

démia r. tagjának emlékezete. 1916. 1 kor. 
A Középponti Kath. Kör 19Î5. évi Értesítője. 
A «Magyar Nyelvőr» 1916. VII—VIII. füzetéből különlenyo-

mat : Zolnai Gyula, Magyar keleti műveltségi központ. 
Magazin für volkstümliche Apologetik. Monatsschrift für Ver-

teidigung von Kirche und Glaube. Herausgeber: Ernst H. Kley. 
1914. XIII. évf. 4. f. Háborús szám. Egy évre 4 márka. 

Dr. Margalits Ede. Deus in universa latinitate. 312 old. Buda-
pest. A szerző 44 éves tanári és 50 éves irói működése alkal-
mából. 

Dr. Melichár Kálmán. A házasság a népesedési politikában. 
Különlenyomat a «Katholikus Szemle» 1916-iki évfolyamából. 

Nemzetközi Élet. «A Magyar szent Korona Orsz. Békeegye-
sületének» hivatalos lapja. V. évf. 9—10. 1916. Szerkeszti dr. Giess-
wein Sándor. Egy évre 3 kor., a tagok ingyen kapják. 

Naptárak 1917-re: Jézus legszentebb Szive népnaptára. 60 f. 
A Kath. Népszövetség naptára. 80 f. 

Névtárak, melyeket egyházi főhatóságok szívesek voltak be-
küldeni : Csanádi egyházmegye, erdélyi, esztergomi, kassai, szat-
mári egyházmegyék, szent Benedek-rendje, Jézus-társasága, Irgal-
mas-rend, mind 1916-ból. 

Dr. Ploskál-Tempis Rudolf. A magyar királyi kegyúri jog fej-
lődése és jellege. Budapest, 1916. 3 kor. 

Dr. Székely István. A kisázsiai János és müvei. Különlenyo-
mat a «Religio» 1916-iki évfolyamából. 2 kor. 
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Dr. Szémán István. A hitfelekezeti iskola és a politikai község. 
Eperjes, 1916. 

Dr. Tóth Tihamér. A «Katholikus Egyházi Tudósító», a kor-
szerű lelkipásztorkodás újabb segédeszköze. Külön lenyomat a 
«Religio» 1916-iki évfolyamából. 

A Zászlónk Diáknaptára 1916 — 17-re. VI. évfolyam. Vászon-
kötés 1 kor. 50 fill. 

Dr. Vargha Dámján, ciszt.-r. g imn . tanár. Imádkozzunk fegy-
vereink győzelméért és a diadalmas békéért. 30 f. 

Visszhang Afrikából. Katholikus folyóirat az afrikai misszió-
tevékenység előmozdítására. Kiadja Ledóchowska M. T. grófnő. 
Kiadóhivatal Budapest, VIII., Mária-u. 23. I. em. V. évf. Egy évre 
1 kor. 50 fill. 

Magyar Kultura. Társadalmi és tudományos szemle. Meg-
jelenik havonként 5-én és 20-án. Alapíttatott 1913-ban. Szerkesztő-
ség és kiadóhivatal : Budapest, VIII. Horánszky-utca 20. sz. Fele-
lős szerkesztő : Bangha Béla S. J. Ára egész évre 16 korona. Rovatai : 
Tanulmányok, tárca, pajzs és kard, szemlék és kritikák, napló. 

Philosophisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft- Dr. Pohle 
Józs. boroszlói egyetemi tanár és Dr. Schreiber Chr. fuldai theologiai 
tanár közreműködése mellett szerkeszti í)r, Gutherlet Konstantin 
prelátus, theologiai tanár Fuldában. Negyedéves folyóirat, évenkint 
34 íven. Ára 9 márka. Kiadó Fuldner Actiendruckerei. 29. évfolyam. 

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. 

A Magyar Királyi Honvédelmi Minisztérium Hadsegélyző 
Hivatala (Budapest. V., Akadémia-utca 17. szám. — Telefon 71 
34.) 4, 10, 20, 50 filléres és 1 koronás jótékonysági szeretet-bélye-
geket bocsátott forgalomba. Ezek a bélyegek művészi kivitelűek és 
fölragasztásra is alkalmasak. A szeretetbélyeg-akció tiszta jövedel-
mét teljes egészében az elesett hősök özvegyei és árváinak juttatjuk 
azzal a szándékkal, hogy 20%-a a tanítók hadi özvegyei és árvái 
fölsegítésére szolgáljon. A megrendelést a hadsegélyző-hivatalnál 
tessék megtenni. 



HIRDETÉSI ROVAT. 
Der Katholik. Zeitschrift für Wissenschaft und kirchliches 

Leben. Herausg. v. Dr. Jos. Becker u. Dr. Jos. Selbst' Professoren 
am bischöfl. Seminar zu Mainz. 1916. 96-ik évfolyam. Kiadja Kirch-
heim és Ta. Mainz. Egy évre 12 márka. 

Theologische Quartalschift. Herausgegeben v. D. v. Belser' 
D. A. Koch' D. Sagmüller, D. Riessler' Professoren der kath. Theolo-
gie, an der K. Universität Tülingen. 1916. 98-ik évfolyam. Kiadja 
Laupp H. jr. könyvnyomtatója Tübingen. Egy évre 9 márka. 

Tokaj-Hegyaljai (gyógyító) bor betegeknek, misebornak, 
ajándéknak, ünnepélyekre. 

Postacsomag : (4 üveg) 8, 10, 12, 14 korona. 
3 liter szomorodni . . . 13 kor. 
6 liter szomorodni . . . ... 24 « 
3 liter asszu ._ 22 « 
6 liter asszu .. . _ __ ... 42 « 

Árjegyzéket szívesen kü ld : • 
Sztareczky Géza rk. igazgató-tanító, bortermelő / • 

Tolcsva, Tokaj mellett. • 

* MŰINTÉ2ET. * 

RIEGER 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. 
ORGONAÉPÍTÉSI C s . é s Kir. u d v a r i s z á l l í t ó , a 

F e r e n c József -rend l o v a g j a . 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitüntetve. 

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

Tervezeteket és mintarajzokat 
kívánatra díjmentesen küld. :: 
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Dr. Békefi Rémig. A magyarországi káptalanok 
megalakulása és szent Chrodegang regu-
lája. Ára К 1.20 

Mailáth József gróf. Szocializmus és katho-
licismus. Ára « —.60 

Dr. Erdélyi László. Egyházi földesúr és szolgái 
a középkorban. Ára « —.60 

Dr. Hanuy Ferenc. A parthenogenesis első nyo-
mai az őskeresztény irók műveiben. Ára « 1.— 

Dr. Mázy Engelbert. A tiszta erkölcs érdeké-
ben. Ára « —.60 

Huber Lipót. A napkeleti bölcsek. Ára ... « 3.— 
Dr. Concha Győző. A laikus morál válsága. Ára « —.60 
— A keresztény vallás a társadalom harcai-

ban. Ára « 1.— 
Dr. Giesswein Sándor. Kereszténység és béke-

mozgalom. Ára « —.60 
Dr. Platz Bonifác. Az ember származása. Ára « 1.— 
Dr. Kmosko Mihály. A semi népek ősvallásának 

főbb problémái. Ára « 2.— 

Megrendelhetők a 

Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. 
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