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M l I. É R T E K E Z É S E K 

I N T U Í C I Ó É S Á T É L É S . 

b) Átélés (purificatio animi). 

Az ÁTÉLÉSI folyamat taglalásának megértésére emlékeztetnünk 
£ \ kell arra, hogy az ismeret az emberre nézve époly életföl-
tétel, mint a testi táplálék. Enélkül még az élet alsóbbrangú 
megnyilvánulásai sem lehetségesek, mivel pl. a tenyésző élet 
anyagát is csak az ismeret révén sz'erezhetjük meg. Az ismeret 
tehát az emberi élet mozgatója, nélküle nincs belülről jövő 
indítás, nincs kezdeményezés, nincs fejlődés vagy gyarapodás, 
szóval nincs élet, hanem csak sorvadás és végül halál. De nem 
minden ismeret alkalmas arra, hogy ily élettényezőként moz-
gasson bennünket. Az életnek is megvannak a maga törvényei 
s így csak az az ismeret Ígérhet igazán emberi életet, amely 
ezeknek a keretében mozog s ezek körében való fejlődést tesz 
lehetővé. Hogy a hamis ismeret erre magában véve nem alkal-
mas, mondanunk sem kell, de még az igazság hírnökeiként fel-
lépő tűnő benyomások sem felelnek meg minden körülmények 
között ennek a célnak, i Olyanféle erőket képviselnek ezek, mint 
a mechanikában a taszítás, vonzás stb. Ha tehát rájuk lenne 
bízva az emberi élet kialakulása, akkor ez egy minden törvény 
nélküli, kizárólag a benyomások szelétől irányított hánykolódás 
lenne. Az ismeretnek tehát, hogy valódi élettényezővé legyen, 
épúgy át kell alakulnia lelki, pszichológiai énünkké, mint a 
tápláléknak testünk substanciális alkotórészévé. Amit itt a leg-
különbözőbb kémiai erőktől irányított folyamat, az emésztés 
végez el, azt lelki életünkben egy egészen hasonló működés, az 
átélés valósítja meg. S amint annál az eledel áthasonulása csak 
akkor tökéletes, ha a testi élet összes szervei normálisan mű-
ködnek s a maguk módja szerint és befolyásuk arányában hozzá-
járulnak az emésztéshez, úgy az átélés is csak akkor termel 

1 V. ö. Aquinói szent Tamás világnézete 80. s köv. old. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 1 



2 DR. HORVÁTH S Á N D O R O. P. 

teljesértékű élettényezőket, ha lelki életünk minden szervének 
része van benne s ha mindegyik nyomott valamit az ismeretre 
a maga vonásaiból. 

Az ismeret ugyanis központi jelentőségénél és mozgató 
erejénél fogva nemcsak igazság alakjában (sub ratione veri) 
érdekel bennünket, hanem mint emberi természetünk tökélete-
sítéséhez kívánatos, sőt feltétlenül szükséges jó is (sub ratione 
boni). Az ismeret mint igazság az értelem körébe tartozik, mint 
jó azonban az akarat tárgya. Ha tehát kivonjuk az utóbbi ható-
köréből, akkor csak félértéket képvisel s hiányzik amaz éltető 
eleme, amely az emberi élet első mozgató tényezőjével való 
érintkezésből tapad hozzá. Egész értékké tehát akkor lesz, ha az 
akarati, az érzelmi világ melege áthatja s az ettől kölcsönzött 
energiák erejében is lendíti benső életünket. Az átélés révén 
tehát egyrészt állandósulnak az emberi élet mozgató erői, úgy 
hogy igazán elvek szerint, törvényszerűen folyik le, másrészt pedig 
eltávolíttatnak a könnyű mozgás és mozgatás akadályai. Ha 
ugyanis az ismereti élettényező létrejöttében lelki élet egyéb 
mozgató vagy hátráltató szerveinek, főkép az akaratnak része 
van, akkor ezek ellenséges érzülete és gátoló hatása már le van 
győzve, úgy hogy az élet fejlődésének semmi sem áll útjában. 
Mert két esetben van igazság lelkünkben halálra ítélve: 1. ha 
nem hódította meg lelki életünk összes, főkép érzelmi ténye-
zőit, 2. ha annyira a logikai sémák sámfájára van felhúzva, hogy 
csak addig tart formát, amíg rájuk van szegezve. Mindkettőtől 
az átélés ment meg bennünket. Amíg ugyanis egyrészt a nem-
megismerő szervek meghódolását biztosítja, addig annyi nyugvó 
energiát halmoz fel lelkünkben, hogy az igazság intuitiv szem-
léletét is lehetővé teszi. Ezzel szabadít meg bennünket a sémák 
uralmától anélkül, hogy ezek rendeltetésének főcéljától, az igazság 
elérésétől, eltávolítana bennünket. így állítjuk az életet ismere-
teinkben az átélés révén, anélkül, hogy az igazság teremtéséhez 
kellene folyamodnunk. 

Átélésen tehát azt alfolyamatot értjük, amellyel a felfogott 
igazságot egész emberi valónkba beolvasztjuk. Két főbb mozza-
nata van: 1. a korábbi értelmi kincsekhez és élményekhez való 
idomítás, 2. a lelki élet egyéb tényezőinek (érzelem, akarat) 
legyőzése. Az első részben cselekvő hozzájárulásunk nélkül, auto-
matikusan történik, amennyiben a habitusok és egyéb subcon-
sciumok kérlelhetetlen törvényszerűséggel igazítják a maguk 
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képére mindazt, ami tudatossá válik bennük, de cselekvő együtt-
működésünk és ellenőrzésünk mellett is kell ennek lefolynia, ha 
azt akarjuk, hogy igazán emberi működéssé legyen. E cselekvő 
idomítás célja, hogy az új ismeretet a régebbiek világában is 
nézzük és megállapítsuk, hogy nincs-e közöttük ellenmondás, 
nem hoz-e magával az új tartalom lelki megoszlást. E folyamat 
végeredménye, hogy vagy a régin, vagy az újon változtatunk, 
ha kell, ha pedig megegyezést állapítunk meg, akkor e tartal-
mak kölcsönös megvilágítása alapján új értékekkel gyarapodunk 
s mindjobban megközelítjük az egész, az ellenmondás nélküli 
valóság szellemi létesítését és létesülését.1 Ez az elmélkedés, 
a tanulás. 

Az átélés legfőbb föladata azonban a lelki élet egyéb ténye-
zőinek meggyőzése és az új tartalomhoz való idomítása. A vég-
eredmény az élvezet, a fruitio, az egész lényünket eltöltő gyö-
nyör.2 Ezáltal lesz a felfogott tárgy bennünk megjelenő, élő 
tapasztalati valósággá, róla való tudomásunk scientia experi-
mentiálissá. Az átélési folyamat tulajdonképeni mozgató tényezőjét 
tehát az akarati, érzelmi életben kell keresni, úgy, hogy nemcsak 
az átélés ténye, hanem tökéletessége is ettől függ. Mivel pedig 
az érzelmi élet súly (pondus) alakjában ragadjá magával énün-
ket, minél erősebb ennek a befolyása, annál inkább szenvedő-
legesen viselkedünk, annál kevésbbé vezetnek bennünket a gon-
dolkodás sémái s annál inkább megközelítjük a tisztán intuitiv 
ismeretmódot. 

Az átélés határpontját ugyanis az élettényezővé vált, átélt, 
tehát egész emberi valónkba beillesztett igazság jelzi. Ez a 
kiindulópontja a valóság egyes adataira vonatkozó élményszerű 
ismereteknek, amelyek ösztönszerűleg, az átélt igazságba burkolt 
energiák erejében, főkép az érzelmi élet nyomása, sugallata 
alatt jönnek létre. Ez a szorosan vett szemlélődés, a contemplatio. 
Lényegében tehát ez az értelem keretében játszódik le, mivel 

1 így alakul ki fogalmaink viszonylagos temperamentuma. (V. ö. Ismere-
teink egyneműsége és a hittételek 70. old.) Ezen alapul továbbá az átélés felosztása 
részlegesre és világnézetire. Az előbbivel akkor van dolgunk, ha a temperálás 
csak valamely ismeretkör igényeire (pl. matematika) van tekintettel, az utóbbi-
val pedig akkor, ha értelmi életünk összes követelményeit ki akarjuk elégíteni 
s az ismeret minden ágára kiterjedő és legvégső összegezésre törekszünk. Ez 
az igazi, az előbbi az egyoldalú érdeklődés. II—II. Qu. 180 a. 4. praes ad 4. 

2 II—II. Qu. 180 a. 7. 
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kizárólag ennek a feladata az igazság szemlélete, de moz-
gató ereje és éltetője az érzelem tüzében keresendő.1 A szem-
lélődés lényegéhez (formaliter), továbbá az értelem részéről csak 
az igazság meglátása tartozik és ennek fölhasználása a valóság 
értékelésénél, előföltételszerűen (materialiter) azonban, az emberi 
értelem természetét tekintve, felöleli az ismeretgyüjtés (inventio, 
synthesis) minden műveletét is.2 Ezt az egész folyamatot nevezte 
a skolasztika purificatio animinek, mi pedig átélésnek. 

Mi e lelki tisztulás és tisztaság mibenléte? Összes szellemi 
képességeinknek felszabadulása az idegen, tehát elsősorban az 
anyagi erőforrások vezető befolyása alól s teljes uralmuk a 
valóság fölött. Az értelem részéről a tévedéstől való mentesség 
és az igazságnak lelkünkbe történő beedződése jelzi a tisztaság 
állapotát, az akaratnál pedig a megigazulás, az alsóbbrangú 
érzelmek fölötti uralkodás és az igazsághoz való simulás.3 A téve-
dés forrása pedig a homályos fogalom. Ez viszont onnan szár-
mazik, hogy vagy az érzékek változékony adatait tévesztjük 
össze a valósággal, mint ilyennel, vagy pedig az elvonás műve-
letét nem végezzük el oly tökéletesen, hogy fogalmunk egész 
tisztán és minden más tárgytól megkülönböztetett formában 
álljon előttünk. Azt a műveletet, amellyel az értelemnek e tiszta-
ságát kivívjuk, mondjuk purificatio mentisnek, synthesisnek, ösz-
szegezésnek vagy az igazság beedződésének. Ez pedig csak akkor 
zárul le, csak akkor lesz igazán emberi tökéletességgé, ha végső, 
tehát az egész valóságot felölelő világnézeti összegezést kép-
visel s minden fogalmunknak ebbe illő tisztaságáért szavatol. 
Amíg ez hiányzik, addig nem vagyunk urai a valóságnak, hanem 
szolgái a folyton változó benyomásoknak. Az akarat részéről 
akkor beszélhetünk tisztaságról, ha megigazul, ha hozzáidomul 
az igaz értelem vezetéséhez (voluntas recta) és oly uralmat gya-
korol az alsóbb érzelmi mozgalmasságok fölött, hogy ezek hazug-
ságaikkal nem vezethetik félre az értelmet az igazság megisme-
résében, az akaratot pedig nem akadályozhatják a jó utáni törek-
vésben. Ez a szív tisztasága, a puritas, az ennek kiküzdésénél 
lejátszódó folyamat pedig a purificatio cordis. 

A purificatio animi, az átélés tehát mindkét képesség meg-

' II—II. Qu. 180 a. I. 
3 II—II. Qu. 180 a. 3. 
s II—II. Qu. 8 a. 7. c. 

\ 
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tisztulásának folyamatát jelöli. Cselekvő tisztulásának (purificatio 
activa), beélésnek mondjuk ezt, ha emberi keretekben, tehát a 
gondolkozás és küzdés fáradságos útján, legtöbbször kinek-kinek 
saját irányítása alatt, de minden esetben emberi arányok szerint 
folyik le. Ha ugyanezt a tisztulást magasabb erők, a természet, 
vagy a kegyelem Ura végzi el, szenvedő tisztulással (purificatio 
passiva), megéléssel van dolgunk. 

A cselekvő tisztulás feladata az értelem részéről, hogy 
összegyűjtse a valóság egyes adataiban szétszórt sugarakat s 
állandó értelmi fényforrássá alakítsa azokat. Ezek a beedződött, 
átélt igazságok, amelyekből azután az élet és a valóság fel-
merülő adatainak megítélésénél, a kiélésnél (ordo iudicii, ana-
lysis) biztosan eligazító és csalhatatlanul vezető fény árad ezekre. 
A szenvedő tisztulás ezzel szemben a fényforrásokat készen közli 
az értelemmel s ezek kivetítésével világítja meg az egyes ada-
tokat, kiélésükkel teszi könnyűvé az emberi életet. Ennek leg-
alacsonyabb fokát az észelvek készültségével végzi el a termé-
szet, amennyiben az értelmi fényt egy újabb határozottsággal 
növeli, ennek erejében csalhatatlan biztossággal érzékelteti velünk 
az észelvek igazságát. Hasonló módon végezhet el Isten a 
lélekben további meghatározott tárgyakra irányuló tisztítást is,1 

aminek határozott példáját ismerjük a természetfölötti élet terén 
a lelkünkbe öntött készségekben, főkép a Szentlélek ajándékai-
ban. Mivel pedig ezek a természetfölötti tényezők nem egyfor-
mán emelnek ki bennünket az emberi erők kereteiből, azért 
nem is egyaránt részesei a szenvedő tisztulás elnevezésének. 
A hit például (ugyanezt kell mondanunk a többi Istennel össze-
kötő és erkölcsi erényről is) egészen az emberi keretek között 
vezet bennünket. A gondolkodás nehézségei és az elfogadás 
minden gyötrelme össze van vele kötve s úgy kell vele élnünk, 
mint akármely más, magunk erejéből megszétzett készséggel. 
Ezek a készültségek tehát nem annyira lélektani értelemben vett 
tényleges (in actu secundo) tisztaságot kölcsönöznek, mint inkább 
kiindulópontjai egy oly tisztulási folyamatnak, amelyre az ember 
természetes erejével nem lenne képes. Azért ezt a tisztulást csak 
tágabb értelemben nevezhetjük szenvedőlegesnek. Befejezettsége 
és tökéletessége cselekvő közreműködésünktől függ, amiért is a 

1 Hogy Istenen kívül a jó és rossz szellemek is gyakorolhatnak lelkünkre 
benyomást, tanítja szent Tamis I. Qu. 111. 

m 
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határpontját jelölő lelki valóságok mens active-passive purificatát 
jeleznek s így épúgy a cselekvő szemlélődés (contemplatio 
activa) kiindulópontjai, akárcsak a természetes úton és teljesen 
magunk erejéből kialakított készségek. Csak az az értelmi ösz-
szegezés és azok az akarati erők, amelyek a gondolkodás nehéz-
ségein s az elismerés és a küzdelem gyötrelmein, szóval a ren-
des emberi kereteken túl emelnek bennünket, végeznek rajtunk 
tulajdonképeni szenvedőleges tisztulásti s az így átélt igazságok 
forrásai a contemplatio passivának. 

Az átélés tehát akár cselekvő, akár szenvedőleges folyamat 
legyen, sajátosan (formaliter) a tisztulás, a kincsszerzés útját, az 
ordo synthesist jelenti. Csak másodsorban (materialiter) öleli fel 
e megszerzett kincsek, az átélt igazságok értékelésének útját, az 
ordo iudiciit, a kiélést, ami az élet és a valóság fölötti uralmat, 
a valóság élvezetes átkarolását jelzi. Ez a szorosan vett szemlé-
lődés, a contemplatio, a valóságnak nagy, átfogó szempontokból 
történő felfogása, értékelése és a fölötte való érvényesülés. Amint 
már jeleztük, kétféle, cselekvő és szenvedőleges. A cselekvő szem-
lélődés (contemplatio activa) előföltételszerüen (materialiter) fel-
öleli a tisztán cselekvő, vagy részben cselekvő, részben szenve-
dőleges átélést (purificatio activa-passiva), sajátosan (formaliter) 
pedig az átélt igazságok és azok élményszerű, intuitiv értékelé-
sének élvezetében áll. A szenvedőleges szemlélődés (contemplatio 
passiva) távolabbi előföltételeit (dispositiones remotae) rendesen 
a cselekvő szemlélet, a közelebbieket (dispositiones proximae) a 
szenvedőleges tisztulás alkotja, sajátosan pedig a Szentlélek 
összegezéséből kiinduló élvezetes és az egész üdvösségünkre 
szolgáló valóságot felölelő ismeretet jelez. A cselekvő szemlé-
lődés körébe tartozik minden tárgykör (scientia particularis), 
főkép a világnézet összegezése (synthesis mentalis), amelyet a 
magunk erejével végezünk el (philosophia, theologia) és te-
szünk átélt igazsággá. Ide sorolandó a természetfölötti élet terén 
a Szentlélek ajándékainak alsóbbrangú megnyilvánulása is, mikor 
t. i. azzal a céllal csillannak meg lelkünkben, hogy a küzdelmet 
megkönnyítsék s a gyötrelmet megédesítsék. Az átélésnek ezt 
az útját értelmi téren tanulásnak, skolasztikának, az akarat terén 
pedig aszkézisnek mondjuk. A szenvedőleges szemlélődés a 
Szentlélek ajándékainak, hogy úgy mondjam, öncélú megnyil-

1 Joan, a S. Th. Cursus theol. in 1—II. Qu. 70. Disp. 18. a. 1. ;> 
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vánulását jelenti az Istenben már megtisztult lelkekben. Ez a 
szoros értelemben vett mystika. Mivel pedig az Istenben való 
teljes megtisztulás csak az Istent színről-színre élvező szentek 
kiváltsága, itt e földön pedig a legnagyobb ritkaságok közé tar-
tozik, azért a kétféle szemlélődés, skolasztika és a mystika áthatja 
egymást. Ezért nincs igazi cselekvő világnézeti összegezés szen-
vedőleges nélkül, a jóra való törekvés, aszkézis (annak élvezetes 
birtoklása) nélkül és viszont. Másszóval a mystikus élmények 
csak akkor lesznek tartósak és igazán termékenyek úgy értelmi, 
mint erkölcsi téren, ha alapjaikat a cselekvő átélés és szemlélet 
jól lerakta s az emberi természettel járó állhatatlanság követ-
keztében föllépő hiányokat folytonosan pótolja. Viszont ez megint 
csak úgy történhet, ha a szenvedőleges szemlélődés élményei 
és értékei az embert ebbeli munkájában kísérik. Ezért kell áthatnia 
a skolasztikának a mystikát, az aszkézisnek az élvezetes erkölcsi 
életet és viszont. 

Ezek után lássuk, miként tisztulnak meg egyes lelki képes-
ségeink az átélésnél, főkép pedig mi jellemzi az átélt igazságot 
a tisztán felfogottal szemben. 

Hogy az érzelmi világnak mily szerepe jut az átélésnél, a 
tapasztalat bizonyítja leginkább. A tudós, aki nem szereti tár-
gyát, sohasem alkot nagyokat. Aki nem szereti őszintén az igaz-
ságot, könnyelműen elfogad mindent, érzelmi világának hazug-
ságait is. Ha pedig az emberi élet végső célját tekintjük, a 
tökéletes világnézet kialakulását s a szerinte való cselekvési 
módot, akkor megint egészen világos, hogy ennek a végső cél-
nak a szeretete ösztönöz bennünket, ez nem enged nyugtot, amíg 
ezt a teljes világnézetet, az isteni élet hasonmását, tökéletesen 
magunkévá nem tettük. Ezért a szeretet tesz bennünket igazán 
látókká, ez tisztítja meg lelki szemünket, ez teszi az igazságot 
teljesen tulajdonunkká, mintegy természetünkké és élettényezőnkké, i 

Ha az átélés végeredménye az igazságnak lelkünkben tör-
ténő megjelenülése, élettényezővé való kialakulása, akkor megint 
csak a szeretet tüntetheti el ennek legnagyobb akadályát, az 
érzelmi világnak az igazsággal szemben való ellenkezését. Nincs 
ugyanis olyan elvont igazság, amelynek életünkre befolyása ne 

1 Az ismeret minden magasabb módját szent Tamás az érzelmi világra 
vezeti vissza, nem mint felfogó, hanem mint mozgató tényezőre. II—II. Qu. 
175 a. 2. ibid. Qu. 180 a. 1. A léleknek az érzelemből kiinduló e vonzódását 
az igazsághoz nevezi compassiónak, uniónak. 
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lenne: minden igazság elfogadása egyéb ismereteinknek vagy 
erősbítésére vagy pedig megdöntésére szolgál. Ha tehát az 
érzelmi világ nem szereti az igazságot, nem igazult meg, akkor 
nemcsak érzelmünket vakíthatná el, hanem minden komoly kuta-
tásnak s végül az igazság értelmi megvalósulásának lehetőségét 
is elnyomná: mindent megfestene a maga vágyainak színével, 
de legalább is folyton akadályozná az értelmet, amely bizony 
az akarat ösztökélésére van utalva, legalább is quoad exercitium 
actus. Ezzel szemben a jó, a megigazult akarat a legjobb segítő-
társ, nemcsak azért mivel ösztökél, hanem mivel ez teszi az 
embernek, s nem csupán a fejének, élvezetévé az igazságot s 
így annak göröngyös útját egyenessé. Ez által válik az igazság 
ízletessé, ami az átélt ismeret egyik legjellegzetesebb sajátsága 
a felfogottal szemben. 

Mérhetlen fontossága van ez elveknek a gyakorlati élet 
terén. Az intellektualizmus elvileg csak egyútú, azaz az értelem 
magábanvéve csak akkor nyugszik meg, ha egyoldalilag hatá-
rozódik meg. Ilyent pedig a gyakorlati élet nem ismer, mert 
sohasem ismétlődik meg, hanem mindig új helyzet elé állítja a 
cselekvő személyt. Ez az egyoldali meghatározódás tehát a 
gyakorlati életet keménnyé, szívtelenné és meg nem értővé 
tenné. (Ilyen a juristák és casuisták gyakorlati élete.) Ezért szük-
séges a szeretet, amely az értelemmel a különböző utakat észre-
véteti és azt találékonnyá teszi különféle megoldások meglátá-
sára, főkép azért, hogy engedjen egyoldali meghatározottságának 
és elveinek keménységéből a szeretet indokai alapján. 

Az átélt igazságnak eddig két sajátságát hagsúlyoztuk : 
természetünkké, élettényezőnkké válik (ez a connaturalitas) és 
ízletes, élvezetes életműködést jelent (procedit ex suavitate et 
dulcedine quadam). Hogy szent Tamás e gondolatait értékelni 
tudjuk, idézzük fel röviden a scientia speculativa és affectiva 
közötti különbséget. A speculativ ismeret magában véve elvonat-
koztat minden érzelmi motívumtól, sőt egyenesen annak gyűlöle-
tével is megfér. Ilyen pl. az ördög hite,i vagy általában minden 
tudomásulvétel, amikor kénytelenek vagyunk akaratunk ellenére 
is elismerni valamit. Ez a fej tudása, a félember ismerete, akire 
nézve az ismeret csak igazság jellegű. Ezzel szemben az affectiv 
ismeretnél az érzelmi világ is részt kér értelmi kincseink elfoga-

1 II —II. Qu. 5 a. 2. 
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dásánál és teljes emberi értékekké való kialakításánál. Itt az 
ismeret jó szerepében is föllép (verum est bonum intellectus) s 
így jut az érzelmi világ hatáskörébe. A tisztán spekulativ ismeret 
kívül levő idegen valóságként szemlélteti velünk a tárgyat, az 
affectiv, mint bennünk levő valóságot, mint psychologiai énünk 
egy részét, azaz, mint az illető tárgy valóságtartalmára teljesen 
átalakult bensőnket. Az előbbi akkor is teljes, ha a lényeges voná-
sok felfogására szorítkozik, az utóbbi azonban csak akkor éri el 
tökéletességének némi fokát, ha a tárgy értékei gyümölcsöznek, 
vagyis benső élettényezőnkké válnak. Az első az igazság szem-
lélőivé, a második annak átöletőivé, birtokosaivá és hasonmásaivá 
tesz bennünket. Az érzelmi ismeret az előbbivel szemben tapasz-

» talati jelleggel bír: scientia experimentális.i Az analógiát az érzéki 
ismeretből merítjük, amely minden esetben tapasztalati és csakis 
akkor tökéletes, ha az érzék és a tárgy közöttrérintkezés közvetlen 
(tehát nem a gondolkozástól közvetített) és a tárgy jelenlétére 
vonatkozik. Az értelmi ismeret terén ezt a tapasztalati ismeretet 
a cognitio affectiva2 képviseli, amikor a tárggyá átalakult a lélek 
önmagában szemléli a tárgyat, mintegy összes képességeiben jelen-
levő valóságot. 

Ezen az alapon különböztet meg szent Tamás kétféle tudást 
és tudományt. Az egyik a tanulás eredménye, a másik a kész-
ségeké. így ítélkezhetünk — mondja3 — az emberi cselekedetek-
ről az erkölcstan megszerzett készségével, de az erények csal-
hatatlan fényében és vezetésében is. így vezethet el a hithez a 
természetes eszmélkedés, megtisztítva annak környékét az akadá-

1 II—II. Qu. 97 a. 2. ad 2. 
2 Ebben áll az úgynevezett demonstratio ad sensum lényege. A tárgyat 

megjelenítheti lelkünkben a következtetés : ez a demonstratio logica. Ha ettől 
függetlenül közvetlen érintkezés, tisztán megtapasztalás révén történik ez, 
demonstratio ad sensummal van dolgunk. Ez a scientia experimentális tehát 
azonos az intuícióval, melyet fennebb ismertettünk. V. ö. Jo. a S. Thoma. Curs. 
theol. in 1. Qu. 43, Disp. 17 a. 3. Itt mutathatunk rá arra, hogy igen neves tho-
misták intuíción a fizikailag jelenlevő tárgy ismeretét értették, abstraction 
pedig azt, amely csak intencionális jelenlétet tételez fel. V. ö. Jo. a S. Th. 
Curs. phil. Logica II. pars. qu. 23. a. 1. Ebben az értelemben Istennél is 
beszélnek abstrakt ismeretről. Bármily helyes legyen is e megkülönböztetés 
dologilag, époly zavart okozhat a terminológia szempontjából. A dologi részt 
tökéletesen kifejezi a scientia simplicis intelligentiae (amit azok abstrakt isme-
reteknek neveznek) és a scientia visionis (náluk intuíció). 

3 I. Qu. 1 a. 6. ad 3. 
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lyok eltávolítása által,1 de elvezethet oda (s ez az igazi) a Szent-
lélek inspirációja is, elhárítva a hit minden akadályát.2 A hitet meg-
értetheti velünk a theologia, de még jobban a Szentlélek ajándékai. 
Theologussá lehetünk a sok tanulás és fáradság révén s így meg-
szerzett kézségeinkkel ítélkezhetünk a hit területén, de többet ér 
ennél a hit tökéletes elfogadásából kiinduló és a szeretettől 
áthatott összegezés, illetőleg ítélkezés.3 Mystikusokká tehet ben-
nünket a sok tanulás, az esse subsistens terveinek és törvényeinek 
fáradságos ismeretéből származó synthesis s a belőle folyó ana-
lytikus ítélkezés értékelés, de még inkább a docibilitas Dei, az 
Isten tudásában és fényében való látás, az unió ad Divina.4 

Az egész vonalon tehát azt látjuk, hogy vagy idegen való-
ság gyanánt áll velünk szemben az igazság, amelyet meg kell 
hódítanunk és le kell igáznunk, vagy pedig természetünkké, élet-
tényezőnkké vált úgy, hogy ösztönszerűen érzékeljük a valóság-
tartalmakat. Ez föltételezi részünkről az áthasonulást, vagyis olyan 
természetű tényezők létesülését, hogy a valósággal mint velünk 
egyszintű, egytermészetű tényezővel állunk szemben s így a 
minmagunk áthasonulásából, mint kiindulópontból (az intuitiv 
inspirációnál), vagy mint végpontban szemléljük a valóságot 
(a cselekvő átélésnél). Ez a connaturalitas, a természetesítés, amely-
ről szent Tamás oly gyakran tesz említést. Ez a folyamat két-
félekép történhet. 1. Vagy tisztán a tárgyi oldalon van meg az 
egyszíntűség, amennyiben a tárgy az azonosító tényező (ratio 
cognoscendi) révén egy természetűvé válik az emberi értelem 
általános és különös követelményeivel. 2. Vagy pedig főképen 
az alany részéről vannak meg az egyszíntűség követelményei, 
úgy hogy belőle indul ki a tárgy felé vezető, mintegy termé-
szetes szükségszerűséggel annak elsajátítására irányuló mozgal-
masság. Az elsőről akkor beszélhetünk, amikor a tárgyat a bizo-
nyítás összes követelményeinek megfelelően felfoghatóvá tettük 
az emberi értelemre. Az elsajátítás és meghódítás azonban csak 
ezután következik az alany részéről a cselekvő átélés révén. A má-
sodiknál a mozgalmasság oly erős és a fény annyira ragyog, hogy 
a tárgy részéről megkívánt természetesítő tényezők háttérbe szorul-
nak, nélkülök, az értelem sémái és a lassú mozgás kihagyásával 

» II—II. Qu. 2 a. 1 o. 
2 II—II. Qu. 8. 
3 I I - I I . Qu. 45 a. 2. 
* Ibid. a. 4. 
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tesszük magunkévá élményszerűen a tárgyat. A gondolkodó alany-
nak a tárgyhoz való e simulása az intuitio kiindulópontja és 
tényezője. Ha kizárólag az értelem részéről állapítható meg e 
készültségszerű idomulás, akkor tiszta intuitióval van dolgunk. 
Ha azonban az egész embernek, tehát főkép az érzelmi világnak 
is része van ebben, akkor az élményszerű intuitiót eredményezi, 
ami a szorosan vett szemlélődés keretében játszódik le. 

A connaturalitas tehát, amennyiben teljes értékű affectiv 
ismeretről van szó, lelki rokonságot jelent köztünk és a valóság 
között. Szent Tamás e connaturalitas — egyszíntűség — tényezőjét 
az értelem részéről a készültségszerű tényezők megszerzésében, 
az érzelem részéről pedig az ú. n. coaptatióban,1 az akarat idomulá-
sában látja. Az érzelmi élet megközelíthetetlensége folytán ez az 
idomulás a legtitokzatosabb dolgok közé tartozik. Az értelem 
áthasonulását könnyen elképzelhetjük: a tárgy egyszerűen rá-
rajzolódik s így az értelem hasonlóvá lesz hozzá. Az akaratra 
nézve azonban nem találunk ilyen analógiát, azért ennek az 
idomulását ponderatio, megsűlyosbodás alakjában képzeljük el, 
amely hajlandóságát a megszeretendő, vagy a már megszeretett 
tárgy felé irányítja. Az akarat akkor idomul tehát az igazsághoz, 
akkor igazul meg, ha az értelem részéről történő elfogadásnak útjába 
akadályt nem gördít, sőt az elismeréssel járó következmények 
átáradását az egész ember életére lehetővé teszi. Ez az idomulás 
negativ része. Ha ezenkívül az ismeretre rányomódik az akarat 
képmása, vagyis résztvesz ennek mozgatóerejében, úgy hogy 
már nem kell külső lökésre várnia, hogy a neki megfelelő élet-
megnyilvánulas létrejöjjön, akkor az akarat idomulása pozitive 
is megtörtént. Ha tehát az igazság nemcsak az értelmet nyugtatja 
meg, hanem a lelkiélet többi tényezőjét is leigázta, akkor meg-
született a lélek és az igazság közötti rokonság; ez a cselekvő 
átélés célja. Amint az egy fajhoz való tartozás révén az élő-
lények azonnal felismerik egymást és ennek megfelelő vonzal-
mak támadnak bennük, úgy a valósághoz vagy ennek egyes 
részeihez való oly viszonyunk, mint a connaturalitas megkívánja, 
rokonokká, egy fajhoz tartozókká tesz bennünket a valósággal, 
vagy annak egyes fajaival. Minél mélyebb az átélés, annál nagyobb 
ez a rokonság, annál nagyobb az élvezet és ha emellett a tárgyi 
feltételek folytonos szemmeltartásával történik ez, annál nagyobb 

' I—II. Qu. 28 a. 1. ad 2. 
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a valóságérték. Ezt a rokonságot cselekvőleg alakítja ki a cselekvő 
átélés, szenvedőlegesen adja a természet ura aliquando et aliquibus 
(mint a költői és hasonló inspirációknál), a diszpozíciókat adja 
meg a generans s rendszerinti módon és szenvedőlegesen a 
Szentlélek a mystikában. Itt lesz a valósághoz való rokonságunk 
a legmagasabb fokú, úgy az értéket, mint az élvezetet illetőleg. 
Az értéket illetőleg azért, mert a valóság forrása maga összegezi 
értelmi kincseinket és az ő világosságában látunk (docibilis Dei), 
a rokonság foka pedig azért, mert a valóság ugyanazon törvények 
szerint létesül lelkünkben mint ősforrásában Istenben s így rokon-
ságunk arra irányul, hogy úgy magunkban, mint a külvilágban 
a genus Dei-t ismerjük fel, amint az apostol mondja. Innen a 
mystikusok nagy szeretete a természet és a valóság minden adatá-
hoz, mint testvérhez. 

Hogy az érzelmi élet e cselekvő idomítása (purificatio cordis) 
a legkeservesebb feladatok közé tartozik, mindenki tudja. Még 
nagyobbá lesz a nehézség, ha nem elméleti, hanem gyakorlati, 
erkölcsi igazságokról van szó. Itt már nemcsak a tetszés vagy 
nemtetszésről, hanem egyenesen az akarat szabadságának le-
kötéséről kell dönteni. De, hogy mily áldásos eredményei vannak 
e műveletnek, azt az igaz ember tapasztalata mondja meg leg-
inkább : justus sibi ipsi lex. Ezzel eljutottunk az átélés két legszebb 
tulajdonságának jellemzéséhez: az egyik a bensőségesség, a másik 
a lelki tisztulás. Az élet belülről kiinduló mozgalmasság: motus 
ab intrinseco. Minél több tényezőt kell tehát kívülről merítenünk 
e mozgalmassághoz, annál tökéletlenebb az élet, annál nagyobb 
az elszóródás és megoszlás. Az ismeret terén is így vagyunk. 
Amíg keressük az igazságot, amíg küzködünk vele, addig töké-
letlen az élet, mert a működés tényezőit kívülről szerezzük 
meg. Ezen az úton kifelé van fordítva lelki szemünk világa, ott 
keressük a valóságot, a külvilággal való érintkezés ad róla biz-
tosítékot, ez termékenyíti meg lelkünket. Ha azonban az átélés 
révén, úgy második természetünkké válik az igazság, amint leírtuk, 
akkor a mozgalmasság egészen belülről indul ki a nyugvó energia 
alakjában felhalmozott készültségekből. Minél tökéletesebben 
rajzolódott le lelkünkben a valóság képe, minél jobban áthaso-
nultunk hozzá, annál jobban elzárkózhatunk a külvilágtól, mint 
olyantól, aminek termékenyítésére és ösztönzésére már nincs 
szükségünk: a termékenység tényezőit magunkban hordjuk, ezek 
ösztönöznek bennünket, ezek adnak eszméket. A külvilág fel-
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merülő egyes tárgyai másodrangú szerepet játszanak, mintegy 
az anyagot képviselik, amelyet a benső élet tényezői a maguk 
fényével megvilágítanak és saját igazságuk erejével vonják azokat 
magukhoz. Tulajdonképeni új értékeket ezek az egyes igazságok 
már nem képviselnek az ily benső emberre nézve. Számbelileg 
több, értékben azonban ugyanaz marad minden ilyen élmény. 
Innen van, hogy a bensőséges ember önmagának elég, hogy 
nem szorul a külvilágra, hogy ez inkább zavarja, mint segíti 
életműködését. Ezzel szemben a felületes, az üres lelkű ember, 
akinek nincsenek átélt, élettényezővé vált igazságai, egészen a 
külvilágban él. Ebből könnyen megérthetjük az átélés veszedel-
meit is. Ha nem előzi meg alapos syntheticus képzettség, a lélek 
egyenesen a szubjektivizmus útvesztőjébe kerülhet. íme a mes-
terség-mystika ! Ezért bensőséges analytikus szemlélet vagy csak 
fáradságos tanulmányok, a cselekvő átélés végeredményekép 
jelentkezik az értelmi fejlődés magasabb fokán, vagy pedig Isten 
különös kegyelme a Szentlélek inspirációja alapján. 

Mindez még világosabb lesz, ha a cselekvő átéléssel járó 
tisztulási folyamatot úgy értelmi, mint erkölcsi téren röviden 
jellemezzük. A lélek szeme annál homályosabb, minél kevesebbet 
birtokolunk az igazságból és minél kevésbbé bírja azt Tisztulása 
tehát az igazság megvalósulásának arányában várható. Ennek a 
legacsonyabb fokát az érzéki ismeret képviseli, ami a valóság 
tünékeny formáit adja minden állandó jelleg nélkül. Az igazságot 
csak homályban, sőt árnyékszerű talányképekben látja a lélek, 
míg az értelem egyszerű észrevétele (simplex aprehensio) révén 
meg nem jelen az igazság első előhírnöke: a valóság már ben-
nünk van, de legalább is bennünk lehet. Az ily fényképszerű 
áthasonulás értékéről győz meg bennünket a ráeszmélés, amely 
az ítéletben fejeződik be s azt mondja ki, hogy áthasonulásunknak 
csakugyan valóság-értéke van. Ezzel bezárul az első kör, vagyis 
mindama lelkiállapotok megtisztulása, amelyek az ítélet előföl-
tételeit képviselik.1 Az ítélet kimondja (legalább is bennfoglaltan), 
hogy a megelőző lelkiállapotok nem tisztán alanyi alakulatok. 
Ennek megfelelően az ítélet után már mint tárgyi értékeket 
nézzük azokat, ami által nemcsak értékben, hanem világosságban 
is nyernek, mivel egy egészen megtisztult, örökértékű fogalom 

1 Az első foknak, illetőleg körnek megfelelő tisztulást a mystikában az 
értelem ajándéka végzi el. Il—II. Qu. 8 a. 1. et 7. 
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szempontjából nézve, egészen más világításban látjuk azokat, mint 
mikor közvetlen közelből és az egyediség tényezőitől megszorítva 
szemléljük őket. De egy másik szempontra is figyelmesekké kell 
lennünk. Az ítélet minden esetben legalább két lelki ténynek 
(azonosító tényező és azonosítandó elem) az egységét fejezi ki, 
bennfoglaltan azonban a tények egész hosszú sorát öleli fel, ame-
lyekből t. i. az említett elemek tartalmi és értéki része kialakul. 
Ennélfogva minden ítélettel a valóság nagy részének egysége 
létesül bennünk (legalább is burkoltan) s lelki áthasonulásunk 
annál intenzívebbé válik, minél nagyobb az azonosító tényező 
meggyőző ereje, azaz minél jobban vonzókörében tudja tartani 
lelkünket. Ha ugyanis több, akár tartalmilag (materialiter), akár 
pedig az azonosító tényező szempontjából (formaliter) egynemű 
ítélet kerül tudatunkba, akkor ezek részint akaratunktól függetlenül, 
részint pedig az eszmélkedés révén, ennek irányítása alatt, maga-
sabb egységben tömörülnek. A sok részleges fogalom egy álta-
lánosabbá alakul ki, burkolt tartalomként képviselve ama fogalom 
gazdagságát, amely a temperálás folyamán előtérbe nyomul. Ezek 
az általános értékek ismét magasabb összegezésben egyesülnek 
mindaddig, amíg a valóság egy-egy nagyobb körének összefoglaló 
eszméje nem létesül bennük. Ezzel megint nemcsak az egyes 
fogalmak valóság-értékét látjuk tisztábban, hanem mivel kevesebb 
eszmében szemléljük az egyes adatok rokonságát, megközelítjük 
Isten ismeretmódját s így az érzéki képektől megszabadulva, 
sokkal tisztábban látjuk az egyes dolgokat úgy önmagukban, 
mint pedig egymáshoz való viszonyukban. Az értelmi tisztulásnak 
ez a második foka, illetve köre, amely az egyes részleges tudo-
mányok keretében velósul meg s a léleknek a lét egyes nagyobb 
formáival való rokonságát alapozza meg. Az egyes tudományágak 
tudásalanyába történő összegezés az érzéki képek uralmát és túl-
súlyát erősen legyengíti, mivel mint tiszta fogalmi ismeret, azokat 
csak mint testi létünktől megkívánt szemléltetőeszközöket tűri 
meg, s mint ilyen, annak tudatát is felöleli, hogy e kísérőképek 
éppen csak képek és nem tudományos értékek.1 Ez a tisztulási 
folyamat a harmadik fokon zárul le, amelyen az egyes tudomány-
ágak tartalmi része egy fogalomba burkolódik, azonosító ténye-
zőikhatóereje pedig a legtisztább elvontság és örökérték fényében 

1 A második körnek megfelelő tisztulást a természetfeletti életben a 
tudomány ajándéka végzi el. II—II. Qu. 9. 
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egyesül. Ez a kör az emberi értelemre nézve megközelíthető 
valóságot felölelő létfogalomban, az esse participatumban zárul le. 
Az elme, amelyben ez megvalósul, a lehetőség határain belül 
hasonlóvá lesz Isten értelméhez, mert egyetlen eszmében szemléli 
a valóságot. Megtisztul továbbá az érzéki képek minden zavaró 
befolyásától, tisztán eszmei, örök szempontból nézve a valóságot. 
Mivel végül e tisztulási folyamatnál az értelmi fény is annyira 
összpontosul, hogy világossága föltétlenül hathatós minden fel-
merülő benyomás megítéléséhez és értékeléséhez, azért a tisztulás 
foka szerint növekszik értelmünknek a tévedéstől való mentessége 
is. Innen van, hogy az igazságot birtokló ember csalhatatlan, 
erkölcsi téren pedig hibázhatatlan. Aki a természetbölcselet alap-
törvényét lelkében hordozza, csalhatatlanul ítélkezik annak egész 
területén. Aki a szám titkaiba és alaptörvényeibe bepillantást 
nyer, eligazodik a matematika minden problémájában. Aki az 
egész valóság nagy törvényét, ^z actus és potentiát tökéletesen 
végigélte, arra nézve a metafizika problémái megoldottaknak 
tekinthetők. Akit végül a Szentlélek ajándékai bevezettek az esse 
subsistens legsajátosabb lét és működésbeli törvényeibe, annak 
élet- és világnézete lezártnak tekinthető. 

Az értelmi tisztulás csak akkor válik teljes értékűvé, ha az 
erkölcsi nyomon kíséri s az érzelmi életnek jóravaló törekvése 
folyton támogatja. Verum est bonum intellectus.1 S épen ezért 
a tévedéstől csak részben óvnak meg bennünket az értelem elvei, 
mert az elhomályosodástól tartósan és hathatósan csak a meg-
igazult, a megtisztult, az igazságot szerető akarat hatalmi parancsa 
óvhatja meg ezeket. Ezért követeli meg szent Tamás a teljes 
értékű szemlélődéshez az erkölcsi tisztulást és tisztaságot is.2 

E tisztulási folyamatnak végeredménye az ártatlanság, amelyet 
Krisztus szavaival így jellemezhetünk: Eritis sicut parvuli. A meg-
tisztult ember mindent a tisztaság szemüvegén keresztül lát. 
Mindenben örömet talál, akárcsak a kisded s mindenben, még 
az emberek gyarlóságaiban is meglátja azt a jót és valóságtar-
talmat, ami Istenre vezetendő vissza. Ez a megtisztult lélek nyu-
galma a valóság ősforrásában, Istenben. 

E tisztulást sokkal erősebb színnel jellemzi a megváltás 
folyamatának vázolása. Kísérjük ezt végig, kezdetétől föl legmaga-

1 II—II. Qu. 4 a. 5. ad 1. 
2 II—II. Qu. 180 a. 2. 
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sabb fokáig. A megváltás szabadulás, szabadság, uralom, a szolga-
ságtól való mentesség. Mindaddig szolgái vagyunk a külső világ-
nak és az erkölcsi törvénynek, amíg ezek fölöttünk levő 
valóságok gyanánt szerepelnek, amíg ezek gyötrő és félelmetes 
problémákkal és megoldhatatlan kérdésekkel állhatnak elénkbe. 
Ha akár a metafizika tudásalanya, főleg pedig a hittől megvilá-
gított mystika esse subsistense révén a valóság törvényei lelkünk-
ben élnek, ez a gyötrelem megszűntnek tekinthető. A csalhatatlan 
elméleti eligazodás mellett azonban ott lesz a másik nagy probléma, 
az erkölcsi hibázhatóság. Ez akkor tűnik el, ha a kívülről jövő 
irányítás (a törvény, a parancs stb.) teljesen megszűnik és helyet 
ad a benső irányításnak. A hibázás, a vétkezés lehetősége onnét 
származik, hogy erkölcsi életünk tényezői nem forrásai a jónak és 
rossznak, hanem egy tőlük különböző valóság határozza meg ezeket. 
Nem hordják tehát magukban az erkölcsi jó és rossz mértékét, mint 
lényegüket alkotó, tőlük elválaszthatatlan tényezőt, hanem úgy 
viszonylanak hozzá, mint szabályozott és szabályozó valóságok. 
E miatt az esedékes viszony miatt nincsenek szükségszerűen 
összekötve: a szabályozott a szabályozó tényező nélkül is mű-
ködhet s az ilyen működése hibás, vétkes, eltérő a mértéktől. 
A teremtmény ennélfogva hibaképes működésében, épúgy, mint 
mulandó létében. Mert nem birtokolja a valóság teljességét, azért 
nem lényeges alkotórésze a működés, azért nem azonos a mű-
ködését szabályozó tényezőkkel, azért hibázhat. Ezen némileg 
javít a természet Ura azáltal, hogy az egyedi és faji természet 
fönntartására szükséges működéseket egyoldalúan meghatározott 
tényezőkre, az ösztönökre bízza. Ezekben legalább annyiban 
valósul meg a hibátlanság, hogy a szabályozó tényező mint a 
képesség életerőit meghatározó és egyoldalúan lekötő valósá-
got kölcsönzi nekik, vagy mint természetüket alkotó elemeket 
(inclinatio ad bonum, ad verum in communi) vagy pedig 
a magában véve általános hajlandóságot határozott tárgyra irá-
nyító súlyt (állati ösztön, habitus primorum principiorum stb.). 
Ezzel bizonyos keretek között megvalósul, hogy a szabályozott 
és szabályozó tényezők azonosakká válnak. De mivel ez nem 
magából az illető lényből eredezteti az azonosságot (hanem csak 
ajándéka az Alkotónak) s nem is mint lényegének, hanem csak 
mint képességének alkotórésze jön tekintetbe, azért a hibázás 
lehetősége megvan, bár a túlnyomó esetekre nézve, ut in pluribus, 
biztosítva van a működés helyessége. Csak az a bizonytalanság 
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kíséri, amely minden gyakorlati igazság és bizonyosság elmarad-
hatatlan társa: a dolog természetén kívül levő és a körülmények 
végtelen változatossága miatt egyetlen és egyoldalúin meghatá-
rozott tényezővel a működés zavartalansága nem biztosítható 
másként, mint csak a közönséges esetekre, amelyek t. i. mint 
ilyenek előre láthatók s így burkoltan bennfoglaltatnak a készült-
ségben fölhalmozott gondolaterőben. Ez a certitudo probabilis. 
Ez elég ahhoz, hogy valamely lény uralma az egyes cselekedetek 
fölött biztosítva legyen. Többet nem kíván s nem is enged meg 
az esse participatum kerete. 

A természet ezzel útmutatást ad, hogy a szabadság lényegét 
az egyes cselekedeteken és tárgyakon való uralomban, nem pedig 
a hibázhatóságban kell keresni. Ha már most a természet Ura 
az esse participatum mellett nem adta meg az egyoldalúan lekötő 
tényezőket, akkor & hibázhatóság növekszik s vele együtt a szol-
gaság veszedelme is, amennyiben az ilyen lény és képesség igen 
könnyen ki van téve annak, hogy a pillanat uralkodjék rajta 
s hogy meghajoljon a körülmények előtt, hogy tehát ne ezek ura, 
hanem szolgája és azok határozottságainak megvalósítója és esz-
köze legyen. A megváltást és szabadulást a törvény közvetítené, 
amely az értelem révén szólva az emberhez, utat mutat arra, 
hogy miként kell uralkodnia a körülményeken, miként kell eré-
nyesen, jellemesen cselekednie. De ez a megváltás nagyon gyönge 
erejű, s többet árthat, mint használ, ölhet és nem éleszt. A szabályt 
ugyanis nem teszi élettényezővé, az akaratot lekötő, egyoldalúan 
meghatározó valósággá, hanem kívüle marad : csalogat, hív, fenye-
get, de az akaratot közvetlenül nem érinti. Hathatóssá csak akkor 
válik, ha az akarat elfogadja s a megszeretés, a fönnebb említett 
coaptatio révén a magáévá teszi. Ez a felszabadulás a megváltás 
kezdete. Ha az akarat tovább folytatja ebbeli idomulását, amely-
nek révén a szabály már belép az akarat valóságos mozgató erői 
és élettényezői közé, akkor mindjobban közeledik ahhoz az 
állapothoz, amelyben a törvény nemcsak átmenetileg, hanem 
állandóan benne él, mint mozgató ereje és élettényezője s így 
megközelíti az ösztönszerűségnek ama fokát és formáját, amelyet 
a természet Ura ösztön alakjában közölt az alsóbbrangú s a maguk 
nemében hibázhatatlan teremtményekkel: a szabály mindinkább 
azonossá válik a szabályozottal, a hibázhatóság aránya csökken 
és az egyes cselekedeteken való uralom növekszik. Az akaratnak 
ez a keserves küzködése önmagával és a többi emberi képes-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 2 
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séggel a morális, a motus creaturae rationalis ad Deum. A sza-
badságnak ez a kikilzdése az önmegváltás. Hogy mily kilátástalan 
munka ez, mutatja az a körülmény, hogy a maga erejéből még 
a legnagyobb lelkű ember sem jut túl a «küzdj és bízva bízzál» 
keretein. Hogy pedig mily keserves munka ez, az bizonyítja 
legjobban, hogy összes hajlamaink egyhangú ellenségei e meg-
szabadulásnak. Ehhez járul, hogy az akarat maga is ép ily nehéz-
ségeket gördít a megigazulás útjába. Magában véve megigazultnak 
(recta) és szabadnak születik ugyan, amennyiben egész súlya a jó 
és csak a jó felé viszi, de ez a megigazultság csak az általános 
jóra irányulván, arra elégséges, hogy az akarat hozzáidomulhasson 
minden tárgyhoz, amely a jó színe alatt tárul elébe, ámde a 
megigazulást konkrét esetekre nézve nem biztosítja, vagyis nem 
szavatol amellett, hogy az akarat tényleg az igazi, az erkölcsi jót 
választja. Nem biztosítja továbbá az egyes javak fölötti uralmat 
sem, mert semmisem áll jót azért, hogy a külső körülmény a jó 
színe alatt nem ragadja-e magával az akaratot veszedelmes mellék-
utakra. Ugyanezt kell mondanunk a végső céllal szemben való 
megigazulásról is. Ezt is ellenállhatatlan erő és súly alakjában 
adta meg neki a természet, ámde megint csak oly általánosság-
ban (finis ultimus in communi), mint a jóravaló hajlandóságot, 
úgyhogy a hibázhatatlanságot az erkölcsileg értékes végső cél 
irányában nem birtokolja. Az egyes erényekre irányuló hajlandó-
ságot (semina virtutum) szintén természetszerűen birtokoljuk. De 
ezek is oly általánosak, hogy az erkölcsi téren való alkalmazható-
ságuk kérdésessé válik: az okosság elfajulhat a rablók és gonosz-
tevők okosságává, az igazságosság a juristák kegyetlenségévé, 
a bátorság a gonosztevők bátorságává stb., a testi diszpozíciók 
pedig egyenesen erkölcstelenségre determinálhatják az embert. 

Ehhez járul, hogy az erkölcsi élet specializálódást nem 
ismer. Ha tökéletesen magunkévá tettünk is valamely erényt, 
ebből nem következik, hogy az erkölcsi élet egyéb területén is 
helyesen cselekszünk. Mindaddig tehát, amíg az erkölcsi életnek 
teljesen átfogó tényezője, az erkölcsileg jó, végső cél meg nem 
valósul lelkünkben, nem vagyunk megigazultak, nem vagyunk 
szabadok, addig uralkodhat rajtunk akár a külső körülmény, 
akár a szenvedély. Akiben megvan a jóakarat, a praeparatio animi, 
a minden jóra való készség, az a végső célt már magában hordja, 
abban az akaratnak idomulása és súlyosbodása akkora, hogy 
azonossá vált az egész erkölcsi életet irányító szabállyal, abban 
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ez élettényezővé vált olyformán, mint azt fönnebb az ösztönről 
mondottuk. Ezután már a saját verejtékes munkája révén meg-
váltott ember a szabadság, az élvezet után jár, a közönséges 
előrelátás határai között hibázhatatlan és ura minden cselekede-
tének, mivel nem a körülmények vezetik, hanem ő irányítja 
azokat a belsejében élő végső cél szerint. Ránézve a jó élet és 
cselekedet életszükséglet, nem gyötrelem többé. Nem kívülről 
veszi az indítóokokat, külső törvény vagy kényszer nemcsak nem 
ösztönzi, hanem nem is szükséges ránézve, ezek nélkül is a jót 
és csak a jót cselekszi: Justus sibi ipsi lex. Minél teljesebb az 
akarat beleélése a végső célba, annál jobban belőle él, annál 
inkább élteti annak szelleme, annál inkább eltűnnek a törvény 
bilincsei, egyszóval igazán szabaddá lesz. 

Ez az önmegváltás három körben játszódik le. A kezdőnek 
a jócselekedet akadályait kell eltávolítania s óvakodnia a képes-
ségek oly gyakorlásától, mely ferde irányba, bűnbe terelhetné 
azokat. A második fokon arra kell törekedni, hogy a szabályozó 
és szabályozott tényezők azonosakká váljanak. Ez a készültségek 
kialakításának és a haladóknak az útja. A harmadik végül azt 
a boldog állapotot jelzi, melyben az említett azonosság már 
ténnyé, a végső cél egész tudatos életünket mozgató tényezővé 
s a jócselekedet életszükségletté vált. Ez a tökéletesség állapota.' 
Hogy eljutott-e valaki tisztán természetes alapon e harmadik 
fokra, az legalább is kétséges. Mert ez az önmegváltás csakis 
tökéletlen lehet. Amint ugyanis világnézeti téren nem juthatunk 
el teljesen kielégítő elméleti felfogáshoz, úgy a gyakorlati téren 
sem alakulhat ki egész bensőnket megnyugtató s a természet 
rakoncátlankodását megfékező és sebeit tökéletesen meggyógyító 
végső cél. E mellett a természet erői igen gyengék ahhoz, hogy 
a cselekvő tisztulási folyamatot teljesen elvégezzék és a végső 
célhoz való idomulás semmi kívánnivalót ne hagyjon hátra. Az 
alsóbbrangú természet ellenkezése túlerős ahhoz, hogy végkép 
leüllepedett emberekké legyünk, olyanokká, akik az egész erkölcsi 
jót megvalósítják, akik ebben hibázhatatlanoknak bizonyulnak 
és akik szuverénül uralkodnak minden körülmény felett. Ezért 
volt szükség Krisztus megváltására, melynek legfőbb jelentősége, 
hogy 1. az Istenhez való áthasonulás megjelölésével (a földön 

1 II—II. Qu. 24 a. 9., ahol e fokozatokat a természetfeletti életre vonat-
kozólag állapítja meg. 

2* 
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az erények^gyakorlata, túlnan a visio beata által) határozott végső 
célt tűzött az ember elé, 2. megnyitotta az emberi természetet 
gyógyító erőforrásokat a) a malasztban, b) a világnézetüket ki-
egészítő és lezáró igazságokban. 

Az akaratnak Krisztus által kitűzött végső célhoz való ido-
mulása a szeretet révén történik, ami azt adja meg a természet-
feletti rendben, amit a bonum, a finis in communi a természetes-
ben. Csakhogy amíg ezek á működő személy javat (bonum 
suppositi) teszik cselekedeteink középpontjává, addig a szeretet 
a bonum divinumot, az Isten szempontjából való jót tartja szem 
előtt és ennek akarására késztet bennünket. A végső cél általános 
hozzáidomulás formájában a szeretet révén megvan akaratunkban, 
úgyhogy «isteni» módon cselekedhetünk, ha akarunk, Isten köz-
ponti cselekvésmódját a magunkévá tehetjük. Mindazt, ami a ter-
mészetes rendben per modum seminis virtutum van megadva, 
itt teljesen kialakult készségek a virtutes infusae formájában 
birtokoljuk. A malaszt gyógyszert hoz a lélek sebeire is és gyen-
gíti azok befolyását, illetőleg erőt ad az érzékiség ellenkezésének 
leküzdésére. De mindezt csak ontologiai valóság alakjában köl-
csönzi és csak a lehetőség szerint vált meg bennünket, azaz 
megadja a lehetőséget (gratia sufficiens), hogy kiküzdjük a teljes 
megváltást, lélektani valósággá alakítva át mindazt, amit Krisztus 
érdeméből lelkünk hozománya gyanánt nyertünk. A malaszt a 
természetre épít az egész vonalon s így azt a rendet követi, 
hogy épúgy küzdelmes úton alakítsuk át psychologiai énünket 
az Isten képére, mint a természet körében, azzal a különbséggel, 
hogy a malaszt felszerelése gazdagabb és energiadúsabb, mint 
a természeté. 

A megváltás teljessége már ezen az első, tisztán ontologiai 
fokon is kitűnik abból, hogy a végső cél határozottan van meg-
adva úgy az ismeretére nézve, mint az akarat hozzáidomulásában, 
míg a természetben csak általánosan, úgyhogy nekünk magunknak 
kell egy határozott végső célt kihámoznunk. Az uralmat, a sza-
badságot a malaszt már természeténél fogva jobban biztosítja s az 
akarattal közölt valóság (Charitas) révén oly súlyt ad az embernek, 
amely folyton errefelé vonzza. Ugyanezt kell mondani a többi 
erényről is a maga tárgyát illetőleg, valamint mindnyájoknak 
a szeretethez való transcendentális viszonyáról is (fluunt ex gratia 
mediante charitate), amelynek alapján már természetüknél fogva 
a szeretet bolygói és szolgálói. Ezzel a központi cselekvési mód 
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és énünknek ilyszerü kialakítása legtökéletesebb módon biztosítva 
van. Mivel pedig ez az én cselekedetekből alakul ki és a malaszt 
nem hoz magával egy a természet keretében kialakult ént (ha-
nem ennek kialakulását vagy föltételezi vagy megkönnyíti), azért 
a beélés folyamatán épügy keresztül kell mennünk s a megváltás 
tényezőivel való együttműködés, azok felhasználása révén épügy 
ki kell alakítani természetes emberi énünket, mintha a malaszt 
nem lenne lelkünkben. A különbség csak az, hogy áz egész 
beélés és küzdelem itt már határozott végső cél szerint történik 
s következőleg az eszközök is eszerint válogathatók össze, úgy-
hogy nemcsak emberi, hanem keresztény én alakul ki lelkünkben. 

Ennek a küzdelemnek kettős a célja: a) a természet (mely 
a bűn következtében féktelen) meghódítása és a malaszt szolgá-
latába való állítása, b) a malaszt megszilárdítása a lélekben és 
energiájának teljes kifejtése. Mert nem ontologiai, hanem psycho-
logiai valóságnak szánta azt a malaszt ura; nem kövéríteni 
akart bennünket újabb valóságtartalommal, hanem élettényezővel 
látott el: ut vitám habeant et abundantius habeant. Az élet meg-
nyilvánulása pedig a cselekvés. Krisztus megváltása tehát mind-
addig kívülről van, míg a malaszt ontologiai, vagyis nyugvó 
energiát képvisel lelkünkben, a dogmatika megváltás-fogalma 
pedig s hitünknek egyéb elvei a beélés által meg nem tisztították 

, lelkünket a tévedésektől. Mindaddig nem vagyunk személyesen 
megváltva, amíg ezek psychologiai valóságokká nem lesznek 
lelkünkben, amíg át nem éltük azokat, amíg tapasztalati ismere-
tünk nincsen róluk.1 E nélkül a körülmények uralkodnak rajtunk, 
az élet labdái vagyunk minden természetfeletti erőforrás mellett is. 

Szellemi éltünknek e cselekvő megtisztulása játszódik le a 
kezdők és haladók útján, melyeknek jellegzetes sajátságait fennebb 
vázoltuk.2 

1 Azt mondhatnók, ontologiailag megváltottak vagyunk, de nem lélek-
tanilag. 

2 II—II. Qu. 24 a. 9. Ennek ismertetésével foglalkozik az erkölcstannak 
ama ré£?e, amelyet aszkézisnek nevezünk. Cselekvő e tisztulási folyamat, mert 
1. e gyakorlat (ascesis) és idomulás elsősorban és főképen küzdelmes jellegű, 
2. a tekintetbe jövő tényezők emberi arányúak. De épen cselekvő voltánál 
fogva fajulhat el könnyen. A vallási élet megnyilvánulásai époly lélektani 
tények lévén, mint a többiek a kinyilatkoztatás által közölt igazságokat a ter-
mészet erőivel épúgy átélhetjük, mint a kegyeleméivel. Mint lélektanilag 
tapasztalható tények külsőleg (materialiter) nem is különböztethetők meg egy-
mástól, hanem csak ontologiailag (formaliter). Ezt pedig sem tapasztalatilag, 
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Ezen a gyötrelmes úton jutunk el a személyes megváltáshoz 
Krisztus erejében és ez a megváltás tesz bennünket urakká és 
igazán szabadokká. Hogy itt a hibázhatatlanság nem véglegesen 
alakul ki, természetes, de már a legalacsonyabb (ontologiai) fokon 
is eléri az állati ösztön arányszámát és a praeparatio animi 
psychologiai fejlődésének arányában növekszik, úgyhogy a végső 
céltól való teljes eltérés, a peccatum mortale, a kizárt dolgok 
közé tartozik. Mikor aztán a végső cél lélektanilag is életténye-
zőnkké vált, mikor a hozzá való idomulás elérte azt a fokot, 
hogy központi irányításától már nem szabadulhatunk, hogy a 
szerinte való cselekvés életszükségletté vált, akkor kezdődik lel-
künkben a status perfectorum. Itt a főcélunk és főfoglalkozásunk, 
hogy élvezzük az Istent, az Ő életét élve, mindent magunkból 
valósítva meg s olyan szuverénitással uralkodva mindenen, mint 
— salva proportione — maga az Isten.1 

* * * 

sem elvonás révén nem állapíthatjuk meg. Egyedül a hit és a bizalom adnak 
biztosítékot, hogy nem a természet, hanem a Szentlélek működik bennünk s 
így végeredményben a mystikától közvetített tapasztalati ismeret oszlatja el 
kétségeinket és nyugtat meg bennünket az Istentől hordozottság tudatában. 
Ezért a természetfeletti (formális) aszkézis soha sincs elválasztva a mystikától, 
a Szentlélek ihlettségétől, ennek erejében folyik le és lesz hathatóssá. Ez tartja 
ébren bennünk a végső cél tudatát s nem engedi, hogy elmerüljünk a vallási 
élet külsőségeiben elveszítve a szőlőtővel való közösség tudatát. Ezért mondja 
szent Tamás, hogy a Szentlélek ajándékai az Istennel összekötő (theologiai) 
erények segítőtársai II—II. Qu. 9 a. 1 ad 3), ami annyit jelent, hogy a mysti-
kus élet megnyilvánulásai megelőzik az aszkéziséit, ezeket folytonosan kísérik 
és éltetik. Ezért e természetfeletti életben a hatóerő a Szentlélek, az emberi 
nevelés csak természetünktől megkívánt segédeszköz. Ezért az emberi nevelés-
nek mindig hangsúlyoznia kell a célt, hogy a lélek el ne veszítse a végső céllal 
való érintkezés tudatát, el ne merüljön a külsőségekben, célnak nézve ezeket. 
De emellett a legerősebb dressurával kell képződnie a törvény tisztelete és 
és megvalósítása által is. Hamis supernaturalismus lenne ennek elhanyagolása, 
valamint az erényekben való emberi fokok megvetése is. 

1 Ez a tulajdonképeni mystika, amelyben főkép a szabadság és élvezet 
uralkodik, anélkül, hogy kimerülne benne. Át kell hatnia ezt is az aszkézisnek. 
Eszerint a mystika kiterjedése azonos a hitéletével. Ahol a hit él, a szeretet az 
éltető eleme. A szeretet pedig az ember coaptatiója, áthasonulása, compassiója 
Isienhez. Ezért a legcsekélyebb szeretet is olyan súlyt képvisel, amely az embert 
szünet nélkül Isten felé vonzza, Őt teszi meg élete középpontjának, tehát Belőle 
indul ki minden ítélete, Isten a végső ratio formalisa. Ezért a mystika nem 
rendkívüli állapot és ha olyan ritka, az onnét van, mert a szeretet elhidegült : 
vagy teljesen hiányzik, mint a bűnösnél, vagy pedig hűvös, mint a morális 
szerint élő embernél. 
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Az átélés határpontját az átélt igazság jelzi. Ide pedig akkor 
jutunk el, ha az ismeret úgy igazság, mint jó szempontjából 
megközelíti a lélek készségeivel való amaz eggyéolvadást, amely 
a szabályozó és a szabályozott tényezők különbségét eltünteti. 
Ezáltal válik az ismeret természetünkké, a külvilág rokonunkká, 
velünk egyszintű valósággá. Az átélt igazságban birtokoljuk az 
igazi élettényezőket, a belülről kiinduló mozgalmasság a belső 
élet és szemlélet oly szerveit, amelyek egyrészt az értelmi életet 
édessé és ízletessé teszik, másrészt pedig az embernek az igazság, 
a valóság és élet fölötti uralmát biztosítják. Az igazságnak ily 
birtoklása csakis az erkölcsileg megtisztult lélekben lehetséges. 
Ezért tartozik a szemlélődő élethez az erkölcsi tökéletesség is, 
ami nem egyéb, mint az akaratnak fönnebb leírt idomulása. 
E nélkül a szemlélődés vagy félértéket képvisel, vagy a hamisság 
útvesztőibe és az érzelgősség pocsolyájába viszi a lelket. Az 
igazság e tökéletes beedződésnek követelményét a skolasztika 
a qualitas difficile mobilissal fejezte ki. Az átélt, a beedzett igaz-
ságokat birtokló lelket semmi sem ingatja mef. Ha értelmi 
készültségének nincs is meg az az általános kiterjedése, hogy 
minden felmerülő benyomást szemléleti igazsága szerint ítéljen 
meg, gyakorlati igazságukat mindenkor be fogja látni s azt a 
föltétlen biztos ítéletet alkotja meg: nem szabad meginognom 
eddigi meggyőződésemben.1 Az átélt igazság sajátságából köny-
nyen megérthetjük birtokosának egyoldalúságát és hajthatatlan 
makacsságát. (Omnis sanctus pertinax.) Mivel mindent az így 
kialakult tudásalanyok világosságában szokott szemlélni, értelmi 
fénye könnyen letompul más irányban, s nem véteti vele észre 
más tárgyi szükségletek követelményeit. Csak nagyképzettségú 
elmék vagy igazán tökéletes erkölcsi tisztaságú lelkek kiváltsága 
az ily egyoldalú makacsságtól való mentesség. 

* * * 

A beélés útjának jellemző sajátságait röviden így foglal-
hatjuk össze: l/a igaznak és jónak küzdelmes kivívása a gyákor-
lati idomítás révén, 2/a séma, az előírás, a törvény uralma is így 
bizonyos szétszóródottság, kívülről való indítás, 3/a az öröm és 
élvezet háttérbeszorulása, 4/a jónak és igaznak darabonkénti meg-

1 Ezt a gondolatot fejezi ki szent Tamás a Szentlélek ajándékai által 
lelkünkbe edzett hitigazságokról II—II. Qu. 8 a. 4 ad 2. 
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hódítása s végül 5,/a tekintetbe jövő tényezők teljesen emberi 
aránya. 

Amig a beélés útjának határpontja az átélt igazság s vele 
együtt legfőbb alkotórészének és mozgatóerejének, a szeretetnek 
kialakulása, addig a kiélés ezekből indul ki s legalább is teljes 
értékű formájában, de mindenesetre mint a természetfölötti mystika 
megnyílvánúlása a szeretet tüzétől fűtött élet- és ismeretmódot 
jelez. Itt érintkezik az átélés az intuícióval, mivel a kiélés, leg-
alább is rendszerint, nem a következtető, hanem a szemlélő 
ismerethez tartozik. A kiélés útjának (contemplatio, status coapta-
tions habitualis) jellegzetes sajátságai: 1. a központi szemlélet, 
amennyiben egyetlen igazság szempontjából az értelmi téren és 
a végső cél nézőpontjából az erkölcsi téren ítélünk meg mindent. 
Egész benső életünk ezekhez lévén idomítva, nem is tudunk 
másként cselekedni, minthogy ezek hasonmását nyomjuk összes 
életmegnyílvánulásainkra. 2. A gyönyör, az élvezet. 3. A külső 
irányítás és törvény háttérbeszorulása. 4. A könnyűség, t. i. a küz-
delem elmaradása. 5. Végül az emberi arányokon való túlemel-
kedés. Ez az utóbbi legalább is a szorosan vett szenvedőleges kiélést 
jellemzi. Mert beszélhetünk ilyen kiélésről tágabb értelemben is 
és a cselekvő átélés végpontját, illetve az általa megszerzett 
tényezőknek értékesítését értjük rajta.1 A szorosabb értelemben 
vett szenvedő kiélésen azonban a valóság intuitiv megítélését 
és megcselekvését értjük, amennyiben ezek a közönséges emberi 
arányokat felülmúlják. Az előbbinél mindig emberi arányok sze-
rint cselekszünk, mert ennek tényezőit ilyen energiákból alakí-
tottuk ki. A szoros értelemben vett szenvedőleges kiélés ténye-
zőit ezzel szemben kívülről kapjuk fölöttünk álló hatalmaktól, 
ezért múlja fölül működésük az emberi arányokat. 

A szenvedőleges átélés (purificatio passiva) sokféle lehet, 
de minden esetben feltételezi a léleknek, az egész embernek oly 
átalakúlását, mint azt föntebb a cselekvő átélésnél hangsúlyoztuk. 
A különbség csak az, hogy amíg itt magunk szereztük meg az 
áté!t*igazságokat, addig ott készen találjuk azokat legalább is oly 
érzékenység formájában, amint azt az intuíció tárgyalásánál hang-
súlyoztuk. Hogy honnét és mikor kerültek lelkünkbe, a legelrej-
tettebb titkok közé tartozik. Minden egyes esetben a külön vizs-

1 Ezért mondtuk fönnebb, hogy az intuitiót minden esetben bizonyos 
szenvedőlegesség jellemzi. 
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gálát némi felvilágosítást adhat ugyan, tökéletes magyarázatot 
azonban nem. Általános szabályt az ily lelkiállapotok megítélé-
sére nem is állíthatunk fel, ezért csak egynek, a mystikai átélés-
nek akarunk néhány szót szentelni. 

A közönséges vallási élmények magyarázata nem oly nehéz. 
Lelki életünk sajátsága, hogy minden ismeret egyrészt lelki szük-
ségletnek felel meg.i másrészt pedig újabbak kiinduló pontjává 
és felkeltőjévé lesz. Értelmi életünk szerkezete pedig olyan, hogy 
a legfőbb lény elismerésére természetszerűen késztet bennünket.2 

Ebből indul ki a többi vallási szükséglet, amely az elmélyedés 
arányában jelentkezik illetve növekszik s oly szédületes mérete-
ket ölthet, mint azt a keleti mystika megnyilvánulásai mutatják. 
Ha nem akarunk elbújni voluntarizmus önkényes magyarázatai 
mögé, hanem elismerjük, hogy a vallási szükségletet tárgyi 
tényezők keltik fel, akkor semmi okunk sincs, hogy a keresz-
ténység körében található élményeknek más magyarázatát keres-
sük. A kinyilatkoztatás tárgyi normái és a malaszt benső kény-
szere kielégítő magyarázatát adják a keresztény vallás lélek-
tanának. S ha a malaszt a természetre épít, akkor a vallási 
élménynek föntebb vázolt magyarázata kiegészítve a természet-
fölötti élet tényezőjével, kielégítő képet fest a keresztény életről. 
De csak addig, amíg ez élmények az emberi keretek között 
mozognak. Ezek között hitünk legnagyobb nehézségekkel küzd, 
s ha meg akarjuk óvni, kénytelenek vagyunk értelmünk ellen-
vetéseit a logika minden szabálya szerint megoldani. Erkölcsi 
életünk, legyen az még oly fönséges és természetfölötti, küzdel-
mes és az akaratnak meg a többi tényezőknek lassú leigázását 
épp úgy megkívánja, akárcsak a természetes keretek között. 
Világnézetünkre nagyon rá van nyomva az anthropomorphismus 
bélyege, életfölfogásunk pedig nagyon is tele van emberi voná-
sokkal. Amig mindezt könnyen magyarázhatjuk a természetfölötti 
élet közönséges tényezőivel, addig be kell vallanunk, hogy ez 
élet még nem Krisztus teljes megváltása, nem az Isten fiainak 

» 

1 Az oly benyomások, amelyek nem felelnek meg valamely lelki szük-
ségletnek, elcsenevészednek, mert egyáltalában nem is igen válnak élő tudato-
sakká. Ha pedig ismeretté lesznek, nemsokára elhalnak, mivel hiányzik éltető 
talajuk s mivel élettényezőként nem működhetvén, elkorcsosulnak és elhalnak. 
Egészen más tehát az ismeretet a voluntarizmussal a szükségletből eredeztetni, 
mint azt állítani, hogy csakis a szükségletnek megfelelő ismeret életképes. 

2 Aqu. szent Tamás világnézete. 117. old. 
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szabadsága, nem ama homo coelestisnek az élete, akiről az apostol 
szól. Ezért kell a megváltás ontologiai tényezői mellett olyano-
kat is feltételeznünk, amelyek természetüknél fogva inkább lélek-
tani átélésre késztetik az embert, másrészt pedig a teljes közép-
ponti szemléletet valósítják meg bennük. Ezt teszik a Szentlélek 
ajándékai, amelyek Isten inspirációinak közelebbi tényezői.1 

Kiinduló pontjuk a szeretet, ennek a virágai.2 Az isteni élet meg-
szeretése késztet bennünket, ezért akarjuk nemcsak a természet-
fölötti, hanem a természetes világ összes adatait is ezeknek a 
fényében és erejében élvezni. Ha az esse subsistens igazi tör-
vénye megvalósult lelkünkben, akkor a külső világ adatai pro-
blémát, erkölcsi élet eseményei pedig nehézséget nem tartalmaz-
nak ránk nézve. Olyanformán állunk szemben a valósággal, mint 
maga Isten s bár ennek egyes adatait nem származtatjuk nagy 
kevélyen magunkból, mégis látjuk fölötte való szuverén ural-
munkat, tudjuk, hogy a hozzájuk való rokonságunk teszi azokat 
velünk megérthetőkké és édesekké. Ezzel eljutottunk az átélés 
legmagasabb fokára, részeseivé lettünk Isten életének, úgy a tudást, 
mint a cselekvést illetőleg. Ezen a fokon válnak azonosakká az 
intiució és átélés, mert itt igazán már minden működésünk rugója 
bennünk van, a külvilág kizárólag alárendelt, informálandó anyagi 
szerepet játszik. Ezek az ajándékok eltüntetik a természetfeletti 
igazságok fanyarságát, a mi felfoghatatlanságuk és idegenszerű-
ségük miatt nyomon kíséri azokat. Nemcsak mély, hanem fáradt-
ságnélküli élményszerű bepillantást engednek, ügy az egyes igaz-
ságokba,3 mint azok rendszerébe,4 sőt felemelnek ama központi 
szemléleti módra is, amely Isten tulajdona.5 Ezzel egyrészt 
egyszintűvé válik velünk a természetfeletti igazság, másrészt 
pedig mivel valóban a szeretet tüze fűti utána való törekvésün-

1 I—II. Qu. 70 a. 1. Szent Tamásnak a Szentlélek ajándékairól szóló 
tana legcsattanósabb bizonyítéka annak, hogy magyarázatunk nem Deus ex 
machina, mikor a költői stb. ihlettség végső tényezőjének a természet urát 
mondjuk. Hogy a Szentlélek ihletésének alkalmas alanyai legyünk, készültség-
szerű tényezőkre van szükségünk — mondja szent Tamás — s ezeknek a ter-
mészetére következtethetünk a belőlük és általuk folyó lelki működésekből. 
Ugyanígy a természet Urának ihletésénél is s így legalább megtudjuk mutatni 
az utat, melyen a másodrangú okokból magyarázó tényezőkhöz juthatunk. 

2 I I - I I . Qu. 45 a. 2. 
5 II—II.. Qu. 8. 
4 II—II. Qu. 9. 
5 II—II. Qu. 45. 
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ket, az ízletesség, a kielégült vágy édessége állandó kísérője 
minden ily élményünknek. Olyan lelki életünk útja, mint a ked-
vező széltől hordozott hajóé : minden erőlködés és fárasztó munka 
nélkül visz bennünket a lélek fuvallata a biztos rév felé. Mivel 
továbbá itt mindent Isten világosságában látunk és ítélünk meg, 
az Ő akaratának erejében cselekszünk, elérjük az átélt igazság 
legszebb sajátságának, a harmóniának, a lelki békének s ezzel 
együtt a hibázhatatlanságnak és csalhatatlanságnak a legmagasabb 
fokát is. Ha már a cselekvő átélés végeredményeként is azt álla-
píthatjuk meg, hogy az ilyen ember gondolatai, épen azért mivel 
teljes egységet, kiegyenlítődött összhangot képviselnek s így 
úgy egészben, mint részeikben sajátos tárgyi és egyéni színeze-
tet mutatnak fel, messze eltérnek a közönséges emberéitől, akkor 
nem csodálkozhatunk, ha a Szentlélektől vezetett ember eszméi 
nem e világból valók: helyességük egyedüli mértéke az egy-
háztól elénk adott, de nem a mindenkitől megértett hit. 

* * * 

Ezek után állítsuk szembe a felfogott és átélt igazságok 
különbségeit. A tisztán felfogott igazság 1. csak igazság szem-
pontjából (sub ratione solius veri) érdekel bennünket, míg az 
átélt ezenfelül érzelmi világunknak is tárgya (sub ratione veri et 
boni). 2. Az előbbi csak a fej, az utóbbi az egész ember tulaj-
dona, mozgató ereje és élettényezője. 3. Az első gyönyörnélkü li 
megfér az igazság gyűlöletével is, a második ízletes és nagy 
gyönyörűség forrása. 4. Amaz csak a felfogás, perceptio ered-
ménye, ez a megérzésé, a compassio-é is. 5. Amit a felfogott 
igazság elénkbe ad, felettünk áll, idegen valóságként áll előttünk. 
Az átélt igazság ezzel szemben rokonunk, sőt bennünk élő való-
ságként hozza tárgyát közelünkbe. 6. Az első nem biztosítja a 
lelki kiegyenlítődést és összhangot, mert sem a környékező igaz-
ságokkal, sem pedig a többi lelki erővel való kibékülés, az ezek 
által történő megszínesedés nem tartozik lényegéhez. Ezzel szem-
ben az átélt igazság mindig személyi színezetű, mert rá van 
nyomva egyrészt birtokosának többi kincseiből, de meg a leigá-
zott, az igazságot lelkünkben állandósító érzelmi életből rááradó 
színezet is. így az átélés a tárgyilag csak egy igazságnak annyi-
féle színezetet ad, mint ahány emberben megvalósul. 

Budapest. Dr. Horváth Sándor O. P 
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A R I S T O T E L E S T H E I S M U S A . 

» 1. Aristotelesről szóló kis művemben1 azt iparkodtam ki-
mutatni, hogy a Stagirita theologiai tanítása nem merőben külső-
séges függeléke vagy csak betetőzése metaphysikájának, hanem 
annak legbensőbb magva. Nem hiába nevezi bölcsünk az alap-
philosophiát theologiának is.2 Nézetünk szerint az aristotelesi 
bölcselet lényegileg egy alaptételből nő ki. E princípium szerint 
semmiféle téren sem lehet magyarázatainkban a végtelenségig 
visszamennünk: minden téren meg kell állanunk egy ponton: 
txváyxrj Sij axíjvoa.3 A logikában ez annak a felismerésére vezeti 
bölcselőnket, hogy kell végső, tovább nem bizonyítható logikai 
alapelvnek lennie, mely mint követlenül felismert tétel (7tpóxaat{ 
3c[x£aoç) alapja minden megismerésnek : ilyen az ellenmondás elve. 
Ethikai téren ez alapbelátásból az következik, hogy végcél nélkül 
cselekvés s a cselekvések értékelése nem jöhet létre. Ontologiai 
szempontból ez alaptétel arra készteti gondolkodónkat, hogy a 
substantiákban végső oszthatatlan alanyt: a formát tegyen fel.4 

Végül : ezért vesz fel a mozgató okok sorában egy első moz-
gató okot: Istent, ki a világ minden változásának végső éltetője. 

«Logika. Az igazság elméletének alapvonalai» című köny-
vemben pedig azt iparkodtam kimutatni,5 hogy «a végtelen 
regressus lehetetlenségének» elve — így nevezhetjük Aristoteles-
nek imént jellemzett alaptételét — egyjelentésű azzal a prin-
cípiummal, mely szerint «Nincs Relativum Absolutum nélkül.» 
Aristoteles minden istenbizonyítéka alapjában azt jelenti, hogy: 
mert a világ relativ, azaz «függő» valami, elkerülhetetlenül valami 
Absolutumra, tehát független mozzanatra utal, amely Istennel 
azonos. 

2. Érdekes jelenség, hogy az aristotelesi gondolkodásnak 
ezt az egységes alapját a magyarázók tudtommal eddig észre 
sein vették s így azt sem ismerték fel, hogy mily elválaszthalat-

1 Aristoteles. Budapest, 1922. (Filozófiai Könyvtár, szerkeszti Kornis 
Gyula. I. sz.) V. ö. tanulmányunkat : Aristoteles Metaphysikájának módszeré-
ről. Egyetemes Philologiai Közlöny. 44. és 45. évfolyam. 1920—21. 

J Metaph. E. 1. 1026. a. 18. (Bekker). 
3 Metaph. A. 3. 1070. a. 4. 
* Metaph. Z. 8. 1034. a. 8. ítxoiiov yàp -ö sldo;. 
s Budapest, 1925. 39. §. 
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lanul van egybeforrva a theistikus istenfogalom magával az 
aristotelesi bölcselkedés alapfogalmaival. A ma dívó közkeletű 
nézetek itt is Zellerre mennek vissza, ki Aristoteles theologiáját 
csak mint metaphysikájának betetőzőjét méltatta.1 Gomperz sze-
rint is az istenfogalom fejtegetése a «Krönung» szerepét játsza 
Aristoteles metaphysikájában.2 A Stagérita gondolatvilágának oly 
mélyreható elemzője is, mint O. Willmann,3 inkább a vallási 
motívumokat emeli ki az aristotelesi theologia magyarázatában, 
semmint az istenfogalom logikailag alapvető jelentőségét. Leg-
távolabb áll a helyes felfogástól Deussen, ki Aristoteles tanítását 
a mozgató ok szükségességéről sem tudja méltatni.4 

3. Aristoteles theologiájának legmélyébe csak úgy világít-
hatunk be, ha abból az alapvető tényből indulunk ki, hogy e 
nagy gondolkodó voltaképen két különböző úton jut Isten léte-
zésére.5 Az egyiket a «Metaphysiká»-nak nevezett értekezés-
gyűjtemény, a másikat a «Physika» tartalmazza. Már Simplikios 
figyelmeztet arra, hogy Aristoteles a Physikában Istent, mint a 
világ mozgató-okát (tcowjtocöv arciov), a Metaphysikában pedig 
mint cél okát (x&Uxàv araov) mutatja be.6 Lássuk előbb a Meta-
physika XII. (A) könyvének idevágó gondolatmenetét. 

A «Metaphysika» istenbizonyítása a physikai mozgás fel-
tételeinek boncalásából indul ki.7 

A substanciák — úgymond Aristoteles — nem múlnak el, 
mert ha ezek is elenyésznének, nem léteznék semmi maradandó. 
De viszont, ha a substantiák mindig' megvoltak, a mozgás is 
mindig létezett s hasonlóképen, idő is mindig volt, mely ép a 
mozgások egymásutánja. Mozgás azonban csak úgy lehetséges, 
ha van valami mozdulatlan, aminek lényege a tevékenység s így 
ami maga már nem szorul külső mozgatóra. Az első mozgató 
csak akkor lehet ilyen, ha nem« mechanikai módon mozgat: mert 
hiszen az ily mozgatásnál test mozdít meg testet, aminek foly-

1 Philosophie der Griechen. II. k. 2. R. (2. kiadás). 1862. 290 1. 
2 Griechische Denker. III. k. Leipzig, 1909. 168 1. Hasonlóképen Siebeck 

Aristoteles. 2. kiadás. Stuttgart, 1902. 43. 1. 
3 Geschichte des Idealismus. I. k. Braunschweig, 1907. 461. s k. Ik. 
4 Philosophie der Griechen. Leipzig, 1911. 351. 1. 
5 E körülményre legújabban O. Hamelín mutat rá nyomatékosan. V. ö. 

Le système d'Aristote. Paris, 1920. 316. 1. 
6 Scholia in Aristotelem collegit C. A. Brandis, 1836 p. 454 a. 1. 
7 Metaph. A. 6. 
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tán a mozgató is megmozdul. Az első mozgató tehát csak oly 
módon mozgathat, amely nem kívánja az ő megmozdulását is. 
Vájjon ismerünk-e ilyfajta mozgatást? Igen: ilyet akkor észle-
lünk, ha a mozgató lelki úton mozgat, vagyis azáltal, hogy 
önmaga iránt vágyat és szeretetet ébreszt azokban a dolgokban, 
melyeket megmozdít. Isten tehát úgy mozgatja a világot, mint a 
szeretett lény azt, amely szereti őt: ouvli 5è ôç êç&jjtevov.1 Mivel 
azonban a szeretet a szeretett lény megismerését teszi fel, Isten 
úgy is maga felé irányítja a lényeket, mint ahogy az ismeret 
tárgya a megismerőt is vonzza. Aristoteles e gondolatmenete 
bár a physikai mozgás elemzéséből indul ki, minden változásra 
is érvényes: tudvalevőleg a mozgás (xivrjaiç) terminusát bölcse-
lőnk mindennemű változásra is alkalmazza. 

Aristoteles második istenbizonyítéka, melyet a «Physikában» 
találunk,2 szintén physikai változás feltételeként mutatja ki az 
ősmozgató szükségességét, hasonló módon következtetve a vál-
tozóról a változatlanra, mint a «Metaphysika» imént ismertetett 
gondolatmenete. Abban is megegyezik mindkét gondolatmenet, 
hogy az ősmozgató nem lehet anyagi természetű. Az eltérés 
azonban abban van, hogy míg a Metaphysika ezt annak az alap-
ján mondja ki, hogy ellenkező esetben a mozgató is megmoz-
dulna, addig a Physika azért zárja ki az ősmozgató testi mivol-
tát, mert a világban folyó mozgás örök lévén, az ősmozgatótól 
örök mozgatást kíván. Ámde a test csak véges lehet s így nem 
lehet forrása végtelen (örökkévaló) mozgatásnak. Tehát az ős-
mozgató, vagyis Isten nem lehet test s így részei sem lehetnek. 
A lelki mozgatással való magyarázatnak itt nyoma sincs. 

Mi lehet e különbség oka? Bár Werner Jaeger nagyfon-
tosságú kutatásai3 Aristoteles philosophiai fejlődésére kezdenek 
el fényt deríteni, ma még nem merünk kérdésünkre azzal a fel-
tevéssel felelni, hogy itt Aristoteles theologiájának két fejlődési 
stádiumával van talán dolgunk. Aristoteles istentanával különben 
is nem irodalomtörténeti, de metaphysikai szempontból óhajtunk 
e helyt foglalkozni. Vagyis problémánk nem az, hogy Aristoteles 
maga mit tartott meg későbbi fejlődése folyamán korábbi theo-

» Metaph. A. 7. 1072 6. 3. 
2 Phys. VIII. 10. 
3 Studien zur Entstehungsgeschichte der Metaphysik des Aristoteles. 

Berlin, 1912. Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. 
Berlin, 1923. 
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logiai nézeteiből, hanem hogy az általa felvetett idevágó eszmék 
miképen férnek meg logikailag egymással s vájjon nem szorul-
nak-e megfelelő kiegészítésre? 

4. Elsőben is arra a kérdésre kell felelnünk, hogy az 
Aristoteles theologiájának alapjául szolgáló kettős gondolatmenet 
miképen függ össze? Más szóval: Isten és a világ viszonyának 
elmélete miképen alakul, ha a két ismertetett istenbizonyítékot 
kölcsönös vonatkozásukban tekintjük? 

A két gondolatmenet egyaránt úgy mutatja be Istent, mint 
aki mozgatja szüntelenül a világot. Tudjuk, hogy Aristoteles 
nem ismeri a teremtés eszméjét s a világot épúgy, mint Istent, 
örökkévalónak tartja.1 Isten tehát öröktől fogva mozgatja a 
világot, még pedig oly módon, amint egy szellemi lény teszi ezt. 
E mozgatás módját a Metaphysika meg is jelöli a vágyébresztés-
ben; a Physika azonban e tekintetben hallgat. Két kérdés merül 
itt fel, ú. m. 1. Az ismertetett két gondolatmenet alapján Isten 
miféle hatást gyakorol a világra? 2. Viszont a világ miképen 
viselkedik Istennel szemben? 

5. Hosszas vita folyt és folyik részben ma is az Aristoteles-
magyarázók között arról, vájjon az aristotelesi Istenség hat-e a 
világra, vagy pedig egyedül a vôrçatç voTjaewç örök boldogságába 
merülve, mitsem törődik a világ sorsával?2 Hogy e problémát, 
megoldhassuk, elsőben is azt kell megállapítanunk, hogy Aris-
toteles két istenbizonyítékából mi következik Isten és a világ 
viszonyára nézve s csak azután kell oly szöveg után néznünk 
mely e viszonyt közelebbről megvilágítja. 

Aristoteles szerint minden változás csak úgy indulhat meg, 
ha azt valamely külső ok kiváltja. A mag csak úgy kezdhet 
csírázni, azaz fejlődnek ki képességei, ha megfelelő külső ténye-
zők (nedvesség, hő stb.) hatást gyakorolnak reá. Ugyanezen 
okból az ember csak társaságban válhat valóban emberré, mert 
csak külső lelki behatások indítják meg benne lelkiképességei-
nek kibontakozását. A világfolyamat, Aristoteles felfogása szerint, 
lényegileg nem egyéb, mint lehetőségek — ha úgy tetszik: 
képességek — valóraválása. Ez pedig azonos a tökéletesedéssel, 

1 F. De Coelo II. 14. 29. 6. a. 33. r] Sé ye TOO XÍOJJIOU atSióg èoxL 
Meteor I. 14. 353 a. 15. 8 -es Xfóvo; oüx o-oXsiitet xal xö SXov átStov. 

2 V. ö. e kérdésre nézve F. Brentano. Die Psychologie des Aristoteles. 
Beilage. 1867. és Aristoteles' Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes 
1911. K. Elser: Die Lehre des Aristoteles über das Wirken Gottes 1893. 
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amely ép a lényegnek fokozatos realizálódását jelenti. Az ember 
is fejlődés által válik igazi emberré, ami bölcselőnk tanítása 
szerint egyjelentésű azzal, hogy ezáltal jóvá, azaz erényessé válik, 
aminek nyomán a lényegünkkel harmonikus élet: az eúSa^ovía 
fakad. A jónak, a tökéletesnek, az erénynek és a boldogságnak 
e kifejlődését, azaz fokozatos megvalósulását végelemzésben 
azonban Isten teszi lehetővé, mert hiszen Ő az, aki mint első 
mozgató minden mozgást és változást éltet e világon. Ha tehát 
Aristoteles ama tanítását végiggondoljuk, amely istenbizonyíté-
kaiban rejlik, csakis arra az eredményre juthatnak, hogy az isteni 
jóságnak köszöni minden lény jóságát, tökéletesedését és bol-
dogságát. Eszerint Isten azáltal, hogy mozgatja a világot, minden 
további ténykedés nélkül is jót cselekszik vele: tökéletesíti s 
mintegy magához emeli, azaz vele szemben gondviselésszerűen 
jár el. Ha elfogadjuk Aquinói Szent Tamás tételét, mely szerint: 
«In hoc precipue consistit amor, quod amans ameto bonum 
velit»1 — akkor bátran mondhatjuk, hogy Aristoteles szerint 
Isten szereti a világot. 

6. A kérdés már most az, hogy Aristoteles valóban taní-
totta-e ezt? Vájjon nem estünk-e a bölcsészet-történészt annyira 
fenyegető hibába, hogy ama következményeket, melyeket min-
magunk vontunk le valamely philosophus tételeiből, belevetítjük 
a történelembe s azokat magának az illető bölcselőnek tulaj-
donítjuk ? 

A kérdés annál indokoltabb, mert magyarázatunknak első 
tekintetre erősen anachronistikus jellege van. Hiszen ha igazunk 
van, Aristoteles theológiája jóval közelebb áll a keresztény taní-
táshoz, semmint azt eddig gondolták. A görög szellem félre-
ismerésének látszik, ha a hűvös, világtól elvonatkozott aristotelesi 
istenségnek ama benső, meleg magatartást tulajdonítjuk a világ-
gal szemben, melyet a keresztény felfogás vall. Ezúttal nem 
akarunk annak fejtegetésébe bocsátkozni, hogy mennyiben szorul 
revízióra a görög szellem intellectualistikus hidegségéről elter-
jedt nézet. Csak arra mutatunk rá, hogy Aristoteles nemcsak 
önálló gondolkodó, de Platon tanítványa is volt. Platon pedig 
ismeri az isteni jóság és szeretet eszméjét. A Timaios-ban fel-
veti azt a kérdést, hogy Isten miért alkotta a világot s erre azt 
feleli: mert jó volt — àyafrôç fjv. És hozzáteszi: mert benne 

1 Summa contra Gentiles 1. III. c. 90. 
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semmiféle irigység nem volt, úgy akarta, hogy minden lehetőleg 
hasonló legyen Ő hozzá.1 íme, már Platon azt tanítja, hogy 
Isten jóindulattal, vagyis szeretettel viseltetik a világ iránt, tehát 
valamint őnála, úgy nagy tanítványánál, Aristotelesnél, méltán 
feltehetjük ezt a tanítást, mely szükségszerűen folyik istenbizo-
nyítékaiból. 

Ámde az aristotelesi szövegekben kétségtelen nyoma van 
annak is, hogy Aristoteles maga is levonta alaptételeiből azt a 
conclusiót, hogy Isten a világot szereti s szüntelenül jót cselek-
szik vele. Hogy e tekintetben kétség merülhetett fel a magya-
rázók körében, ennek oka az, hogy az istenségnek a világraható 
tevékenységét nem jó irányban keresték. Aristoteles bátran 
mondhatta, hogy Istenben nincs kifelé ható ténykedés: áveu 
îïpàÇewç van2 — mert hiszen ama tevékenység, mely lényegéből 
folyik, nem is áll egyébben, minthogy tökéletességénél fogva 
vágyat és szeretetet ébreszt maga iránt. Isten tevékenysége tehát 
mintegy immanens jellegű, de ez elegendő arra, hogy minde-
neket önmaga felé irányítson. Az aristotelesi szövegben azért 
van oly csekély nyoma annak, hogy Isten hat a világra, mert 
bölcselőnk előtt bizonyára feleslegesnek tünt fel erre gyakran 
rámutatni, miután megállapította volt, hogy Isten vágyébresztés 
által irányítja szüntelenül a többi substantia életét. 

Mindazonáltal Aristoteles egy helyt egészen világosan rámu-
tat arra, hogy Isten úgy rendezte a világot, hogy a tőle távol 
eső tökéletlen kis lények legalább idő folyamán bonthassák ki 
mibenlétüket. E sokat vitatott hely a De generatione et corrup-
tione II-ík könyvének 10-ik fejezetében található (336. b. 27.) s 
í g y hangzik : êrcèi yàp èv ááiaacv áeí xoö ßeXxiovog ôpéyeafrat cpáptev 
vfjy cpúaiv, ßsXxtov 6è xö eívai íj xö p.7] eívac. . . xoOxo 5' áSúvaxov sv 
átjtaaiv ímáp'/eiv Sca xö nóppo) vfjç àpyjfc áf foxaofrat xû XetTOfiévto 
xpórop auvETtXrjpwae tó S'ÁOV è •O'éoç, b/xeaXyfj itotrjaaç xrjv yéveac'v. 
oöxü) yàp 5m (íáXiaxa auveípotxo xö elvai 8ià èyyùxaxa eîvac xtJç ôuaiaç 
xô yiveafrat âài xaï tîjv yéveatv. Itt Aristoteles Istent félre nem ért-
hető módon olyannak tünteti fel, ki sajátos ténykedésével jót 
cselekszik a világot alkotó lényekkel. Ezt nem valamely külön 
tevékenységgel teszi: semmi okunk sincs Aristotelesnek ily néze-

1 T i m . p . 29 . à faô -q j 5è oùîslç Ttspl oüSsvóf oùîé j toxs i f f í f v e x a c cpftivoç. 

Toftiou 8" èxxèç fi)v rcetvxa 6xi náXiaxa fSvéoQ-at èpouXi) ö-rj TiaaajtXvjata láutff) . 
2 De Coelo 11. 12. 292 a. 23. Polit. H. 3. 1325 b. 28. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 3 
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tet tulajdonítani. Hiszen már azáltal, hogy Isten vágyat és szere-
tetet ébreszt maga iránt, oly világrend kialakulását indítja meg 
s táplál, mely minden lény fokozatos tökéletesedését, azaz kifej-
lődését eredményezi. 

7, 2) Második kérdésünk az, hogy e magyarázat nyomán 
miképen gondolhatta Aristoteles a világ magatartását Isten iránt? 
Bölcselőnk világosan megmondja, hogy az összes lények szeretik 
Istent és vágyódnak utána. Aristoteles nyilván elismeri a plátói 
ëpwç-t, mint a tökéletesség utáni olthatatlan vágyat. Ámde szere-
tet és vágy csak oly lényben élhet, amely a lelkiéletnek vala-
milyen, bármily csekély fokát is mutatja. Aristotelesnek tehát 
voltaképen Leibniz álláspontjára kellett volna jutnia, mely szerint 
minden substantia psychikai természetű, vagyis a lelkiéletnek bizo-
nyos minimumát bírja. Aristoteles ezt azonban nyilván nem 
tanítja s így magyarázói szemmelláthatólag zavarban vannak, 
midőn azt kell érthetővé tenniök, hogy miképen tulajdoníthatott 
Aristoteles vágyat és szeretetet oly lényeknek, melyek híjával 
vannak minden lelkiéletnek. Albertus Magnus úgy gondolja, 
hogy «Cum enim materia jam habeat iuchoationem esse divini 
in seipso recipiens actum motoris, desiderat conformari plenius 
quantum est ei possibile primo».1 Eszerint a substantiák aristo-
telesi vágyódása Isten után csak jelképes értelemben volna 
vehető: nem mint valamiféle tudatélmény, de mint a szeretet 
törekvéséhez hasonló conatus. Ugyanígy magyarázza e mozza-
natot az újabbak közül például Brentano Aristoteles mono-
graphiája is.2 

Nézetünk szerint azonban az aristotelesi közegek e jelképes 
magyarázatot nem engedik meg. Hiszen láttuk, hogy Aristoteles 
a szó szoros értelmében vett lelki mozgatás felvevését tartja 
szükségesnek akkor, midőn Istennek a világra gyakorolt mozgató 
hatását jellemzi — még pedig azért, mert minden másféle moz-
gatást összeférhetetlennek tart Isten mozdulatlanságával, vagyis 
változhatatlanságával. Azt kell tehát mondanunk, hogy Aristoteles 
tanítását e ponton nem gondolta végig — különben minden sub-
stantiában a tudatéletnek bizonyos minimumát kellett volna fel-
vennie. E gondolatmenet útja egyébként már más szempontból 
is elő volt készítve nála. Midőn ugyanis bölcselőnk a lelket a 

1 Physica. I. I. h. III. c. 17. 
2 Aristoteles und seine Weltanschauung. Leipzig, 1911. 93. 1. 



ARISTOTELES THEISMUSA 35 

test formájának mondja, s minden substantiában — úgy az élő-
ben, mint az élettelenben felvesz ily efôoç-t, mely anyagtalan — 
voltaképen azt tanítja, hogy az anyagnak a lényege is anyag-
talan mozzanat, vagyis, hogy az anyagi substantiákban is oly 
mozzanat rejlik, mely a tudatossággal megfér. 

8. Még egy problémának a megoldását kell megkísérel-
nünk, hogy az aristotelesi istenség mozgató hatásának természete 
világosan álljon előttünk. Láttuk, hogy Aristoteles Istenben nem-
csak a lelki, de mindennemű mozgatásnak az ősforrását is látja. 
Tehát szerinte a természeti változások örökös ébrentartója is 
Isten, így a mechanikai mozgatást is végső elemzésben neki 
kell tulajdonítanunk. Magyarázatunk szerint Isten e mozdítása a 
változó lények tökéletesedését s nemesedését szolgálja, vagyis 
mai nyelven szólva: azokaf fejleszti. Ezért kellett az aristotelesi 
Isten e tevékenységét szeretetnek minősítenünk, mely az isteni 
örök jóságban gyökerezik. Kísérletet kell tehát abban az irány-
ban is tennünk, hogy a természeti s így a physikai (mechanikai) 
változás fogalmát is közös nevezőre hozzuk a tökéletesedés fogal-
mával. Más szóval: Aristoteles tanításai között oly tételt kell 
keresnünk, melynek értelmében a mechanikai változás is a mozgó 
substantiák tökéletesedésének fogható fel. 

E tételt megtaláljuk Aristoteles azon megállapításában, 
hogy az anyagi világ minden eleme (föld, víz, levegő, tűz) bizo-
nyos kiirthatatlan törekvést mutat aziránt, hogy a maga «termé-
szetes helyét» a világban megtalálja, azaz, hogy oda eljutván, 
ott megnyugodjon: cpèpexat xxzà cpùoiv, xal fiévei evxau&ői xaxà 
cpúaiv. A szilárd test a Föld középpontja felé törekszik — ezért 
esik az elbocsátott test lefelé. A víz természetes helye a Föld 
felszíne: ezért terül el minden folyadék a vízszintes síkon. 
A levegő természetes helye a sublunaris regio: ezért veszi körül 
a levegő a Földet. Végre: a tűz természetes helye a világot 
körülvevő külső tűzkör: innen van, hogy a láng fölfelé tör.1  

Aristoteles szellemében beszélünk tehát, ha azt mondjuk, hogy 
az egyes elemek lényegéből folyó törekvése nyer kielégedést 
akkor, ha eljutnak természetes helyökre. Itt végre megnyugod-
nak, mint igazi hazájukban s így ha volna tudatuk, sajátos töké-
letességük elérése folytán boldogságukat is elérnék. Aristoteles 
egyik legmélyebb tanítása, hogy csak a tökéletlen változik, mert 

1 V. ö. De Coelo II. 13. Meteor. I. 3. 
3* 
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csak ez nem találta meg végleg a lényegének megfelelő szere-
pet a mindenségben. Minden, ami történik e világon, tehát való-
jában nem egyéb, mint küzködés a legbensőbb, lényünknek 
megfelelő életért, a magunk sajátos tökéletességének kivívásáért. 
A Stagirita tehát nyilván úgy látta a térbeli helyzetváltozást, 
vagyis a mechanikai mozgást, mint alapjában a testek tökélete-
sedési törekvését. Hiszen általában azt mondhatjuk, hogy Aris-
toteles szerint végelemzésben azért történik e világon bármi is, 
mert minden lény a maga örök hazáját keresi. Ennek a törek-
vésnek is végső mozgatója Isten, vagyis az örök szeretet. Aris-
toteles gondolatvilága ebből a szempontból is sokkal egysége-
sebb, semmint azt magyarázói általában fölveszik. 

Összefoglalva fejtegetéseinket, azok eredményét a követ-
kező tételekben adhatjuk. 

1. Aristoteles metaphysikájának lényege theológiájában van. 
Annak mélységes dualismusa nem egyéb, mint a Relativum 
(világ) s az Absolutum (Isten) szükségképi kapcsolata. Relativum 
és Absolutum correlativitását Aristoteles abban a formában 
ismerte fel, hogy lehetetlen bizonyításainkban bármely téren is 
a végtelenségig visszamennünk. 

2. Az aristotelesi istenség viszonya a világhoz s e világ 
viszonya Istenhez, lényegileg a szeretetben áll. E gondolat plato-
nikus eredetű. 

3. E szeretetben benne foglaltatik Isten minden tevékeny-
sége a világgal szemben. Másnemű ily irányú tevékenység az 
aristotelesi istenségben nem mutatható ki. 

4. Isten Aristoteles szerint tehát minden lénynek végső 
tökéletesítője és boldogítója. Minden változásnak e világon, a 
mechanikai mozgást is beleértve, ez a végső értelme. 

5. Aristoteles theológiája a substantia fogalmának olynemű 
fejlesztését kívánja, melyet későbben Leibniz monadológiája 
kísérelt meg. 

Budapest. Dr. Pauler Ákos. 
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A T E R E M T E T T V I L Á G I D Ő B E L I K E Z D E T É N E K 
METAFIZIKAI K É R D É S E . 

MINDEN kornak megvoltak a maga kérdései, amelyek hosszabb-
rövidebb ideig tartó szellemi küzdelmeket idéztek elő. E szel-

lemi küzdelmekben az eszmék tisztázódtak, különféle felfogások 
alakultak ki s újabb kérdések merültek fel. Egyes kialakuló esz-
mék megmaradtak az elméleti harctéren, más problémákat viszont 
átvitték a gyakorlati térrre is, a nagyobbrészt tudatlan, homályo-
san látó nagy néptömeg közé. Ez utóbbi eszmék számtalanszor 
véres küzdelmeket, átkos polgárháborút idéztek elő. 

A bölcseleti eszmék közt a világ időbeli kezdetének kérdése 
századokon át a legégetőbbek közt foglalt helyet, pártviszályt, 
üldöztetést, számkivetést idézett elő. Végighúzódik az egész 
középkoron, sőt még napjainkban is felszínen úszik s két táborra 
osztja nemcsak a katholikus, hanem a más vallású bölcselőket is. 

A kérdés fokozottabb mértékben először az arab bölcselők-
nél merült fel, akik Arisztotelészt vakon követve, minden tanát 
igaznak, helyesnek, föltétlenül elfogadandónak ítélték, ezzel kap-
csolatban Arisztotelesszel a világot örökkévalónak vélték. Ellen-
feleik ellenben, az ú. n. motekallimok, eretnekeknek tartották őket 
és a világ időbeli kezdetének kimutatására törekedtek, hogy 
ebből Isten létére következtessenek. 

Többen úgy az araboknál, mint a zsidóknál, ahol ugyan-
ezen ellentétes szellemi küzdelem volt észlelhető, vállalkoztak 
arra, hogy a nagy ellentétet az örök és a teremtett világ, a böl-
cselet és a hittudomány, a hit és tudás közt megvonják, de kevés 
eredménnyel. Még a legjobb volt Maimonidesé, a nagy zsidó 
bölcselőé, aki Isten létét elválasztotta a világ kezdetétől és ész-
ből bizonyította, a világ teremtését hittételnek, örökkévalóságát 
és kezdetét nem tartotta bebizonyíthatónak, bár a tényleges kezdet 
hittétel. 

Aquinói szent Tamás, a középkor legnagyobb bölcselője, 
legmélyebben járó gondolkozó elméje, úgy a bölcseletben, mint 
a hittudományban egyaránt rendkívül járatos lángelméje által 
minden más bölcselő felett hivatott volt arra, hogy a hit és a 
tudás, a hittudomány és a bölcselet közt a határt megvonja, hogy 
a kettőt egymástól elválassza s azután összeegyeztesse. 

Nyilvánvaló tehát, hogy szent Tamás figyelmét nem kerül-
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hette el a világ örökkévalóságának a kérdése sem. S tényleg 
számtalan helyen tárgyalja azt: II. Sent. d. 1. qu. 1. a 5. —- II. C. 
g. 33, 34. — Q. D. De Pot. qu. 3. a 17. — Quodlibet. XII. a. 7. 
(qu. 5. a. 1.). — Opusc. De aeternitate mundi contra murmurantes. 
(Opusc. XXIII. — Rom. opusc. XXVII.) és I. S. Theol. qu. 46. 

Szent Tamás éles elméjével belátott a dolgok titkos mélyére, 
még ott is tudott megkülönböztetni, ahol mások már csak egy-
séget találtak. Épen ezért a világ örökkévalóságának kérdésében 
is a legnagyobb éles elméjűséggel, a legnagyobb szigorral, vas 
logikával járt el. A legapróbb részletekig felboncolta az egész 
kérdést, minden egyes érvet külön megfontolás alá vett, az egé-
szet egybevetve, úgy a hittudomány, mint a bölcselet többi 
részeivel összehasonlítva, végül alapos megfontolás után a követ-
kező megállapodásra jutott, amely mellett élte végéig kitariott. 
A világ örökkévalóságának kérdésében három egymástól külön-
böző tételt kell megkülönböztetni : 

I. az Isten létének bizonyítását, 
II. a világ semmiből való teremtésének bizonyítását, 

III. a teremtett világ időbeli kezdetének kérdését. 
Az első kettőt döntően — demonstrative és nem valószínű-

ségig — bizonyítani lehet, a harmadik azonban hittétel s a világ 
időbeli kezdete mellett az észből döntő érveket nem lehet felhozni.' 

I. Isten létének bizonyítása metafizikai kérdés. 

isten létének bizonyítási módszerét mellőzve, csak arra ter-
jeszkedünk ki, milyen érvekkel, illetve bizonyítékokkal lehet Isten 
létét meggyőzően, döntően (demonstrabiliter et non probabiliter), 
bebizonyítani. Isten létének bizonyítására napjainkban háromféle 
érveket hoznak fel ú. m.: fizikai, erkölcsi és metafizikai érveket. 

1 Legfőbb irodalmi munkák szent Tamás összes müvein kívül Th. Esser 
O. P.: Die Lehre d. hl. Thomas von Aqu. über d. Möglichkeit einer anfàngs-
losen Schöpfung. (Münster, 1895); Dr. M. Worms: D. Lehre v. d. Anfangs-
losigkeit d. Welt bei d. mittelalt. arab. Philosophen d. Orients u. ihre Be-
kämpfung durch d. arab. Theol. (Beitr. z. Gesch. d. Mittelalt. Phil. III. 4. — 
1900); Dr. A. Rohner : D. Schöpfungsproblem bei M. Maimonides, Alb. Mag-
nus u. Thomas v. Aqu. (u. o. XI. 5.); SertiUanges A.D.: La Preuve d. 
l'existence de Dieu et l'éternité du monde. (Congr. Scient. Fribourg, 1896.) 
F. A. Stentrup S. J. : D. Dogma v. d. zeitl. Weltschöpfung.. . (Innsbruck, 
1870). L. olyan irodalmi munkák nagy számát, amelyek Isten létét és a világ 
kezdetét tárgyalják. 
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Azonnal leszögezzük a tételt : Isten létét meggyőzően, döntően, egye-
dül és kizárólag metafizikai érvekkel lehet bebizonyítani Isten léte 
ennélfogva metafizikai kérdés, de ezzel együtt a világ örökkévaló-
sága, vagy újsága szintén metafizikai kérdés. 

Isten létét meggyőzően csak metafizikailag lehet bizonyítani, 
1. mivel egyedül a metafizikai érvek szolgáltatnak föltétlenül bi-
zonyos érveket, 2. mivel Isten a világ nem egynemű (univoca) 
sem nem különnemű (aequivoca), hanem hasonlónemű oka (causa 
analoga) és e hasonlósági oksági elv a metafizikai bizonyítékok-
nál jut érvényre, 3. mivel a metafizikailag egymás alá rendelt 
oksági sorozatban nem lehet a végtelenig menni. Mindezeket 
sorban bizonyítjuk. 

1. Isten létére bizonyítás útján jutunk el. 
A bizonyítás vagy következtetés (syllogismus) nem más, mint 

okoskodás és lehet kétféle a) olyan, amely mindig szükségszerűen 
következtet és kizár minden tévedést, ez a tulajdonképeni bizo-
nyítás (demonstratio); b) az okoskodás lehet olyan is, amely 
nagyobbrészt szükségszerűen következtet ugyan, de nem minden 
tévedéstől ment, ezt inkább érvelésnek (probatio) neveznek, mint 
bizonyításnak. 1 A tulajdonképeni bizonyítás, ismeretek szerzésére 
tanít, föltétlenül igaz, közvetetlen, reánk nézve előbb ismert 
előfeltételekből indul ki. Célja tehát ismeretekre tanítani, tudatni 
valamit. Tudni pedig nem más, mint az okot megismerni, amiért 
a dolog van s másképen nem lehet. Az ilyen bizonyítás meta-
fizikai biztosságot nyújt, amely föltétlen s minden kétségen kívül 
biztos. Az érvelés ellenben többé-kevésbbé biztos, közönséges ú. n. 
probabilis előfeltételekből indul ki, ennélfogva nem szolgáltat föltét-
lenül biztos tudományt, tehát metafizikait, hanem csak fizikai és 
erkölcsi biztosságot. 

Az okoskodás célja tudatni valamit, tudományt nyújtani. 
A tudomány pedig nem más, mint valamely dolog biztos és 
világos, következtetés útján a saját oka által való megismerése.2 

A tudomány nélkülözhetetlen föltétele a bizonyosság, mert any-
nyit ér a tudás, amennyit a tudás bizonyossága. A bizonyosság az 
értelem határozott állapota valamely dologra vonatkozólag, vagy 
helyesebben az ismerő tehetségnek a megismert tárgyhoz való szilárd 

1 Arist.: Post. Anal. I. 1. 1. 4. Topica I. c. 1 . - Cosm. : Summa Phil. I. 
Log. qu. XX—XXI. a. 2. a. 4. — Qarr. Lagr. Dieu, son existance. . . 62. 

2 II. Post. Analyt. I 4. — Hugón : Curs. Phil. I. Log. tract. III. qu. 3. 
a. 3. — Summa Phil. I. Log. qu. 27. a. 1—3. 
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ragaszkodása.1 A bizonyosság erőssége, a megismert tárgyhoz 
való ragaszkodása két okból származhatiks vagy a bizonyosság 
okából s így az lesz bizonyosabb, amelynek bizonyosabb oka 
van, pl. a hit bizonyosabb minden emberi tudománynál. Ez a 
tárgyi bizonyosság. Másodszor a bizonyos mérvadó oka lehet 
még a megismerő személy is s így az lesz bizonyosabb, amit 
könnyebben fog fel értelmünk. Ennélfogva a fizikai és erkölcsi 
tudományok bizonyosabbak a metafizikainál, mivel értelmünk a 
külvilágból elvonatkoztatás útján szerzi ismereteit s ezért minél 
inkább közelebb áll valami értelmünkhöz, reánk nézve annál 
könnyebben ismerhető meg és bizonyosabbnak tűnik fel. S így 
a metafizika, amely leginkább elvonatkoztat a külvilágtól, leg-
távolabb esik tőlünk, legnehezebben ismerhető meg s szerezhető 
róla bizonyosság. Minthogy azonban minden dolgot egyszerűen 
nem a megismerő személy szempontából, hanem saját oka szerint 
kell megítélni, azaz ha tökéletes, független, föltétlen bizonyosságot 
akarunk szerezni valamely dologról, azt nem alanyi, hanem tárgyi 
szempontbókkell megítélni : ebből kifolyólag a tárgyi bizonyos-
ság föltétlenül, egyszerűen bizonyosság (certitudo absolute, sim-
pliciter), az alanyi bizonyosság több kevesebb erősséggel bír 
(certitudo secundum quid). Megismerési képességünket tekintve, 
az erkölcsi és a fizikai Isten-érvek bizonyosabbaknak tűnnek fel 
előttünk, de a valóságban mégis probabilis értékűek és messze 
mögötte maradnak a metafizikai bizonyítékoknak. 

Metafizikai bizonyosság olyan bizonyosságot szolgáltat, amely-
ben a megismerő képességnek, a megismert tárgyhoz való ragaszko-
dásának erőssége, az illető dolog lényegéből folyik s ezért benső-
leg lehetetlen (instrinsece), hogy a dolog másképen legyen. Pl. 
az ember eszes állat, az értelmiség az ember lényegéből folyik. 
A fizikai bizonyosságban a ragaszkodás erősségea fizikai törvénye-
ken alapszik. Pl. a tűz éget, nem lehet állag nélkül önmagában 
accidens, esetleges. Az erkölcsi bizonyosságban a ragaszkodás 
erőssége ama törvények állandóságán alapszik, amelyeknek az 
emberi szokások hódolnak. Pl. a gyermekek szeretik szüleiket. 
Föltétlen ama bizonyosság, amely szerint valamely dolog függetle-
nül, minden föltételtől (hypothesis) úgy van, amint állítják s bármi-

1 III. S. d. 23. qu. 2. a. 2. qu. 3. — d. 26. qu. 2. a. 1. 
2 II. II. qu. 4. a. 8. — I. qu. 1. a. 5. ad 1. — III. S. d. 23. qu. 2. a. 2. 

qu. 3.— Ver. qu. 14. a. 1. ad 7. 
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féle föltételt állítunk is fel, másképen nem lehet. Pl. az Isten 
végtelen. A föltételes bizonyosság szerint, valamely dolog másképen 
nem lehet a felvett föltétel szerint, de föltétlenül (absolute) lehet 
másképen is. Mindezekből világosan kitetszik, hogy a metafizikai 
bizonyosság mindig föltétlen bizonyosság, mivel a dolgok lényegei 
szükségszerűek, örök, föltétlen érvényűek, nem függnek semmi-
féleföltételtől sem; ellenben a fizikai és erkölcsi bizonyosság csak 
föltételes bizonyossággal rendelkeznek, mivel a világ teremtése Isten 
szabad akarata folytán jött létre, Isten bármikor, bármely fizikai 
törvényt felfüggeszthet. Az erkölcsöt, illetőleg pedig az ember 
szabad akaratánál fogva az egyetemes szokás ellenére cseleked-
hetik. 1 

Mindezek előrebocsátása után tekintetbe véve azt, hogy Isten 
léte előkészület a hitre, amelytől az egész emberi nem üdvössége 
függ) ilyen lényegbe vágó kérdésben nem lehet, nem szabad 
ingadozó, föltételes, többé-kevésbbé biztos — egyszóval fizikai és 
erkölcsi bizonyítékokkal érvelni, hanem a legnagyobb, föltétlen 
bizonyosságú, minden lehető kétséget kizáró érvekkel kell bizonyí-
tani, demonstrálni, hogy van Isten. 

2. Isten létezésére csakis visszamenő okoskodással juthatunk 
el, azaz a világból, mint okozatokból következtethetünk a létező 
okra. De miként juthatunk mi el a véges dolgokból a végtelen-
hez. Az okoskodás és bizonyítás összekötő kapcsa (medium 
demonstrationis), Isten a végtelen és a véges világ között nem 
lesz egynemű, sem különnemű, hanem hasonló, azaz Isten a világ 
hasonló oka (causa analoga).2 

Az okozatból az okra vont következtetésnek akkor lesz 
tényleges bizonyító ereje, metafizikai bizonyossága, ha a tényleges 
okozatból a tényleges okra (ab effectu ad causam propriam) 
vonunk következtetést.3 Mert minden okozat csak annyiban függ 
okától, amennyiben ez annak okozója.4 Az okozatok azonban 
kétféleképen függhetnek az októl:5 

a) Néha a cselekvő ok csak mellesleg (per accidens) oka az 
okozatnak, csak annyiban hogy létrejöjjön (ut fiat). így van ez 

] Hugón. c. m. I. Log. tr. II. qu. 1. a. 1. n. 15. — Summa Phil. I. Log. 
qu. 32. a. 5. 

2 Oarr. Lagr. c. m. 191. 
3 I. qu. 2. a. 2. 
4 I. qu. 104. a. 1. 
S I. qu. 104. a. 5. — Quaest. Disp. De Pot. qu. 5. a. 1. 
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általában véve a természetben s az ember alkotásaiban. Az építő 
csak annyiban oka a háznak, hogy az létrej'öjjön, mert a már 
egyszer felépült ház az építőtől függetlenül is létezik. így a ház 
további fentmaradása nem tőle, hanem a ház alakjától, a benne 
lévő rendtől, anyagok mivoltától függ. Hasonlóképen a gyermek 
csak születését illetőleg szorul apára, máskülönben további léte-
zése szervezetétől függ. Két ugyanazon fajú és nemű dolog közül 
egyik a másik alakjának önmagában és a faj neme szerint (per 
se et secundum spéciéi rationem) oka nem lehet, mivel ilyen 
értelemben saját alakjának lenne okozója, ami lehetetlen. Csak 
annyiban cselekvő oka az alaknak, hogy az az anyagban kezdőd-
jék lenni (ut fiat). A tűz létrehoz más tüzet valamely éghető 
anyagban, nem magát a tüzet. 

b) De megesik, hogy a cselekvő ok az okozatot nem ugyan-
azon nem szerint és nemben hozza létre, mint pl. azon szárma-
zási sorozatokban, amelyekben az okozás nem ugyanazon faj 
és nem szerint történik. Ilymódon mondjuk, hogy a nap hozza 
létre a növényeket és az élőlényeket. Az ilyen esetben a cselekvő 
ok nemcsak létrehozó oka az okozatnak, t. i. hogy az okozat 
ebben vagy abban az anyagban létrejöjjön, hanem létezésének is 
oka (quoad esse). Pl. a már meglévő tűzből származhatik más tűz 
valamely éghető anyagban, de a tűz alakja, lényege, a tűz, mint 
tűz csak felsőbb okból származik, amely önmagában és a faj 
neme szerint (per se et secundum propriam spéciéi rationem) 
oka az alaknak. Minthogy pedig az anyagban létező alaknak 
létezése, tevőlegessége, szorosan véve a dolgot, semmiféle moz-
gást és változást nem zár magában, minden test pedig mozdítva 
cselekszik: ennélfogva szükséges, hogy azon ok, amelytől a dol-
gok alakja származik, testnélküli alapok legyen. A dolgok 
valódi okát önmagában való első oknak (causa per se primo) 
hívjuk,1 amelytől az okozat szükségszerűen és közvetlenül függ 
nemcsak arra nézve, hogy létrejöjjön, hanem hogy létezzen is. 
Minden másodok ezen első ok nevében mozog és cselekszik, 
mint annak eszköze. Ezekre ugyanis szükség van abból a célból, 
hogy az alak megkezdődjék, létrejöjjön valamely anyagban. Az 
anyagot pedig ezen alak felvételére a másodokok teszik képessé 
és alkalmassá, e másodokok pedig a testek, amelyek mozgás 
útján cselekszenek. 

1 Arist.: II. Phys. 2., IV. Met. 2. — I. qu. 45. a. 5. — II. C g. 15. 
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A testek tevékenysége vagy ilyen vagy olyan alak létre-
hozására irányul az anyagban aszerint, amint ilyen vagy olyan alak-
ban léteznek, vagy ténylegesen, mint az egyneműekben vagy bent-
foglaltan, mint a különneműekben. A mozgató, cselekvő testek 
tehát vagy egyneműek vagy különneműek. A legelső alapok, 
minthogy egyik sem e kettő közül, felettök van, tehát csak hasonló 
ok (causa analoga). 

Ugyanez így is bizonyítható. Isten és a világ között semmi 
sem mondható egy értelemben vagy külön értelemben. 

Nem univoce: 1. mert az ilyen cselekvő okokban az erők 
értéke egyenlő, ami egyáltalában nem mondható Istenről, mint 
végtelenről s a világról, mint végesről. 2. Az egynemúeknél a 
létezési mód ugyanaz. Ámde Istenben a tökéletességek egyféle-
képen, a világban pedig sokféleképen vannak meg. 3. Minden 
egynemű részesült (participatum), mivel többen, illetve minden 
egyes ugyanazon nemben egyformán részesül a szóban forgó 
tökéletességből. S így semmi sem mondható egyneműnek Isten 
és a világ között.1 

De különnemű sem lehetséges Isten és a világ között. Mivel 
a különneműeknél nincsen szorosan vett rend, egyik a másikhoz 
csak mellesleg tartozik és irányul, ami nem mondható a teremt-
ményről, amely a lehető legszorosabban feltételezi Istent, mint 
első okát. Továbbá a különneműség lehetetlenné tesz minden 
meghatározást s ebből kifolyólag minden bizoayítást. Minthogy 
pedig minden ismeretünket Istenről a teremtmények útján sze-
rezzük meg, ily módon Istenről csak a neveket ismernők meg, 
s minden a bölcselők által Istenről alkotott bizonyítás hamis 
lenne : ami egyszerűen nem áll.2 

Ha tehát Isten és a világ között semmi sem mondható 
egyneműnek, sem különneműnek, nem marad más hátra, mint 
a hasonneműség, amely szerint az egyes dolgok, a létező világ, 
a teremtett lényeg, szükségszerűen egy felsőbb lényhez irányul-
nak s azt mint első nélkülözhetetlen okot feltételezik. Ezen leg-
felső, föltétlenül első ok annyira felülmúlja az okozott teremt-
ményeket, hogy ezek csak hasonlítanak az első okhoz. Isten 
tehát a világ hasonló oka. S hogy Isten a világ hasonló oka, 
ezt megerősíti úgy a S. Cong. Stud., mint X. Pius halhatatlan 
emlékű Körlevele Doctoris Angelici.3 

1 I. qu. 13. a. 5. 1. — C. g. 32. — Pot. qu. 7. a. 7. 2 U. o. 
3 X. Pius: S. Congr. Stud. 1914. jul. 27. és 1916. márc. 7. — IV. Ens 
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Ezen hasonló ok, bár fölülmúl minden teremtményt, mégis 
nem jut el tulajdonképen Istenhez, az isteni lényeghez, hanem 
egy legfelsőbb, a teremtményekhez hasonló első mozdulatlan 
mozgató, legelső létrehozó-, minta- és célok létezéséhez, akit mi 
Istennek nevezünk. Pl. Tapasztalásból tudjuk, hogy van mozgás. 
De mindent, ami mozog, más mozgat. A szorosan egymás alá 
rendelt mozgások sorozatában nem lehet a végtelenségig menni. 
Kell tehát lenni egy első mozdulatlan mozgatónak. Ebből a 
következtetésből csak annyit tudunk meg, hogy van egy legelső 
mozdulatlan mozgató s egyelőre több semmit. Bizonyítási eljá-
rásunk tehát nem vét ama szabály ellen, hogy a következtetés-
ben ne legyen több, mint az előzményben, mert csak későbbi 
okoskodással tudjuk meg, hogy a véges dolgok mint okozatok 
oka, első mozgatója végtelen. 

Isten tehát a világ hasonló oka. De ezen hasonló oksági 
elvei csak a metafizikai bizonyítékok alkalmazzák, míg a többi 
érvek ennek mellőzésével, más után próbálkoznak meg Isten létét 
bebizonyítani, t. i. vagy a világ időbeli kezdetével érvelnek, vagy 
pedig egy-egy teremtményből indulnak ki, pl. az erkölcsi érvek 
az emberből indulnak ki. De minthogy az erkölcsi és fizikai érvek 
a hasonlósági okság elvét mellőzik, velők Isten létét tökéletes 
bizonyossággal bebizonyítani nem lehet. Isten létének bizonyítása 
tehát tisztán metafizikai kérdés, amit szent Tamás szavai is meg-
erősítenek. Szent Tamás Mózes Maimonides szavai után indulva,kije-
lenti, hogy a tudományos módon megszervezhető Isten-ismeret 
csak kevés emberre nézve, csak hosszú idő után és sok tévedéssel 
keverve térhető hozzá, épen ezért szükség van Isten létének a 
kinyilatkoztatására is. «Azoknak a kellő megértésére — mondja 
szent Tamás — amelyeket az ész Isten megismerése körül szerezhet, 
nagyon sok dolog tételeztetik fel, minthogy csak nem az egész 
bölcselet Isten megismerésére irányul; ennélfogva a metafizikát, 
amely az Istenről szóló dolgokkal foglalkozik, a bölcselet részei 
között utoljára kell elsajátítani».1 

3. Isten létének metafizikai módszerrel való bizonyítása 
mellett dönt a következő érv is, amely lényegesen következik 
az előbbiből. Azért kell lenni egy első oknak, mivel az egymás 

quod determinatur ab esse, non univoce de Deo et de creaturis dicitur, nec 
tamen prorsus aequivoce, sed analogice analógia tum attributionis, tum 
proportionalitatis... X. Pius: Doct. Angelici 1914. jun. 29. 

' III. S. d. 24. qu. 1. a. 2. qu 3. - - I. C. g. 4. 



A TEREMTETT VILÁG METAFIZIKAI KÉRDÉSE 45 

alá rendelt okok sorozatában nem lehet a végtelenségig menni. 
Ily sor pedig kétféle lehet, ú. m.: 1. per accidens, esetlegesen 
és 2. per se, lényegesen egymás alá rendelt oksorozat. Az előbbi 
sorozatban az egyik ok csak annyiban függ a másiktól, hogy 
létrejöjjön (ut fiat). Pl. az apára csak annyiban van szüksége a 
fiúnak, hogy megszülessék, azután már teljes emberi jogainak 
hatalmába jut. Az ilyen okok sorozatában a végtelenségig el 
lehetne menni, mivel az egyik sorozatban lévőről sem állíthatjuk, 
hogy elsőnek kell lennie. Vegyük az oly sokat emlegetett példát, 
melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Fizice erről vitatkozni 
lehet sine fine, mivel tyúk tojás nélkül lehetetlen, de tojás sincs 
tyúk nélkül. Ilyen sorozatban sohasem juthatunk el Istenhez. De 
metafizikailag a felelet nagyon egyszerű: sem a tyúk, sem a tojás 
nem volt előbb, hanem egy harmadik felsőbb lény, mivel mind-
kettő esetleges dolog, amely egy szükségszerűt tételez fel. 
2. A per se, lényegileg egymás alá rendelt okok sorozatában 
minden egyes ok függ az előtte lévőtől két dologra nézve, hogy 
létrejöjjön (fiat) és hogy létezzék (existât, agat, sit), vagyis a per se 
egymás alá rendelt, a valóságban egymástól függő okok soroza-
tában, amelyben az egyik tényleges okozása, a másik okozás 
okozata (causalitas actualis unius est effecta a causalitate alterius), 
nem lehet a végtelenségig elmenni az okozás ugyanazon vonalán, 
hanem kell lenni egy legelső oknak. Az okozás ilyen sorozatában 
minden egyes ok valóságos oka okozatának, de a közvetlen előtte 
lévőnek okozott okozata. E sorozatban az okok ténylegesen cse-
lekszenek (actu simul operantur), úgyannyira, hogyha a sorozat 
egyik tagjában zavar állna be, az egész sorozat működése meg-
szűnne. Erre a sorozatra alkalmazható a következő elv: az oknak 
az oka, az okozott oka (causa causae est causa causati). Ilyen 
sorozat okai úgy függnek össze, mint a láncszemek, mint az 
órában a kerekek. A per se sorozatban azért nem lehet a vég-
telenségig elmenni, mivel az utolsó tagot mozgatja a középső, 
amely lehet egy vagy sok, s a középsőt pedig mozgatja az első. 
S ha nincs első, nem mozdulhat a középső, sem az utolsó. Már 
pedig a tapasztalat bizonyítja, hogy vagy utolsó, tehát kell lenni 
elsőnek is, amely elsőhöz nem időben jutunk el, mint azt a 
fizikai érvek szeretnék, hanem a per se sorozat egyes tagjainak 
egymástól függése metafizikailag hozza azt magával. 

Az Istennek a léte független a világ időbeli kezdetétől, 
mivel az «első» a származás, a lét kezdete (initium originis) és 
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nem okvetlenül a tartam kezdete (initium durationis). Az örök 
világ ugyanis még nem teszi lehetetlenné Isten létét, mivel 
nem lesz egyenlő Istennel soha, s különben is, ha a világ örök, 
mivel esetleges, Isten öröktől fogva oka, s így mégis van Isten. 

Igaz, szent Tamás néhányszori említi, hogy a világ újsága 
a legkönnyebb út Isten létéhez: Via efficacissima ad probandum 
Deum esse, est ex suppositione novitatis inundi ; non autem sic, ex 
suppositione aeternitatis mundi, qua posita, minus videtur esse 
manifestum quod Deus sit. Nam si mundus et motus de novo 
incipit, planum est quod oportet poni aliquam causam, quae 
de novo producat mundum et motum, quia omne quod de novo 
fit, ab aliquo innovatore oportet sumere originem.2 Ámde 
e könnyű út csak akkor áll rendelkezésünkre, ha valóban be 
tudjuk bizonyítani a világ kezdetét. Minthogy azonban a világ 
kezdetének kérdése roppant bonyolult, e téren a nézetek nagyon 
eltérők, leghelyesebb Isten létét ettől függetlenül bebizonyítani 
s azután a világ kezdetének problémáját m e g o l d a n i . 3 

Szent Tamás Isten létének a bizonyítására öl érvet hoz fel, 
amelyek mind a metafizika köréből vannak merítve. Az érvek a 
legáltalánosabbak, a világon lévő minden dologra ráillenek, mert 
minden lény változásnak van alávetve, más által jött létre, eset-
leges, tökéletlen, s valamely célra törekszik. Isten a világ hasonló 
oka, amely azt jelenti, hogy a világ, a lények egy legfőbb ok 
felé irányulnak, azt feltételezik. Az érvek száma öt, ami érthető, 
de nem is lehet több. Minden egyes dolog tökéletes megisme-
réséhez ugyanis az illető dolgot alkotó négy ok ismerete szük-
séges. Szent Tamás is, Isten létét bizonyítva, a világot, az oko-
zatokat a négy ok látószöge alatt szemlélte, s úgy találja, hogy 
1. a világ okozott, tehát kell lenni egy cselekvő oknak (II. út), 
(c. eff.); 2. esetleges (ex parte c. mat), tehát kell lenni egy szük-
ségszerűnek (III. út); 3. tökéletlen (c. form), tehát kell lenni egy 
tökéletesnek is; 4. célra törekvő (c. fin), tehát van egy gond-
viselő, kormányzó. így már van négy érvünk. Továbbá minden ok; 
kivéve az anyagit, amely szenved, befogad, alkot, mozgat, cse-
lekszik. A létrehozó ok cselekvési képességét fölösleges bizonyí-
tani. Az alaki ok az anyagival együtt alakot ad minden dolognak, 

» I. C. g. 13. —1. 46. qu. 2. a. 1. ad 6. — II. S. d. 2. qu. 1. a. 3. ad 2. 
— II. C. g. c. 38. és 15. 

2 C. g. I. 13. 
3 Epper. c. m. 145 kv. — Sertillanges c. m. 602. 
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amely alak alapja minden tevékenységnek. Ahány alak, annyi 
cselekvési képesség. Végül a célok, az ok oka, amely cselekvésre 
ösztönöz. Senki sem cselekszik cél nélkül. íme, tehát mind a 
három ok mozgat. Ezen mozgási képesség általánosabb, mint az 
okok, ezeket mintegy magában zárja. Ezért alkotta szent Tamás 
első érvét a mozgásból (I. út), amit meg is jegyez: «első és nyil-
vánvalóbb út a mozgás szempontjából van véve.» 

II. A világ teremtése bebizonyítható. 
A második, amit e kérdésben tisztázni kell, a világ terem-

tése. Ez szorosan követi az előbbit, t. i. Isten létének bizonyítását. 
Hiszen világos, hogyha a világmindenséget a négy ok látószöge 
alatt vizsgáljuk, ez egy legfelsőbb okot tételez fel, épen azért nem 
önmagától való, tehát mástól, ennek következtében teremtve lett. 

Hogy a világ teremtve tett: úgy hittanilag, mint bölcsele-
tileg bizonyítható s ezért nem «per se» hitcikkely, hanem «per 
accidens» előkészítő a hitre. Hittanilag: «Kezdetben teremté Isten 
az eget és a földet».1 Salamon a világ újdonságával szembe-
állítja az isteni bölcsességet: Az Úr az ő útjainak kezdetétől 
fogva bírt engem, mielőtt valamit kezdetben teremtett volna. 
Öröktől fogva vagyok és előbb, mielőtt a föld lett volna.2 

Ugyanezt hangoztatja az emberré lett örök bölcseség: 
«Dicsőíts meg Atyám, te nálad ama dicsőséggel, amelyet bírtam, 
mielőtt a világ nálad lett volna . . . hogy lássák dicsőségemet, 
amelyet nekem adtál, mivel a világ alkotása előtt szerettél engem». 
A IV. lateráni zsinat kimondja: «Erősen hisszük és egyszerűen meg-
valljuk, hogy csak egy igaz Isten v a n . . . a látható és a láthatat-
lanok, lelkiek és testiek Teremtője..., aki mindenható hatalmával 
az idő kezdetétől fogva, mindkét teremtményt semmiből alkotta...» 
Semmi kétség sem férhet tehát ahhoz, hogy Isten teremtette a 
világot. Ugyanez bölcseletileg is bizonyítható. 

Szent Tamás Aristotelessel és az anyag örökkévalóságát hir-
dető bölcselőkkel szemben foglal állást. Épen ezért pontosan 
meghatározza, hogy mi a teremtés. A terminus a quo szempont-
jából: productio rei ex nihilo sui et subiecti3; vagy a terminus 
ad quem nézőpontból: productio rei secundum totam sui sub-

» Gen. I. 1. 
3 Prov. VIII. 22. 
3 Pot. qu. 3. a. 1. 
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stantiam, vagy a kettő együttvéve: valamely dolog egész állaga 
szerint való létrehozása semmit sem tételezvén fel előre.i De 
még világosabban és alaposabban e meghatározással él : emanatio 
totius entis universalis a primo principio, avagy producere esse 
absolute, non inquantum est hoc tale,2 sed productio entis in 
quantum entis. 

A teremtés fogalma három dolgot foglal magában. Először 
minden előre létező anyag felvevése ki van zárva. Ebben külön-
bözik az Isten teremtési tevékenysége a teremtményekétől. Min-
den hatóok annyiban működik, amennyiben — in actu — a 
ténylegesség állapotában van, ennélfogva valamely cselekvő 
oknak azon mód szerint tulajdonítjuk a működést, a tevékeny-
séget, amely szerint azt in actu létezés megilleti. A részleges 
természetek részleges, vagy meghatározott ténylegességgel ren-
delkeznek. Mivel pedig semmiféle részleges állagban vagy ter-
mészetben sem foglaltatnak a létező, vagy valamely tökéletes-
séggel bíró összes más dolgok actusai és tökéletességei, hanem 
mindegyikök valamely nem, vagy faj szerint határolt tényleges-
séggel bír, ezért semmiféle részleges állag nem hozhatja létre 
a lényt, mint lényt, hanem csak ezt vagy azt a lényt, aszerint, 
amint ehhez, vagy ahhoz a nemhez, vagy fajhoz tartozik. Mert 
minden hatóok, mint hatóok, magához hasonlót létesít s ezért 
a természeti cselekvő ok nem szüli egyszerűen a lényt, hanem 
csak valami módon már előlétező s ez, vagy ama lénynemhez 
tartozó lényt eredményez. Tehát, amint már láttuk, a természeti 
cselekvő ok az alakot mint alakot s a lényt mint lényt, nem 
hozza létre, hanem csak okozza, hogy az alak, a lény az anyag-
ban lenni kezdődjék. Amiért is a természeti cselekvő oknak 
anyagra van szüksége s ezért mozgás állal működik. S ez az 
oka, hogy semmiből nem hozhat létre valamit. Isten ellenben a 
létező valóság, tiszta actus, tevőlegesség, forrása minden lénynek. 
Ennélfogva Isten minden előlétező dolog nélkül hozza létre az 
egész önlétű lényt, minthogy minden létnek és a dolog egész 
létének okfeje. Tehát létesíthet valamit semmiből. A teremtés 
nem mozgás útján történik, hanem pillanatnyilag jön létre, a 
teremtetés és a megteremtés (creari et creatum esse) egyidejű, 
ugyanazon tartambeli. 

» S. Theol. I. qu. 45. a. 3. 
2 I. qu. 45. a. 1. és a. 5. 



A T E R E M T E T T VILÁG METAFIZIKAI KÉRDÉSE 49 

A teremtés fogalmának kifejtéséből másodszor következik, 
hogy a lényt természetileg először a nemlét illeti meg s csak 
azután a lét. A teremtmény lényege tehát mástól kapott lény s 
ezáltal különbözik a Fiúnak az Atyától való származásától. 
Végül harmadszor a teremtést úgy is értelmezhetjük, hogy a 
nemlét a létet nemcsak fogalmilag, hanem időben is megelőzi. 
Ebben az esetben az ex nihilo egyúttal post nihilum lesz s a 
világnak van kezdete. Az első kettőt demonstrative bizonyítani 
lehet, a harmadikat nem. 

A világ semmiből való teremtésének kérdése szorosan 
összefügg Isten létének bizonyításával, az ennek következménye-
Ha Isten az első mozgató mozdulatlan, legelső ok, stb., kívüle 
minden más mozgatott egyúttal okozat stb., tehát a világ 
teremtve van. 

Bizonyítjuk. A Summa Theologica-ban a következőképen. 
1. Aki mindig valamely előlétézőből alkot valamit, ezen 

előlétezőt nem hozza létre, mint a művész művészetében az 
anyagot nem csinálja, hanem föltételezi, sőt maga a természet 
is föltételezi tevékenységében a^ anyagot. Ha Isten ily módon 
teremtette volna a világot, akkor azt, amiből a világot létre-
hozta, nem ő alkotta volna. De minthogy föltétlenül lehetetlen, 
hogy egy lény található legyen, amelyet nem Isten teremtett, 
tehát a világot Isten semmiből teremtette, i 

Hogy pedig minden lényt Isten teremtett, így bizonyíthatjuk. 
Minden, ami a lényt csak részesülve (per participationem) 

bírja, szükségszerűen visszavezethető azon lényhez, amely maga 
a létező valóság, tiszta lény (esse per essentiam). De Isten egye-
dül a létező valóság, amint a IV. Isten-érv mutatja. Tehát min-
den más lény csak részesül a lényből. S minthogy a világmin-
denség minden részében részesült, ennélfogva Istenhez vezethető 
vissza, tehát a világot Isten teremtette.2 

2. Minden, ami valamely nemben tökéletlen, attól szár-
mazik, ami abban a nemben a legnagyobb. De minden dolog 
és ami a dologban van, részesül a lényből, ennélfogva minden 
egyes dolog lényét tekintve, a legtökéletesebb lénytől származik. 
Valamely dolgot azonban lényegileg létrehozni annyi, mint 
teremteni. Tehát minden dolgot a legfőbb lény semmiből hozott 
létre, teremtett.3 

1 I. S. Theol. 45. a. 2. 2 I. S. Theol. 44. a. 1. 
3 S. II. d. 1. qu. 1. a. 2. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 4 
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3. A képesség és ténylegesség közt az a különbség, hogy 
egy és ugyanazon dologban, amely néha képesség, néha tény-
legesség állapotában van, j'óllehet időben előbb van a képesség, 
mint a ténylegesség, mégis egyszerűen és közönségesen a tény-
legességnek kell előbb lennie, mivel a képesség csakis tény-
legesség által jöhet ténylegesség állapotába. De az anyag képes-
ségállapotában lévő lény. Tehát szükséges, hogy Isten, aki első 
és tiszta ténylegesség, egyszerűen előbb legyen és ennek követ-
keztében a világnak oka. Tehát cselekvésének semmiféle anyag 
nem tételeztetik fel előre.1 

Szent Tamás többi a C. gent., quaest. disp. de Potentia és 
az Opuscula-ban más formában előforduló bizonyítékai az előb-
biekre vezethetők vissza. Ily módon a világ teremtése nemcsak 
hittétel, hanem demonstrative bizonyítható is. Ezáltal szent Tamás 
a régi bölcselőknek a teremtetlen, okozatlan anyagról szóló 
tanát megdöntötte, bár másrészt mentegette őket, mivel ők a 
világ keletkezését az egyes, közönséges dolgok létrejöttének 
módja szerint ítélték meg, nem pedig az általános ok eredmé-
nyéből, amely nemcsak alakot ad, hanem az anyagot az alakkal 
együtt hozza létre. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 
(Folytatása következik.) 

AZ EMBERI ÉSZ K Ü Z D E L M E A PARÁNYI 
ÉLŐLÉNYEKKEL. 

AKUTATÓ emberi elme a legutóbbi ötven évben, a legtöbb 
munkát a szabadszemmel nem látható élőszervezetek meg-

ismerésére fordította. A mikrobák megismerésére fordított, majd-
nem hihetetlenül sok fáradozás oka kettős: 1. a természet leg-
érdekesebb titkának, az élet mivoltának alapszervezeteiben való 
megismerése ; 2. a káros hatású parányi élőlények elleni védekezés. 

Az ú. n. «természettudományos világszemlélet» túlbuzgó 
hívei a fejlődéstan alaptételére hivatkozva vallják, hogy az élő-
szervezetek származásfájának legmélyebb hajszálgyökereit az élet-
telen anyagból termődött «egyszerű» egysejtű lények alkotják. 
Érthető, hogy a titkokat fürkésző ész mikroszkóppal keresi a 

' II. C. g. 16. 

\ 

I 

\ 
1 
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származásfa hajszálgyökereit s kutatja az élő- és élettelen közti 
kapcsokat. 

Már az ókorban is tanította néhány mélyebbrelátó természet-
ismerő, hogy bizonyos ragályos betegségeket láthatatlan apró 
«férgek» terjesztenek. Leeuwenhoek 1675-ben fedezte fel s raj-
zolta le a baktériumokat; mit sem csodálkozhatunk azon, hogy 
már a következő évben egy angol szerző ajánlotta, hogy járvá-
nyos betegségek alkalmával trombitaszóval, dobszóval s ágyú-
dörgéssel riasszák el a levegőben levő betegségokozó állatká-
kat. Érthető, hogy az emberiség minden korszakban kereste a 
járványok okát s mivel nem láthatta ezt, hát sokszor botorul és 
babonásan védekezett. Kétségtelenül: az oknyomozó történelem 
egyik legérdekesebb fejezetét írná meg az, aki pragmatikus 
módszerrel kimutatná, hogy pl. a középkorban ázsia- és európa-
szerte rettenetesen pusztító járványos betegségek minő hatással 
voltak az elmélyedő világnézlet kifejlesztésére és népszerű-
sítésére.1 

Mióta az ember egészségének legnagyobb ellenségeit az 
apró élőlényekben felismerte, azóta a tudás minden eszközével 
küzd ellenük oly kitartássál és oly nagy eredménnyel, mely felülmúl 
minden más eddig elért természettudományi eredményt. 

Általában elfogadott vélemény az, hogy a baktériumokat 
biztos felismeréssel elsőnek a holland posztókereskedési köny-
velő, Leeuwenhoek észlelte 1675-ben a magakészítette nagyítójá-
val; ugyanő a baktériumokat lerajzolta s ezzel a «mikrografia 
atyja» lett. Ezóta különöseossérdekelte a kutató elmét a mikroszkópi 
élőlények világa. A mulr század nyolcvanas évei óta pedig szinte 
hihetetlen tökéletességre emelkedett a természettudományok leg-
szebb és bizonyára leghasznosabb ága: a mikroszkópi élettan. 

A mikroszkópi látótérben nyilvánvalóvá lett a parányi élő-
lényeknek nem sejtett sokfélesége. Eddig csak a baktériumok-
nak kb. 2000 faja ismeretes. Újabban kitűnt, hogy ultramikroszkóp-
pal sem látható, de szűrhető apró lények sokfélesége tetézi a 
baktériumok sok fajait. Bebizonyult, hogy a baktériumok s egyéb 
apró élőlények jelentékeny csoportja az emberi s állati szerve-
zetre kártékony. Érthető, hogy a keresztény bölcseletben járatlan 
emberek, a kártékony mikrobák sokaságát megismerve, meg-

1 A járványok történetéről részletesebben : Rigler, Közegészségtan és 
fertőző betegségek című (1910) könyvben. 

4* 
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döbbentek a fertőző betegségnek, járványos bajoknak, a rothadás-
nak és piszoknak emez okozóitól. A régi sötétenlátók szerint 
a pesszimizmus koronatanuja a halál, a modernek szerint pedig 
a halált okozó mikrobák. Hiszen — mondják a sötétvilág-
nézetűek — a baktériumok milliárdjait hordja a tavaszi fuvalom, 
azok hullanak a lágyfehér hópelyhekben, azok csergedeznek a 
csermely kristályvizében, azokat leheli az ózondús erdő; így a 
kórtokozó baktériumok s egyéb káros mikrobák miatt: a maga-
sabbrendű szervezetek mintegy méregbe áztatottan tengődnek. 
Ártatlanok szenvednek miattuk; nézzétek meg a vérbajos anya 
újszülött csecsemőjét, szervezetében nyüzsög a sok milliárd 
vérbaj-baktérium (Spirochaeta paliida). A történelemben a fer-
tőző bajok járványos pusztításai: gyászkeretbe irott rémes epi-
zódok, melyek igazolják, hogy az emberiség ősidők óta fertőzött 
vizet iszik, mérgezett ételeket eszik. így mondható, hogy mérges 
mikrobákból képződik legtöbbször az a fonál, melyen fejünk 
fölött a halál Damokles-kardja függ s nem tudjuk, mely pilla-
natban szakad reánk. 

A túlzó sötétenlátással szemben a valóság az, hogy a mo-
dern mikrobiológia a maga nagyszerűen megszerkesztett mű-
szereivel és elmés kutatásmódjaival, valamint szédítően nagy 
legújabb irodalmával: akaratlanul is rámutatott arra a Szentírás-
ban is kifejezett tényre, hogy az ember a földi életben «sötét-
ben és a halál árnyékában» kuporog, de eszével segíthet 
önmagán. 

A természettudományok közt a mikrobiológia nemcsak 
leghasznosabb, hanem legszebb tudományági Mondani szokták, 
hogy a száraz mathezisnak is van költészete, a számoknak is 
lehetnek rajongói. De a szemmellátható, meglepően sokféle 
szépség és célszerű berendezettség, a «splendor ordinis» oly 
megkapóan és elvitázhatatlanul sehol sem tárul elénk, mint az 
apró élőlényeknek mikroszkóppal való szemlélésekor. 

Tizenöt év óta folytatott mikroszkópi megfigyeléseim köz-
ben mélyen meggyőződtem arról, hogy az arisztotelesi és keresz-
tény (scholasticus) bölcselet világítása mellett a mikroszkópi 
látótér: az Istenhez vezető lelkiolvasmány-könyv megannyi lapja. 
Vallom, ha az «Isten trubadurja» assziszii szent Ferenc a mikro-
szkópi lények világát ismerte volna, a parányi lényekben nyilvá-
nuló isteni bölcseség végtelenségéről még szebb zsoltárt énekelt 
volna, mint aminő az általa szerzett himnusz a Naphoz. Mert a 
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mikroszkópi lények világa mélyebb, mint a csillagos ég mély-
sége. Prohászka püspök a bölcselet mélységmérőjével egyszer 
megmérte, hogy «mekkora mélység az üres madárfészek» ; bizo-
nyára még sziporkázóbb gondolatsorokat irna, ha a mikroszkópi 
függőcsepp mélységét leirná. 

A kiváló élettantudós, Graber Vitus az amoeba mozgásai-
ról tárgyalva így irt: «Meg kell vallanunk, hogy ez a tünemény 
nagyon csodálatos s ha a teljes igazságot be akarjuk vallani, 
azt kell mondanunk, hogy az amoeba protoplazmarészecskéinek 
ide s oda való mozgása nehezebben érthető meg, mint a csilla-
gok járása».1 Ugyanez áll minden mozgó baktériumra is. A hír-
neves katholikus bölcselkedő, Gutberlet Konstantin is azt vallja, 
hogy az élőszervezeteknél uralkodó célszerűséghez arányítva: az 
egész anyagi világ, a legművészibb csillagrendszerek csak egy-
szerű valóságok. Egyetlen élősejt művésziesebben épült, cél-
szerűbben szervezett, mint bármely naprendszer és nehezebben 
állítható elő, mint az egész csillagos ég.2 

Az apró élőlények életjelenségeit figyelve, az immanens 
célszerűségi tények oly sokaságát láthatjuk, hogy ezek érdem-
leges leirása vaskos könyv terjedelmét igényelné. Ugyanezek a 
mikroszkóppal szemlélhető életjelenségek feltárják az áthidal-
hatatlan szakadékot az élő és élettelen valók közt. De bizonyít-
ják azt is, hogy az ismert mikroszkópi élőlényekből nem lesz 
magasabbrendű szervezet; merő költészet tehát «A bacillustól a 
majomemberig» bölschei könyvcím. 

A mikrobiológiai ismereteknek a természetbölcselet terén 
ma már nélkülözhetetlen szerep jut. Sőt amint a metafizikai 
bölcselkedés alapja az ismerettan, vagyis bizonyságszerzés arról, 
hogy az ész mit képes egyáltalán megismerni, — úgy az élő-
szervezetekről szóló bölcselet alaptárgyai a mikroszkópi és ultra-
mikroszkópi kicsiny élőszervezetek. Az élettani bölcselet és a 
fiziológiai kutatások előterébe logikai szükségszerűséggel jutot-
tak a mikrobák és a sejtek. 

Igaz, hogy a mikrobiológia az ultramikroszkópi parányi-
ságú élőlényeknek csak létezéséről tud, de azok természetét még 
alig ismeri; pl. a bakteriophag szűrhető lények mivoltáról csak 
mostanában kezd vitatkozni, mégis e lények titokzatossága a 

1 Qraber: Az állatok mechanikai műszerei. 1895. 218. I. 
2 Konst. Outberiet : Der Kosmos. 1908. 212. 



54 HAJÓS JÓZSEF 

mikrobiológia művelőit továbbkutatásra serkenti. E kutatás köz-
ben eszmék tisztázódnak és még nem ismert exakt igazságok 
tárulnak fel. 

A mikrobiológiai kutatások eredményeinek bölcseleti fel-
dolgozása hitvédelmi szempontból is nagyfontosságú, mert képes 
élesebben meghúzni az élő s élettelen közti sokat vitatott határ-
vonalat. Sőt a mai mikrobiológia bölcselete ex akt bizonyítékot 
ad az anyagelviség ellen, midőn rámutat ama tényre, hogy a 
legapróbb élőlény is oly életjelenségeket mutat, melyek merő 
fizikai és vegyi jelenségek fölött állnak, kolloidvegytannal és 
radiologiai magyarázattal meg nem érthetők. 

Tíz évvel ezelőtt is még gyakran emlegették, hogy a 
l^lloidvegytan fejlődése teljesen megmagyarázza majd az élet 
titkát. A valóság pedig az, hogy a kolloidvegytan a legutóbbi 
években is a sejtélet újabb titkait fedezte fel. Zechmeister a 
kolloidvegytan élettani alkalmazásáról minap értekezve, a tudo-
mány komolyságához illő nyíltsággal vallja: a A sejt életjelen-
ségei kibogozhatatlanul bonyolult természetűek. Távol attól, 
hogy e folyamatokat pontosabban elemezhessük, egészen távol 
még a reménytől is, hogy őket valaha reprodukálni birjuk, négy 
pontba foglalhatjuk össze jelenlegi ismereteinket a sejt belső 
életéről».' Hasonlóan ír Wo. Ostwald a kolloidvegytan világ-
hírű ismerője.2 

Meggyőződésem az, hogy a rideg anyagelvi és a lelketvalló 
világnézet közti, ősidők óta álló küzdelem a mikrobiológia terén 
dől el, még pedig a vitaiizmus javára. A mikroszkóp igazolja, 
hogy a sejtkicsinységű élőszervezetben is oly jelenségek nyilvá-
nulnak, melyeket csak valamilyen anyagfeletti életelv, mirit ele-
venítő, célravezető ható létesít, felhasználva és irányítva a szer-
vezet anyagának fizikai és vegyi erőit. — Ezért is örvendetes 
tény, hogy a modern gyógyászat sejt-kórtan ; a modern boncolás-
tan mikroszkőpi-anatómM, mely nem éri be a szövetek és izmok 
szálainak szétszedésével, hanem a szervezet sejtjeit mikroszkópon 
vizsgálja. A mikroszkópi boncolástan tárja fel a szervezet imma-
nens célszerűségének legmeggyőzőbb tényeit. 

* * * 

1 Természettudományi Közlöny. 1925. 56. 
1 Wo. Ostwald: Grundriss der Kolloidchemie. 1921. 170. 
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Az emberi elme a kórtokozó apró élőlények elleni küz-
delmet annál több sikerrel folytathatja, minél inkább megismeri 
azok természetét. Nyilvánvaló, hogy az apró élőlények elleni 
küzdelmet épen élő mivoltuk és ezzel járó változékonyságuk 
nehezíti meg. Az élettelen mérges, ártalmas anyagok hatását 
sokkal könnyebben elkerülhetjük. 

Válaszolnunk kell arra a kérdésre : minő lények a bakté-
riumok, hol van rendszertani helyük és valóban élőlények-e ? 

Eme kérdésekre az élettudomány mai művelői nagyon 
ellentétes válaszokat adnak; ami érhető is, mert hiszen e kérdé-
sek az élettudomány legnagyobb titkait feszegetik. 

Mikroszkópos megfigyeléseimre és a szakirodalomban olvas-
ható ellentétes nézetekre hivatkozva, merem állítani, hogy a 
baktériumok állati vagy növényi mivoltát és rendszertani helyét 
feltétlen érvénnyel meghatározni ma még lehetetlen. A baktériumok 
természetrajzát a reájuk fordított rengeteg kutatás dacára sem 
ismeri teljesen a mai tudomány. A betegségeket okozó szűrhető, 
ultramikroszkópi parányi lényekről még kevesebbet tudunk, de 
élő mivoltuk nagyon valószínű. 

Általánosan elfogadott vélemény az, hogy a baktériumok 
a növény- és állatvilág közt összekötő kapcsot alkotnak, úgy-
mint a nyálkagombák és az ostoros véglények. Sokféle baktérium 
önállóan mozog ; a mikroszkópi látótérben egyesek ostorszerű 
fonalukkal mozognak, mások kígyózó mozgással, ismét mások 
bukfencszerű mozgással mászkálnak vagy rohannak. Viszont 
többféle baktérium mozdulatlanul áll a mikroszkópi látótérben. 
A baktériumokban nincs chlorophyll; csak néhány faj egyedeiben 
látható chlorophyllhez hasonló anyag. A baktériumok legtöbbje 
szervetlen anyagokat nem képes szervesekké átalakítani, hanem kész 
állati vagy növényi szerves anyagokkal táplálkoznak. Viszont például 
a nitrifikáló baktériumok a nitrogént a levegőből is asszimilálhatják. 

Fischer a baktériumok legközelebbi rokonait a Volvocineák-
nak nevezett chlorophyllnélküli, legalsóbbrendű algák közé tartozó 
élőszervezetekben látja. Többen a kék algákat vélik a baktériumok 
legközelebbi rokonainak, de e véleményt gyengíti az a tény, 
hogy a kék algák nyitott sejtmagos lények, melyek osztódását 
sejtmagjuk fonalas magoszlása (mitózis) vezeti be; a kék algák 
chlorophylles növények, melyek — mint Tuzson írja «Rendszeres 
növénytan»-ában (1911. 84. 1.) — a baktériumoknak oly kevéssé 
rokonai, mint a többi egysejtű alsóbbrendű növények. Fischer 
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és mások tagadták a kék algák sejtmagos összetételét, de 
Baumgärtl legújabb vizsgálódásai révén nagyon valószínű, 
hogy a kék algáknak nyitott sejtmagjuk van.i 

A baktériumokat hasadó gombáknak szokták nevezni, mert 
főleg oszlással szaporodnak, nincs növényzöldjük és kész szerves 
anyagokkal táplálkoznak, mint a gombák. Most azonban már két-
ségtelen, hogy sok baktériumfaj spóraképzéssel is szaporodik, sőt 
a spórák magasfokú ellenállóképességét alkalmazzák a fertőtlenítő-
szerek hatékonyságának kipróbálására,2 már harminc év óta. 

íme, a baktériumok titokzatos mivolta is igazolja a nagy 
rendszerező Linne ama mondását: «natura in minimis maxima!» 
de igazolja az ő közismert másik mondását is: «Ea quae scimus, 
sunt pars minor eorum, quae ignoramus». 

A baktériumok is igazolják, hogy az élet oly titokzatos való-
ság, melynek minden jelenségét és lényét nem lehet feltétlenül 
biztosan meghatározni és rendszerbe skatulyázni. Minél mélyebbre 
hatolunk az élet titkainak kutatásába, annál inkább meggyőző-
dünk emez igazságról, melyet már 1828-ban Bory de St. Vincent 
így írt: «A természettudományokban a tanulmányozás könnyíté-
sére elfogadott: országokra, rendekre, osztályokra, sőt nemekre 
való összes beosztás többé-kevésbbé önkényes. Ha a típusoknak 
tartott tárgyakat tekintjük, igaz, hogy megkülönböztető jegyeik 
első pillanatra meglepnek, de meglepnek egyszersmind azon 
árnyalatok is, melyek a határokon szétmosódnak. A legjellemzőbbek 
az egyiknek a másikhoz való átmenetével végződnek. Az emlékező-
tehetség segítségére képzelt határvonalakat vontak, melyeket a ter-
mészet maga nem emelt ki, miként nem vont határvonalakat ama 
különböző szalagok között sem, melyek a szivárványt alkotják».3 

1 Hartmann : Allgemeine Biologie. 1925. 78. 
2 A lépfene bacillusának spóráit selyemszálra szárítják, utána fertőtlenítő 

anyagba helyezik, innét steril tápanyagba ojtják. Ha a spórákat a fertőtlenítő-
anyag elpusztította, akkor a táptalajon nem képződnek lépfenéstelepek. 
A lépfenespórás selyemszál készítése példa arra, hogy a modern bakterio-
lógia mily elmés és fárasztó módszereket alkalmaz. Burgonya felszínén 
vagy agar-agaron tenyésztett lépfene (anthrax) bacillusok testhó'mtrsék mellett 
36 óra múlva spórákat termelnek, erről fűggőcseppben mikroszkóppal meg-
győződnek. Most a tenyészet felszínét kis késsel óvatosan lekaparják, steril 
desztillált vízzel összekeverik s az így nyert szürkésfehér pépbe az előzően 
meleg által csirátlanított selyemszálakat beáztatják, majd steril üveglapra sorba 
helyezve megszárítják s bura alatt őrzik. Kaiser: Bakteriológia. 1899. 126. 

J Idézve: Entz, Tanulmányok a véglények köréből. 1888. 44. 
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A spirochaeta baktériumokat R. Hertwig még 1910-ben is 
az ostoros állatkák közé sorozta.1 

A baktériumok több faja bizonyságul szolgál az élőszerve-
zetek átalakuló képességére vonatkozóan. 

Hazánkban már Babes Viktor; aki a budapesti egyetemen 
a kórbonctan tanára és kiváló bakteriológus volt, 1886-ban meg-
jelent könyvében,Zopf e's Naegeli vizsgálataira hivatkozva állítja : 
«bizonyosnak látszik, hogy különböző baktérium-alakok mester-
séges tenyésztések által egymásba átmehetnek». Saját megfigye-
léseire hivatkozva írja: «így kimutattam, hogy a cholerára jel-
lemző baktérium : mákszem, comma, pörge, alig hajlott és csavar 
alakú hosszú fonalok alakjában tenyészthető, hogy vastagsága, 
festhetősége és belső szerkezete különböző lehet s hogy végre 
elfajulási terményei gömbölyű mikrokokkuszok vagy hólyagok 
alakját mutatják».2 

Tény, hogy némely baktériumfajok különféle tenyésztő-
talajon jelentékenyen eltérő alakkal fejlődnek; pl. a pestis bacillusa 
ágáron tenyésztve vékony coccobacillus alakokat ölt, míg húsleves-
tenyészetben zömök legömbölyített pálcikákhoz hasonlít. Emez 
alaki változások nem tévesztendők össze a baktériumsejtek azon 
alaki változékonyságával, melyet az ozmozis-nyomás változása 
okoz (plasmolysis és plasmoptysis). Az alaki változékonyság 
némely baktériumfajnak jellegző tulajdonsága, mely ugyanazon 
tenyészetben fejlődött, ugyanazonfajú egyedek különböző példá-
nyain mutatkozik, pl. a diftéria és a Bacillus prodigiosus válto-
zatai. Némely baktériumfaj nyúlványokat és elágazásokat fejleszt. 
Alaki különbségek ugyanazon baktériumfaj különböző törzsein is 
gyakoriak. Mindezek nem kóros vagy degenerációs alakok, hanem 
életerősek. 

A baktériumok alkalmazkodó képessége nagyfokú. Kitűnt 
pl., hogy Dubard haltuberkulózis-bacillusa a hal szervezetéhez 
alkalmazkodott emberi gümőbacillus, 22—27 C° legkedvezőbb 
és 10 C° legalacsonyabb hőmérséklettel; de több hónapon át való 
fokozatos melegítéssel visszaszoktatható emberi hőmérsékleten 
(37—42 C°) való tenyészésre.3 

A baktériumok ugyanazon fajú egyedeinek alaki és élettani 

1 R. Hertwig: Allgemeine Zoologie. 1910. 188. 
2 Babes: I. m. 7. 1. 
3 Aujeszky: Általános bakteriológia. 1924. 105. 
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eltérései gyakran megnehezítik a meghatározást, mint ez a kolera 
vibrióján és a lépfene bacillusán sokszor előfordul. Az alaki vál-
tozás mellett felléphet az önálló mozgás elvesztése a csillangós 
ostor levetése által ; a spóraképzés elhagyása ; a színesítő anya-
gok termelésének megszüntetése; a megbetegítő hatás meg-
változása. 

Szerzett tulajdonságokat a baktériumok átörökölni is képe-
sek. A gümőkór (tuberculosis) bacillusa bizonyság az egyfajú 
baktériumok sokféle változata (variatio) mellett, pl. az ember, 
a szarvasmarha, a madarak, halak és hüllők gümőbacillusa. A vál-
tozó életviszonyokkal kapcsolatosan egyik fajváltozat ugyanazon 
baktérium másik változatává alakulhat, pl.. az emlősök gümő-
bacillusából madárgümőbacillus válhatik. 

Természetbölcseleti szempontból figyelemreméltó Aujeszky 
által is elismert eme vélemény: «A betegséget okozó baktériu-
mok eredetileg mind ártalmatlan mikróbiumok voltak és csak 
az idők folyamán, más élőszervezetekhez való lassú alkalmaz-
kodás útján alakultak át veszedelmes élősködőkké; minthogy 
továbbá egyes, az egészségre közönségesen ártalmatlan baktériu-
mokat (B. prodigiosus, B. subtilis, B. megatherium stb.) is 
sikerült mesterséges úton annyira megváltoztatni, hogy meleg-
vérű állatokat meg is betegíthetnek, nem zárható ki annak 
lehetősége, hogy az idők folyamán a baktériumok variációja, 
illetőleg mutációja révén új fertőző betegségek is keletkeznek».1 

Másutt pedig Aujeszky így ír: «Úgy látszik, hogy a baktériumok 
variálása még sok meglepetést fog okozni és lehetséges az is, 
hogy az e téren folytatott további vizsgálatok a baktérium fajok 
számát is csökkenteni fogják és esetleg ki fog derülni, hogy az 
eddig ismert körülbelül 1500 baktériumfaj igazában nem is annyi, 
hanem kevesebb, mert varietásokat is külön baktériumfajoknak 
tekintettek».2 

A baktériumok változó-átalakuló képességéből érthető, hogy 
időnkint oly természetű fertőzőbetegségek lépnek fel, melyek 
okozója ismeretlen, vagy az ismert kórtokozó által fejlesztett 
betegségtünetek újszerűek.3 Pl. az újabb orvosi tapasztalat szerint: 
a tifusz ma más tünetekkel zajlik le, mint régen. Az úgynevezett 

1 Aujeszky Aladár: Általános bakteriológia. 1924. 157. I. 
3 Aujeszky: A baktériumok természetrajza. 1912. 485. 1. 
3 Kruse :• Allgemeine Mikrobiologie. 1916. 1157. 
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spanyolbetegség és a legújabban a fővárosunkban fellépett és 
országszerte terjedt «náthaláz» : szintén ismeretlen mikrobák által 
okozott bajok. Minap jelentették a napilapok, hogy Amerikában 
(Chikago) egy eddig ismeretlen járvány pusztít, mely sok ember-
halált okoz. 

A származástan túlzó hívei a mikroszkópi apró élőlények-
ben — melyeket Haeckel protisták-nak nevezett — látják az élő 
és élettelen anyag közti átmenetet. Szerintük: minden anyag él, 
csak életjelenségeik különbözők. Az élettelennek mondott szer-
vetlen anyag a «monerák»-ban lép fel láthatóan élőlényként. 
A monerák csoportjához sorolhatók az egyszerű baktériumok is, 
ezeken át halad a fokozatos fejlődés menete «Ű bacillustól a 
majomemberig», kezdve a kozmikus ködfolttól, mely örök és 
önmagától való. Isten és teremtés: «tudománytalan feltevés» — 
a vallástagadó egyelvűek szerint. 

Haeckel népszerű moner-tanát a mikrobiológia végérvénye-
sen megcáfolta; de a mindentelevenítés-i&n, mely az élő és élet-
telen anyag folytonosságát hirdeti, ez most is népszerű. 

Schäfer edinburgi egyetemi tanár, egyik elnöki megnyitó 
beszédében hangoztatta, hogy «vissza kell utasítanunk minden 
olyan magyarázatot, mely az élet első keletkezésénél természet-
feletti hatásokat szerepeltet, mert az ilyen magyarázatoknak nincs 
tudományos alapja». Az élet a fejlődés terméke; az élettelen 
anyag nem hirtelen változott át élővé, hanem fokozatosan. Tehát 
ahelyett, hogy a légüresen zárt lombikban kifejlődött élőszerve-
zetekre vadásznánk, helyesebb volna az anyagokat természetes 
feltételeik közt tanulmányozni, így megtalálnék az átmeneteket 
az élő és nem élő közt. Az élet ősi eredeténél az átmeneti anyag 
és a belőle fejlődő élő anyag valószínűleg ultramikroszkópi 
részek alakjában nyilvánult.1 Hasonló életmagyarázatot olvasunk 
Le Dantec-nek az élettan bölcselete című magyarra lefordított 
könyvében, melyben kijelenti, hogy a kolloidokra vonatkozó 
ismeretek fejlődésével, módszeres vegyelemzés révén a sejtgyár-
tás megvalósul; de a protoplasma összetevése haszontalan 
ismerettöblet, mert «az újabban szerzet ismeretekkel a világos 
elmének nincs szüksége arra, hogy szemeláttára készüljön a 
protoplasma, úgyis meg van győződve, hogy semmiféle lényeges 

1 Schäfer értekezése magyarul : Pótfüzetek a Természettud. Közlöny 
1913. 114. 
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különbség, semmiféle abszolút nemfolytonosság sem áll fenn 
élő és élettelen anyagok között.1 Szerinte az élőlény mozgásai 
vegyi visszahatások és osmotikus kicserélődések folyománya; 
legelterjedtebb tévedés, hogy az élet jellegzője az önkényes 
mozgás. Paulsen szerint az élő s élettelen testek közt nincs 
különbség; a mindentlelkesítés tanát ismeretelméleti alapon is 
igyekszik igazolni.2 

A mindentlelkesítés tanát olvassuk France újabb műveiben 
is; hasonló életmagyarázatot találunk Kraepelin és Kämmerer 
modern élettani könyveiben. Kammerer túlzóan bízik a tapasz-
talati megismerés jövendő tökéletesedésében, olyannyira, hogy 
lehetségesnek mondja, hogy az embernek ezerévek múlva új 
érzékszerve fejlődik, mellyel az eddig rejtett dolgokat kifürkész-
heti. Hangsúlyozza: sok nincs még kikutatva, de misem kikutat-
hatatlan.3 

E rövid értekezés keretében nincs terünk ahhoz, meg nem 
is lehet célunk, hogy az élő és élettelen közti tényleges különb-
ségeket a természetbölcselet érveivel felsoroljuk. (Az érdeklődő 
megtalálhatja emez érveket « Az élet titkaiból» című könyvem 
— 1921 — első részében.) Itt csak a mikroszkóp által észlelhető 
lényeges különbségekre utalok. 

A legegyszerűbb élőszervezet, mely átmenet volna az élő-
höz az élettelen kristálytól — Haeckel és követői szerint — a 
monera, mely mint görög neve is jelzi ( = egyszerű): szervezet-
nélküli, sejtmagot nélkülöző, alaktalan, egynemű anyagból való 
plasmatömeg, mely csak vegyi összetétele révén végez életmű-
ködést, mely az élettelen anyag katalysiséhez hasonló. A monerák 
és kristályok közt lényeges szerkezeti különbség nincs. 

Eme bizonyíthatatlan állítással és elmélettel szemben a való-
ság az, hogy az újabb mikrobiológiai kutatások révén kétség-
telenné vált, hogy Haeckel-féle egyszerű élőplasma nincs! Min-
den ismert élőlény a természetben sejtes szerkezetű. A sejt pedig, 
ha sejtmagnélküli is, mégis bonyolult szerkezetű és összetételű 
való. Egyszerű monerákra tudományos színezettel csak a mikro-
biológia kezdetleges szakában lehetett komolyan hivatkozni. Ma 
már az anyagfeletti életelvnek olyan ellenfele is, mint Kraepelint 

1 Le Dan tec : A biológiai filozófia elemei. 1910. 200. 
2 Paulsen: Einleitung in die Philosophie. 1892. 103. 
J Kammerer : Allgemeine Biologie. 1920—6. 
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elismerik, hogy a magnélküli monerák száma mindinkább keves-
bedik és kérdés, vájjon egyáltalán léteznek-e! A baktériumokban 
még nem sikerült magot találni, a sejtmag anyaga itt apró 
szemcsék alakjában van szétszórva. Az újabb optikai segédesz-
közök és festőmódszerek által mindig több apró élőlényben 
fedezik fel a sejtmagot, i Ezt a véleményt Kraepelin 1920-ban 
írta; ma már ez is elévült, mert azóta sikerült némely baktériu-
mok spórpjában is a sejtmagot észlelni, vagy azelőtt sejtmag-
nélkülinek vélt baktériumok plasmájában apró szemcséket, úgy-
nevezett chromidialmagvacskákat találni. Fischer még a baktériu-
mok sejtmagnélküliségét tanította; tévedését az újabb kutatások 
kimutatták. 

Vejdowsky ugyanis a bacterium gemmari-n, mely egy apró 
bolharák bensejében él, kimutatta, hogy benne valóságos, osztó-
dásraképes mag van. Többen kétségbevonták Vejdowsky meg-
figyelésének értékét és az említett sejtmagvas baktériumot élesztő-
sejtnek mondották. Később azonban Meier a sejtmagszerű kép-
ződményt kimutatta valóságos baktériumokban is, minők: a ba-
cillus asterosporus, bacillus tumescens, bacillus amylobacter, mely 
utóbbinak forró vízben rögzített plazmájában 2500-szoros nagyítás 
mellett a spóra magva jól megkülönböztethető. Swellengrebelt 
Guilliermond, Dobell és mások többféle baktériumplazmában háló-
szerűén elhelyezett, szétszórt magrészecskét találtak. 

Az imént említett tényekre való tekintettel a kiváló élettan-
tudós, Max Hartmann, berlini egyetemi tanár az ő «Allgemeine 
Biologie» című, idén megjelent nagy művében állítja, hogy azok 
véleménye, akik a baktériumokat és kék-algákat sejtmagvas lények-
nek mondják, sokkal indokoltabb, mint az a régi nézet, mely eme 
szervezeteket primitiv, magnélküli sejteknek látta.2 

Itt egy természetbölcseleti szempontból fontos tényre kell 
utalnom. Ugyanis: valamely lény élő természetét nem az hatá-
rozza meg, hogy van-e sejtmagva, hanem az, hogy végez-e való-
ságos életműködéseket ! Már pedig az újabb kísérleti élettan sok-
szorosan igazolta, hogy sejtmagjuktól megfosztott egysejtű lények 
képesek valóságos életműködéseket végezni, sőt önmagukat regene-
rálni. Ha a baktériumok valóban sejtmagnélküli lények volnának, 
élő mivoltukat akkor sem tagadhatnók, ^mert a sejtmagnélküli 

1 Kraepelin : Einführung in die Biologie. 1919. 5. 
2 Hartmann: Allgemeine Biologie. 1925. 79. 



62 HAJÓS J Ó Z S E F 

protoplasma életműködéseket végez és e plasma szerkezete oly 
bonyolult, hogy minőségét eddig csak elméletekkel magyarázzák. 
A sejttan kiváló ismerője, Lenhossék Mihály tanár így ír: «A sejt 
valódi kis elemi szervezet, szerveződésben egysége az életnek ; . . . 
ennél kisebb élő, önálló egység nincs; újabb vizsgálatok nyomán, 
még a szerveződés határán álló lényegeket, a baktériumokat is 
sejteknek foghatjuk fel».i Ma már tarthatatlan Altmann (1890) 
granulum-elmélete, mely szerint az életegységnek a sejtnél ala-
csonyabb fokú valóságai is léteznek: a sejt granulumai; ezek a 
tulajdonképeni elemi szervezetek, az ú. n. bioblasztok, minők a 
baktériumok is! Az igazi sejt a bioblasztok kolóniája. Altmann 
emez elméletét a világhírű szerviélettantudós, Verworn is meg-
cáfolta ; lia a granulumokat, vagy a sejtben levő egyéb részeket 
elemi szervezetnek tartjuk, akkor ugyanilyen következetességgel a 
sejtben levő szénsavat, vagy bármelyik atomot elemi szervezet-
nek nevezhetők. A sejt marad a legalsóbb fokú élőegyed — írta 
Verworn — a sejt az elemi szervezet !2 

Az élősejt eleven mivoltát nem a sejtmag, sem a sejt mérete 
határozza meg. A sejtek mérete nagyon különböző. Átlagos nagy-
ságuk 10—30 mikron, ezért legtöbb sejt csak 3—400-szoros nagyí-
tással látható. Imeretes, hogy az emberi szervezetben vannak igen 
hosszú, de mikroszkópi vékonyságú sejtek, pl. egy méternél liosz-
szabb idegsejtek (neuron) és 15 cm hosszú sejtek a harántcsikos 
izomrostokban. A sejtek mérete tehát nem döntő tényező a sejt 
élő mivoltának meghatározásánál. Lehet, hogy az optikai mű-
szerek tökéletesítése révén az ultramikroszkópi szűrhető ragályt-
okozó lények sejtes mivolta láthatóvá lesz. Mivel máris ismerünk 
olyan parányi baktériumokat, melyek a mikroszkópi látótérben 
még észlelhetők, de a szűrőkészüléken á t h a t o l n a k , 3 joggal követ-
keztethetjük, hogy a szűrhető parányi vírusok szintén baktérium-
szerű, de apróbb méretű élőlények.4 Az nem fontos, hogy sejt-

1 Lenhossék: A sejt és a szövetek. 1918. 2. és 4. Hasonlóan vélekedik 
Meyer marburgi egyetemi tanár : Analyse der Zelle című könyvében 1921. 

2 Max Verworn : Allgemeine Physiologie. 1909. 73. 
3 Ilyenek : a sárgaláz, a himlő, a baromfidiftéria, a tyúkpestis, a szarvas-

marhák ragályos tüdőlobjának okozói. 
4 Önként érthető, hogy az ultramikroszkópi élőlények nem lehetnek 

annyira parányiak, hogy bennök a szervezet anyagai el ne férjfenek. Errera 
számítása szerint: a 0-15 mikron nagyságú mikroba 30.000, a 01 mikronos 
10.000, a 0-05 mikronos 1000, a 0 01 mikronos mindössze 10 olyan fehérje-
molekulát tartalmaz, melynek mérete egyezik a szérumalbumin molekulájának 
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mag van-e bennük vagy nincs. Fontos az, hogy van-e az élet-
telen anyagtól lényegesen különböző életjelenségük ? E kérdésre 
a mikrobiológia ma még nem adhat határozott választ, mert 
hiszen az ultramikroszkóp e parányi lények szerkezetét nem tárja 
fel, hanem'inkább csak az általuk elhajlított fénykévét mutatja 
élénken mozgó korong alakjában, de az bizonyos, hogy e parányi 
lények képesek megbetegedéseket okozni. 

Az élőanyag másként viselkedik, mint az élettelen. Az élő-
anyag túlnyomó többsége a szénvegyületek alifás csoportjába 
tartozik. Az élőszervezet az enzimek működését életfolyamataival 
szabályozza, e szabályozási képesség a meghaláskor megszűnik, 
minek eredménye a molekulák szétesése egyszerűbb vegyüle-
tekké. Az élőszervezetek anyagának vegyületeiben a nem részará-
nyos molekulaszerkezet jellemző. Az élőszervezet molekuláiban 
oly érzékeny gyökök vannak, melyek a holt szerves anyagban 
nincsenek. 

A mikroszkóppal szemlélhető legkisebb élősejtnek is más 
szerkezete van, mint az élettelen anyagnak vagy kristálynak 
Hartmann legújabb élettani könyvében közölt baktérium-ábrák 
hűen mutatják a baktérium plasmának sejtszerű, hálós szerkezetét, 
melyet a mikroszkóppal megfelelő festés mellett jól láthatunk. 
Lehet, hogy jövőben sikerül majd tökéletesbbített műszerekkel 
az ultramikroszkópi élőlények hálós szerkezetét megfigyelni. 

Azújabb festőmódszerek mellett márkétségtelenaz.hogy a bak-
tériumok teste nem monerszerű, egyszerű s egynemű plasma, mint 
régebben vélték, hanem bonyolult összetételű és szerkezetű test. 
A baktérium protoplasmáját (entoplasma) sejthártya veszi körül s 
ennek fizikai s vegyi tulajdonsága más mint a protoplasmáé, mely 
anilinnel könnyebben festhető. A baktérium protoplasmájának 

nagyságával. A mikroszkópi rendes látás határa 0*2 mikronnal záródik ; érde-
kes, hogy az ismeri legapróbb élőlények ilyen méretűek. Találóan írja Oreguss 
Pál : «A kolloidkémikus előtt elég gyakori eset, hogy az anyag sorozatos fel-
bomlásakor... az 1 és 0T mikron között egy feltűnő metszet jelentkezik, 
amelyen túl az anyag különös sajátságot vesz fel. A legkisebb élőlények mé-
retei tehát körülbelül arra a területre esnek, hol a kolloidkémia hydrosoljai és 
suspensiói táplálkoznak. Ennek a határterületnek és a lencse oldóképességének 
a találkozása, valamint az élet megszűnése épen ezen a területen valóban 
csodálatba ejti úgy a kolloidkémikust, mint a biológust » (Természettud. Közi. 
1925. 77.) Kiszámították, hogy egy 0 2 mikronos Coccus testében, mely 80% 
víz és 20% száraz anyag, a száraz anyag fele szénatom ; tehát testében kb. 
22 millió szénatom van. 
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, bonyolult szerkezetét igazolja az a tény is, hogy e plasma egyenlőt-
lenül festődik, festetlenül pedig különböző fénytörést mutat. Több-
féle baktérium csak a két végén festődik, közepe festéket nem 
vesz fel (pl. pestis, baromfikolera). Gyakori a szakaszonkint, vagy 
pontszerűen való festődés is '(pl. gümőkór és takonykór bacillu-
sán). Némely baktériumoknál a plasmában levő szemcsék eltérő 
színekkel festődnek; valószínű, hogy e szemcsék a baktérium 
tartalékanyagai. A baktérium protoplasmájában lehetnek üregek 
(vacuolák), oldott erjesztőanyagok és mérgek, valamint spórák is. 

A baktériumprotoplasmát hártyás burok tokszerűen veszi 
körül s e tok védi a baktériumot a szervezet ellenanyagainak 
hatásától, pl. a lépfenebacillus megduzzadt, nyálkás tokja. Cohn 
Nándor 1875-ben észlelte először, hogy némely baktériumoknak 
csillangós nyúlványuk van, melynek vagy melyeknek segélyével 
a baktérium mozog. Némely baktériumon oly sok csillangószál 
van, hogy szőrös hernyóra emlékeztet. 

A spórátképző baktériumok legjellegzetesebb életjelensége 
a spóraképzés, mely folyamatot Anjeszky így ír le (Mühlschlegel 
nyomán): «Az entoplasmában legelőbb is porszemhez hasonló, 
vagy szalagszerű képződmenyek tűnnek fel, melyek egy vagy több 
szemecskévé differenciálódnak ( = chromatin felhalmozódás). Esze-
mecskék azután ismét összeolvadnak az entoplasmával és csak 
azután alakul ki a végleges spóra belülről kifelé haladó folya-
mattal, melynek befejezője a spóra hártyájának kifejlődése. A kész 
spóra hártyája rugalmas ektosporium- és a vastagabb endosporium-
ból áll».1 Egyébként: a spóraképzés folyamata fajok és körül-
mények szerint különböző. A baktériumok csak kedvezőtlen élet-
körülményeik közt fejlesztenek spórát, az élő szervezetben soha, 
mert itt elegendő táplálékot találnak és a saját ártalmas anyag-
cseretermékeiket a gazda-szervezetben kevésbbé érzik. Ha a spóra 
kedvező körülmények közé jut, akkor belőle a baktérium kicsí-
rázik; a spóraburkolat egy irányban kiduzzad, megreped s belőle 
kikel a baktérium. 

A legújabb kutatások eddig említett eredményeiből is nyil-
vánvaló, hogy a baktériumszervezet nem egyszerű (monera)-
plasma, mint régen vélték. De mégha valóban sejtmagnélküli, 
moneraszerű lény volna is, az bizonyos, hogy valóságos élet-
működéseket végez. A bakteriológia alaposan rácáfolt az elimi-

1 Anjeszky: Általános bakteriológia. 1924. 45. 
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náció híveinek azon állítására, hogy az élettudomány fejlődésével 
az életinagyarázatból majd minden biológiai — főleg vitalista 
értelemben vett elem mellőzhető lesz. 

A kiváló élettantudós, Richard Hertwig az egysejtű szerve-
zetekről szóló művében már 1913-ban állította, hogy amíg a 
technika az elég nehezen felismerhető sejtmag kutatásához töké-
letlen volt; addig az egyszerű sejtről szóló vélemény (moner-
tan) használatos volt. Később a monereknek vélt szervezetekben 
egymásután fedezték fel a sejtmagot, a monerek csoportja össze-
szorult. Egységes, egynemű életanyag nincs.1 

A protoplasma magában is élőszervezet, ha sejtmag nincs 
is benne. Teljesen elévült az a vélemény, hogy a magnélküli 
sejtrészek életképtelenek. Rendkívül érdekes eredményekkel vég-
ződött újabb kísérletezések révén kitűnt, hogy a sejtmagtól mes-
terségesen megfosztott (merotomia) plasmarészecskék is sok eset-
ben életben maradnak. Stolz 1910-ben tapasztalta, hogy az 
amoeba proteus magnélküli részecskéi, a sejtmag eltávolítása 
után hosszabb ideig éltek és táplálkoztak. Schultz 1915 ben az 
Astorhiza nevű foraminiferán észlelte, hogy magnélküli plasmája 
oszlással szaporodni képes. Mc. Clendon 1908 ban az Asterias-
petéken észlelte, hogy ama peték, melyekből a sejmagot mes-
terségesen eltávolította, a műtét dacára elég szabályszerűen 
barázdálódtak.2 A merogonia érdekes ténye az, hogy a petének 
magnélküli, levágott plasmájából hírncsirasejttel való terméke-
nyítés után barázdás fejlődés indul meg; főleg alsóbbrendű 
tengeri szervezetek petesejtjein észlelték e jelenséget. A mag-
nélküli plasmák teljes élőmivoltát bizonyítja az a tény is, hogy 
képesek az elvesztett sejtmagot újrafejleszteni. A sejtmag eltűné-
sét és újraképzését Ruzicka 1894-ben észlelte. E folyamatot ellen-
őrizte és részletesen leírta 1913-ban Zacharias, aki megfigyeléseit 
Ascaris-petéken végezte és az egyes mozzanatokat mikroszkópi 
rögzített készítményeken szemléltette. Emez érdekes megfigyelé-
sek révén valószínű, hogy a sejtmag plasmává változhat s viszont 
a plasmából sejtmag képződhetik. Úgy látszik, hogy a sejtmag 
nem más, mint sajátosan rendezett protoplasma, különös vegyi 
állapottal. Ha valamely élőlényről bizonyos, hogy nincs sejt-
magja, ezért nem nevezhető egyszerű plasmatömegnek! 

1 R. Hertwig: Die einzelligen Organismen. 1913. 18. 
2 Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen. 1917. 596. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 5 
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Nem sorolhatjuk itt tovább az egy- és többsejtű élőlénye-
ken műtéti beavatkozással végzett kísérletek meglepően érdekes 
eredményeit, melyek a plasma élőmivoltát bizonyítják. Az érdek-
lődő részletesen olvashatja eme kísérletek módját és eredményeit : 
Dürken göttingeni egyetemi tanárnak «Einführung in die Experi-
mentalzoologie» című kitűnő művében (1919). 

Martonvásár. 
Hajós József. 

(Folytatás következik.) 



Dávid Antal, Bábel e's Assúr. I. Történet. (Szent István 
Könyvek, 32. szám.) Budapest, Szent István-Társulat, 1926. 

Mióta Oiesswein Sándor 1887-ben kiadta «Mizraim és 
Assur tanúsága» című munkáját, mely az assziriologia terén a 
magyar irodalomban úttörő volt, egyes cikkeken kívül alig jelent 
meg magyar nyelven olyan mujika, mely a Mezopotámiában 
évtizedek óta folyamatban levő kutató munkának nagyszerű ered-
ményeit a magyar olvasóközönséggel összefoglaló rendszerben 
megismertette volna. Dávid Antal ezen a hiányon akar segíteni,, 
midőn munkájának legújabban megjelent első kötetében terv-
szerűen és rendszeresen összeállítja a Folyamköz történelére 
vonatkozó, az eseményekkel egykorú történelmi emlékek tanú-
ságait és azokból megrajzolja az emberi műveltség ezen egyik 
elsőrangú gócpontjának történelmét a legrégibb időktől Babi-
lónia pusztulásáig. 

Rövid előszó után (3—6. 1.) szerzőnk Mezopotámia föld-
rajzát, vízrajzát, éghajlatai viszonyait, növény- és állatvilágát, 
népeit és országait, továbbá a Mezopotámiával szomszédos népe-
ket és országokat ismerteti (6—41.1.). A második szakasz Mezo-
potámia történetének nem ékiratos és ékiratos forrásairól szól 
(42—50. 1.). A könyvnek főrésze (51—154. 1.) Mezopotámia tör-
ténétével foglalkozik, sorra véve a Folyamköz őskorát, a sumé-
rok és akkádok harcait, Babilónia kialakulását, a kassi nép elő-
nyomulását, Asszíria előtörését, Bábel és Assúr harcait Előázsia 
hegemóniájáért, végül az új asszír és az új babilon birodalom 
történetét. A könyvet Bábel és Assúr királyainak jegyzékei (155— 
171. 1.) és bő irodalmi tájékoztató (172—179. 1.) zárja be. 

Dávid Antal nagy szorgalommal gyűjtötte össze a tudo-
mányos kutatásnak legújabb eredményeit és ezeket rövid, vilá-
gos, könnyen áttekinthető és valóban élvezetes módon adja elő. 
Mindössze két állításához legyen szabad megjegyzést fűznöm. A 
132. lapon azt állítja, hogy Hizqíja (Ezekiás), Júda királya, «arab 



6 8 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

segítségben» reménykedve szegült ellen Szín-ahé-ríb (Senacherib) 
asszír nagykirálynak. Dávid itt egyes újabb bibliamagyarázók 
(pl. Sanda) véleményét teszi a magáévá, akik a Kir. IV. 19, 9. és 
Iz. 36, 9-ben említett Misraim-ot az arábiai Musur-ral azonosít-
ják. Véleményem szerint nincs okunk eltérni a régibb magya-
rázattól, mely J^israimban itt is Egyiptomot látja. — A 144. lapon 

• pedig azt olvassuk, hogy a babilóniai Kandalánu nevű uralkodó 
«talán nem más, mint Assúr-bán-apli (Assurbanipal) maga.» 
Egy Schröder és Weidner által kiadott szöveg azonban, mely 
a Qala'at-Sergat-ban végzett ásatások alkalmával került nap-
fényre, végleg eldönti a kérdést oly értelemben, hogy Assur-
banipal és Kandalánu (a görög írók KtvrjXàSavoç-a) két különböző 
személy. Az említett szöveg synchronikus kronológiai felsoro-
lása az Asszíria és Babilónia fölött uralkodott királyoknak. A 
jegyzék befejező része így hangzik: «Aäsur országának 82 királya, 
Erisutói, Ilusumma fiától Assur-ban-apliig, Assur-ah-iddinna 
fiáig. Akkadie országának 98 királya, Sumu-la-ilutól Kan-dil-a-
nu-ig». — Ez a felsorolás Assurbanipalt ŐamasSumukin és Kanda-
lánu kortársának, tehát Kandalánutól különböző személynek mondja. 
Egyéb esetekben, ahol ugyanaz a király Asszíria és Babilónia 
fölött uralkodott (Tiglat-pileser, Senacherib, Asarhaddon) a jegy-
zék szerzője a két névoszlopból egyet csinált, pl. «Sin-ache-rib 
Assur és Bábili országok királya.»1 

Dávid az asszír és a babilon neveket mindenütt a magyar 
hangtani törvények szerint írja át, az évszámokat pedig a Neu-
gebauer-Weidner-féle számítás alapján közli. Könyve nem a szak-
tudósok, hanem a művelt nagyközönség számára készült, de igen 
jó szolgálatára lehet a szaktudósoknak is, mert röviden és vilá-
gosan tájékoztatja az olvasót Előázsia ókori történelmének min-
den nevezetesebb mozzanatáról, teljesen a legújabb adatok alap-
ján. Könyve jóval többet nyújt, mint amennyit címe elárul, mert 
Babilónia és Asszíria történetével kapcsolatban elvonul szemünk 
előtt egyszersmind a sumer, akkad, hatti, kassi (kassu), arámi, 
elamita, méd és perzsa nép történelme is. A szerző bár röviden, 
de érinti a bibliával való párhuzamokat is.2 Könyvét melegen 

1 P. Dhorma, La fin de l'empire assyrien d'après un nouveau docu-
ment. Revue Biblique 1924, II. füzet. 224. 1. 

2 Szívesen vettük volna, ha a szerző Hammurabival kapcsolatban leg-
alább megemlítette volna a sokat vitatott kérdést, hogy a régi Bábelnek ez a 
legnagyobb uralkodója azonos-e a Móz. 1.14. fejezetében szereplő Amraphel-lel ? 
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ajánljuk mindazoknak, akik az ókori keleti történelem és annak 
bonyolult kérdései iránt érdeklődnek. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 

Dr. Nagy Dezső Kalocsa-főegyházmegyei áldozópap, lelkész 
Flintben Michigan, Amerika. 1925. 

A csoda mibenléte, szerepe a keresztény tanrendszerben és 
apologiája. Nagy 8-adrét. 120 oldal. 

A csoda kérdése hittudományi szempontból s az egyén 
hitének szempontjából igen fontos és mindig időszerű. Igen 
fontos azért, mert a keresztény vallás Isten természetfölötti azaz 
rendkívüli beszéde az emberekhez az ő küldöttei, a próféták és 
egyszülött Fia által, kiknek isteni küldetésüket természetet meg-
haladó s emberek által észrevehető és felismerhető tetekkel kel-
let bebizonyítaniok. A próféták mind csodákat tettek és jöven-
döltek, a jövendölés is a csoda egyik alakja, az Üdvözítő is nem-
csak hogy csodákat tett, hanem azokra mint az ő isteni külde-
tésének nyilvánvaló bizonyítékaira hivatkozott: «A cselekedetek, 
melyeket én Atyám nevében teszek, bizonyságot tesznek felőlem. 
Ha Atyám tetteit nem cselekszem, ne higyjetek nekem; ha pedig 
cselekszem és ha nekem nem akartok hinni, a tetteknek higy-
jetek». (Ján. 10.) Szent Péter már első prédikációjában Krisztus Urunk 
csodáira hivatkozik: «A názáreti Jézust, az Istentől igazolt férfiút, 
— ki közöttetek Isten ereje által csodákat tett — fölfeszítvén 
megöltétek.» (Ap. Csel. 2.) Péter és János apostolok a jeruzsá-
lemi templom ünnepi kapujánál a születésétől fogva bénát egy 
szóval meggyógyítják, a názáreti Jézus tanának megerősítése 
végett Azért egészen Szentírás-ellenes azoknak az eljárása, akik 
a csodák és jövendölések jelentőségét kicsinyítik vagy épen azokat 
mellőzhetőknek tartják s a kereszténység isteni eredetének bizo-
nyításánál más érvekkel pótolni igyekeznek. Mivel azonban ilye-
nek mindig találkoznak s mivel ezeken kívül sokan a kinyilat-
koztatás tényét bebizonyíthatónak épen azért nem tartják, mert 
szerintük a csoda lehetetlen vagy fel nem ismerhető, azért mindig 
időszerű a csoda kérdésének tárgyalása. Fontos és időszerű 
tárgyat választott tehát a szerző s ezt derekasan dolgozta fel. 

Az első részben, melyet bevezetőnek nevez, a csoda miben-
létét határozza meg s szerepét a keresztény tanrendszerben tün-
teti fel. 
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Fő a második rész, a csoda védelme (a szerzőnél apologiája) 
amit két fejezetben ad: 1. az általános rész Spinoza, Hume és 
Kant szövegéhez kapcsolva elmondja a csoda ellen felhozott 
kifogásokat, mindegyikre megadván a kellő feleletet. Ezekkel 
szembeállítja a mélyen gondolkozó Leibnitz tanuságtételét a 
csoda mellett. A nevezett írók szövegeit többnyire eredetiben és 
magyar nyelven is közli. A 2. fejezetben bebizonyítja a csoda 
lehetőségét s e végből feltünteti a természet viszonyát Istenhez 
mint teremtőhöz, fenntartóhoz és gondviselőhöz. Majd rámutat az 
emberi lélek értékére, mely elég nagy arra, hogy a természet 
folyama az ember szolgálatába álljon. 

A szerző alaposan és helyesen dolgozta fel tárgyát, min-
denütt érdekes és meggyőző, előadása világos és szép. 

Mindezek alapján dr. Nagy Dezső művét a csodáról az 
értelmiséghez tartozóknak igen melegen ajánlom. Megrendelhető 
a Szent István-Társulatnál, én is szívesen közvetítem. 

Budapest. Dr. Kiss János 

Gergő Endre: Materialista Lélektan. Alapvetés. A Nova 
kiadása. 1924. 240 oldal. 

A szerző ebben az elég terjedelmes munkában meg akarja 
alapozni a lélektani anyagelviséget, vagyis azt a felfogását, hogy 
«1. a lélek nem más, mint bizonyos ideg-, illetve agyfunkcióknak, 
neuron-izgalmi folyamatoknak szervezett összege; és analog 
módon 2. a lelkifolyamatok — működések, tények, történések, 
lelki tevékenység, vagy bármiként nevezik még — lényegük 
szerint egyes neuron-izgalmi folyamatok, melyeket az egyéni 
agyvelő üzeméből mintegy kiszakítva gondolunk. Ezzel együtt 
— folytatja a szerző — mint negativ, de nem kevésbbé funda-
mentális tétel szerepel az, hogy lelki és szellemi állapotaink 
semmit sem tartalmaznak az organizmusban végbemenő fizikai és 
kémiai (anyagbomlási) processzusokon kívül». (13. és 14. oldal.) 
Ellensége ő a kételvűségnek (dualizmus), mely lelket és testet 
vall, nemkülönben a fél egyelvűségnek (monizmus), mely a lélek-
ben és a testben ugyanannak az egy állagnak két oldalát látja, 
ő szigorúan és egyszerűen egyelvű, aki előtt más, mint test nincs. 
Ennek az álláspontnak a jelen műben megalapozását adja s teljes 
kifejtését, melyben elvét a lelki élet minden egyes részére alkal-
mazza, jövőben kiadandó művére hagyja. Tudja, hogy eljárásával 
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sokakat megdöbbent és cáfolásra izgat, azért műve homlokára írta: 
«Ezt a kútba dobott követ a metafizika száz bölcsének ajánlom»-

A kételvi és félig egyelvi elméletek a szerző szerint azon 
az ismeretelméleti téves felfogáson alapulnak, mintha mi a «létező 
dolgokról (realitásokról) és a természeti történésekről két, elvileg 
különböző módon szereznénk ismeretet, tapasztalatot, tudomást», 
egyik «belső», «közvetetlen» (Wundt) vagy «specifikus lélektani» 
megismerés-, illetve tapasztalásmód, melyet az ember (az állat 
nem, sőt az ősember sem !) a saját lelki tényeivel szemben alkal-
maz s általa állítólag a maga érzéki, gondolati, érzelmi és aka-
rati állapotait valódi lényegükben ismeri fel; a másik módszer 
a «közvetett», «külső», vagy specifikusan természettudományi 
tapasztalás, ami által a külvilágról nyerünk «indirekt» vagy 
másodlagos tudomást». (15. oldal.) Majd tovább így panaszko-
dik: «Szinte megdöbbentően hangzik egy elsőrendű természet-
tudósnak (Forel) az a beállítása, hogy lelki jelenségeink valójá-
ban agyfolyamatok és ilyen természetük mellett «introspiciál-
hatók», azaz bizonyos feltételek között szubjektive szemlélhetők; 
másszóval, az agysejtek fizikai és vegyi változásai belsőleg észle-
lik önmagukat. Ugyanő (Forel) csatlakozik ahhoz a közkeletű 
tévedéshez, mely szerint «mindenki csak a saját lelki életét, ille-
tőleg tudatéletét ismerheti meg közvetlenül, másokét csak analó-
gia útján». (16—17 oldal.) Ez Qergő szerint tévedés. Ö azt tartja, 
hogy a dolgok csak egyféleképen szemlélhetők, amennyiben 
«a világanyag bizonyos magasra organizált alakjai, elsősorban 
az idegrendszer, oly képességgel felruházottak, hogy belső vál-
tozásaikban, illetve az általuk produkált mozgási komplexumokban, 
egyéb rajtuk kívül eső mozgások, tárgyak, tények stb. analogon-
jait hozhatják létre. Ezek a belső változások, ha a velük analógia-
viszonyban levő külső dolgokra utalva akarjuk megjelölni őket: 
az «ismeret» vagy tapasztalat «nevét kapják». (21—22. oldal.) 
Hogy mit ért analogon alatt, azt a tükörképpel világítja meg 
ez analóg a tárgyakkal, melyeket ábrázol. Az agyvelő és legfő-
képen az agyköpeny (cortex) «belső változásaiban a külvilág 
legbonyolultabb relációival szemben is termel analóg folyama-
tokat». (24. oldal.) «Ismeretnek vagy tapasztalatnak hívjuk tehát 
szerinte az agykéreg specifikus ingerműködéseit, amennyiben 
ezeket az előidéző és egyúttal általuk jelképezett természeti 
dolgokhoz (mozgások, állapotok, testek, tárgyak, tények) való 
vonatkozásukban akarjuk kifejezni». (25. oldal.) 
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A megismerés e módja mellett azok, kik a lelket a testtől 
megkülönböztetik, belső tapasztalatot, a lélek önismeretét, infro-
spekciót tanítanak, amelynél a megismerő alany meg a megismert 
tárgy ugyanaz. Ámde ez a szerző szerint lehetetlen, a megismert 
és megismerő, a szimbolizált és a szimbólum nem lehetnek 
azonosak, ha tehát az alany valamely lelkinek nevezett állapo-
táról, pl. érzetéről tud, ennek léttrejöttéhez «tőle anatomiailag 
különálló, de ugyanazon az agyvelőn belül lokalizált fiziológiai 
változás szükséges». (31. oldal.) Ilykép az introspekció vagyis a 
lélek önmegismerése, Gergő szerint a kételvűség egyetlen támasza, 
valótlannak és lehetetlennek bizonyult. Adottság van, átélés nincs, 
adott a tőlünk különböző világ is meg adottak a mi lelki álla-
potaink is, de átélnünk sem azokat, sem ezeket nem lehet. 

A szerző a 111. fejezetben védi álláspontját Dubois-Reymond 
és Ver worn ellen, majd a IV-ikben tárgyalja az introspekció 
érdekében felhozott szokásos érveket: 1. hogy a saját lelki 
tényeit mindenki ismeri ; 2. hogy lelki történésünkről mindig 
tudomásunk van s 3. hogy élményeink lefolyása alatt képesek 
vagyunk magunkat megfigyelni. 

Az V-ik fejezetben a szók használatáról beszél. így az anyag-
elvi felfogás mellett is megtartott «lélek név alatt az agy-
velő szimbolikus értékű belső folyamatainak, valamint az ezeken 
nyilvánuló tulajdonságoknak és állapotoknak egységesen orga-
nizált rendszerét kell érteni». (71. oldal.) 

A VI. fejezetben, mely a legterjedelmesebb, előadja a szerző, 
hogy az egyes lelki folyamatok, szerinte szimbolikus agyműkö-
dések (az érzetek, képzetek, tárgyfogalmak, gondolatok) az ő 
anyagelvi elmélete értelmében mikép létesülnek. 

A VII—X. fejezetekben külön szól a tudatról, az érzelemről, 
az akaratról s az «ügynevezett» belső szemlélet műveletének valódi 
alapjairól. E fejtegetései folyamán igen gondos és értékes elemzést 
végez a lelkifolyamatokkal együttjáró idegváltozásokról, csak az 
a baj, hogy ezeket az idegváltozásokat a lelki működésekkel 
teljesen azonosítja, pedig akárhányszor épen az ő előadása 
szembeszökően mutatja, hogy az idegműködés nem lehet egyenlő 
a lelki működéssel. Pl. mikor az érzetfogalmat úgy határozza 
meg, mint «az agy valamelyik érzékcentrumában lefolyó, hasonló 
minőségű és erősségű, elemi neuron-izgalmaknak egyidejű és 
közös külső izgatás következtében összeolvadt csoportja» (76. o.), 
ez az elégséges alapot követelő s az érzés megjelenését a neuron-
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módosulással vigyázva összehasonlító gondolkodót nem elégíti ki. 
Nagyon téved a szerző, mikor azt tanítja, hogy «több érzet 
együttvéve képzetet, az érzetek és képzetek egyes fogalmat (!), az 
egyszerű fogalmak szervezett csoportja általános, majd egyre álta-
lánosabb szimbolikus értékű fogalmakat képez ki». (119. oldal.) 
Az általános fogalom épen nem így jön létre, bár ha már meg-
van, nyerhet ily úton nagyobb világosságot. Egészen helytelen 
az a felfogás, mintha a háromszög fogalma a következő központi 
tartalomból állna: «először egy tiszta optikai emlékképből, mely 
az egyén által életében már szemlélt háromszögek cuneusbeli 
(ékkel bíró) benyomásainak mintegy összeolvadása és leszűrő-
dése, ennek következtében változékony és bizonytalanul kifejezett 
kvalitással bír». (131. és 132. oldal.) A háromszög fogalma vagy 
valamely meglevő háromszögből elvont, vagy más előadása után 
felmerülő vagy a megismerő által kitalált általános fogalom : 
három egyenes vonal által bezárt idom s az sem nem válto-
zékony, sem nem bizonytalan. Más a háromszög fogalma s más 
annak valamely egyes megvalósulása, közkép pedig sem a három-
szögről, sem egyébről nincs és nem is lehet. Érthetetlen és hiába-
való erőlködés a szerzőtől, mikor csupán szervezettani (fiziológiai) 
működéseknek igyekszik feltüntetni a viszonyszókat, milyenek: 
az, és, mert, ugyanis, gyanánt, nélkül, vele, talán. (141 — 143. old.) 
Ugyanezt kell mondanom az értékfogalmakról : jó, erkölcsös, 
szép, rút, hasznos stb.» (143. oldal.) ' 

Egyik főtévedés Gergő művében az az állítás, hogy a 
metafizikusok a testtől különböző s annál magasabbrendű lényre 
kizárólag az introspectióból, vagyis a saját lelkiéletükre való 
visszatérésből következtetnek. Igaz, hogy ez is egyike bizonyíté-
kaiknak, mert az érző és gondolkodó lény tudata, öntudata és 
önmegfigyelése által visszatér önmagára, ami testnél teljes lehe-
tetlenség. Ámde ezenkívül még számos tény készti őket arra, 
hogy az elégséges okság elvének kielégítése végett a lelki jelen-
ségek elégséges okául a testen kívül más állagot is valljanak. 
Aristotelest és iskoláját a lélek feltevésére, a már említett intro-
spection, önmegfigyelésen kívül a következők vezetik: 

1. A tenyésző életben: 1. a benmaradó cselekvés, szemben 
az élettelennek kizárólag átmenő cselekvésével ; 

2. a belső célszerűség; 
3. az alkalmazkodás a környezethez; 
4. az áthasonlítás és eltávolítás; 
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5. a növekvés; 
6. a sérülések gyógyítása; 
7. az endothermismus, amennyiben az élő a környezetből 

még akkor is hőt von- el, ha az ő hőmennyisége már nagyobb 
a környezeténél, míg az élettelen exothermikus, hőkibocsátó ; 

8. a szaporodás ; 
9. az a tény, hogy a tenyésző élet sajátos jelenségei a 

fizikai és kémiai mozgásalakokra (tömegmozgás, hang, hő, vil-
lamosság, delejesség, nehézkedés, egyesülés és bomlás) nem 
vezethetők vissza. 

II. Az érző életben: Az érző alany egysége az érzett tárgy 
sokasága és sokfélesége, sőt az érzés sokasága és sokfélesége 
mellett ; 

2. az érzés elhelyezése a külső szervekben, sőt néha azokon 
kívül ; 

3. az érzés tárgyiasítása és a tárgy kihelyezése; 
4. az érzés alanyi mozzanatai, milyenek a színek vagy a 

zenei összehangzás ; 
5. az érzés kellemes vagy kellemetlen eleme; 
6. az idő észrevevése. 
III. A szellemi életben: 1. A fogalom általános jellege; 
2. a fogalom érzékfelettire is kiterjed; 
3. az ítélet az alanyt és az állítmányt azonosítja; 
4. a következtetés anyagot túlhaladó jellege; 
5. a fontolgatás és a szabad elhatározás; 
6. a lélek uralma az anyag és az érzéki élet felett. 
Oergő nem tárgyalja le mindegyiket, de sokat közülök igen 

s amelyekről szól, mindabban kizárólag testi működést, ideg-
folyamatot lát. Ámde ezt bebizonyítania nem sikerült, sőt a ko-
molyan gondolkodóknál ép ennek az ellenkezőjét fogja elérni-
Ugyanis amikor a lelki működés és az idegmozgás azonosságát 
igyekszik bebizonyítani s e végből a lelki tényeket apró ele-
meire szedi, nyilvánvalóvá lesz, hogy az idegváltozás nem azonos 
azzal, amit ő teljes egészében meg akar magyarázni, hanem 
ennek csak egy része. A hasonlóságot, ellenkezést, nemlevőt, vég-
telent, ítéletet, okoskodást, gondolatmeneteket, érzelmeket, fon-
tolgatást, önmegtagadást és más lelki mozzanatokat hiába igyek-
szik ő idegváltozatra visszavezetni, minél apróbbra szedi ezeket 
a változatokat, annál világosabb, hogy azokkal nem azonos az 
érzéki meg a szellemi megismerés és vágyakozás. 
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Úgy jár itt Gergő, mint Condillac az ő «Traité des sensa-
tions» című munkájával járt. Condillac ugyanis azt akarta ebben 
kimutatni, hogy a lélek összes működése érzékelés s a maga-
sabbrendűnek látszó működések nem egyebek, mint az alsób-
baknak látszók átalakulásai. Ezt az elméletet az érzékelés és 
értelmi működés elemzésével akarta kimutatni, végzett is igen 
gondos és tanulságos elemzést, de ebből nem az tűnt ki, amit 
ő bizonyítani akart, hanem annak épen az ellenkezője, csak nyil-
vánvalóbbá lett, hogy a fogalom nem érzet s az ítélet nem 
puszta összetétele több képzetnek. 

Ámde Condillac okoskodásának ezt a téves voltát csak azok 
ismerik fel, akiknek elméje ilyes eimefuttatások értékének meg-
ítélésére elég csiszolt, másokra nézve ellenben ártalmas, téves 
felfogásra vezeti s esetleg megfosztja őket addig birt helyes fel-
fogásuktól, amennyiben az érzéki és a szellemi életműködést 
megkülönböztették. 

Ugyanezt kell mondanom Gergő művéről. A bölcselet-
tudományban kellően képzettnek csak újból eléje állítja a lelki 
és a testi működések lényeges különbségét s az anyagelvi 
magyarázat elégtelenségét, az avatatlant ellenben, aki az olvasott 
okoskodás erejét kellően mérlegelni nem tudja, könnyen meg-
hódítja s az anyagelviségnek, ennek a hamis és erkölcsileg rom-
boló világnézetnek megnyeri. 

Azért Gergő könyvét téves volta mellett veszedelmesnek 
is kell ítélnem. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Anton Hörler. Der menschliche Wille und das wissen-
schaftliche Erkennen. Grundsätzliche Untersuchungen nach der 
Lehre des hl. Thomas v. Aquin. Kalocsa, 1924. Hittudomány-
doktori értekezés, melyet a szerző a svájci Fribourg egyetemén 
nyújtott be. Nagy 8. r. 112 old. 

A szerző igen nehéz, de egyúttal fontos életbevágó kérdést 
választott dolgozata tárgyául : mi az emberi akarat hatása az értelmi 
megismerésre s az ismeretek rendszerére, a tudományra. Már az 
előszóban jelzi, hogy az akarat nagy hatással van a tudomá-
nyokra s ez a hatás igen hasznos az összetevő, ellenben nagyon 
káros lehet az elemző tudományoknál. Miután a kérdés fontos-
ságát feltüntette, megmondja, hogy annak történeti fejlődését 
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elhagyva, csak rendszeres tárgyalását kívánja adni. Irányítója sz. 
Tamás lesz, aki, mint minden kérdést, úgy ezt is legmélyében 
vizsgálta. 

Dolgozatának zöme két részből áll. Az elsőben az értel-
met és az akaratot Istenben, a tiszta szellemekben és az ember-
ben vizsgálja. Nagy gonddal feltünteti az angyali és az emberi 
értelmet, amaz mindig lát, emez pedig többnyire következtet. 
Jól elhatárolja az emberi intiutio és következtetés körét. 
Helyesen állapítja meg, mily értelemben rationalista sz. Ta-
más. Abban is igaza van, mikor az egyes lény emberi meg-
ismerésének tökéletlenségét feltünteti, hiszen az elvonás eltávolít 
az egyéntől. Az emberi megismerést Arisztotelesz-szel együtt a 
baglyok látásával hasonlítja össze. Majd tüzetesen tárgyalja az 
értelem és az akarat viszonyát Istenben, a tiszta szellemekben és 
az emberben. Az emberben az értelem mint cél-ok indítja az 
akaratot, az akarat pedig mint cselekvő ok az értelmet. Az aka-
rat mint vak képesség nem működhetik, míg a célt eléje táró 
értelem nem igazítja. Az értelem pedig nem működik, míg az 
akarat nem ösztönzi cselekvésre. Az akarat az értelmet nem-
csak quoad exercitium, vagyis hogy cselekedjék, hanem etiam 
quoad specificationem, hogy így vagy úgy cselekedjék, így vagy 
úgy Ítéljen, ebben is vezeti. 

Ezt követőleg feltünteti a szerző azt az összefüggést, amely-
ben az értelem és az akarat van az érzékekkel, szenvedelmek-
kel, vérmérséklettel, jellemmel és a természetes erkölcsösséggel. 
Sz. Tamással rámutat a studiositas, a tudnitörekvés erényére. 
Majd azt a hatást tárgyalja, melyet az értelemre és az akaratra a 
természetfölöti erkölcsösség gyakorol. 

Az eddigiek előkészítésül szolgáltak arra, hogy a szerző 
megoldja kitűzött tulajdonképeni feladatát, hogy az emberi aka-
rat hatását a tudományos ismeretre, vagyis a tudományokra meg-
határozza. Mindenekelőtt megállapítja, mi a tudomány s miben 
áll a tudományok Tamás-féle beosztása elméleti és gyakorlati 
tudományokra; az előbbiek célja közvetetlenül az igazság, ilyenek 
a természettudomány, a mennyiségtudomány és a valóság böl-
cselete vagy metafizika ; az utóbbiak célja pedig a cselekvés, 
ilyenek az erkölcstudomány, a művészetek és mesterségek tudo-
mánya; az erkölcstudomány a belső, benmaradó cselekvésekre 
vonatkozik, a művészetek és a mesterségek pedig a külsőkre, 
átmenőkre. Minden tudományt elvekre kell visszavezetni, más-
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ként elvekből kell vezetni. Ha ez a levezetés szigorú és föltét-
len bizonyosságra vezet, akkor a tudomány elemző; ha pedig 
a levezetéshez a tapasztalat is tényezőként hozzájárul, akkor 
összetevő. Elemzők a metafizika, a mennyiségtudomány és az elmé-
leti hittudomány, összetevők a természettudomány, az erkölcs-
tan és a történeti tudományok. A metafizikában valósuló leve-
zetésekben mindvégig egyneműek, homogének maradnak a fo-
galmak, míg a természettudományban egyre újabb, az előbbiek-
kel nem nyilvánvalóan egybefüggő fogalmak merülnek föl. 
E szerfölött nehéz tárgy fejtegetésében, kivált a 75—81. oldalakon, 
sajnálattal nélkülözöm a példák felhozását, pedig ilyent sokat 
kellett volna felemlíteni s a hangoztatott meghatározásokat ezek-
kel összefüggésbe hozni. 

Most következik a dolgozat főrésze: az akarat hatása 
(Willenseinfluss) a tudományokra, és pedig először az összete-
vőkre, azután az elemzőkre. Az összetevő ismereteknél a bizo-
nyosságot jelentő megnyugvást az értelem és az akarat együt-
tesen hozzák létre; az értelem, amennyiben belátja valaminek 
igazságát s az akarat, amennyiben hat az értelemre, hogy vala-
mely tételbe mint bizonyosba belenyugodjék vagy afelől 
kételkedjék. E ténykedésnél az értelem felvilágosítással hat 
az akaratra, ez pedig indítással, vezetéssel hat az értelemre. Az 
akarat e hatása nemcsak arra vonatkozik, hogy az értelem mű-
ködjék, kutasson, vizsgáljon, tehát nem csupán quoad exercitium, 
a képesség gyakorlására vonatkozólag hat, hanem quoad speci-
ficationem is, vagyis hat arra, hogy az értelem valamibe bele-
nyugodjék vagy afelől kételkedjék. Hat tehát az értelem az 
akaratra s hat az akarata az értelemre, ámde mindegyik hatása 
más és más természetű; az értelemé felvilágosító s az akaraté 
irányító. Az akarat néha érzi a jót, mielőtt az értelem egészen 
átlátná azt, máskor az akarat magának az értelemnek a javát, az 
igazságot akarja érvényre juttatni, majd meg a felsőbb vágyó-
képességet megvédi az alsó ellenében. Ennek következménye 
az, hogy a jólelkű, erényes értelme könnyen belátja a nehéz 
erkölcsi törvények igazságát és helyességét, míg az állatias ember 
nem fogja fel azt, ami az Istené, sőt botorság az előtte s a bűnös 
lélekhez nem férkőzik hozzá a gyakorlati bölcsesség. A szerző 
ezután külön tárgyalja a természettudományokban szerezhető 
bizonyosságot s azt a viszonyt, mely a természettudományi bizo-
nyosság és az akarat közt fennáll. Felhozza Aquinói sz. Tamás 
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nyilatkozatát, mely szerint azok a felvett elméletek (hypotheses), 
melyeknek következményei az észlelésekkel összehangzanak, még 
ezáltal nem váltak bebizonyított igazságokká. Ebből azután 
következik, hogy a meggyőződésre itt is hatással lehet a kutató 
lelkülete. 

Az elemző tudományok terén az ismeretszerzésnél az akarat-
nak csak annyiban engedhető meg irányító hatás, hogy az aka-
rat az alanyt szorgos kutatásra és alapos meggondolásra ösztö-
nözze, tehát a cselekvés gyakorlására vonatkozólag, quoad exer-
citium actus, ellenben a bizonyosság és a kételkedés eldönté-
sénél az akaratnak semmi szerepe sem lehet. A metafizikában 
néhány első elvből következtetünk, itt az akarat hatást nem gya-
korolhat, veszélyeztetné ez az igazság elérését. A hittudomány-
ban az isteni tekintély megállapításánál lehet szerepe az akarat-
nak, de ha ez egyszer be van bizonyítva, akkor szükségképen 
el kell fogadni mindazt, ami a kinyilatkoztatás forrásaiban, a 
Szentírásban és a hagyományban nyilvánvalóan bennfoglaltatik. 
Abból azután, amit ezek a források kifejezetten tartalmaznak, az 
egyház Isten megígért segítsége mellett s a hittudós a hit és a 
szent malaszt által felvilágosítva kifejtik azt, amit bennrejlőleg 
magukban foglalnak. E kifejtésben az egyház, csalatkozhatat-
lanságánál fogva, mindig megőrzi a szigorú következetességet 
s ugyanerre a hittudósnak is törekednie kell, az igazság sze-
retetén kívül minden szempontot félretéve. 

A szerző a nehéz tárgyat helyesen, világosan és érdekesen 
dolgozta fel. 

Budapest Dr. Kiss János. 

Dr. Rézbányay József pécsi prépost-kanonok Szeníbtszédei 
az egyházi év minden ünnep- és vasárnapjára. 2 kötet, 8-r. 290 
és 322 old. Kiadja a pécsi növendékpapok Szent Pál-Társulata. 
1925. Krisztusban szeretett paptársainak szenteli ajándékul és em-
lékül a szerző. 

Dr. Rézbányay József sok éven át az erkölcstan és a lelki 
pásztorkodástan s ebben az egyházi ékesszólástan tanára, maga 
is buzgó igehirdető, az általa elmondott szentbeszédek egy részét 
sajtó alá rendezte s ezt a művét nekem is megküldötte. A gyűj-
temény az év minden vasárnapjára és ünnepére, ezenkívül Szil-
veszter-estére, templom búcsújára, első misére, aranymisére, a 
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mohácsi vész emlékünnepére, a hazaszeretetről külön «a vallá-
sosság és hazaszeretet» címen, a keresztjáró hétre, sz. József nap-
jára, a keresztény nevelésről és a keresztény munkáskérdésről, az 
összes Mária-ünnepekre egy-egy, a szeplőtelen fogantatásra három, 
ezeken kívül még három Mária-beszédet, összesen 81 szent-
beszédet tartalmaz. 

Igen tartalmas, érdekes és szép beszédek ezek, a szerző 
tudásának, nagy olvasottságának és buzgó lelkesedésének gyü-
mölcsei és tanúbizonyságai. Igen alkalmasak lelki olvasmányul 
és szentbeszéd készítésénél forrásnak és mintának. 

Aki birni akarja, forduljon a Szent-Pál-Társulathoz: Pécs, 
nagyobb papnevelő-intézet. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Orosz Á. László. Krisztus zsidó megvilágításban. Egy Krisztus-
hivő zsidó tanulmánya. 12-edr. 44 oldal. Kapható a szerzőnél, aki 
a könyv kiadója is. Budapest, VI., Vörösmarty-utca 3/b. 

Örömmel ismertetem és ajánlom ezt a könyvecskét ; felvilá-
gosítására a zsidók általában, de a keresztények közül is sokan rá 
vannak szorulva és nagy haszonnal fogják olvasni. A zsidó 
szerzőt az ószövetségi és újszövetségi Szentírás tanulmányozása 
meggyőzte arról, hogy a názáreti Jézus a megígért Megváltó, a 
Messiás, a Felkent, a Krisztus. Az igazság boldogító birtokában 
fajtestvérei iránt érzett szeretete arra ösztönzi őt, hogy őket fel-
világosítsa s az igazságra rávezetni igyekezzék. Erre a célra írta 
könyvecskéjét. Ebben két dolgot teljesít. Először az ószövetségi 
és újszövetségi Szentírás összehasonlításával kimutatja, hogy a 
próféták jövendölései, melyek a Messiás eljövetelére, személyére 
és országára vonatkoznak, a názáreti Jézusban mind beteljesed-
tek, azonfelül a mondott jövendöléseknek már be kellett telje-
sülniük, már rég elvétetett a fejedelemség Júdától, ma már nem 
teljesedhetnek be az ószövetségi jövendölések. Ez a rész nagy 
tájékozottsággal és világosan van megírva. Másodszor a szerző 
zsidó testvérei elé állítja Jézus alakját, kimutatva azt, hogy a 
Názáreti oly tökéletes, amilyennek csak a Messiás várható; kép-
zeljenek, gondoljanak el bármily nagy tökéletességet a várt 
Messiásban, nem lehet az fenségesebb a názáreti Jézusénál. Rövi-
den, de találóan ecseteli a szerző Jézus erkölcsi tökéletességét, 
mely minden más történeti alak jelességét messze túlszárnyalja. 
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Mindebből következik a zsidóknak az a kötelessége, hogy 
a názáreti Jézust mint igaz Messiást elfogadják s hivei közé 
álljanak. Amikor a zsidó ezt teszi, nem hagyja el hitét, nem 
lesz hűtelen vallásához, Ábrahám, Izsák, Jákob, Dávid és a többi 
próféta hű követője lesz, mert mindezek az ősatyák azért hir-
dették előre a világ Megváltóját, hogy ezt, amikor megérkezik, 
elsősorban a zsidónép elfogadja, azért az a jó zsidó, aki Jézust 
Messiásul vallja, aki pedig ezt nem teszi, nem lesz igazi utóda 
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, nem fogadván el az Ábra-
hámnak tett ígéretek s a próféták ajkáról elhangzott jövendölé-
sek beteljesülését. «Aki az Ő (a názáreti Jézus) igéit szivébe 
zárja, — mondja a szerző —. az maradhat zsidó az idők vége-
zetéig, nem válik az hűtlenné atyái hitéhez, sőt állítom, hogy 
csak az lehet a szó valódi, nemes értelmében igaz zsidó, aki 
az Ő szellemében él, gondolkodik és cselekszik» (42. old.). És én 
hozzáteszem : Ezt hangoztatja a zsidó rabbiból lett szent Pál apostol 
is, amikor a rómaiakhoz írt levelében így oktat: «Az izraeliták 
atyáitól való test szerint Krisztus, ki mindenek felett áldott 
Isten — mindörökké. Amen. Isten igéje ugyan nem hiúsulhat 
meg; mindazáltal nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől 
származnak, sem mindnyájan fiak, kik Ábrahám ivadéka, hanem 
Izsáktól fog neveztetni ivadékod; azaz: nem akik a test fiai, 
azok az Isten fiai, hanem akik az igéret fiai, azok számláltat-
nak az ivadékhozi) (Rómaiakhoz írt levél 9, 5—8.). Eszerint csak 
azok az igazi izraeliták, akik az Ábrahárífnak, Izsáknak és Izrael-
nek tett isteni Ígéretek beteljesülését elfogadják. A zsidó tehát 
nem tér ki hitéből, hanem megtér, mikor kereszténnyé lesz, sőt 
teljesíti vallási kötelességét, elismervén az igazi Messiást s el-
fogadván annak tanítását és minden rendelkezését. E rendel-
kezések közt mindenekelőtt teljesítenie kell a megkeresztelkedés 
parancsát, mert az Üdvözítő nyiltan megparancsolta apostolai-
nak, hogy a hivőket kereszteljék meg s a keresztség felvevését 
az üdvözülés feltételéül szabta, mondván apostolainak: «Elmenvén 
hirdessétek az evangéliumot minden népnek, megkeresztelvén 
őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében» (Máté, 
28, 19.). Majd ugyancsak Urunk mondja az éjjel hozzá jövő 
Nikodémusnak : «Bizony, bizony mondom neked, ha valaki 
újonnan nem születik vízből és a Szentlélekből, nem mehet be 
Isten országába» (János 3, 5.). Azért az apostolok a megtértek-
nek arra a kérdésére: «Mit cselekedjünk, atyánkfiai, férfiak», azt 
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felelték: «Tartsatok bűnbánatot és kereszteltessék meg mindegyi-
tek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára» (Apostolok 
cselekedetei 2, 38.). Továbbá köteles a hithez eljutott és meg-
keresztelt az egyház közösségében résztvenni s az egyházi elül-
járóknak engedelmeskedni, mert ugyancsak az Üdvözítő így szól 
apostolaihoz: «Aki titeket hallgat, engem hallgat s aki titeket 
megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti 
meg, aki engem küldött» (Lukács 10, 16.). Ezeket a szerzőre is 
vonatkoztatom. 

A szerző művecskéje befejezésekép megcáfolja a zsidók 
részéről felhozott ellenvetéseket s tárgyalja a felmerülő akadá-
lyokat, hogy a szép tanulmányt testvéreihez intézett költemény-
nyel zárja be, ezzel az utolsó verssorral: «Testvér, hajtsd meg 
fáradt, bűnbánó fejedet.» 

Mindenkép kívánatos, hogy ez az alapos tudással és igaz 
lelkesedéssel megírt felvilágosítás százával, ezrével eljusson zsidók-
hoz, akiknek a szerző szánta, de keresztényekhez is, mert sok 
keresztényre ráfér a felvilágosítás abban is, hogy az ószövetségi 
jövendölések Krisztus Urunkban beteljesedtek meg abban is, 
hogy az Úr Jézus alakja minden képzeletet meghaladóan fen-
séges, végül abban, hogy mi az igazi viszony a zsidóság és a 
kereszténység közt: az az előkészítés, ez a befejezés, nem két 
ellentétes vallás tehát, hanem egyetlen teljes isteni üdvintézmény. 

A szerző nem jól tette, hogy a Szentírás idézésénél nem 
mindenütt jelölte meg a szöveg helyét, az új kiadásban minde-
nütt meg kell ezt tennie. 

A könyvecskéhez báró Podmaniczky Pál, a hitfelekezeteken 
kívül állók Bethánia-egyesületének lelkésze írt előszót. A neve-
zett egyesület megkülönböztető álláspontját nem helyeslem, azt 
azonban, amit lelkészük ebben az előszóban mond, minden 
részében dicsérem, végső soraival együtt, melyekben zsidót és 
keresztényt buzdít, hogy «a Mózes és a próféták fundamentumára 
épült újtestamentumot olvassák el és olvassák szünös-szüntelen.» 

Midőn pedig Grósz Á. László művének olvasását keresz-
ténynek és zsidónak melegen ajánlom, fent megtett észrevétele-
met a keresztség felvételéről és az egyházias életről nyoma-
tékosan hangoztatom. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 6 
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Szent László király élete. írta: Dr. KarácsonyiJános. Szent 
István Könyvek. 129. szám. 

A nemzeti szerencsétlenség napjaiban többen fordulnak 
történetírók, költők, katonák Szent László emlékéhez, mint a 
dicsőség napjaiban. Mert a XI. század kívülről is mindenünnen 
szorongatott, pártharcok, erkölcsi elvadulások zivatarai közt 
létéért küzdő magyar nemzetnek megmentőjét, az ország integri-
tásának megvédőjét, a keresztény vallás végleges megerősítőjét 
kell látnunk benne. A nagy összeomlás után a tudós szerző saját 
szavai szerint jobban látja a királyok roppant helyzetét, a »bajo-
kat, amelyek Szent Lászlót könnyekre fakasztották, sőt e földön 
félreismertté, sokszor boldogtalanná tették», és Szent László tör-
ténete szerinte sokszor szomorú történet. Ezt a szomorúságot 
ma érezhetjük át igazán. De a sokszor szomorú történettel Kará-
csonyi János mégis fölemeli a magyar lelket, hogy ideálul 
választva a nagy szent királyt, ne veszítse hitét Isten csodatévő 
kegyelmében és a nemzet jövőjében. Vajha ez a történet is az a 
mester lenne sokak számára, aki megmutatja a helyes utat, az 
elharapózott sokféle romlottság megszüntetésének akaratát, ami 
nélkül nem emelkedhetünk ki sülyedtségünk mélységéből. 

Ismerjük Karácsonyi János rendkívül szigorú lelkiismere-
tességét, amelyet művei-anyagának felkutatásában és kerek egésszé 
forrasztásában követ. Ebben a kis munkában is az okirati anyag 
gazdagságáról számol be. De népszerű munkáról lévén szó, nagyon 
helyesen (hisz az is a történethez tartozik), nem mellőzi a nép-
hitté vált mondai és legendás részleteket sem, hogy ezzel meg-
világítsa azt a képet is, amelyet a Szent László-korabeli vagy a 
hozzá közeli századok népe formált lelkében. A valóság egyes 
részleteit pedig tisztázza a még hézagos adatismeretből származó 
s meggyökeresedett tévedésektől. Ezzel azonban épen nem lesz 
kisebb, csak érthetőbb Szent László egész élete. Megmagyarázza 
a körülményeket, miért volt számszerűleg kevesebb egyházi ala-
pítása, mint az első szervező királynak, Szent Istvánnak. A zág-
rábi püspökség az ő alapítása, valamint a somogyvári apátság; 
a kalocsai egyházmegyében Báccsal második székhelyet létesí-
tett; az erdélyi püspökséget is áthelyezte, de megalapította a 
kolozsmonostori apátságot, valamint a biharit Nagyváradra, 
ahol felépítette a székesegyházat, megalapította a szentjobbi 
apátságot is a Beretyó völgyében, ahová Szent István drága erek-
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lyéjét Márk tiszántúli főúr vitte, aki azután az új monostor első 
apátja lett. A nyitrai püspökség számára csak a szükséges ado-
mányokat tette meg életében, de nem alapította meg magát a 
püspökséget. Szándéka szerinti adományai által azonban mégis 
joggal tekinthetik a nyitraiak Szent Lászlót püspökségük alapí-
tójául. A legendából származott köztudat ellentéte az a ma már 
okiratilag megállapított valóság, amit Karácsonyi János Szent 
László eltemettetéséről beszélt el. A holttestet előbb Somogy-
váron helyezték sírba, noha László Nagyváradon óhajtott pihenni. 
De ez Kálmán király alatt nem történhetett meg, csak fiát, 
II. Istvánt vehették rá, hogy megengedje s így csak 1116-ban 
vihették oda, miképen ez érdekesen és megokoltan el van mondva 
az erről szóló fejezetben. Végül Szent László ereklyéinek és 
tiszteletének történetét adja elő a könyv, amelyen minden magyar 
katholikus lelke épülhet és épülnie kell. 

Budapest. Dr. Sziklay János. 

Dr.Sziklay János: Szent László király. Kiadja az Orsz.Pázmány-
Egyesület. Kapható a szerzőnél Budapest, I., Lógody-utca 52. 

Ha műfaját kellene megjelölnöm az előttem fekvő kedves 
könyvecskének, meg kellene írnom, hogy nem eposz. Igaz, hogy a 
szerző nem is akart eposzt írni. Azt írja: «Regéli egy régi regős». 
Rege ez a könyv, XXIV regős ének a nagy Szent László király-
ról. Énekli egy nem modern, nem külsőséges hatásokat vadászó, 
hanem teli szívű, katholikus érzésű, Szent Lászlót rajongva tisztelő 
régi regős. 

Régi a regős, ha azt az időt nézzük, azt az 50 esztendőt, 
amelyet a tiszta katholikus irodalom művelésében eltöltött. Régi, 
ha azt az áhítatot érezzük, meilyel e minden keresztény és ma-
gyar szívnek kedves témát megénekli. Régi, ha cikornyátlan, 
túlzásoktól ment magyar nyelvét élvezzük. De fiatal a frisseség-
ben, lelkesedésben, erőben. 

Ezért nem is akarok kritikát írni e könyvről. Akkor meg 
kellene mondanom tökéletlenségeit, hibáit is. Hogy a témának 
nagyobb egységesítését szerettem volna. Hogy Piroskának, a kun 
rablótól megszabadított nemes magyar leánynak újszerűen fel-
fogott történetét szorosabban lehetett volna a cselekményhez 
fűzni s belőle nem egy bájos megvilágítást nyerni Szent László 
képének megrajzolásában. 

6* 
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Salamon végső történetének a szájon forgó hagyomány 
szerint való megrajzolása megbékítőbb lett volna s Szent László 
nagy hatását a lelkekre jobban megvilágította volna. 

A választott versformát sem tartanám a legszerencsésebb-
nek. Ha ritmusérzékkel megáldott ember olvassa, valahogyan 
megbilincselve érzi magát, nem tud elég gyorsan repülni az 
eseményekkel. A ritmus is meg-megdöccen. 

De nem akarok kritikát írni. Meg kell hajolnom a szerző 
nemes önzetlenzége előtt. Mert külső hatást elérni ma verses 
elbeszéléssel nem igen lehet. S ő magyar és keresztény lelkének 
sugallatát követve mégis megénekelte Szent László királyt. Soha 
jobbkor, mint ma, amikor minden fájó magyar szív az ő nemes, 
hatalmas alakját sóvárogja sivár jelenünkbe. 

Szorgalmasan gyűjtötte és állította össze a nagy király 
legendáit és életének történetét. Mintha csak bele akarná sikol-
tani a magyar mába a pártoskodás veszedelmét. Mintha óvni 
akarna az örökös magyar átoktól, a testvérharctól. Mert nincsen 
ma Szent László királyunk, aki hatalmas testi-lelki erejével, s 
mégis gyengéd, szerető, megbocsátó lelkületével össze tudná 
kovácsolni a magyart, ha most pártokra szakad. 

Ezért tartom jelentősnek e könyvecskét. Ezért tartom kívá-
natosnak, hogy sok magyar kézbekerüljön el, sok magyar szívet 
tegyen igazán kereszténnyé és magyarrá. S ezért felejtem el 
szívesen az apró fogyatkozásokat, amelyek végre is nem ront-
hatják le e nemes, tiszta, katholikus és magyar költemény kívá-
natos hatását. 

Eszközölje ki Szent László király, hogy hűséges regőse 
még sok szépet regélhessen szegény magyarok vigasztalására. 

Győr. Dr. Mentes Mihály% 

Dr. Szabó Zoltán: A növények életmódja. Szent István 
Könyvek 29. sz. 154 lap. 

A biológia újabb fejlődésében a szövettani, élettani és fej-
lődéstani kutalások mellett nagy érdeklődéssel kiséri azokat a 
jelenségeket is, melyek a természet háztartását tárják elénk és 
arra adnak felvilágosítást, mik az élőszervezet működésének fel-
tételei és hogyan szerzi meg ezeket. A tudomány népszerűsítése 
szempontjából előnye e jelenségeknek, hogy mindenki által 
megfigyelhetők és megfejtésük az élő természet legközönségesebb 



85 IRODALMI ÉRTESÍTŐ 

tüneményeinek adja magyarázatát. Az apologetikát illetőleg is 
figyelemreméltók, mert a környezet és szervezet közötti harmónia, 
a célszerűség elve az élet háztartásában nyilvánul meg legszeb-
ben és legfeltűnőbben. 

Ez tükröződik vissza, ha nem is a kifejezésekben, de maguk-
ból a leírt tényekből, mikor dr. Szabó Zoltán könyvét olvassuk, 
ahol egyszerű, világos nyelven rajzolódnak le előttünk a növé-
nyek különböző életjelenségei. Nem száraz és felületes leírásban, 
hanem csevegve, elmélyedve a szervek szerkezete és működése 
között fennálló okozati összefüggésben, hogy lássuk a csirázás 
és mag, a protoplazma és életjelenségek, a növény- és állatélet 
minő viszonyban vannak egymással és hogy a munkafelosztás 
fokozódásával együttjáró szerves elkülönülések miként hozzák 
létre a növényvilágnak egysejtű, telepes és hajtásos növényre 

N való differenciálódását. 
A továbbiakban a szervezet és környezet közötti kapcsolat 

világosodik meg előttünk, vagyis azok a csodás jelenségek, me-
lyek az életet és környezetet, mint egymás tükörképeit mutatják 
be előttünk. Minő külső és belső erők összműködéséből magya-
rázható meg, midőn ugyanaz a növényfaj más külsőt ölt magára 
napfényen és árnyékban, szárazon és vizén és berendezkedése is 
szigorúan alkalmazkodik az életkörülményekhez. 

Végül a növények társas viszonyairól kapunk kedves 
összefoglalást annak megvilágításával, hogy amint a szervezet 
egyes részei, úgy maguk az egyes élőlények is kölcsönös támo-
gatással vannak egymás iránt, aminő az együttélés növény és 
növény vagy növény és állat között. Vannak nagyobb növényi 
társaságok is, ilyenek a vizekben lebegő plankton, a vizek fenekét 
benépesítő benthosz, a szárazföldön pedig az erdő, a mező, a 
dsungel, a szavanna, a szteppe, a puszta, melyek különböző 
növénycsoportokba tartozó tagjait nem a véletlen, hanem az 
azonos életfeltételek olvasztják össze egységes tájképpé. A vál-
tozott körülményekkel egyiknek letűnését követi a másik, viszont,, 
ha kedvező életfeltételekre akadnak, testvérekként összeölelkezve 
ütik fel fejüket. 

A záró fejezet az ember és növényélet viszonyáról szól, 
azzal a konklúzióval, hogy a növényi szervezet is magasabb, 
felettünk álló koncepció remek alkotása, melyet nem rombolni, 
pusztítani, csonkítani, hanem annak életét megismerve, azt istá-
polni és védelmezni kell. 
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A könyv tanulságos, szórakoztató és elvei a keresztény világ-
szemléletben gyökereznek, amiért is érdemes a minél nagyobb 
pártfogásra, szerzője és kiadója pedig az elismerés pálmájára. 

Székesfehérvár. Marosi Arnold. 

Az újabb orosz irodalom. Irta: Dr. Széman István. Szent 
István Könyvek 202 1. 

Az orosz irodalom iránti érdeklődés a világháborút meg-
előző két évtizedben meglehetős magas fokra emelkedett Magyar-
országon is. Eleinte csak német forrásokon át jutottunk az orosz 
írók műveihez, mert az eredetiből fordítók néhánya, meg kell 
vallanunk, ha ismerte is az orosz nyelvet, hijával volt egyrészt 
az irodalmi nyelv, főképen pedig a magyar költői nyelv 
olyan birtokának, hogy hű tolmácsa lehessen a nagy orosz írói 
tehetségek minden gondolatának és nyelvbeli gazdagságának. 
Az idegen források, a fordítók gyakran heterogén gondolkozása, 
diszharmonikus érzésvilága, no meg nem egyszer a kiadók nyers 
üzleti érdeke épen nem válogatva ültette át az orosz irodalmi 
termékeket; a magyar fordítások után bizony nemcsak hézagos, 
de sokszor nagyon téves fogalmak terjedtek el az orosz írókról, 
világnézetükről, műveik értékéről. Szükséges és hasznos gondo-
lat volt tehát összefoglalóan tájékoztatni a magyar közönséget. 
Széman István már többször mutatott be részlettanulmányokat 
orosz írókról, most pedig kis kötetbe gyűjtve vezet át bennün-
ket részben az egész orosz irodalom, főleg azonban az újabb 
irodalom mezején. Megállapításai talán nem fognak az orosz 
irodalom minden ismerőjének nézeteivel találkozni; de egyes 
ismertebb szerzők jellemzését tekintve, úgy érezzük, hogy épen 
a magyar lélek szemüvegén át, a magyar lélek felfogásához 
mérve ítéli meg őket. Amily tömören egy ilyen aránylag rövidre 
szabott könyvben képet rajzolhat valakiről, igyekezett megért-
hetőnek rajzolni, egyúttal irodalmi irányát is bemutatni. Termé-
szetesen, hogy kénytelen volt a leglényegesebbekre szorítani a 
jellemzést, emellett pedig tekintettel kellett lennie a célra is, 
t. i. hogy könyve a szélesebb, műveltebb, de nem a szakszerű 
boncolgatást kívánó és kereső közönségnek van szánva. Kiemel-
jük a nagyobb írók közül különösen Puskin, Gogoly, Turgenyev, 
Tolsztoj, Dosztojevszkij, az újabban nálunk is jobban-jobban 
felkarolt Csehov, a forradalmi, de a bolsevistáknak már nem 
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elég radikális, a józan magyar lélek által azonban nem, csak 
az álradikálizmusban tetszelgő, zavaros világnézletű körök által 
dicsőitett Gorkij, a legújabbak közül az ortodoxia ellen harcoló, 
de külön vallásfilozófiával Krisztusban hivő, a kultúrának a 
kereszten való alapulását hirdető Mereskovszkij jellemzését. 
Csakhogy, — így fejezi be a szerző mélabúsan tanulmányát s 
ezt mi is veleérezzük — «az igazi orosz irodalom, miként az 
igazi orosz lélek és Oroszország is elnémult, mert amelyik most 
beszél, az nem orosz.» De remélnünk kell a megtisztulást 
A kötethez terjedelmes névmutató is van csatolva. 

Budapest. Dr. Sziki ay János. 



III. V E G Y E S E K 
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A Z A N G Y A L I D O K T O R , A Z I F J Ú S Á G 
V É D Ő S Z E N T J E . 

(Beszéd, mondta dr. LÖTZ ANTAL az Országos Katholikus Főiskolai Diák-
szövetségnek 1925. március 8-án Aquinói szent Tamás születésének 700 éves 

jubileuma alkalmából tartott díszközgyűlésen.1) 

XIII. Leó pápa, a legújabb kornak kétségen kívül egyik 
leghatalmasabb szelleme, aquinói szent Tamást, az angyali Doktort 
az összes katholikus iskolák mennyei pártfogójává nevezte ki és 
a szent egyik életrajzírója előtt azt az óhaját nyilvánította, hogy 
a szent Tamás iránt való szeretet és tisztelet főleg az ifjak szí-
vében mindinkább élesztessék.2 A katholikus magyar ifjúság ma 
összegyűlt, hogy az angyali Doktornak hódolatát fejezze ki 
örömét, szeretetét, mélységes tiszteletét és háláját tolmácsolja 
hogy az Úristen hétszáz évvel ezelőtt kigyújtotta benne a «ke-
resztény világ fényes dicsőségét és az Egyház világosságát», 
amint imádságainkban őt aposztrofáljuk. Amikor egy nemzet egy 
kiváló fiát jubilálja és a centennáriumokat rendez tiszteletére, 
akkor ez az ünneplés az író, a költő, a tudós vagy a művész 
egyéniségének szól és egyúttal tiszteljük azt a nemzeti géniuszt, 
amely nagy művekre ihlette az elméket és szíveket. Amikor 
azonban egy szentet ünnepelünk, akkor ez áttöri a személyi és 
nemzeti kultusz kereteit, mert nemcsak az egyén rendkívüli nagy-
ságát tiszteljük, hanem a fölséges Gondviselést, a háromszemélyű 
egy Istent, aki végtelen nagyságának, szentségének és szépsé-
gének egy-egy vonását csillogtatja meg szentjeiben, hogy a hét-
köznapi, lapos és törpe világnak, a gondjaiktól gyötört, szenve-
délyeiktől zaklatott embereknek csillagokat mutasson, amelyek 
szebb és nemesebb életirányt jeleznek számukra. Erre van leg-

1 Erről a díszgyűlésről értesítést adott a «Religio» 1925. II. füzetében, 
184. s. köv. old. 

2 Joyau—Palustyák : Aquinói szent Tamás életrajza. 1. oldal. 
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nagyobb szüksége az egész társadalomnak, de tyilönösen az ifjú-
ságnak, hogy az anyagias és kiskaliberű világban el ne veszítse 
idealizmusát, lelkesedését és hitét az erőteljes és diadalmas élet 
kialakításában. Ezért jubilál a katholikus világ, ezért újjong és 
énekel himnuszokat az Egyház, amikor egy-egy szentet az oltárra 
emel, mert minden egyes szent élő apologiája az Egyháznak. 
Nagy kincset jelent nekünk a szentek tisztelete s azért, ha a ka-
tholicizmust gúny és támadás éri a szentek tisztelete miatt, ne 
zavartassuk magunkat, hanem legyünk büszkék és hálásak azért, 
hogy annak a katholikus Egyháznak vagyunk tagjai, amely a hősi 
életet élők óriási légióit vonultatja fel immár két évezreden 
keresztül. A katholicizmus megmérhetetlen erejét jelenti számunkra 
a szentek hatalmas serege. «A tan legfőbb kritériuma a tény»,— 
mondja Prohászka Ottokár. — A tény az élet. Az infalljbilis 
tannak szenteket kell nevelnie s a tanítóknak szenteknek kell 
lenniök. A tant cáfolja az élet; saját életünk; nem vagyunk 
apostolok, ha nem vagyunk szentek, a tan eleven kiadásai.»1 

Ilyen szent tanítót, tudós szentet és szent tudóst jöttünk ide 
ünnepelni. 

Aquinói szent Tamás egyéniségének legmarkánsabb vonása : 
az ő tudománya. Az Egyház a hittudósok fejedelmének és a böl-
cselők példaképének nevezi. Szent Tamás nem volt újító, hanem 
az örök javak és igazságok olyan összegezője és kondifikátora, 
akihez hasonlót a bölcselet és a theológia terén nem találunk — 
mondja róla egy tudós dominikánus.2 Nem lehet célom és fel-
adatom, hogy szent Tamás műveinek horderejét méltassam, csak 
néhány szóval szeretnék rámutatni arra, hogy nekünk katholiku-
soknak, főleg katholikus ifjaknak, egyetemi hallgatóknak, nem-
csak tudomány, hanem keresztény tudomány, nemcsak kultúra, 
hanem keresztény-kultúra kell. A modern kultúra minden 
szédületes technikai fejlődése ellenére is, egy csődöt mon-
dott, nagybeteg kultúra, amelynek halálos ágya körül a világ 
tudósai konzíliumot tartanak, hogy miként leheljenek bele új 
életet. És ami a tudósoknak nem sikerült és soha sem fog sike-
rülni, az sikerül az Egyháznak, amely bírja az idők végezetéig 
az isteni garanciát, hogy tanát csalhatatlanul tanítja, mert tanító-
mestere Krisztus, «kiben a bölcseség és tudomány minden ereje 

1 Prohászka : Elmélkedések. 619. 
2 Horváth : Aquinói szent Tamás világnézete. 9. old. 
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rejlik».1 — A modern kultúra haldoklása részben azért követ-
kezett be, mert egyik bölcseleti rendszer temette a másikat, a 
tudományra rászakadt a szkepticizmus éjszakája s bizony nagyon 
vigasztalatlan Duboys-Reymond «ignoramus et ignorabimus» 
jelszava. A bölcseletre pedig igen nagy szükségünk van. 

Igaz, hogy a nagy tömegeket és az intelligencia nagy 
rétegeit nem bölcseleti, hanem — mondjuk meg őszintén — 
gyomorkérdés érdekli. Azonban nagyon vigyázzunk, mert e 
mögött hatalmas világnézeti kérdések lapulnak meg s különösen 
az ifjúságnak kell megszívlelnie az Úr Jézus intelmeit: «Ne fél-
jetek azoktól, kik a testet megölik, de a lelket meg nem ölhe-
tik, hanem inkább féljetek attól, ki mind a lelket, mind a testet 
a gehennába vesztheti».2 Az a kultúra, amelyet pénzért lehet 
vásárolni, az a világi kultúra, az nem kell nekünk; mi megnéz-
zük magunknak, hogy az a kultúra milyen világnézeten alapul 
s hogy ez a világnézet milyen bölcseleti alap és honnan meríti 
életerejét. Mert igen bölcsen állapítja meg XIII. Leó pápa a 
keresztény bölcselet visszaállítása érdekében kiadott körlevelé-
ben, hogy «aki korunk szomorú állapotait figyelemre méltatja s 
úgy a közügyek menetét, mint a magánosok életviszonyait meg-
fontolja, bizonyára arra a meggyőződésre jut, hogy a bajoknak, 
amelyekkel már küzdünk, vagy amelyektől csak félünk, termé-
keny magvát azok a veszedelmes elvek képezik, melyek az isteni 
és az emberi dolgokra vonatkozólag egyes bölcselők iskoláiból 
már régóta kiszivárogtak s miután sokaknál tetszésre találtak, 
immár a társadalom minden rétegét átjárják. Az ember termé-
szete ugyanis azt hozza magával, hogy cselekvésében eszét, mint 
kalauzt követi, ebből kifolyólag, ha elméjében téved, e tévedés-
ben akarata is könnyen osztozik, így történik azután, hogy az 
értelemben székelő veszedelmes elvek az ember cselekvéseit 
befolyásolják és megrontják. Ellenben ha az ész józan, ha igaz 
elvekhez szilárdan ragaszkodik, akkor számtalan jóban részesíti 
úgy a közéletet, mint a magánosokat.» Át vagyunk hatva a nagy 
pápának nagy horderejű megállapításaitól és átérezve a keresz-
tény bölcselet óriási fontosságát, rá kell adnunk magunkat, hogy 
szent Tamás iskolájába menjünk és tanuljunk tőle. Tanuljuk 
meg azt a bámulatos nagy egységet és világosságot, a részle-

1 Szent Pál : Kolossz 2., 3. 
2 Szent Máté 10, 28. 
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tekben is finoman kidolgozott és mégis monumentális rend-
szerességet, amelyek műveit oly kiválóan jellemzik s amelyek a 
XIII. századnak, az Egyház egyik legszebb korszakának, jelleg-
zetes megnyilvánulásai az építészetben és művészetben egyaránt. 
A «Summa Theologica», szent Tamás tankönyvnek készült leg-
remekebb alkotása, ugyanabból a mélységes hitből és szellemi 
miliőből merítette inspirációját, mint amely neves és névtelen 
művészeket ihletett a XIII. század nagyszerű gótikus dómjainak, 
a köini, párisi és strassburgi templomoknak megépítésére. Ezt a 
szellemet sugározza és ülteti a lélekbe scholastica filosofia, ezt 
kell nekünk, katholikus ifjaknak is valahogy elsajátítanunk, ennek 
érdekében kell mozgalmakat indítanunk, mint ahogy a múltban 
is voltak kezdeményező lépések — sajnos — eredmény nélkül. 
A magyar katholikus vezető intelligencia—katholikum szempontjá-
ból — nem áll hivatása magaslatán, mert bölcseleti és theologiai, 
mondjuk egyszerűen: vallási tudása szégyenletesen alacsony 
színvonalon van. Ne csodáljuk, hogy ez a gyakorlati hitéletben 
is hatványozottan megnyilvánul és még inkább ne ütközzünk meg 
ezek után, ha nálunk a katholicizmus nem tudja a társadalmi 
és közélet terén azt a jogos és magas piedesztált elfoglalni, 
amely őt mindenkor és mindenütt megilleti. Minden erőnkkel 
tehát azon kell lennünk, hogy időt és energiát szenteljünk a 
keresztény bölcselet tanulására, szent Tamás iskolájának a meg-
szeretésére. Ne vesztegessük időnket és ne vessük magunkat 
bele kétesértékű spekulációk szalmakazaljába, amikor az isteni 
bölcseség hatalmas dómja áll előttünk. Igaz, hogy ez nem könnyű 
feladat és nem is jut mindenki ehhez a dómhoz. Mert mit mond 
egy egészen modern német filozófus, Max Scheler? «Önfegyel-
mezettség, főleg a test szenvedélyeinek fékentartása lényegesen 
szükséges előfeltétel a bölcseleti megismeréshez.»1 Szent Tatnás 
sem lenne a bölcselők példaképe, ha egyúttal nem tiszteinők 
benne az Angyali Doktort. 

A második nagy vonás szent Tamásban, hogy nevelő mes-
terünk. Párisban, Rómában, Viterbóban és Nápolyban tanított, 
városok versengtek, hogy a szent tudóst főiskolájuk katedrája 
számára megnyerjék, és a mindig telt termek és az őt körülvevő 
lelkes hallgatóság eléggé bizonyítják, hogy mily nevelői hatás-
sal tudott lenni tanítványaira. De igazán nevelői elhivatása 

1 Max Scheler: Vom Ewigen in Menschen, 1921. pag. 105. 
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theológiai működésében rejlik. Szent Tamás mélyen átérezte, 
hogy egységes theológiai rendszert csak egységes bölcseleti 
rendszer segítségével lehet felépíteni1 s miután a bölcseleti 
alapot megtalálta és kiépítette, óriási szorgalommal és láng-
elmével dolgozott azon, hogy a hitigazságokat rendszerbe fog-
lalja; hatalmas theológiai tevékenységet fejt ki és egyik leg-
nagyobb érdeme, hogy természetes fogalmi körünket feldolgozza 
a természetfölötti szempontjából és kimutatja, hogy ezek részé-
ről a legteljesebb összhang állapítható meg. Az Arisztotelésztől 
alkalmazott elvonás és összegezés módszerét használta itt is és 
ennek segítségével oly magaslatra tudta fölemelni a föld porá-
ból szerzett fogalmainkat, hogy eljuthattak addig a határig," 
amelynél a természet a természetfölöttivel, a felfogható a meg-
foghatatlannal érintkezik. Ezzel lett szent Tamás minden hivő 
tanítómesterévé.2 Föl sem tudjuk értékelni, hogy pedagógiai 
szempontból mily óriási jelentőségű szent Tamás Summájának 
az a módszere, amellyel a természetes világból a természet-
felettibe vezet és a földi anyagba a természetfeletti eszmét építi. 
Ezen kiváló theológiai érdemeit XXII. János pápa ezekkel az 
ismert szavakkal méltatta, hogy «ahány fejezetet írt, annyi csodát 
tett». Az a csodálatos világosság és egyszerűség, amellyel az 
oksági elvnek szigorú alkalmazásával a legmagasabb régióba, 
az Isten-fogalomba visz bennünket, igen nagy kihatással van 
gyakorlati szempontból is. Az embernek ugyanis Istenről törpe 
fogalmai vannak s valahogy úgy tapasztaljuk, hogy mindenki a 
maga képére és hasonlatosságára teremti meg Istenről fogalmát. 
Már a görög Xenophanes is megjegyezte, «hogy az ember a 
saját formájára alkotja istenét, ha ethiop feketének, ha görög 
fehérnek; s ha az ökrök meg a lovak nyilatkozni tudnának, 
biztosan ökör- vagy lóformában rajzolnák le istenüket». A modern 
bölcseleti és vallási rendszerek, nevezzék azt pantheizmusnak, 
materializmusnak, utilitarizmusnak, hédonizmusnak, kommuniz-
musnak vagy bármilyen «izmusnak», mind alkotnak maguknak 
istent s vájjon csodáljuk-e ezek után, hogy a modern embernek 
oly torz és alacsony istenfogalma van ? Nem fogadja el és meg-
veti az Egyház dogmáit és fölállítja az autonom erkölcsöt és 
ezzel tulajdonképen mégis csak elismer dogmát. Mert dogma 

1 Zubriczky : Szent Tamás nagysága. 1924. 14. old. 
2 Horváth : i. m. 173. old. 
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nélkül nincs erkölcs. Ha az embernek nincsenek vallási dogmái, úgy 
a haszon és az élvezet válik dogmává és az istentisztelet a 
Mammon és a Venus imádásában nyilvánul. Minden társadalmi, 
gazdasági, szociális nyomorúságnak, a tudomány válságának, az 
ijesztő erkölcsi anarchiának legfőbb oka az, hogy az atheista, 
modern ember elvetette a vallási dogmákat; a tagadás szelleme 
győzött benne, elszakadt Istenétől és faragott magának bálvá-
nyokat, amelyek olyan hatalmakká nőttek, hogy azokat az 
emberiség saját maga ledönteni most már nem tudja. Itt csak 
Isten tud segíteni, és akik elfogulatlan, nyitott szemmel nézik a 
körülöttünk vajúdó világeseményeket, a vulkánikus erőket, ame-
lyek nemzeteket, népeket és társadalmi osztályokat rengetnek, 
azok érzik és tudják, hogy van Isten, aki kezében tartja a vilá-
got és hogy a bálványoknak napjai meg vannak számlálva. 
Azért hittel, bizalommal és alázattal boruljunk le az Úr előtt és 
dolgozzunk Isten országának fölépítésén. Azt mondja szent 
Tamás, hogy az ember cselekvései között azok a legjobbak, 
legfönségesebbek, amelyek Istennel egybefűznek, egyesítenek.1 

Ezért tartja a szemlélődő életet, amelyet «studium sapientiae»-
nek nevez, tökéletesebbnek, mint a tevékeny életet. Az emberi-
ség kiéli és feléli ifjúságát, energiáját, férfikorát a tevékeny 
életben és ebben a lázas, szívtelen, mindenen keresztülgázoló 
vágtatásban nem is sejti, hogy mily sok és mennyivel több erő, 
mélység, érték és szépség van a szemlélődő életben. Szent Tamás 
ezzel nem akarja az egész világot kolostorrá alakítani, hanem 
csak arra mutat rá, hogy az olyan embernek, aki csak a sík-
ságokon és a völgyekben futkos kicsiny ügyei után, sohasem 
lesz az életről horizontális áttekintése; távlata csak annak van, 
aki hegycsúcsokon jár és a világban és önmagában megtapasz-
talja az Istent. Erre tanít és nevel bennünket az Angyali Mester. 

De szent Tamás nemcsak műveivel tanít és nevel, hanem 
életével is. És élete nekünk is például szolgálhat, mert nem egy-
oldalú és a világ részéről rosszul felfogott és beállított szem-
lélődő életet élt, — hisz aránylag rövid életében páratlan nagy 
tudományos és nevelői munkát fejtett ki, — hanem a szemlé-
lődő és tevékeny életet gyönyörű összhangba olvasztotta. Élet-
szentségének és egyúttal nagyszerű tudományúnak titka : a hősi 
lemondás és az angyali tisztaság. Egyéniségének igazi nagysága 

1 C. Gentes III. 115. 
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itt bontakozik ki. Előkelő grófi családból származik és egy kol-
duló szerzet ruháját választja, a világ minden gyönyörével fel-
kínálkozik neki és ezt ő állhatatosan és keményen visszautasítja. 
Később, mikor tudománya és életszentsége miatt nagy hírnévre 
tesz szert, a pápa őt többször akarja igen magas egyházi méltó-
sággal kitüntetni, de szent Tamás atázatosan mindig elhárítja 
azt magától. A lemondásnak ez a hősi foka adja azt az élet-
derüt, azt az Istennel telített lelkületet, amely őt épúgy jellemzi, 
mint nagy kortársait : assisi szent Ferencet, szent Domonkost, 
szent Erzsébetet, sőt Dantét is, a halhatatlan teologus-költőt 
és sok mást. A XIII. századnak nagy ellentétekben bővelkedő, 
sokszor sötét világából ezek a héroszok mint világítótornyok 
emelkednek ki. Szent Tamás élete a kemény, aszketikus, de nap-
sugaras élet mintaképe: semmi feltűnő és rendkívüli vonás nincs 
megjelenésében, ő az Isten igénytelen, egyszerű szolgája akart 
lenni, de a szerzetesi öltöny világraszóló nagy tehetséget ""ïs 
kiváló életszentséget takart. A tudomány nála nem cél, hanem 
eszköz Isten dicsőségének emelésére, ő maga mondta egyszer, 
hogy többet tanult az Oltáriszentség vagy a feszület előtt tartott 
elmélkedéseiből, mint összes könyveiből. A természetfölötti életbe 
való erős bekapcsolódásnak, az Istennel úgyszólván állandóan 
folytatott társalgásnak következményei voltak azok a misztikái 
meglátások és elragadtatások, amelyekben részesült. Halála előtt, 
49 éves korában, többször említette hü rendtársának, Reginai-
dusnak: «Mindaz, amit eddig írtam, polyvának tűnik fel előttem.» 
A mai embernek, kinek élete a napi gondok és kicsiny örömök 
között őrlődik fel, ezek a szavak hihetetlenül hangzanak s talán 
egy kézlegyintéssel intézi el, hogy hát «ez a középkor!» Pedig 
nincs igaza. Igen sok ember — sőt katholikusok is — fogalom-
zavarban vannak, amikor a természetfölötti életről van szó. 
Nekünk tudnunk kell, hogy Krisztus országa nem e világból 
való, az Isten Fia nem a szegénységtől és bajtól jött bennün-
ket megváltani, hanem a bűntől: az evangelium nem gazdasági 
rendszer és a kereszténység nem azért van elsősorban, hogy 
belőle fakadjon a szociális jólét. Akarjuk és kívánatos, hogy ez 
is legyen, de ez sohasem volt és nem is lehet az evangelium 
legfőbb feladata. Mindezzel csak azt akarom dokumentálni, 
hogyha a mi vallásosságunkban túlsúlyba kerül a természetes 
elem, akkor az megszűnik katholicizmusnak lenni. Nekünk elsza-
kíthatatlanul bele kell gyökereznünk a természetfölötti világba is, 
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mert különben ez a világ, amelyet a test és a szemek kíván-
ságának és az élet kevélységének mond az írás,1 menthetet-
lenül elsodor bennünket. A katholikum lényege a természet-
fölöttiség. Enélkül lehetetlen katholikus életet élnünk. Aftermé-
szetfölötti világszemléletben tudjuk megérteni örök emberi prob-
lémáinkat, csak a természetfölötti világrendben jut győzelemre 
az abszolút igazság, szépség és jóság, csak ott jut el az ember 
a tökéletes boldogsághoz, a «visio beata»-hoz, amint azt szent 
Tamás nevezi. Mi következik ebből? Az, hogy csakis úgy lehet 
Isten fiaihoz méltó életet élnünk, ha világnézetünk és egész 
valónk: eszünk és szívünk, tudásunk és akaratunk ebbe a ter-
mészetfölötti világba kapcsolódik. Csak az a társadalom van 
nagyra hivatva, csak az az ifjúság nyújtja a jobb jövő bizto-
sítékát, amely ebben a transcendens, természetfölötti megvilágí-
tásban tudja nézni és élni az életet. Ebből a "világból sarjadnak 
az áldozatkészség, a lemondás, a tisztaság, a hősiesség nagy 
alakjai, innen jöttek a tudomány, művészet és kultúra, egyszó-
val a történelem igazán inspirált kiváló egyéniségei. Ezt a nagy 
igazságot revelálja elénk szent Tamás élete. De ő nem marad 
az elvont fogalmak ködében, hanem rámutat arra a nagy való-
ságra, amelyből kiárad, kicsordul erre a keserű földre a termé-
szetfölötti, az isteni élet szépsége és gazdagsága: és ez az 
Oltáriszentség. Exstatikus öröm és mély hit tör ki szent Tamás 
fölséges szép himnuszaiból, amelyeket az Eucharistiáról zeng. 
A liturgikus költészetnek legremekebb alkotásai közé tartoz-
nak énekei. S amint a földre szállott Szeretet az Ottáriszentség-
ben éri el tetőpontját, úgy szent Tamás tudományos működése 
és élete is az eucharisztikus tiszteletben kulminálódik. 

Ezek azok a motívumok, amelyek bennünket ünnepelésre 
indítanak, ezek azok a gondolatok, amelyekkel hódolni jöttünk 
az Angyali Doktor nagy szellemének. Hódolunk a tudósnak, aki 
zsenijével hét évszázadon át meg nem tört fényességben ragyog 
s a bölcselet és teologia halhatatlanjai között foglal helyet, 
hódolunk a nagy Mesternek, aki a hitigazságok erejével és szép-
ségével életművészetre tanít és hódolunk a nagy szentnek, aki 
az általa hirdetett, kifejtett és egységbe foglalt krisztusi tant 
önmegtagadó, angyali tiszta életével demonstrálta. Ezt a hódo-
latot nemcsak mint katholikus ifjúság, hanem mint magyar katho-

1 Szent János I. levele 2, 16. 
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likus ifjúság nyilvánítjuk. Mert nekünk a katholicizmus és a 
szónak legnemesebb értelmében vett nacionalizmus egy fogal-
mat jelent. Mi szentül meg vagyunk győződve, hogy a katholikus 
reneszánsztól a nemzeti újjászületést elválasztani nem lehet, 
mint ahogy történelmi multunkban szent István, szent Imre, 
szent László, Nagy Lajos, a Hunyadiak, Zrínyiek és Rákócziak 
a katholikus hit és a nemzeti lélek hatalmas fellángolásait jelen-
tik. Amikor tehát a katholikus ifjúság szent vallásának, Egyházá-
nak, szentjeinek ünnepelésére jön össze, tudatában van annak, 
hogy egyúttal a nemzeti géniusz oltárának tüzét is éleszti. 
A mai jubileum tehát arra tanítja az ifjúságot, hogy aquinói szent 
Tamás nagy egyénisége és példája nyomán szeresse és ápolja 
az emberi és az isteni tudományt, képezze és nevelje önmagát, 
hogy ezáltal értelme és akarata, hite és boldogsága és egész 
élete — Dante szavaival — legyen «tiszta és röpülni kész a 
csillagokhoz.» 

AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Felolvasó ülés 1925. december 16-án. 

Elnök dr. Kiss János ügyvezető alelnök. 
Dr. Pauler Ákos egyetemi tanár, mint rendes tag szék-

foglalót tartott Aristoteles theologiájáról. Ez megjelent a Religio 
jelen füzetében. 

A felolvasáshoz hozzászóltak az ügyvezető alelnök és 
dr. Erdey Ferenc rendes tag. 

Az előbbi rámutatott annak a ténynek fontosságára, hogy 
a legnagyobb bölcselőnek oly magasztos fogalma volt Istenről, 
sőt ezt az ismeretet a gondolkodás legnagyobb eredményének 
tekintette. 

Dr. Erdey hozzászólása ez: Nagy érdeklődéssel hallgattuk 
ezt a tárgyat, ahol Aristoteles egészen új utakon jár. O az első 
a görög bölcseletben, aki alaposan, metafizikai érvekkel és nem-
csak valószínűségekkel tárgyalja Isten létét. Itt egészen új látó-
szögből hallottuk őt megítélni. Egy új és érdekes gondolat, hogy 
Aristoteles is, mint szent Tamás, Istent állítja rendszere közép-
pontjába és így ő is theocentrikus. Ezt eddig Aristotelesről nem 
halottuk. Kérdés tehát, állítható-e ily formában Aristotelesről is, 
mint szent Tamásról, hogy rendszerének középpontjába állítja Istent? 
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Erre a felolvasó dr. Pauler következőkép felelt: 
El lehet fogadni ezt a kifejezést, de óvatosnak kell lenni. 

Aristoteles legrégibb munkái inkább theologiai jellegűek, mint 
az, újabbak. Aristoteles minél inkább vizsgálja a tapasztalati 
világot, annál inkább mellőzi ezt a mozzanatot. De hogy Isten 
nemcsak különböző szellemi lény a világtól, hanem szereti és 
kormányozza is, ez az a minimumhoz tartozik, amelyet sose vál-
toztatott meg. Ez végigkísérte gondolkodását és ha ez elég arra, 
hogy theocentrikus legyen a bölcselete, akkor bátran mond-
hatjuk ezt. 

Másodiknak Böle Kornél szent Domonkos-rendi áldozópap 
pártolótag tartott előadást: Weisz Albert szent Domonkos-rendi 
tudós méltatása. A Religióban meg fog jelenni. Az előadás 
elhangzása után az elnöklő dr. Kiss János figyelmeztetett Weisz 
Albert legnagyobb művére: A kereszténység védelme erkölcs-
tani szempontból 7 kötetben, mely magyarban is megjelent. 

Végül dr. Kiss János egyetemi tanár, rendes tag tett jelen-
tést az 1925-ben Rómában tartott thömistikus bölcselettudományi 
kongresszusról. Ez a jelentés már megjelent a Religio 1925-iki 
III. füzetében. 

Felolvasó ülés 1926. február 17-én. 

Elnök dr. Kiss János ügyvezető alelnök. 
Elsőnek dr. Nagy Sándor hittanár Kisvárdán, rendes tag, 

székfoglaló értekezésül «A keresztény nevelés lényegét» tárgyalta 
s ezt nem abban látta, hogy az ifjút keresztény szellemű vallásos 
jellemre vezessük, hanem abban, hogy önzését visszaszorítva, 
megfékezve, vele Istent, az egyházat és a hazát megszerettessük 
s minden működését ezek felé irányítsuk. Értekezése a Religió-
ban meg fog jelenni. Az elhangzott előadáshoz több részről 
észrevételek történtek és pedig a következők : 

Dr. Tóth Tihamér egyetemi tanár: A katholikus nevelés 
céljának az Isten, egyház és haza gondolataiban való megjelö-
lését nem tartom elégségesnek, sőt célravezetőnek sem ; hisz ép 
az a kérdés, hogy lehetne a nevezett eszmék helyes szolgálatába 
állítani az ifjakat. Hideg eszmék ezek s azzal, hogy motivumúl 
állítjuk az ifjak elé, még nem következik, hogy ki is alakítják 
magukban. Másban van a nevelés tulajdonképeni célja, mely, ha 
megvalósul, szükségkép magával hozza a t. felolvasó által jel-
zett hármas eszme gyakorlati valósulását is. A vallásos jellem 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1-926. 7 
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kialakításában látom én a nevelés célját; enélkül még a való-
síthatóság reménye sincs meg arra a hármas eszmére. Tehát jel-
lemképzés: és itt nem fogadhatom el a felolvasó űr véleményét, 
mikor egészen az önzés és rosszravaló hajlandóság jegyében 
látja az ifjúság belvilágát, Németországban is van ilyesfajta peda-
gógiai irányzat, amely alaptételének vallja: «Jugend hat keine 
Tugend». Ez alapjában elhibázott gondolat. Ezt nekünk elfogad-
nunk nem szabad, különben magának a nevelésnek létjogosult-
ságát adnók fel — ami hogy mit jelentene a keresztény er-
kölcsre, könnyen elgondolható. Igen, van abban az ifjúban nagyon 
sok természetes erény, mint pl. az akaraterő és bátorság, füg-
getlenségre való vágy, önérzet, becsületesség. Ezeket nem szabad 
nekünk elhanyagolnunk. Volt idő, mikor elhanyagolták ezen ter-
mészetes tényezőket, talán azért is olyan nehéz most megnyerni 
az ifjakat a természetfölötti gondolatnak ; mert a természetfölötti 
csak megfelelő természetes alapokon épülhet fel. Csak így tudunk 
hidat verni a természetes és természetfölötti közé. Én tehát to-
vábbra is megmaradok nézetem mellett : a nevelés célja a val-
lásos jellem kialakítása. 

Dr. Marczell Mihály, a pesti Szent Imre-Kollégium igaz-
gatója: Két alapvető kérdésben térek el a felolvasó úrtól: 1. Sze-
rintç a nevelésnek a lényege egy nemleges és egy tevőleges 
munka. Az ént, amely valami önző (malum), meg kell törnünk 
és helyébe valami konkrét: Isten, haza, király helyezendő. Az 
én álláspontom az, hogy az én egy annyira szent valami, hogy 
ezt letörni és ezt hivatásul kitűzni nem lehet. Az emberben az 
én sok mindenféle jó és rossz készségek foglalata. A jót kifejlesz-
teni : összetalálkozás Isten gondolatával; a rosszat letörni: ismét 
találkozás Isten gondolatával. Az emberben sok készség van és 
a nevelésnek a célja, hogy a lépcsőszerúen megállapított készsé-
geket kifejtse, harmóniába hozza és a metafizikai készség alá 
helyezz?, amely a legfőbb. Az embernek élethivatása egy ter-
mészetfelettiség, de ez nem belém erőszakolt, hanem bennem 
alapokkal bíró dolog. Amit a t. felolvasó pozitívnak mond, az 
igen fontos dolog, de ez nem teljes és nem végső cél. 

2. Ami a methodikát illeti, ezen dolgokat tényleg szép, 
nemes szavakkal kell kiemelni. De a nevelésnek az eszköze 
egyedül a beszéd nem lehet. Ez nagyon csekély dolog. A nevelés 
legfőbb eszköze az emberek lelkében végbemenő élmény. Ami-
nek az emléke bennem maradt, az mindig mozgat engem. 

* 
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A nevelésben az egyéniség akkor bontakozik ki, mikor magam 
vagyok. A nevelésnek ezt is fel kell használnia és e tevékeny-
ség indítását a lélekbe kell helyeznie. A vallásos nevelés így 
minden lesz. Itt érzem magamban, hogy Isten szól bennem. 
Ámde azt helyesnek tartom, hogy a t. előadó azzal a kérdéssel 
jön, hogyan lehet az elvont nevelési elvet tárgyiassá tenni. 

Dr. Nagy Sándor dr. Tóth felszólalására felelve kifejti, hogy 
az ő dolgozatának az a célja, hogy váfami jobb formában ajánljuk 
a katholikus nevelést. Az ifjúság nem fogadja be a vallásos szót. 
Ha más szavakkal állunk eléje, azt jobban elfogadja. Különben 
is a vallásos jellem említése nem meríti ki és nem jelöli meg 
a lényeget. 

Dr. Marczel felszólalására megjegyzi, hogy nem kívánja az 
ént tönkretenni, de azt mind érezzük, hogy énünkre nagyon kell 
vigyáznunk, mert ez állandóan önzésbe téved és ez ellen harcol-
nunk kell. Arra kell nevelni az ifjúságot, hogy ez ellen küzdjön 

Dr. Kiss János egyetemi tanár szerint a felszólalók a keresz--
tény valláserkölcsi jeliem kiépítésében a nevelés célját egybe-
foglalva jelölik meg, a felolvasó pedig a valláserkölcsi alapon 
épült jellem részleteit állítja elénk. A hangoztatott háromhoz 
még hozzátenné az egyéniség értékét, a családot, társadalmat 
és az emberiséget. 

Második előadó dr. Lötz Antal pártolótag, a Magyar 
Katholikus Országos Diákszövetség elnöke volt, ezzel a tárggyal : 
«Az ifjúsági mozgalmak lélektani indítékai». A «Magyar Kultúrá-
ban» meg fog jelenni. 

Az előadás elhangzása után az elnöklő dr. Kiss János örö-
mét fejezi ki a felett, hogy a felolvasó biztosítása szerint ifjú-
ságunk látja azokat a gonoszságokat, melyek a mai művelődéssel 
és polgáriasodással kapcsolatosak és minden erejével azon lesz, 
hogy ezeket eltávolítsa. Ez a megállapítás óriási jelentőségű. 
Ennek hiányában kétségbe kellene esnünk az emberiség jövő-
jéről. Nagyon örülök, hogy az ifjúság nem fogadja el Macchiavelli 
elvét, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ezzel a felolvasó átmenetet 
készített az én előadásomhoz, felolvasása által pedig méltónak 
mutatta magát arra, hogy legközelebb már mint rendes tag tart-
son felolvasást. 

Az ülés harmadik tárgya dr. Kiss János előadása volt ily 
tárggyal: A cél és az eszköz az erkölcsi cselekvésben, a követ-
kező tartalommal : 

7* 
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Az Aquinói Szent Tamás-Társaság örökérvényű igazságokat 
hirdet, de egyúttal igyekszik ezeket az élet szükségleteire alkal-
mazni. Az utolsó hetekben sok szó esett arról, vájjon jó cél 
elérésére szabad-e rossz eszközt használni. Az erkölcsi cselekvés 
jósága vagy rosszasága három mozzanattól függ : 1. A céltól ; 
2. a cselekvéstől és 3. a körülményektől. De mivel a körül-
mények összefolynak a cselekvéssel, elég a célt és a cselekvést 
megkülönböztetni. Az erkölcsi jósághoz mindenekelőtt megköve-
teljük, hogy a cselekvés magában véve jó legyen. Hogy valami 
jó, annak alapja a természet. Ami természetes, az jó; ami ezzel 
ellenkezik, az rossz. Itt a természetet teljes valóságában értjük. 
Az embert pl. mint eszes és szabad akarattal bíró lényt. Azt is 
szokták mondani, hogy jó, ami az örök törvénynek megfelel 
Ez pedig nem lehet másutt, mint Istenben. Amit Isten akar, az 
jó. Ámde nem azért jó valami, mert Isten akarja, hanem Isten 
azért akarja, mert jó. Ezt a sorrendet egyes középkori arab böl-
cselők és Descartes igen helytelenül megfordították. 

Elsősorban azt kell tehát néznünk, hogy a cselekvés ön-
magában jó legyen. Azután vigyázni kell, hogy jó célra szol-
gáljon a cselekvés. Magában véve a jó cselekvés jó célt szolgál. 
Az igazmondás magában véve azt célozza, hogy felebarátunkat 
felvilágosítsuk. De a benső célon kívül van külső cél is, amit a 
cselekvő kitűz magában. Igazat mondani különböző célból lehet. 
Vagy hogy felvilágosítsunk mást, vagy megvigasztaljunk, de azért 
is lehet tenni, hogy mást bosszantsunk. Ez külső cél. A cselekvés 
célja finis operis, a cselekvőé finis operantis. Itt a külső célról, 
a cselekvő célról van szó. Vájjon valamely jó célra lehet-e rossz 
cselekvést használni, vagy a jó cselekvés sérül-e, ha célja rossz. 
Ahhoz, hogy az emberi cselekvés jó legyen, úgy a célnak, mint 
a eselekvésnek jónak kell lennie. Ha a cél rossz, már nem jó a 
cselekvés. Igaz latin mondás: bonum ex intégra causa, malum 
ex quolibet defectu. De az sem igaz, hogy jó célra magában 
véve rosszat szabad cselekedni. Itt a cselekvés önmagában rossz, 
tehát nyilvánvaló, hogy tenni nem lehet. Aki ilyent tesz, bűnt 
követ eh Aki hazudik, bármely célra teszi, hibázik. A jó cselek-
vésnél a célnak is és a cselekvésnek is jónak kell lennie. Hogy 
a cél szentesíti az eszközt, ez magában téves, veszedelmes és 
ebben semmit engedni nem lehet. Mostanában találtunk külö-
nösen hírlapokban olyan kijelentéseket, hogy jó célra kisebb 
rossz tetteket lehet tenni, de nagyobb rossz tetteket nem. Ez a 
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tanítás ellenkezik a természettel és itt nem lehet különböztetni, 
hogy gorombább bűnöket nem lehet, de szelídebbeket már el 
lehet követni valami jó cél érdekében. Az ó-szövetségi Juditra 
is hivatkoztak, hogy ő hazája javára feláldozta erkölcsi tiszta-
ságát. De ha valaki elejétől végig elolvassa a Szentírásnak ezt a 
részét, ilyen gondolatra nem jön. Szó sincs ott erről. Semmit sem 
áldozott fel, hanem amire elég bátorsága nem volt férfi honfi-
társainak, hogy a háborúban megengedett csellel kioltsa az ellen-
ség vezérének életét, azt ő megtette. Dugovits Titusz tette sem 
volt bűn, sem Leonidásé és társaié, mert háborúban megenge-
dett eszközöket használtak. A Makkabeusok könyvében Eleázárról 
olvassuk, hogy mikor az egyik elefánton egy szép sátort látott, 
gondolván, hqgy ott a király, odarohant, az elefánt hasát kard-
jával felvágta és így magát a hazáért feláldozta, tudva, hogy az 
összerogyó elefánt maga alá temeti. Ezek mind erényhősök 
voltak és semmi rosszat sem követtek el. 

Számottevő írótól ugyancsak mostanában olyan nyilatko-
zatot is hallottunk, hogy a hazáért a becsületet is oda lehet adni. 
Bizonyára a becsület látszatát értette. A becsület maga a meg-
alkuvást nem ismerő lelkiismeretesség, maga a tiszta erkölcs. 
Ezt odaadni soha és semmiért nem lehet. Ellenben oda lehet 
adni a becsület látszatát, azaz olyant tenni, amit mi helyesnek 
és kötelességünknek tartunk, bár mások nem így ítélnek tettünkről. 

Hogy csakugyan mind a célnak, mind a cselekedetnek 
magában véve jónak és kifogástalannak kell lennie, arra úgy a 
bölcseleti, mint a hittudományi erkölcstan mestereit hívhatom fel 
tekintélyül. így Aristotelesi, a sztoikusokat, köztük Ciceróval és 
Senecával, szent Ágostont, Aquinói szent Tamást, Kantot, Fichtét, 
Liguorii szent Alfonzt, Busenbaumot, Guryt, Costa-Rossettit, Lehm-
kult, Noldint, Cathreint és Donátot, az utóbbi hét a Jézus-társa-
ság tagja. Elég legyen kifejezetten a következő szövegekre hivat-
koznom. Szent Ágoston : (Contra m. 17.) «Azt, ami bűn, semmi jó 
ügy érdekében, semmi jó célra és semmi jó szándékkal nem 
szabad megtenni.» Szent Tamás (S. th. 1, 2, qu. 19. a. 7. ad 3.) 
Rossz származik minden egyes hiányból, jó pedig az egész és 
teljes ügyből. Miértis akár önmagában rosszat akar valaki jó 
szempontból, akár jót akar rossz célzatból, az akarat mindkét 
esetben rossz lesz; ahhoz pedig, hogy az akarat jó legyen, meg-
kívántatik, hogy tárgya is meg célja is jó legyen, azaz jó célra 
jót akarjon.» 
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Cathrein (Erkölcs b. I. 257. old.): 
«Valamely cselekvés csak akkor mondható egyszerűen jónak, 

ha egyetlen tekintetben sem rossz; ellenben rossznak kell mon-
danunk, ha csak egy tekintetben rossz is, mert az Iskola szerint 
«bonum ex intégra causa, malum ex quolibet defectu, jó valami, 
ha egészében] jó és rossz bármely hiány következtében». Az 
embert csak akkor mondhatjuk egyszerűen egészségesnek, ha 
valamennyi tagja egészséges ; ha csak egyetlen tagja is beteg, 
betegnek mondjuk az embert. Ugyanez áll az erkölcsi csele-
kedetről; ahhoz, hogy a cselekvés erkölcsileg beteg, vagyis rossz 
legyen, elégséges, hogy csak egy valamely tekintetben rossz, pl. 
ha tárgya rossz; hogy azonban egyszerűen jónak nevezhessük, 
szükséges, hogy minden oldalról jó legyen és semmi rossz elem 
ne legyen benne. Az akarat tehát egykép rossz, ha valaki rosz-
szat tesz jó célból, mint ha rossz célból jót tesz.» 

Sajnos, a gondolkodás története itt is szolgál oly esetekkel, 
mikor különben kiváló elmék e kérdésben tévedtek. így Plátó 
a hazugságot három esetben megengedte : ha vele jóbarátaink-
nak használhatunk, ha ellenségeinket kijátszhatjuk s ha ez kor-
mányzati célból szükségesnek látszik. 

Ezzel az engedékenységgel bőven élt a flórenci politikai író, 
Macchiavelli, aki «Il principe» című munkájában Plátó elméletét 
az Aristoteles által rosszalva elsorolt példák felhasználásával 
fejedelmét mindenféle hamisságra oktatta. Plátót követte a ter-
mészetjog rendszerezője, Hugo Grotius is «De iure belli et pacis» 
című munkájában. 

Paulsen Frigyes, a berlini egyetemen az erkölcstan tanára 
«System der Ethik» című művében a hazugságot több esetben 
helyesli, még azt is megengedve, hogy valaki, pl. egy hitoktató 
vagy prédikáló lelkés^ oly tant hirdessen, amit ő nem vall 
(570—573. old.), persze nagy feneket kerít a dolognak, hosz-
szasan készíti elő a kérdés megoldását, jeléül annak, hogy nem 
könnyű igaznak feltüntetni azt, ami a természettel ellenkezik. 

Némelyek ráfogják a Jézus-társasági erkölcstantudósokra, 
hogy tanították és tanítják ezt az elvet: «A cél szentesíti az 
eszközt». Ennek épen ellenkezője az igaz. A mondott tudósok 
nagy gonddal igyekeztek meghatározni, mi az erkölcs s mik a 
feltételei. Azt vallottak, hogy «jó valami, ha egészében jó és 
rossz bármely hiány mellett, bonum ex intégra causa, malum ex 
quolibet defectu» a minden ezzel ellenkező felfogást elítéltek. 
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A Deharbe Jézus-társasági atya által alkotott kátéban a következőt 
olvassuk: «Soha sem szabad rosszat tenni, hogy belőle valami 
rossz származzék». Roh, Jézus-társasági atya 1852-ben Frankfurt-
ban és 1862-ben Halieben nyilvános gyülekezetekben nagy 
összeg pénzt ígért annak, aki a mondott elvet valamely jezsuita 
könyvében megmutatja s bírákul e kérdésben a bonni és a 
heidelbergi egyetemeket nevezte meg. Ezt a díjat senki meg 
nem nyerte, de nem is nyerheti meg. 

A Meyer-féle nagy lexicon azt mondja, hogy a jezsuiták a 
szóban levő elvet nyíltan ugyan nem tanítják, de a gyakorlat-
ban követik. Ámde ez is csak ráfogás azok részéről, akik a 
jezsuiták megalkuvást nem túrő elvhűségét és lankadást nem 
tűrő buzgalmukat nem szívesen látják. 

A cél és az eszközök viszonyát tekintve a természeti erkölcsi 
törvény az, hogy a rossz cél a magukban véve jó cselekedete-
ket is elrontja, a rossz eszközök pedig a magában véve jó célt 
nemcsak nem szolgálják, hanem inkább rossz hírbe hozzák s 
ezzel elérését hátráltatják, sőt meghiúsíthatják. 

Fizetések nyugtatása. 
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dr. Tauber Sándor, dr. Töttössy Miklós, Thym Adolf, dr. Varga Gábor, 
Venczell Ede, dr. Walter Gyula, dr. Werner Adolf, dr. Wolkenberger Alajos, 
Wukossinovits József, dr. Zalka László, Zimányi Gyula, dr. Zoltvány Irén ; 
40 ezer R?f. Theologiai Önképzőkör Pápa, Kármeliták Győr, dr. Dőry László ; 
30 ezer Masson Lipót. 

1925. e's 26-ra : 200 ezer Zágor Pál ; 150 ezer dr. Potyondy Imre ; 
140 ezer dr. Hanuy Ferenc; 120 ezer Katholikus Kör Budapest IV., Molnár-utca 11, 
Dr. Szunyogh Ferenc; 115 ezer gróf Mailáth József ; 110 ezer Lessánszky József ; 
105 ezer Bilkei Ferenc, dr. Csiszárik János, Szent Ferencrendiek Szécsény, 
dr. Kele István, Növendékpapság Iskolája Eger, özv. őrgróf Pallavicini Edéné, 
dr. Radványi Viktör ; 100 ezer: dr. Bayer-Krucsav Dezső, Braun László, 
dr. Biirchner László, dr. Csárszky István, Szent Domonkos-rendiek Budapest, 
Emsberger József, dr. Ernszt Sándor, Szent Ferencrendiek Szeged, Kegyes-
rendi főgimnázium Budapest, Kecskemét, Kránitz Kálmán, Kunstädter (Főv. kat.), 
dr. Lötz Antal, dr. Mosonyi Dénes, Papnevelő-intézet Pécs, Papnövendékek 
Pázmány-köre Veszprém, Reálgimnázium Gyula, dr. Székely István, dr. Szilvek 
Lajos, Terlandy Rudolf ; 85 ezer Budapesti Növendékpapság Iskolája ; 75 ezer 
dr. Lindenberger János ; 69 ezer Zitzmann Ferenc ; 60 ezer Fetser Antal, 
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Nagy köszönetet mondok elsősorban azoknak, akik folyó-
iratomat túlfizetéssel, azután mindazoknak, akik azt a megren-
delési díj lefizetésével támogatni szíveskednek; az előbbire is 
rászorul vállalatom, az utóbbi is nagy elismerést érdemel. 

Én a teljesített fizetéseket kezdettől, 1886-tól kezdve mindig 
közlöm egyrészt azért, hogy az olvasó mindig tudja, mi pénz gyűl 
be a folyóiratnál s ezt összehasonlíthassa a nyomtatás és kezelés 
áraival ; másrészt, hogy mindenki meg tudja állapítani, fizetett-e már 
vagy sem s esetleg mennyivel van hátralékban. Ha valamit rosszul 
közöltem, az érdekelt szíveskedjék engem hamar felvilágosítani. 

Akik a díjat 1926. végéig lefizették, azok példányához ez-
úttal nem csatoltam befizetési lapot, a többiekéhez igen, tessék 
ezt mindjárt felhasználni s minden hátralékot törleszteni. Mégha 
mindenki lefizeti is díját, az összeg nem éri el a «Religio» évi 
költségét; a nyomdai számlák összegét közölni fogom. 

Ismétlem, hogy az én folyóiratom a legolcsóbb irodalmi 
kiadvány csonka országunkban, könyvéért, füzetéért mindenki töb-
bet kér, mint én. De legalább ezt fizessék olvasóim pontosan és 
teljesen, akiknek pedig módjában áll, megtoldással. A megren-
delők szíveskedjenek a közlönyt másoknak is, magánosoknak és 
intézeteknek, egyháziaknak és világiaknak ajánlani. A legnagyobb 
részt tiszta fajmagyar lakta Csonkamagyarország ebben az eset-
ben is mutassa meg, hogy tudományos folyóiratot fenn tud 
tartani. Én amíg erőm engedi, kitartok, mások is tartsanak ki. 

A külföldi megrendelők a folyóirat árának és viteldíjának 
megfelelő értékű idegen papírpénzt küldjenek ajánlott levélben. 

Minden megrendelő legyen szíves a címében beálló válto-
zást azonnal közölni. 

A folyóirat szellemi részéhez is szívesen fogadok hozzá-
szólást. Ha valaki valamely kérdés tárgyalását kívánja, tessék azt 
velem közölni, csak legyen a kérdés igazán hit- vagy bölcselet-
csakugyan tudományi, készséggel gondoskodom annak szakszerű 
tárgyalásáról. 

Dr. Kiss János, 
a «Religio» szerkesztője és kiadója. 
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I. É R T E K E Z É S E K 

A T E R E M T E T T VILÁG I D Ő B E L I K E Z D E T É N E K 
METAFIZIKAI K É R D É S E . 

(Második közlemény.) 

3. A teremtett világ kezdetét nem lehet bebizonyítani. 
A teremtett világ kezdetének kérdésében három megoldás 

lehetséges:1 

1. Aristoteles, a középkori bölcselők s korunk egyes tudósai 
is a világ örökkévalóságát tanítják. 

2. Mások a világ időbeli kezdetét nemcsak hitcikkelynek 
tartják, hanem bölcseletileg is bebizonyíthatónak vélik. 

3. Végül van egy harmadik osztály is, amely a világ idő-
beli kezdetét hitcikkelynek tartja és bölcseleti bizonyíthatóságát 
tagadja. 

Aristoteles és követőinek véleménye, hittanilag és bölcsele-
tileg hamis, eretnek, a világ teremtése ugyanis a hit tárgya és 
bizonyítható is. De a második vélemény sem állhat meg, mivel 
az életbevágó, a fölötte fontos kérdésekben pl. az Istenléte, a 
világ teremtése stb., nem lehet, nem is szabad többé-kevésbbé biztos, 
ingadozó, valószínű érvekkel élni, hogy a hitetlenek előtt hitünk 
kicsinylés tárgya ne legyen azáltal,2 hogy olyan érvekkel akarjuk( 
próbáljuk bebizonyítani hitünk egyes tételeit, amelyeket ők böl-
cseletileg könnyen megcáfolhatnak. 

Lényeges különbség van demonstratio (bizonyítás) és érve-
lés (probatio) között. Az előbbi metafizikai, az utóbbi fizikai és 
erkölcsi bizonyítási módszer. Ámde amint láttuk, Istenléte meg-
győzően (demonstrative) metafizikai kérdés, nem pedig fizikai 

1 II. Sen. d. 1. qu. 1. a. 5. 
2 I. S. Th. 46 a 2. Et hoc utile est ut consideretur, ne forte aliquis 

quod fidei est demonstrare praesumens, rationes non necessarias inducat, quae 
praebeant materiam irridendi infidelibus existimantibus nos propter huius-
modi rationes credere, quae fidei sunt. II. C. g. 38. — S. II. d. l . q u . l . a . 5 — 
Quodlibet III. a. (qu. 14. a. 2.) 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 8 
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s akik a világ időbeli kezdete mellett érvelnek, ezt azért teszik, 
hogy ebből Isten létére következtessenek. Bár a fizikai érveknek 
van némi értékök, a döntő szó mégis a metafizikaiaké. S ezért 
szent Tamás a világ időbeli kezdetét tisztán metafizikai alapon 
oldja meg.* 

A teremtmény kétféleképen fogható fel: vagy úgy, mint 
ez vagy az a teremtmény, vagy pedig mint egyszerűen teremt-
mény. A teremtmény alakilag annyit jelent, mint teremtve lenni, 
más által létrejönni, létet és lényeget mástól kapni, de abban nincs 
«amikor, ahogyan, mi módon» lett teremtve. Ha tehát valamely 
teremtmény nem lehetne öröktől fogva, ennek oka abban rejlik, hogy 
ilyen teremtmény, nem pedig abban, mert teremtmény. Azon kér-
désben, vájjon lehetséges-e, avagy lehetetlen a világ örök léte-
zése, csak két fogalom jöhet számításba az «örökkévalóság» és 
a «teremtettség».2 Ily módon felfogva a teremtményeket, tisztán 
metafizikai módszerrel élünk hasonlóan az Isten létének a bizonyí-
tásához. 

Hogy a világnak kezdete van, azt észokokkal döntően nem 
bizonyíthatjuk, azaz kimutatjuk, hogy a teremtett és örök világ-
nak lehetetlensége, bensőleg nem föltétlenül ellentmondó. 

a) Bizonyítás pozitive. I. A Summa Theologica-banß A meta-
fizikai bizonyításnál az érvelés vagy az okból indul az okozatra 
vagy az okozatból az okra. Tehát a világ időbeli kezdetének el-
döntésében a bizonyítékokat vagy a világból mint okozatból, 
vagy az Istentől mint okból meríthetjük. De döntő bizonyítékot 
egyikből sem meríthetünk. Ennélfogva a világ időbeli kezdete 
nem bizonyítható. 

a) Nem a világból mint okozatból. Mivel a meghatározás-
ban kifejezett lényeg elvonatkoztat «ab hic et nunc», azaz az 
egyedi tulajdonságoktól, a helytől és időtől. Már pedig a meg-
határozásban kifejezett lényeg a legszorosabb módon a bizonyí-
tás alapelve, ez pedig elvonatkoztat minden időbeli vonatkozás-
tól. Ha azonban a világ időbeli kezdetét, a világ újságát akar-
juk bizonyítani, nem tekinthetünk el a helytől és az időtől. S így 

1 Quodl. XII. a. 7. (qu. 5. a. 1.) — III. a. 31. (qu. 14. a. 2.) I. S. Th. 
46. a. 2. II. Sent. u. o. 

2 Rohner. : Das Schöpfungsproblem bei Maimonides.. . Thomas v. 
Aquin 101—103. Esser : Die Lehre des hl. Thomas . . . 19. és kv. 

3 I. S. Theol. qu. 46. a. 2. Rhoner c. m. 104. Esser c. m. 36 kv. 



A TEREMTETT VILÁG METAFIZIKAI KÉRDÉSE 107 

a világ szempontjából kiindulva nem bizonyíthatjuk, hogy a világ 
időben kezdődött. 

b) De Isten, mint a világ oka szempontjából sem állíthat-
juk azt, mivel a világ Isten szabad akaratának a szüleménye. 
Már pedig Istennek akaratát csak oly dolgokra vonatkozólag 
ismerhetjük meg, amiket Isten szükségszerűen akar, vagy amiket 
kinyilatkoztat. Azonban Isten a világot szabad akaratából terem-
tette. Ennélfogva az Isten akaratát a világ teremtésére vonat-
kozólag nem ismerjük s így az Isten mint ok szempontjából a 
világ időbeli kezdetére döntő bizonyítékot az észből nem von-
hatunk.! 

De hogy a világ valóban kezdődött, ezt tudjuk a kinyilat-
koztatásból föltétlen biztossággal. Igaz némely fizikai érvnek van 
némi értéke, de az még nem dönt a világ kezdete mellett, 
legföljebb annyit mond, hogy a szóban forgó teremtmény nem 
lehet öröktől fogva. Különben is sok dolog van, ami fizikailag 
lehetetlen, de nem metafizikailag. Pl. lehetetlen a fizikai törvé-
nyek szerint járulék állag nélkül, test súly nélkül, de nem lehe-
tetlen metafizikailag; így a legméltóságosabb Oltáriszentségben 
a kenyér és bor minden járuléka megmarad állag nélkül. 

II. «Opusculum de aeternitate mundi...»2 művében szent 
Tamás még erélyesebben lép fel állításának igazolására. A kér-
dést így állítja fel: «Vájjon lehetséges-e, hogy valami mindig 
volt s mégis Isten hozta létre?» Ha ez lehetetlen, akkor ennek 
két oka lehet, vagy Isten nem tud olyan lényt létrehozni, amely 
mindig léteznék, vagy belső ellenmondás folytán ilyen dolog 
egyáltalában nem hozható létre. Az utóbbi nem lehetetlen, tehát 
Isten hozhat létre ilyen lényt. Az egész kérdés tehát csak arra 
szorítkozik, vájjon a «teremtett» és a «kezdet nélküli» lény közt 
áll-e fenn ellenmondás vagy nem. 

Ilyen ellenmondás^jazonban nem forog fenn, mert ez csak 
abban az esetben állna, hogyha a cselekvő oknak az okozatot, 
vagy a nemlétnek, a semminek, a létet időben, tartalomban meg 
kellene még előznie. Ámde ezek egyike sem bizonyítható. Tehát : 

1. A cselekvő oknak nem kell okvetlenül időben (duratione) 
az okozatot megelőznie, mivel egyetlen cselekvő oknak sem kell, 

1 S. Th. I. 46. o. 2. Quodlib. XII. a. 7. (5. a. 1.) — Quodl. III. a 31 
(qu. 14. 2.) 

2 Opusc. ed. Rom. 27., ed. Parm. 23. V. Esser c. m. 44 kv., Rohner, 
c. m. 107. kv. 

8* 
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amely pillanatnyilag (instanti) hozza létre a szüleményt, időben 
az okozatot megelőznie. Mint pl. a tűz abban a pillanatban, 
amelyben keletkezik, azonnal világít és melegít. Isten azonban a 
világot nem lassan, mozgás útján hozta létre, hanem pillanat-
nyilag. S így a létrehozás és a létrehozott teljesen egybeesnek. 
Ennélfogva nem okvetlenül szükséges, hogy Isten mint cselekvő 
ok, a világot mint okozatot időben, tartamban megelőzze. 
Viszont, ahol a cselekvés, a létrehozás lassan történik, az okozat 
időben megelőzi az okozatot, pl. a festő a képet. És mivel az 
emberek legnagyobbrészt olyan dolgokat látnak, amelyek moz-
gás közvetítésével cselekszenek, nehezen fogják fel, hogyan lehet-
séges az ok az okozattal egyszerre. 

Ha adva van egy cselekvő ok, amely abban a pillanatban, 
amelyben adva van, okozatát nem hozhatja létre, úgy hiányzik 
neki valami tökéletességéből, mert a tökéletes ok az okozattal 
együtt van. Ámde Isten tökéleteségéből semmisem hiányzik. Ebből 
kifolyólag okozata az okozással együtt lehet, és ezért nem szük-
séges, hogy Isten időben a világot megelőzze. Más szóval Isten 
örök, és öröktől fogva tiszta tökéletesség, tehát öröktől fogva 
megvolt benne a képesség a cselekvésre, a teremtésre. 

Mivel pedig Isten örök, ennélfogva öröktől fogva megtette 
azt, amit természeténél fogva meg kellett tennie, más szóval az 
operatio ad intra, a Fiú és a Szentlélek születése, illetve lehelése 
öröktől fogva van. De nem így áll a dolga ad extra, amiben 
Isten a legnagyobb szabadságnak örvend, a világot tehát akkor 
hozta létre, amikor neki tetszett, tetszhetett volna neki öröktől 
fogva is. 

2. A nemlét, a semminek (nihilum) nem kell okvetlenül 
időben a létet, a valamit megelőznie. A «semmiből» (ex nihilo) 
sem következik szükségszerűen a világ kezdete. Ha úgy fogjuk 
fel e fogalmat «semmiből», mint valamely dolog létrejöttét «nem 
valamiből», azaz egyszerűen tagadunk minden előzetes anyag 
létezését, amelyből valami lenne, ily módon a teremtés fogalmát 
helyesen fogtuk fel. Ilyen felfogás mellett a «semmi» és a «valami» 
közt nincsen egymásutáni rend. De feltéve, hogy az ex nihilo és 
post nihilum egymás utáni rendet mutatna, ezen egymásután csak 
általános lenne. Amely rend ismét kétféle lehet, természeti és 
időbeli, tartambeli (natura vei duratione). Az utóbbi nem okvet-
lenül szükséges, mivel teljesen elegendő, hogy a nemlét természe-
tileg előzze meg a létet, mert természetileg először minden dol-
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got az illeti meg, amit magában bir s csak másodsorban az, 
amit mástól kapott. Ámde minden lény a létezést mástól kapta, 
önmagában véve semmi, ennek következtében minden esetlegest 
természetileg először a nemlét illet meg s csak másodsorban a 
lét. Ennélfogva nem kell a semmi időbeli létezését felvenni. 
Tehát teremtett és kezdetlen lény közt nincs belső ellenmondás. 
Sic ergo patet — fejezi be szent Tamás bizonyítását — quod 
in hoc quod dicitur, aliquid factum esse a Deo, et nunquam non 
fuisse, non est intellectus aliqua repugnantia. Mert ha itt ész-
beli ellenmondás lenne, csodálkoznunk kellene, hogy szent Ágos-
ton és a legmélyebben járó bölcselők ezt nem vették észre. Már 
pedig ez főképen szent Ágostonnak lett volna érdekében, mivel 
erősen küzdött a világ örökkévalósága ellen. Hisz mi sem lett 
volna könnyebb mint kimutatni, hogy a világ örökkévalósága 
benső ellenmondást tartalmaz. De seholsem hozza fel ezen érvet. 
Jogosan fejezi be tehát szent Tamás a «mozgolódók ellen» ezen 
erős gúnnyal a tárgyalást. Ergo illi qui tam subtiliter earn (sc. 
repugnantiam) percipiunt, soli sunt homines, et cum eis oritur 
sapientia. 

b) A világ időbeli kezdete mellett felhozott tényleges érvek, 
bizonyítékok, nem fölétlen érvényűek. Szent Tamás nemcsak kimutatja 
azt, hogy a világ kezdetét nem lehet döntő bizonyítékokkal 
kimutatni, hanem megcáfolja a tényleges, a számbavehető, a világ 
időbeli kezdete mellett felhozott érveket, mert nem «usquequaque 
de necessitate concludentes». Itt is a legtisztább kritikus állás-
pontra helyezkedik. 

A világ kezdete mellett felhozott megcáfolandó érvek két 
osztályba sorozhatok ú. m.: 1. előremenők (aprioristicus), amelyek 
az örökkévalóság, az első cselekvő ok fogalmából és természeté-
ből vannak véve; 2. visszamenők (aposterioristicus), amelyeknek 
a teremtmények természete, egymáshoz való viszonya szolgál 
alapul. 1 

I. Az előremenő érvek. 1. Biztos, hogy semmi sem lehet 
Istennel egyenlő, egyenértékű. Ámde, hogyha a világ mindig 
lett volna, tartalomban egyenlő lenne az Istennel, ami nyilván-
valóan lehetetlen. Biztos tehát, hogy a világ nem volt mindig.2 

Felelet Feltéve, hogy a világ mindig lett volna, még akkor 
sem lenne egyenértékű Istennel, mivel lényeges különbség van 

1 Esser, 58, 99. 2 I. S. Theol. qu. 46. a. 2. arg. 5. 
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Isten örökkévalósága és a világ öröktőlvalósága közt. Isten maga 
az örökkévalóság, — interminabilis vitae tota simul et perfecta 
possessio — soha be nem fejeződő életnek egyszerre és tökéletes 
birása. Isten változásnak, mozgásnak, fejlődésnek nincsen alávetve, 
Isten örökkévalósága az isteni lényeg folyománya. A teremt-
ménynél ellenben szoros értelemben véve a dolgot, nem is lehet 
szó örökkévalóságról (aeternitas), hanem öröktől fogva levésről 
(semper esse, semper fuisse, ab aeterno esse), kezdet nélküli 
tartalomról beszélhetünk (duratio sine initio). Isten örök és föltét-
lenül lehetetlen, hogy ne legyen. Ellenben ha a teremtmény 
öröktől fogva lenne is, nála az örökkévalóság nem lenne lényeg, 
hanem csak részesült (participata), járulék. S ily módon a fen-
tiekhez hasonlóan Isten csak természetileg és oksági elvnél fogva 
előzné meg a teremtményeket, de nem tartalmilag, időben. 

Ebből kifolyólag szent Tamás Istennek örökkévalóságot 
(aeternitas) tulajdonit, míg a teremtményekről azt mondja, hogy 
talán mindig lehetnek, i A kétféle örökkévalóság között a követ-
kező különbség vonható: 

Isten örökkévalósága abban nyilvánul meg, hogy teljes és 
tökéletes birtokában van határtalan tartamának (tota simul), míg 
ellenben a teremtmények öröktőlvalósága a kezdetnélküli egymás-
után lenne (successio). Isten önerejénél fogva örök, lényege az 
örökkévalóság. A teremtményeknél ellenben öröktőlvalóságuk más-
tól van, tehát nem lényegileg öröktől valók, hanem csak esetleg. 
Isten ennélfogva szükségszerűen örök, a teremtmények ellenben 
esetlegesen. Istent tökéletesen és teljesen megilleti, a teremtmé-
nyeket pedig csak bizonyos föltétel mellett, t. i. amennyiben a 
teremtmények örökkévalósága kezdetnélküli tartalom, vagyis 
helyesebben öröktőlvalóság. 

Mindezek előrebocsátása után még ha a világ mindig lett 
volna is, tartamban nem lenne egyenlő Istennel.2 Tehát a világ 
kezdete mellett felhozott érv döntőleg nem bizonyít, 

2. Minden teremtett dolog tartamának kezdete van (prin-
cípium durationis). Ámde meggyőzően bizonyítani lehet, hogy 
a világ létrehozó oka Isten. Tehát lehet bizonyítani a világ 
kezdetét.3 

1 C. g. I. c. 43. 
2 I. S. Theol. qu. 46. a. 2. ad 5. — II. S. d. 1. qu. 1. a. 5. ad 7. 
3 S. Theol. I. 46. a. 2. — C. g. II. c. 38. arg. 1. — De Pot. qu. 3. a. 14. arg. 

4. — S. II. d. 1. qu. 1. a. 5. arg. 1. Esser c. m. 62. 



A T E R E M T E T T VILÁG METAFIZIKAI KÉRDÉSE 111 

Az egész nehézség a főtételben van. Arról van u. i. szó, vájjon 
minden részesült, teremtett lény létének van-e kezdete? Más 
szavakkal és rövidebben ellenmondás van-e teremtett és kezdet-
nélküli között? E nehézséget szent Tamás már az Opusculum 
Contra murmurantes-ben megoldotta. Különbség van lassan, tehát 
mozgás, változás útján cselekvő és pillanatnyilag, mozgás nélkül 
cselekvő között. Az előbbiben az ok okozatát tartamban és 
időben megelőzi. Időben előbb van a szobrász s csak azután 
készül a szobor. Ellenben az utóbbiban az ok és az okozat egy-
szerre van. Pl. a tűz egyszerre melegít és világít is. Tehát szük-
ségszerűen nem következik, ha Isten a világ cselekvő oka, hogy 
tartalomban megelőzze a világot, i 

Az okozat és ok egyszerre létezése ellen felmerül egy nehéz-
ség, t. i. ilyen esetben már nem is okozásról van szó, hanem két 
dolog szorosan egymáshoz tartozó összefüggéséről. A világosság 
annyira hozzátartozik — mondják — a tűzhöz, hogy ezt anélkül 
el sem lehet gondolni. A hasonlat tehát csak akkor állna, ha 

-Isten és a világ szükségszerűen, lényegesen egymáshoz tartozó 
dolgok lennének. 

A felmerült nehézségben fogalomzavar van. Szent Tamás 
nem hasonlat gyanánt, hanem mint példát említi a tüzet és melegét, 
még pedig egyedül és kizárólag annak kimutatására, hogy lehet-
séges az ok és okozat együttléte, amit különben az ellenfél is 
általában véve megenged s ez nekünk elegendő. 

Különben is — amint már fönt kimutattuk — Isten a világ 
nem egynemű, sem különnemű oka, hanem hasonló oka, amely 
minthogy tevékenységének semmi előlétezőt nem tételez föl, nem 
mozgás útján, hanem pillanatnyilag, minden földi cselekvéstől 
eltérőleg, cselekszik. Nem okvetlenül szükséges tehát, hogy a vilá-
got tartamban megelőzze. 

Továbbá nem szabad feledni, hogy Isten öröktől fogva 
tökéletes lény, tökéletes cselekvő ok, nem lehet tehát tőle meg-
tagadni azon képességet, hogy öröktől fogva cselekedhessék. 
Nem szükséges tehát, hogy a cselekvő ok — Isten, az okozatot 
időben megelőzze.2 

II. Az előremenő érveken kívül vannak még visszamenő 

1 I. qu. 46. a. 2. ad. 1. — II. C. g. c. 38. ad. 1. — II. S. d. 1. qu. 1. 
a. 5. ad. 1. 

2 Sertillanges. c. m. 601, 615. kv. 



112 DR. FARAGÓ J Á N O S 

(aposterioristicus) érvek, amelyek a teremtményekből, azok fogal-
mából, egymáshoz való viszonyából indulnak ki.i 

Amint az előremenő érveknél a megoldás lényege abban 
állott, hogy kimutattuk, miszerint különbség van Isten örökké-
valósága és a világ, illetve az egyes teremtmények öröktől való-
sága között, úgy a visszamenő érveknél mindenekelőtt azt kell 
eldönteni, milyen különbség van Isten és a világ végtelensége 
között. Az első pillanatra u. i. a világ kezdetlensége magával 
hozza a teremtmények végtelen számát, ami ellenmondást tar-
talmaz. 

A végtelent nem lehet fajok és nemek osztályai közé leso-
rozni, amelyek mind határolt, meghatározott lények, a végtelen 
csak egy lénynek lehet tulajdonsága, amelynek természetétől a 
lét el nem választható, amely ennélfogva önmagától való és 
föltétlenül szükséges: az Isten, qui est. — Ego sum qui sum. 
Egyetlen teremtmény sem lehet ily módon, lényét tekintve, vég-
telen, mindes egyes teremtmény, mondja szent Tamás:2 habet 
esse, et non est suum esse, necesse est, quod ipsum eius esse 
sit receptum et contractum ad terminatam naturam. 

Azon régi, általánosan elismert alaptételnél fogva, miszerint 
a cselekvő képesség a lényeg mivoltától függ (operari sequitur 
ad esse), amint egyetlen egy teremtmény sem lehet végtelen, akként 
egyetlen teremtett cselekvő képesség, tulajdonság sem lehet 
végtelen, de végtelen tulajdonságokat sem szerezhet.3 Ezen elv 
alól szellemi képességünk látszólagos kivételt képez. De csak 
látszólagost, mert senki komolyan nem állíthatja, hogy szellemi 
képességünk végtelenre képes. Hiszen minél inkább elmerül az 
emberi elme a tudományok tömkelegében, annál inkább érzi 
véges képességeit, gyengeségeit. — De viszont bizonyos érte-
lemben mondhatjuk, hogy értelmi képességünk a végtelenig 
mehet, semmi sincs előtte elzárva, ami értelmileg megismerhető, 
a megismerhető tárgyakat illetőleg mérték és határ nélküli, föl-
emelkedhetikaz általános fogalmak,nemek,fajokstb.megismerésére. 

Már ezek után is láthatjuk, hogy különbség van végtelen 
és végtelen között. Szellemi képességünk megismerő képessége 
tulajdonképen nem valóságos végtelen, olyan mint a mathema-
tikai fölvett «végtelen sor». Régente az ilyen végtelent «véget-

1 Ezzer c. m. 99 kv. Rohner. c. m. 121 kv. 
2 I. qu. 7. a. 2. 
3 Ver. u. o. ad. 4. 
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lennek» — indefinitum — nevezték. Van ugyan itt végződés, 
de ezt kitolhatjuk, amennyire csak akarjuk. Továbbá a szel-
lemi tehetségünk által megszervezhető végtelent (illetve végetlent) 
nem birjuk egyszerre hatalmunkban, hanem lassankint, egymás 
után, idővel szerezzük meg. Épen ezért az ilyen végtelent, a ké-
pesség állapotában lévő végtelennek nevezzük (infinitum in 
potentia1 vagy infinitum syncategorematicum). Ezen végtelen nem 
tulajdonsága és sajátsága valamely dolognak, hanem abban nyil-
vánul meg, hogy egyik a másikat vég nélkül követi. így Isten 
végtelen hatalmának tárgyai végtelenek. Az Istennél u. i. különb-
séget kell tennünk hatalmát illetőleg önmagában véve és tekin-
tettel tárgyára. Önmagában véve Isten hatalma ép olyan végtelen, 
mint lényege, de, tekintettel hatalma tárgyára, bizonyos határokkal 
bir, nem a cselekvő szempontját, hanem tekintettel arra, amit 
cselekszik. Isten egy föltétlen, egyszerűen végtelent, egy való-
ságos Istent nem teremthet, mivel ez ellenmondás lenne: t. i. 
teremtett, de mégis, lényegét tekintve, végtelen.2 — Jól meg-
jegyzendő, hogy itt nincs szó a három isteni személy viszonyá-
ról, pl. a Fiú származásáról, hiszen ezt már a dogmatika is vilá-
kosan mutatja: «genitum, non factum», a Fiú nem teremtménye 
az Atyának, hanem szülötte, mi pedig teremtésről beszélünk. 

Ad extra, kifelé egy tökéletes, egy teljes végtelen létre-
hozása lehetetlen. De mégis Isten végtelen hatalmának bizonyos 
tekintetben lehet a tárgya végtelen, amennyiben ezt a terem-
tettség megengedi. Ezen végtelen abban áll, hogy Isten ismét 
és ismét tökéletesebb teremtményeket hozhat létre vég nélkül. 
Isten teremthet még számtalan új világot sokkal tökéletesebb 
lényekkel, mint mi. Isten mindenható hatalmának tehát tárgya 
lehet végtelen, de in potentia vagy syncategorematice.3 

Amint már láttuk, Istenen kivül senki, semmi sem lehet vég-
telen lényegét és cselekvőképességét tekintve. Már most felmerül 
a kérdés, vájjon lehetséges-e bizonyos szempontból, hogy a 
teremtményt is megilletheti a végtelen, amely az illető lény 

1 I. qu. 86. a. 2. qu. 7. a. 2. ad 2. Inintellectu nostro invenitur infinitum in 
potentia, in accipiendo seil, unum post aliud, quia nunquam intellectus noster 
tot intelligit, quin possit plura intelligere. 

2 S. Theol. I. qu. 7. a. 1. - ad 1. Sicut Deus, licet habeat potentiam 
infinitam, non tarnen potest facere aliquid non factum (hoc enim esset con-
tradictoria esse simul): ita non potest facere aliquid infinitum simpliciter. 

3 Esser 99 kv. Sertillanges La preuve de l'existence de D i e u . . . 603 kv. 
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járuléka lesz, nem lényeges tulajdonsága. A lények alakját te-
kintve, amely a dolgoknak lényegét, cselekvőképességet kölcsö-
nöz, nem illetheti meg őket a végtelenség, csak egyedül Istent. 
De ha lehetetlen az alak szempontjából, talán lehetséges az 
anyagot tekintve. 

Ha figyelembe vesszük a legelső anyagot (materia prima), 
nem tagadhatjuk meg tőle a végtelenséget. De végtelensége 
Isten végtelenségével szemben végtelen tökéletlenségben nyil-
vánul, az első anyagnak még nincs semmiféle alakja, de fölvehet 
végnélküli sok alakot (inf. in potentia). Ez az ú. n. privativ vég-
telen. Ellenben az Isten positiv végtelen. 

De eltekintve az első anyagtól, vegyük figyelembe az alak-
kal felruházott lényeget. A testek sajátsága a mennyiség (quan-
titas), amely lehet egymás mellett vagy egymás után. Az előbbi 
mennyiség ismét lehet összefüggő (kiterjedés) vagy megszakított 
(szám). Az egymás után következő: az idő. Az egymás mellett 
az utóbbi értelemben érthető lehet, vonatkozhatik össze nem 
tett egyszerű állagokra is. Az egymás mellett az első értelemben 
arra céloz, vájjon lehetséges-e végtelen nagy vagy végtelen kicsi 
test létezése, amelyet szent Tamás egyszerűen megcáfol, i De 
fontosabb reánk nézve a szám és az idő. Vizsgáljuk meg tehát 
ezek előbocsátása után az aposter. érveket és lássuk, mennyit 
érnek, vájjon tényleg van-e döntő erejük a világ időbeli kezdete 
mellett. 

1. Ha a világ mindig volt, akkor a mai napot végtelen 
sok nap előzte meg. De a végtelent nem lehet keresztüljárni. 
Ennélfogva sohasem juthattunk volna el a mai naphoz, ami 
nyilvánvalóan hamis állítás. Tehát a világ kezdődött.2 

Mindenekelőtt világos, hogy itt nincs szó egy föltétlen 
végtelenről, amely csak Istent illeti meg közvetlenül és lénye-
gileg. Épen ezért minden lény — Istenen kívül — részesült, 
mástól kapott, korlátolt lény. A nehézségben felhozott végtelen 
csak képességileg végtelen. Az egész kérdés akörül forog, 
vájjon lehetséges-e csupán tartamot és időt tekintve végtelen 
lény. Ez a tartami vagy időbeli végtelen pedig nem más, mint 
a tartam kezdetlensége. Ez pedig a teremtményt illetőleg csak 
járulék, létezési módozat. Ezen föltétel mellett a világ kezdet-

1 I. qu. 7. a. 3. 
2 I. qu. 46. a. 2. arg. 6. Esser c. m. 124 kv. 
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lensége jelentené a napoknak kezdetlen egymásutánját. Minden 
nap az egymásutánban véges, másszóval van kezdete és vége, 
ennélfogva az egyes napok átjárása (transire) nem lehetetlen. De 
a napok összességét nem lehet keresztülj&rni, soha az első nap-
hoz el nem juthatunk, mivel a sor, az egymásután végtelen, azaz 
kezdetlen. Erre vonatkozólag áll a szabály, a végtelen, amennyi-
ben végtelen át nem járható. Átjárásról csak ott lehet szó, ahol 
kezdet és vég, kiindulási és megérkezési pont van. Továbbá itt 
csak egyoldalú végtelenről van szó, t. i. kezdetnélküliről, de nem 
végnélküliről. Épen ezért a sorban, az egymásutánnak bármely 
pontjától kiindulhatunk s visszafelé eljuthatunk a mai napig. 
Helytelen tehát a föltétel, mivel kiindulási- és végpontot tesz föl 
és mégis úgy beszél, mintha aközött végtelen sok nap lenne. 
S így a nehézségnek nincs döntő ereje.1 

2. A végtelen nem lehet nagyobb újabb hozzáadás által. 
Ámde minden újabb nap a már elmúlt napok (végtelen) számát 
növelné, minthogy pedig ez lehetetlen, tehát a világ nem örök, 
hanem kezdődött.2 

Ezen érv is gyönge. Mert, ha itt kétoldalú végtelenről 
lenne szó, akkor állna a nehézség, de ez itt nem forog fenn, 
mivel a fent említett végtelen csak egyoldalú végtelen, t. i. kez-
detlen, de nem végetlen, azaz a mai nap, az egymás utáni soro-
zatnak a vége. Ámde minden végeshez hozzá lehet adni, a mai 
naphoz jön a holnapi stb. S így az egymás után következő napok 
sorozatához, amennyiben végtelen, azaz kezdetlen, semmi sem 
adható hozzá, nem növelhető, mert már végtelen, de amennyi-
ben véges, növelhető s így az érv döntőleg nem bizonyít.3 

Ugyanitt megemlíthetjük különféle egymás után következő 
dolgok kezdetlenségét, pl. az égitestek mozgásának a számát, az 
egymástól származó lények számát. Ez mind lehet végtelen a 
parte ante — kezdetét tekintve, de nem a parte post, a véget tekintve. 
A mozgás, a származás száma nem ténylegesen végtelen (catego-
rematice), hanem csak képességileg syncategorematice, azaz min-
den egyes véges, de az egymás után végtelen, azaz kezdetlen. 

3. A különféle végtelenségek fölcseréléséből származik még 

1 I. qu. 46. a. 2. ad. 6. — II. C. O. 38. ad 3. — II. S. d. 1. qu. 1. a. 
5. ad 3. 

2 II. S. d. 1. qu. 1. a. 5. arg. 4. — II. C. G. 38. arg. 4. Esser c. m. 
131. Sertillanges. c. m. 605 kv. és 609 kv. 

3 Sertillanges: i. m. 612. 
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sok más érv. Pl. Ha a világ örök lenne, az egész és a rész 
egyenlő lenne, i Mert világos, hogy az, amihez valamit hozzá-
toldunk, a belőle és a hozzátoldottból álló anyaghoz viszonyítva, 
ennek része. Tehát az egy hónap előtt elmúlt napok a mostani-
nak csak része. És mégis, a világ örökkévalóságának föltétele 
mellett a mai napok nem volnának több, mint az egy hónap 
előtti napok. Mert, ha a világ örök, akkor az egy hónap előtt 
elmúlt napok száma végtelen lenne. Egyik végtelen azonban nem 
lehet nagyobb, mint a másik. Tehát a mai napok nem lehetnek 
többek, mint az egy hónap előttiek és egyúttal az egész és része 
egyenlők. Mert vagy elfogadjuk, hogy az egész a részével, a 
perc az évvel egyenlő, vagy meg kell engednünk, hogy kisebb 
és nagyobb végtelen létezik.2 

A téves okoskodás nyilvánvaló, mert pl. a 10-hez még 
végtelen sok számot adhatok hozzá, de a 100-hoz is. De a 100-hoz 
nem adhatok többet, mint a 10-hez, tehát 10 és 100 egyenlők, 
tehát az egész (100) egyenlő részével, ami nyilvánvalóan hamis. 
A megoldást már előbb láttuk. Az itt felhozott végtelen csak 
egyik oldalát tekintve végtelen, t. i. kezdetlen, de nem végetlen 
és így csak a visszafelé irányult számok végtelenek, egyenlők 
egymással, ezen oldalt tekintve, soha az első számhoz el nem 
jutok, az első napot el nem érem. De ebből még nem követ-
kezik, hogy az egymás után következő számok egyenlők. 

4. A legutolsó nehézségből folyik még egy újabb nehézség 
is. Az év a hónapokat, a hónap a heteket, ez viszont a napokat 
tételezi fel. Ami pedig tényleg valami mást föltételez, az örök 
nem lehet, mivel valamely örökkévalóság nem lehet előbb mint 
egy másik. S így ezen idődarabok egyike sem lehet örök.3 

A nehézség a föntiek szerint oldható meg. Minden évet 
12 hónap előz meg, de minden évet más év előzött meg s 
hasonlóképen minden hónapot más hónap. Ha tehát fölvesszük, 
hogy az idő határtalan, kezdetlen, akkor ezen évet végtelen sok 
év, ezen hónapot végtelen sok hónap előzte meg. De ez a «vég-
telen» mindig egy és ugyanaz. Ez a nehézség is ugyanazon föl-
tételből indul ki, t. i. fölvesz egy kezdetlen (örök) tartamot, 
pedig ez nem más, mint egy egymás után, másszóval ez egy syn-
categorematice végtelen, amelynek minden egyes tagja véges. 

5. Ha a világ mindig volt, akkor mindig voltak szárma-

1 Esser 135. 1 II. S. u. o. ad 4. 3 Esser 137. 
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zások. Ámde a létrehozó oka a létrehozottnak. S így a létrehozó 
okok sorozata végtelen lenne (processus in infinitum). Ez azon-
ban lehetetlen, minthogy így soha a valóságos létrehozáshoz el 
nem jutnánk. Tehát kell a világnak kezdetének lennie.1 

Ez az érv sem bizonyít. Mert az egymás alá rendelt okok 
sorozata kétféle lehet: lényeges (per se) és mellesleg (per acci-
dens), amint már fent kifejtettük. Az előbbi alárendeltségben az 
okok és okozatok szorosan — mint a láncszemek — függnek 
egymástól, az ilyen sorozatban nem lehet a végtelenig menni s 
ennélfogva kell lenni egy elsőnek. Az utóbbi sorozatban ellen-
ben az egyik ok a másiktól csak mellesleg függ, azaz csak annyi-
ban, hogy létrejöjjön, de nem, hogy létezzék is (sit et agat). Az 
apa létezését illetőleg létrehozót tételez fel, de ha már egyszer 
létezik, minden újabb külső, létrehozó ok behatása nélkül gyako-
rolhatja oksági képességét. Ennélfogva minden egyes ok cse-
lekvőképességét illetőleg szabad, független. Az ilyen sorozatban 
nem lehetetlen a végtelenségig menni. 

6. Ha a világ és a származás mindig volt, az emberek száma 
végtelen lenne. Ámde az ember lelke halhatatlan. Tehát most 
végtelen sok emberi lélek ténylegesen (actu) léteznék, ami egy-
szerűen lehetetlen. Tehát nem hisszük, hanem tudjuk, hogy a 
világ kezdődött.2 

Ez az egyetlen felhozott nehézség, amely számításba jöhet, 
megoldása nehezebb. (Illa obiectio inter alias est fortior.) Az 
egyes helyeken szent Tamás különféle megoldásokat ad. Min-
denekelőtt sokat feltételez azok részéről, akik ezzel, mint érvvel, 
élnek, t. i., hogy annyi lélek legyen, ahány ember, hogy minden 
emberi lélek halhatatlan, hogy a lélekvándorlás lehetetlen, hogy 
ténylegesen (actu) végtelen legyen. Mindezen föltétel a közép-
kori, főképen nem keresztény bölcselők ellen szól. Egyesek vala-
mely végtelen teremtmény létezését nem tartják lehetetlennek. 

Röviden szólva ez a nehézség is csak részleges (haec ratio 
particularis est). A nehézség csak annyit bizonyít, hogy az ember 
nem lehetett öröktől fogva, nem azt, hogy a világ időben kez-
dődött. Ez egy fizikai érv. Már pedig feljebb láttuk, hogy a 
kérdés metafizikai s döntőleg csak metafizikailag lehet a kérdést 

1 I. qu. 46. a. 2. arg. 7. — II. C. G. 38. arg. 5. — II. S. u. o. arg. 5. 
Esser c. m. 139 kv. 

2 I. S. Theol. I. qu. 46. a. 2. arg. 8. - C. G. II. c. 38. arg. 6. — II. Sent, 
d. 1. qu. 1. a. 5. arg. 6. Esser c. m. 149. 
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megoldani, nem pedig fizikailag. Arról van a tételben szó, vájjon 
«teremtettnek» lenni és «öröktől fogva» lenni két egymást kizáró 
fogalom-e, vagy nem. Az emberi lélekről hozott nehézség azon-
ban csak annyit mond, hogy ez a teremtmény nem lehet örök-
től fogva, nem pedig azt, hogy a teremtmény nem lehet öröktől 
fogva. A nehézség tehát nem bizonyít a tétel ellen. 

Mindezekből kitűnik, hogy a felhozott nehézségek döntőleg 
nem szólnak a világ örökkévalósága ellen, illetve határozottan 
nem bizonyítják a világ időbeli kezdetét s ez itt elegendő. Bár 
meg kell engedni, hogy bizonyos erősségű bizonyító erővel 
bírnak. 

Temesvár. ( V é g e következik.) Dr Faragó János. 

AZ EMBERI ÉSZ K Ü Z D E L M E A PARÁNYI 
ÉLŐLÉNYEKKEL. 

(Második közlemény.) 

AZ EDDIG ismert legapróbb élőlények semmiképen sem tekint-
L hetők az élettelen anyaghoz való átmeneti lények gyanánt. 

A legapróbb baktériumok is az élőlényt jellegző bennmaradó 
működéseket végeznek. Életműködésük elsősorban az ingerlé-
kenységben nyilvánul. A mikrobák a külső s belső ingerekre 
különféle mozgásokkal reagálnak, önmagukat változtatják. 

A baktériumoknál is jól észlelhető az élőszervezetet jellegző 
hatféle inger: a mechanikai-, vegyi-, hő-, fény- és villamos inger, 
melyhez újabban a rádióaktivitás által okozott ingert is számítjuk. 

A mechanikai ingert nyomás, érintés, rázás, mozgatás idézi 
elő. A mozgó baktériumok e hatások elől kitérni igyekeznek. 

A vegyi izgatás a baktérium sejtszövetkörnyezetének meg-
változtatásakor áll be. Festőoldatok hatására a baktériumok sok-
faja hamarosan kimúl. Ha koncentrált konyhasóoldatot öntünk 
oly edénybe, melyben tengervízben élő Noctiluca véglények vagy 
világító baktériumok élnek, akkor e parányi lények fényesen 
világítanak. 

Hőhatásokra a baktériumok érzékenyen reagálnak. Minden 
baktériumfajnak van bizonyos legkedvezőbb hőmérséklete, melyen 
dúsan tenyészik. Sokféle baktérium különböző hőhatásokhoz képes 
alkalmazkodni, mint pl. a tuberkulózis bacillusa mutatja. A lép-



AZ EMBERI ÉSZ K Ü Z D E L M E A PARÁNYI ÉLŐLÉNYEKKEL 119 

fene bacillusa — 110C° hideget is eltűr. Akiszáradást azonban 
legtöbb baktérium rosszul tűri. 

A fényhatás iránt rendkívül érzékeny a bacterium photo-
metricum, mely helyét a világosság hatására változtatja. A mikrosz-
kópi spektrumban a baktériumok zöme az ultravörös és a narancs-
sárga színképben helyeződik el.1 A napfénytől a legtöbb baktérium 
elpusztul. A napfény baktériumölő hatását Buchner 1892-ben — 
mint ismeretes — úgy mutatta ki, hogy a baktériumokkal 
sűrűn telített ágár-ágárlemezeket néhány órára a napfény hatá-
sának úgy tette ki, hogy a Nap szónak fekete papirosból kivágott 
betűit a lemezre helyezte. Ahol a napfény a lemezt nem érte, ott 
a tenyészet jól fejlődött, a napfényérte részeken pedig a fejlődés 
meg sem indult, itt a baktériumokat a napfény megölte. Higany-
gőzös kvarclámpával fejlesztett ibolyántúli sugaraknak baktériumot 
ölő hatását nemcsak a gyógyászatban alkalmazzák, hanem újabban 
az ivóvíznek és a tejnek cáírátlanítására is használják. Tiszta vízben 
az ibolyántúli sugarak behatolásuk helyén és még 30 cm. kör-
zetben néhány perc alatt elpusztítják a tifusz-, koli-, kolerabakté-
riumokat. Az elektromos áram alig árt a baktériumoknak, 
ellenben az elektromos ívfény hatása iránt nagyon érzékenyek. 
Az élénk mozgású colibacillusok elektromosfénnyel való meg-
világítás hatására lassabban mozognak, majd csoportokba verőd-
nek és közel 15 másodperc múlva teljesen elvesztik önálló 
mozgásukat. 

A Röntgen-sugár a baktériumok legtöbb faját a fejlődésben 
akadályozza, szaporodásukat mérsékli. 

Villamos izgatásra nemcsak a véglények reagálnak, hanem 
a baktériumok is. Ez a jelenség villamosárammal felszerelt 
mikroszkópi tárgyasztalon könnyen megfigyelhető. — Verworn 
galvanotaxisnak (galvanotropismus) nevezte az egysejtű lények 
amaz ingerlékenységét, hogy állandó elektromosáram hatására 
bizonyos jellegzetes mozgásokat végeznek, melyek hasonlóak a 
fényhatásra végzett mozgásaikhoz. Némely baktériumok pl. a 
villamos izgatás alatt: a negativ saroknál helyeződnek el. 

A rádiumsugarak baktériumölő hatása ma már kétségtelen. 
Néhány évvel ezelőtt észlelték, hogy a csirasejteket a rádium-
sugár hamarosan megöli; hatórai rádiumbesugárzás a herékben 
és petefészekben egyaránt sterilitást okozhat. E jelenséget embere-

1 Jennings: Das Verhalten der niederen Organismen. — 1910—53. 
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ken is észlelték.1 A rádiumbesugárzás a megtermékenyített peték 
kifejlődését akadályozza, sőt tartós rádiumhatás az embriót megöli. 
Általáb an a rádiumsugár a szerves anyagokat vegyileg átalakítja, 
bennük romboló hatást idéz elő ; érthető tehát, hogy a baktériu-
mokra is káros. A rádium baktériumölő hatását főleg az alfa-
sugarak okozzák. Párolt vízben oldott rádium emanációja úgy 
hat a lépfene bacillusára, mint maga a rádiumsugárzás. Ily környe-
zetben a lépfene bacillusa 24 óra múlva megszün szaporodni. 
A bacillus prodigiosussal beoltott ágárlemezen rádiumbromiddal 
három óra hosszat besugárzott területen a baktériumok elhaltak. 
A rádiumsugarak a csirákat a tenyészet mélyén is megölik. 

A mikroszkópi látótérben függőcseppkészítményen jól meg-
figyelhető, hogy a baktériumok nem gépszerűen (automata) reagál-
nak az ingerekre, hanem bizonyosfokú önelhatározással mozognak, 
mert mozgásuk célszerűen alkalmazkodó működés. Az apró élő-
lények eme mozgásai lényegesen különböznek ama merőben 
gépies mozgásjelenségektől, melyeket pl. az élettelen kolloid-
testecskék végeznek különféle fizikai és vegyi hatásokra. Eme 
kolloidmozgások, valamint a Brown-féle molekuláris mozgás 
tisztán gépszerű történését részletesen leírva olvashatjuk Wo. 
Ostwald lipcsei egyetemi tanárnak «Qrundriss der Kolloidchemie» 
című (1921) művében. 

A baktériumok életjelenségeinek felsorolásakor még egy 
nagyon érdekes tényt kell megemlítenünk : a világító baktériumok 
fénytüneményét. Régebb óta ismeretes, hogy némely baktériumfaj 
világítani képes, sőt oly erős fényt adhatnak, hogy önfényük 
mellett Iefényképezhetők. Legújabb magyarázatok szerint: eme 
világító baktériumok együttélésben vannak magasabbrendű álla-
tokkal s ezeket világításra képesítik. Pierantoni olasz élettantudós 
már 1914-ben észrevette, hogy a szentjánosbogár világító szervé-
ben tömegesen élnek világító baktériumok; 1918-ban ezeket a 
lábasfejű állatok világító szerveiben is megtalálta. Büchner 
müncheni élettantudós sok különféle világító állatban kimutatta 
a világító baktériumokat, melyek külön sejtekben vagy szervekben 
élnek a gazdaállat testében. Eme világító baktériumok fertőzés-
szerűen a petékbe is eljutnak, külön szövetekben rakódnak le, 
ott elszaporodnak s a gazdaállatot világításra képesítik. A gazda-

1 Oscar Hertwig : Allgemeine Biologie 1920—588. és F. Alverdes érteke-
zése: Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen. 1921—317. 
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állat a világító baktériumoknak táplálékot s védelmet biztosít, 
ezért cserébe a baktériumoktól a világítóképességet kapja. 
Buchnemtk sikerült e világító baktériumokat a gazdaállatokból 
kitenyészteni. Magyarázatából érthető, hogy a gazdaállat világító 
szervéből kikészített részek is világítanak ; valamint az is, hogy 
a gazdaállatból a vízbe kilövelt anyag szintén világít, mert világító 
baktériumokkal telített. Felesleges azonban hangsúlyoznunk, hogy 
e magyarázat helyessége végérvényesen bizonyítva még nincs. 

A mikroszkópos megfigyelések szolgáltatják a legmeggyő-
zőbb bizonyítékokat arra vonatkozóan, hogy az élőszervezetek 
legparányibb egyedében is valamely elevenítő, az anyag tulajdon-
ságaitól különböző életelv van, mely az élőszervezet működéseit 
célirányosan vezeti. A mikroszkópi megfigyelés az elfogulatlan 
szemlélőt meggyőzi arról, hogy az életelvtagadók által oly sok-
szor emlegetett «holt anyagok életműködései», minők pl. a kristá-
lyosodás, a chloroformcsepp sellakszálat «felfaló» képessége, 
Leduc és Traube mesterséges növényei stb. : nem életjelenségek, 
hanem csak az anyag fizikai s vegyi sajátságain alapuló szükség-
szerű tünemények, minő pl. a nem lassú égésfolyamatnál a lángolás 
a forráspontra hevített víz forrása, stb. 

Tekintsük a legtitokzatosabbnak nevezett folyamatot: a 
kristályosodást. A festékekkel dolgozó mikrobiológust az apró 
lények életműködéseinek megfigyelése közben gyakran zavarja a 
kristályosodás folyamatának kényszerszemlélése. Ugyanis : a 
mikrobák megfestésére használatos vegyszerek a készítményben 
könnyen kristályosodnak ; ez a folyamat a mikroszkópi látótérben 
jól megfigyelhető. A függőcsepphez hozzáadott kevés methylen-
kék, kivált a csepp szélén hamar beszárad, miközben oly kristályok 
fejlődnek, melyek rajza a jégvirághoz hasonlít, a folyamat pedig 
nagyon hasonló a tópart vízének kezdődő megfagyásához. Miként az 
ablakra fagyott jégvirágot senki sem bizonyíthatja élő lénynek, 
úgy a kristályosodást sem életjelenségnek. A mikroszkópi látó-
térben bárki szemlélheti, hogy a telített sóoldatból kikristályosodó 
anyagrészek miként igyekeznek végleges egyensúlyi helyüket el-
foglalni. Ez az elhelyeződés fizikai s vegyi törvények szerint tör-
ténik, miként bebizonyult Lane vizsgálódásainak eredményeiből 
is, midőn kitűnt, hogy a kristály olyan optikai rács, melyen az 
átlátszó nyílásokat a molekulák közei alkotják. (Ismeretes, hogy 
Lane a kősókristályban találta meg először az X-sugarak hullám-
találkozásához szükséges rácsot.) 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 9 
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A Röntgen-sugárral átvilágított kristályok meglepően sza-
bályosrajzú és szép interferencia-képei igazolják, hogy a kristály 
anyaga szükségszerűen, szabályosan, fizikai s vegyi törvény sze-
rint helyeződött állandó egyensúlyi helyzetbe. A berill-, a na-
triumchlorat-, a turmalin-, a cordierit-kristálylapnak remekül el-
helyezett pontozatai a röntgenes interferencia-képeken: nem a 
spontaneitással nyilatkozó életjelenségek ábrái, nem az élet pil-
lanatfelvételei, hanem a rideg szükségszerűségé, mely szerint 
bizonyos oldatok meghatározott kristályrendszerben megmerevedve 
jegecesednek. A kristályképződést számszerű képletben és geo-
metriai rajzban körzővel lehet kifejezni és sematizálni.1 Ily szük-
ségszerűen kristályosodik megfelelő körülmények közt a víz 
hópehelycsillagá, a szén gyémántkristállyá a részecskék rárakő-
dása révén. 

Az élőszervezet ellenben belülről kifelé való növekedéssel 
fejlődik; az új sejtek növekedése, a sejtoszlás a már meglevők 
belsejéből indul ki, sőt a sejt nemcsak befogadja a növekedé-
séhez szükséges elemeket, hanem azokat áthasonlítja, miközben 
alakját folytonosan változtatja, önmagát mintegy megújítja. 

Az életjelenségek voltaképeni okát a kolloid-kémia legújabb 
eredményei sem tárják fel. Bebizonyult, hogy az összes élőizer-
vezetek sejtjeiben és szöveteiben végbemenő szüntelen változások 
főleg kolloidális rendszerekben történnek; kolloidok a sejt, a fehérje, 
a lipoidok; kolloidoldat a vérszérum, az izomnedv, a lympha 
és a nyál. Kolloidális gel a sejtfal, a kötőszövet, a bőr, az ideg-
és izomrost. De épen a modern kolloid-kémia igazolja, hogy az 
élet legegyszerűbbnek vélt alakja: a sejt is lényegesen más, mint 
az élettelen anyag legtökéletesebb tipusa, a kristály. Az élő 
protoplazmában ugyanis folytonos bonyolult vegyi visszahatások 
történnek. Az élőplaznia vegyileg ható atomcsoportjai szomszédos 
rendszerekkel és alakulatokkal kapcsolódnak ; a molekulák a sejt-
ben felvesznek és elbocsátanak egyes részeket. Sőt az élősejt 
egyidejűleg különböző kolloidokat tartalmaz. A kolloid-vegytan 
«egyszerű» homogén-plazmát nem ismer. Hofmeister szerint a 
plazma minden csepprészecskéje egy-egy külön vegyi laboratórium, 
melyben bár különféle folyamatok történnek, mégis valamennyi 
összhangban működik. A sejt olyan kolloid, amely víztartalmát 
folyton változtatva, halmazállapotát állandóan változtatni képes. 

1 Beckenkamp : Statische und kinetische Kristalltheorien. 1915.—520. 
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Az élettelen lényektől eltérően, az élőplazma folytonos vegyi 
átalakulást végez; — folytonosan változtatja dispersitását (elosz-
lási fokát), víztartalmát és halmazállapotát. A sejtben mindez 
egyidejűleg történik, bár különböző dispersitású és víztartalmú 
alkatrészből való kolloid-rendszerben. A sejt anyagcseréjére vo-
natkozóan találóan írja Zechmeister-. «A behatolás előfeltétele: 
adsorbtio a sejtfalban, ahonnan az illető vegyület a sejt belse-
jébe juthat; a plazma esetleg adsorbeálja, amit kémiai megkötés 
nyomon követhet. A nagy adsorbeálófelületeken felgyülemlő 
tömegek könnyen hozzáférhetők a legkülönbözőbb enzymek 
számára. Ezek az élet bonyolult gépezetének olajozói.»1 

Ez a csodálatos gépezet nem élettelen óramű, hanem ele-
ven valóság, melyben a fejlődés bensőleg tervezett kép szerint 
történik, valamely sajátos életelv irányítása szerint. — Az alkotó 
elemeire oldott kristály molekuláiból jegecesíthetünk új kristá-
lyokat, de az elemeikre oszlott mikrobákból többé élősejt nem 
alakul. 

Az élősejtet osmotikus tulajdonságai képesítik idegen anya-
gok felvétele által való táplálkozásra és növekedésre. Az átha-
sonlított anyagok a természet közös nagy háztartásából valók. 
Külön élettani elem vagy atom nincs; a sejt összes vegyi alkat-
részei a szervetlen világban is léteznek; de a «Kristálylelkek» 
hívei épen azt nem magyarázhatják meg, hogy egyforma elemi 
részek összetétele dacára miért élő az egyik vegyület (a sejt) 
s miért élettelen a másik? 

A nemrégmúltban még nagy feltűnést keltett ú. n. «folyé-
kony kristályok» különös mozgásjelenségei ma már végleges 
magyarázatot nyertek, melynek lényege az, hogy a folyékony 
kristályoknak semmi közük az életjel enségekhez. Lehmann hő-
szabályozóval felszerelt kristálymikroszkópja csak a kristályosodás 
módjainak többféleségét igazolta, kitűnt, hogy némely kristályok 
hajlékonyak; több kristály eggyé összefolyhat a kristály mole-
kuláinak természetszerűen párhuzamos elhelyezkedése révén. 
Némely kigyóalakú kristály ingadozó hőmérsékletnél az össze-
húzódás és kiterjedés folytán kígyózóan mozog, csavaralakú lesz. 

Felesleges itt részletesebben bizonyítani, hogy az ú. n. 

1 Zechmeister értekezése : Természettud. Közlöny. 1925.—26. Kolloid-
oldatok azok az eloszlási (dispers) rendszerek, melyek 1 — 100 millimikron 
nagyságú részecskéket tartalmaznak. 

9* 
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folyékony kristályok mozgásai csak a hőnek és vegyi hatásoknak 
szükségszerű következményei, de nem önmagát mozgatás, minőt 
pl. a vízcseppben a bukfencező és táplálékot kereső baktérium 
végez, hanem csak olyan, minő pl. a forró víz és olvadó fém 
mozgása.1 Valószínű, hogy a «folyékony» kristályban két erő 
érvényesül : a tömecsek kölcsönös vonzása igyekszik a tömecseket 
szilárd alakba összehúzni, míg a hő a tömecsek parányait gyors 
mozgásra készteti és kölcsönös vonzásukat lazítja. A vitaiizmus 
ellenfelei régebben az «egyszerű» sejteket (monera), a mesterséges 
növényeket, a táplálkozó sellakgolyócskát, a folyékony kristályo-
kat vonultatták fel az életelv elleni érveléskor. Ma már nyilván-
való, hogy eme «mesterséges élőlények»-kel lehet nagyon meg-
lepő bűvészmutatványokat végezni, de az ilyen sarlatánság ép 
oly kevéssé magyarázza meg az élet titkait, mint ahogy nem 
fejti meg az a gyermek, aki egy szál gyufával «élőkígyót» képes 
elővarázsolni egy kis papírzacskó csücskének meggyújtásával. Ma 
már Plate jénai egyetemi tanár is, aki nemrég még nagy hév-
vel hirdette mesterének, Haeckelnek2 monista elveit, legújabb 
nagy munkájában «látszatra folyékony kristályok»-at ismertet. 
A folyékony kristályok legfeljebb átmenetként szerepelhetnek a 
folyékony és szilárd halmazállapotú testek között, de nem az élő-
és élettelen anyag között. 

Nem téveszt meg bennünket az a sokat emlegetett tény 
sem, hogy a kristályosodás folyamata még rejtett titok; ez nagy-
részt igaz, mert a mikroszkópi látótér nem tárja fel, hogy miként 
válik ki az oldatból az első kristálycsira, vagy hogy a feloldódás-
kor minő az utolsó szilárd részecske. De hiszen nemcsak a 
kristályosodás folyamata titokzatos. Legalább is ugyanilyen fok-
ban titokzatos minden elem, minden atóm, minden elektrón. Sőt 
a legújabb kutatások világításában ezek titokzatosabbak ma, mint 
aminőknek az ókori atomisták látták. Bármily titokzatos is az 
élettelen világ, az nyilvánvaló benne, hogy más, mint az élő, 
mert ez tökéletesebb, ezt a célirányos önmozgatás és önmegvédés 
jellegzi.3 

1 A folyékony-kristály elnevezést többen kezdet óta ellenezték ; csak 
anisotrop folyadék néven jelölik eme kristályokat. 

2 L. Plate: Allgemeine Zoologie und Abstammungslehre. 1922.—21. 
3 Arndt-Schultze törvénye szerint: Az élettevékenységeket kis ingerek 

élénkítik, középső ingerek fokozzák, erősek gátolják és nagyon erősek meg-
szüntetik. 
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A legújabb mikrobiológiai kutatások által beigazolódott a 
már régebben sejtett vélemény, hogy az élősejtek nemcsak a sejt-
hártya által védekeznek a káros hatásoktól, hanem ellenmérgek 
gyanánt enzimeket termelnek. Wagner a legnagyobb élettitkot 
abban látja, hogy az élőszervezet az enzimképzést célszerűen 
szabályozni képes. Az élősejt a káros vegyi hatásokat ellen-
súlyozni igyekszik ; két tényező képesíti erre : a sejt csodálatra-
méltó érzékenysége a méreghatások iránt és megfelelő védekezés, 
ami leginkább ellenanyagok termelésében nyilvánul. 

Ismeretes, hogy pl. a strichnint a nyelv keserűségérzet által 
akkor is megérzi, ha csekély mennyisége miatt a vegyész ki-
mutatni nem képes. A szaglószerv a merkaptán-gáz kellemetlen 
szagát akkor is megérzi, ha e gázból egy liter levegőben csak 
1/23 milliomod gramm van. Bastin megfigyelte, hogy a borsónál 
a támaszt kereső kacs már akkor is elhajlik, ha 0'00025 gramm 
súlyú selyemfonalat húzunk rajta végig. Elfving finn növénytan-
tudós már régebben megfigyelte, hogy a növénysejtek megérzik 
bizonyos tárgyak közellétét. így pl. némely növények a növe-
kedő részeiket igyekeznek fémek felé fordítani. Molisch bécsi 
tanár kimutatta, hogy a rádium úgy hat a növényekre, mint a 
fény. Ha a lencse csiranövénykéje cinkkel kevert rádiumkészít-
mény közelébe kerül, akkor csúcsával a rádiumos cink felé for-
dul. Többféle alsórendű algák és gombák rendkívül finoman 
oldott rézvegyület hatására elpusztulnak (permetezés!). A bakté-
riummérgek (toxinok) gyilkos hatása közismert. A húsméreg 
(botulinus) toxinja oly hatékony, hogy az egeret megöli oly 
parányi adag, melyet számtanilag a 3 törtrésze utáni 21 nullával 
fejezhetünk ki. Az erjesztőgombák beszüntetik az erjesztő enzi-
mek termelését, ha az erjesztőkádak szennyezettek. 

Krakow 1924-ben végzett kísérleteivel kimutatta némely 
vegyszereknek a sejtekre gyakorolt hatását akkor is, ha a hígítás 
10—32 volt. (Tíz és 32 nulla liter vízben egy gramm feloldva.) 
Kolisko legújabb kísérletei sorozatán búzapalántákat vasgálic-
oldattal öntözött, kitűnt, hogy a legnagyobb higítás aránylag leg-
erősebben hatott a búzapalántákra; valószínű, hogy itt már a 
vasgálic atómjainak elektrónhatása (rádióaktiv ereje) érvényesül. 
Régen felmerült már a terv, hogy a szántóföldeket a zöldelő 
vetések felett villamosbesugárzással kellene permetezni. A rádium-
sugarak élettani hatását már előzőleg említettük ; ismeretes, hogy 
a hosszas rádiumkisérletezés már több tudós halálát okozta. 
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Az imént említett példák igazolják, hogy minden élőszer-
vezet érzékeny, bár nem oly értelemben «érző lény», mint az 
állat. De nemcsak érzékeny, hanem minden élőszervezet képes a 
neki káros hatásokra — ha azok nem túlerősek — megfelelő 
módon visszahatni. Ez az általános érvényű élettani szabály a 
legapróbb mikrobákon is megfigyelhető. A megtámadott baktérium 
is védekezik, sőt — mint később a bakteriophagia jelenségének 
ismertetésénél kitűnik — a baktériumok és a «fag»-ok egymás-
sal gyakran élethalálharcokat vívnak. Az apró élőlények elleni 
küzdelmet épen e parányi lények életelevenségével járó válto-
zatosság és védekezőképesség nehezíti meg s teszi próbára az 
emberi ész leleményességét és türelmét. A jól felszerelt mikro-
biológiai laboratórium: az emberi agyafúrtság múzeuma, ahol 
az optika remekétől a modern mikroszkóptól a vegytan raffinált 
összetételű méregsorozatáig, egerek és 'patkányok meg tengeri 
malacok társaságában sokféle műszer áll rendelkezésre azért, 
hogy segítse feltárni az élőszervezet csodálatos sajátságait, rejtett 
titkait, melyek egyik legnagyobbika: a legapróbb sejtek egyedi 
önállósága, telve fajilag jellegzetes, de egyedileg sokféleképen 
módosítható életműködésekkel. (Itt az egysejtű vagy sejtmag-
nélkül is eleven plasmájú önálló élőlényeket értjük.) 

Élettelen vegyi mérgek ellen az ember könnyen védekez-
hetik gázálarccal s egyéb vegyi-technikai eszközökkel ; de a sok-
féleképen változatos és kiszámíthatatlanul variabilis mikrobák 
ellen bizonyára tehetetlen volna az ember, ha két hatalmas erő 
nem segítené a kórtokozó mikrobák elleni küzdelemben. A győ-
zelemre segítő két erő: az emberi ész és maga a csodálatosan 
berendezett emberi szervezet, mely önmagát gyógyítja, ellenmér-
geket termel. A modern orvostudomány főtörekvése az, hogy 
betegség alkalmával a szervezet természetes ellenállóképességét 
fokozza. 

Tekintsük röviden, hogy miként fejlődött az életért való 
eme legnemesebb küzdelem. 

* 

A politikai pártharcok és diplomáciai sakkhúzások csak 
békaegérharcok ama zajtalanságában is titáni munkához képest, 
melyet a tudós elme csendes laboratóriumokban, klinikai kór-
termekben fáradhatatlan kutatással, néma daccal s nemes önfel-
áldozással vív a halálos biztonsággal támadó, parányiságukban 
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erős mikrobák ellen, hogy ezek könyörtelen előnyomulását meg-
akadályozza.1 

Az a tény, hogy az eszményi asepsist még el nem érhet-
jük, hiszen a bőrt sem tudjuk tökéletesen csirátlanítani és a levegő 
útján való fertőzés lehetőségét a sebkezelésnél ki nem zárhatjuk, 
e veszélyek ismerete serkenti az orvosokat és bakteriológusokat 
az asepticus óvóintézkedések folytonos javítására. A csiramentes-
ség elérésének majdnem lehetetlensége serkenti az észt arra, hogy 
tanulmányozza és felhasználja a szervezet természetes védőesz-
közeit s ezeket a fertőzés elleni küzdelmében alkalmas erősítő-
szerekkel támogassa. 

Rövid pillantással tekintsük át a parányi élőlények elleni 
küzdelem történetét. 

Érthető, hogy a mikrobákról a modern élettani kutatásokat 
megelőző időkben sokféle babonás és naiv felfogás járta. Még 
a nagy rendszerező Linné is azt vélte, hogy a légkör és a világ-
tér apró lényekkel van tele, melyek közül sok : rothadást és ragá-
lyos bajokat terjeszt. A chaos aethereumn&V. nevezett eme lények 
közül — szerinte — a fekete halált a «Furia infernalis» nevű 
állatka okozza. 

A Kr. e. V. században Demokrítos, Hippokrates és mások 
a fertőzőbetegségek okát a romlott levegőben, a föld kigőzöl-
gésében látták. Terentius Varró római orvos (Kr. e. I. század) 
apró rovarok belélekzésében vélte felismerni a váltóláz okát. 
Izokraíes a Kr. e. IV. században hirdette, hogy a tüdővész ragá-
lyos; Aristoteles pedig a pestis ragályosságát ismerte. A Kr. u. 
II. században élt Oalenus szerint minden bűzös kigőzölgésű 
beteg ragályos bajban van. Fracastoro 1546-ban De contagione 
című könyvében a ragályosság különféle származásait írja le. 

Leeuwenhoek felfedezése után az élő fertőzőanyag (conta-
gium vivum) szerepét sokan túlozták. Ellenben Plenciz, Reimarus 
a valósághoz hívebben ismertetik a fertőzés okozóit. A dán 

1 A modern bakteriológia művelői közt találjuk az emberiség legszeré-
nyebb s legfáradhatatlanabb kutatóit, de elért eredményeikkel ők az emberiség 
legnagyobb testi jótevői is. Pasteur, Koch, Ehrlich és Semmelweis emlékét hálás 
tisztelettel őrzi a művelt ember. E nagy jótevőiről — sajnos — mit sem tud 
a tömeg, mely egy mozistarért rajong, vagy pirosszekfűs szeretett képviselőjét 
ünnepli ; pedig Handa Bandi honatya parlamenti távszónoklása Koch Róbert, 
Nékám csendes laboratóriumi munkájának értékéhez körülbelül úgy aránylik, 
mint a felfújt marhahólyag az aranyserleghez. 
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Müller Ottó a parányi élőlényeket infusorium, vibrio, monas és 
Proteus nevekkel jelöli. Lancisi 1717-ben a malária okozóját a 
mocsarak apró állataiban látta. 

A parányi élőlények helyes megismerése a mult század 
harmincas éveiben az erjedéstan kifejlődésével kapcsolatos. 
Schwann és Cagniard de Latour 1837-ben felismerik a szeszes 
erjedést okozó élesztősejteket. Kützing kimutatta, hogy az ecet-
savas erjedés okozói is élőszervezetek. 

A mikroszkópi gombák betegségokozó képességét Bassi a 
selyemhernyó mészkórságát okozó gomba felfedezésével és meg-
figyelésével mutatta ki. Henle 1840-ben bizonyította, hogy a ragá-
lyos betegségeket apró élőlények okozzák. 

1838-ban Ehrenberg illusztrált könyvében «Die Infusions-
tierchen» címen az ázalékállatkák mellett a baktériumokat is le-
írta, sőt alakjaik szerint : bacillus, spirochaeta, spirillum stb. néven 
csoportosította őket. Perty 1852-ben megjelent könyvében a 
baktériumokat már növényeknek nevezte. 

Pasteur, a «bakteriológia atyja», 1857-ben a tejsavas erje-
désről szóló munkájában kimutatta, hogy az erjedések okozói 
apró élőlények. Bebizonyította azt is, hogy némely baktérium-
fajok oxigén nélkül is megélnek és szaporodnak. Kimutatta, hogy a 
rothadást is baktériumok okozzák. Pasteur 1865-ben felfedezte a 
selyemhernyó szemcsekórja és renyhekórja elleni védekezés módját ; 
ugyanekkor kimutatta a baktériumspórák ellenállóképességét. 
1879-ben a baromfikolera bacillusának kitenyésztése közben 
észrevette, hogy e bacillus mérget termel ; rájött arra is, hogy a 
fertőzőanyagok virulenciája állás közben gyengül s ezáltal védő-
ojtásra felhasználható. Pasteur végérvényesen megcáfolta az ős-
termődés elméletét. Kimutatta, hogy a 60 C°-ra felmelegített tej 
és bor romlása megakadályozható. Meg kell itt említenünk, hogy 
a pasteurözést már Pasteurt megelőzően, 1861-ben, a magyar 
Preysz Móric tudós felfedezte, de erről Pasteur és a külföldiek 
nem tudtak, mert Preysz értekezése magyarul jelent meg.1 

1 A bakteriológia nagy művelőinek helyzete sokszor majdnem elvisel-
hetetlen volt, főleg midőn meggyökeresedett téves előítéleteket, nagytekintélyű 
ellentétes véleményeket, a féltékenység ármánykodásait kellett leküzdeniök. 
Emlékezzünk Pasteur és Semmelweis hosszú küzdelmeire, melyeket elvi ellen-
feleikkel, tudós kortársaikkal kellett vívniok. 

Ismeretes, hogy már Pasteur fellépése előtt Schwann és mások felismer-
ték, hogy az erjedést és rothadást apró élőlények okozzák; ezekhez hasonló 
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A karbolsav felfedezője, Lemaire, kimutatta a karból sav 
mikrobaölő hatását. A nagy angol sebész, Lister, kidolgozta az 
antiszeptikus sebkezelés módszerét. 

A pathogén mikrobák betegségokozó voltát minden kétsé-
get kizáróan Koch Róbert mutatta ki 1876-ban a lépfene bacillu-
sáról szóló munkájában. Kochnak sikerült a lépfene bacillusait 
húslében tisztán kitenyésztenie s ezzel más állatokba ojtva, lép-
fenét előidéznie. Koch 1878-ban a sebfertőzésekről tárgyaló tanul-
mányában bebizonyította, hogy a kórtokozó mikrobák fajaik 
szerint különböző betegségeket okoznak. 

A baktériumokat megfesteni 1869-ben Hoffmantiak sikerült 
(karminnal és fukszinnal). Az anilinszínekkel való baktérium-
festést Koch tökéletesítette, aki a baktériumok mikroszkópos vizs-
gálásához a bemerített lencsét (homogén immerzió) és az Abbé-
iéit sürítőlencsét (condensor), sőt a fényképezést is alkalmazta. 
Koch vezette be a baktériumos kutatásba a zselatina, főtt bur-
gonya és ágár-ágár szilárd tenyésztőanyagokat, ezzel megkönnyí-
tette a baktériumok pontosabb megfigyelését. 1882-ben Koch 
felfedezte a gümőkór-, 1883-ban a kolera mikrobáját. Afrikai 
utazásai közben Koch a trópusi ember- és állatbetegségek ellen 
is hathatós védőeszközöket eszelt ki. Pasteur és Koch alapvető 
munkái nyomán haladva, 1882-ben Löffler és Schütz felfedezték 
a takonykór bacillusát; Löffler 1884-ben a diftéria- és 1886-ban 
a sertésszeptikémia bacillusát; Gaffky 1884-ben a tifusz1 okozó-
ját; Hansen 1880-ban a lepra bacillusát; Lustgarten 1885-ben a 
syphilis mikrobáját. A pestis bacillusát 1894-ben Jersin, később 
Kitasató tanulmányozta. A tetanus bacillusát 1884-ben Nicolaier 
fedezte fel egérben, Rosenbach 1886-ban embernél, Kitasató 

lények betegségeket is okozhatnak. De ezt a helyes felfogást az akkori vegy-
tani elméletek hívei, kivált a nagy vegytantudós Liebig az ő maró gúnyjával 
elfojtotta. A féltékenykedő orvosok a vegytantudós Pasteur ojtással való gyó-
gyítását gáncsolták. Pedig hát gyógyítani nemcsak orvos tudhat ; kétségtelen 
az is, hogy az első baktériumismerő nem orvos volt, hanem a posztókeres-
kedői könyvelő Leeuwenhoek és Kircher jezsuita pap. A baktériumokról szóló 
tant nem az orvostudomány, hanem az erjedések tanulmányozása indította 
meg. Az antisepticus és aseptikus orvoslásmódok története meggyőző példá-
kat sorol fel arra vonatkozóan, hogy nagy kutatóknak nagy küzdelmeket kell 
vívniok téves előítéletek ellen. Utalok itt Manninger könyvére. Manninger 
Vilmos: Az antisepticus és asepticus orvoslásmódok története. 1903. 

1 A tifusz bacillusát Eberth látta először 1880-ban, ugyanazon évben 
Koch is megfigyelte és lefényképezte. 
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1889-ben kitenyésztette. Az influenza igen apró bacillusait Pfeiffer 
1893-ban fedezte fel. A visszatérő láz spirillumát Obermeier már 
1873-ban felismerte. Az orbánc streptococcusait Fehleisen 1883-ban 
tisztán tenyésztette. A kankó gonococcusait Neisser 1879-ben 
fedezte fel. A meningitis diplococcusait 1887-ben Weichselbaum 
észlelte. Hosszadalmas felsorolás kerülése végett röviden meg-
jegyezhetjük, hogy az emberi s állati szervezetre káros baktériu-
mok legtöbb faját a múlt század nyolcvanas éveiben Pasteur 
és Koch irányító eszméi hatására sikerült felfedezni. 

A baktériumok legkiválóbb kutatói kidolgozták a. fertőző-
betegségek elleni védekezés módjait, megalapították az immu-
nitástant és a szerológiát, valamint a fertőtlenítés tudományát. 

Ujabb kutatások során (1898) kitűnt, hogy többféle fertőző-
betegséget oly nagyon apró lények okoznak, melyek mikrosz-
kóppal nem szemlélhetők, de a baktériumokat visszatartó agyag-
szűrőkön áthatolnak. Ezek az ultramikroszkópi mikrobák vagy 
filtrálható virusok többfélék és ezek okozzák: a sertéspestist, 
tyúkpestist, a keleti marhavészt, a ragadós száj- és körömfájást» 
a lovak vérfogyottságát, a lópestist, a baromfihimlőt és baromfi-
diftériát, a sárgalázt, a kutyák szopornyicáját, a kanyarót, skarlá-
tot, foltos tifuszt, veszettséget, trachomát, Pappataci-lázt, a himlőt 
és még több fertőzőbetegséget. A szűrhető ragálytokozó lények 
a protozoonokra emlékeztető tulajdonságokat mutatnak, ezért 
többen az állatországba sorolják őket, bár valószínű, hogy 
közöttük baktériumfélék is élnek, ilyen pl. a szarvasmarhák tüdő-
lobjának okozója. Az infuzóriumföldből, porcellánból vagy agyag-
ból készült szűrők apró lyukacsain átszűrhető eme parányi lények 
nagysága 0-3 mikron és 32 millimikron között váltakozik (1 
millimikron: a mikron ezredrésze, vagyis 0000001 milliméter, 
3-2 millimikron = 0 0032 mikronnal, ekkora a fehérjemolekula 
átmérője). Az ultramikroszkópnak nevezett műszer, melyet Sieden-
topf és Zsigmondy szerkesztett, a szűrhető lényeket csillogó, 
mozgó parányi valóknak tünteti, de szerkezetüket nem mutatja. 
A szűrhető mikrobák közül némelyik — mint pl. a ragadós 
tüdőlob okozója — festett állapotban, 1500-szoros nagyítással, 
parányi szemcsének tűnik. 

Martonvásár. Hajós József. 
(Vége következik.) 
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A KERESZTÉNY NEVELÉS LÉNYEGE. 

MINDINKÁBB tudatossá válik a magyar nemzetben, hogy a 
. világháborút és hazánk kétharmad részét a XIX. század 

második felének rossz nevelése következtében vesztettük el; és 
a hangsúly ott van, hogy olyan szégyenletesen vesztettük el. 

Gazdagok is voltunk, mint Széchenyi István kívánta; füg-
getlenség- és szabadságszeretők is voltunk, mint Kossuth Lajos 
óhajtotta és mégis elvesztettük a háborút. Mert kifelejtettek egyet, 
mit a magyar próféta, Berzsenyi Dániel így jövendölt meg: 
«Minden országnak talpköve a tiszta erkölcs, mely ha elvész. 
Róma ledűls Babilon rabigába görnyed». Azaz hiába még Róma 
honszeretete is, mit Kossuth akart, hiába még Babilon gazdag-
sága is és kultúrája, mit Széchenyi akart a magyarnak, tiszta 
erkölcs nélkül a hon mégis elpusztul! 

Most is saját kárán tanul a magyar. A nemzeti segélykiáltás 
a vallás-erkölcsös, vagyis a keresztény nevelés után mindjobban 
fölhallatszik. 

Hogy általában mi a nevelés, Herbart tanítványa, Willmann 
így határozza meg: «A nevelés az érett korú emberek gondos-
kodó, szabályozó és képző befolyása a fiatalok fejlődésére, hogy 
azoknak részt adjanak az életközösséget megalapozó javakból».1 

A nevelés ugyanis nem öncél, hanem javakhoz akarja juttatni az 
ifjúságot. És minél nagyobb javakhoz akarja juttatni az ifjúságot 
a nevelés, annál nagyobb, annál értékesebb. Nem szegénnyé 
akarja tehát tenni az ifjút a nevelő, hanem gazdaggá, lelki és 
anyagi kincsekben. Valóban boldog az, aki jó nevelésben részesült, 
akit nagy szellemi, lelki, erkölcsi, anyagi kincsekhez segítettek neve-
lőik. Valamely nevelésnek értékét tehát a javak határozzák meg, 
amelyekhez hozzá tudja segíteni az ifjút. Nem akármilyen javakat 
ért pedig Willmann, hanem az «életközösséget megalapozó 
javakat», hogy különbözzék a nevelés az oktatástól, mert ez is 
gondoskodó, szabályozó és képző befolyása az érett korúaknak 
a fiatalok fejlődésére, de célja ismeret és mesterség, művészet, 
megélhetés, magánértékű javak. A nevelés addig azokat a javakat 
tartja szem előtt, amelyeken a közös élet nyugszik. 

Ezek a javak pedig Isten, egyház és a haza. Nem kell bi-

1 Krus: Pädagogische Grundfragen 2. kiad. 59. 1. 
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zonyítani, hogy Isten megalapozója az életközösségnek, akár a 
családnak, akár az államnak, akár az egyháznak, akár a társa-
dalomnak, akár az emberiségnek. Isten ugyanis java a minden-
ségnek és célja az egész emberiségnek, s e célnak alája van ren-
delve az embernek minden más célja. Ennek bizonyítása az 
erkölcstanba tartozik. 

Az egyház az Istentől reá bízott hitletéteményével, szentsé-
geivel, természetfölötti és természetes javával, személyeivel, lelki 
javainkon dolgozó papjaival, szintén megalapozója és nagy java 
az életközösségnek. Ezt bizonyítja a történelem. 

A haza szintén megalapozója és nagy java az életközösség-
nek, akár mint területet vesszük összes kincseivel együtt, amelyek 
lehetővé teszik megélhetésünket, képességeink kifejlesztését, akár 
rajta élő honfitársainkat vesszük, kik szüleink, rokonaink, testvé-
reink, barátaink, honsorsosaink, kik közös munkájukkal, védel-
mükkel, gondoskodásukkal lehetővé teszik életünket és földi 
boldogulásunkat. Ezt szintén a történelem bizonyítja. 

A nevelés célja tehát, hogy a nevelés alatt állóknak minél 
nagyobb részt biztosítson Istenből, az egyházból és a hazából. 
Ha van még más életközösséget megalapozó jó, ezeknek vala-
melyikére redukálható pl. a társadalom, család, emberiség stb. 

Amely nevelés tehát a legnagyobb részt tudja ezekből a ja-
vakból biztosítani az ifjaknak, az lesz a legértékesebb nevelés. 

A kereszténytelen nevelések nem felelnek meg e célnak. 
Az utilitarizmus, mely csak hasznosra akar nevelni, csak 

kevés jót tud biztosítani a növendékeinek; isteni javakat nem, 
de egyházit sem, mert önzésre támaszkodik. De a földieket sem 
tudja véglegesen biztosítani, láttuk a háborúban és a forradal-
makban. 

A materializmus is csak néhány természetes jót tud nyúj-
tani neveltjeinek, de «az ifjúság élje ki magát» elvével ezt a 
kevés jót is csakhamar szétrúgja. 

A racionalizmus hozzásegíti ugyan az ifjút valami bíráló, 
számító értelmiséghez, de ez az embert ki nem elégíti, sőt egye-
nesen megölője az ifjú életnek s nem ritkán babonasággal, démoni 
sötétséggel végződik. 

A humanizmus ad valami fogalmat a szépről, nemesről, a 
használhatóságról, de ezek még nem a legnagyobb javai az élet-
közösségnek. Sőt ezt a kevés jót sem tudta biztosítani, mint 
szintén láttuk a háborúban és a forradalomban. 
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Lehet az előbbiekhez alsóbb osztályozásokat is fölhozni, pl. 
az izomkultúrát, fajnevelést stb. Ha valami jót tudnak is adni az 
ifjúságnak, az nagyon részleges. Nagyon sok jót, sokszor szüksé-
gesebbeket elhanyagolnak ; sőt azt a kevés jót sem tudják bizto-
sítani. A fajnevelés összefogásra bírja a többi fajokat is, a «mu-
sculatura» áldozata lesz a nyomában járó kiélésnek. 

Mit mondjunk a szocialista nevelésről? Épen az életközös-
ségeket megalapozó javakból, Istenből, egyházból és hazából 
akarja kizárni az embereket, merénylet az ifjúság ellen. Vagy a 
szabadkőmíves nevelésről. Redukálható az előbbiekre, egyikére, 
vagy másikára, vagy mindegyikére. 

Tehát csak a keresztény nevelés tudja az ifjúságot a leg-
több jóhoz segíteni és leginkább tudja ezt az embernek bizto-
sítani. 

Most az a kérdés, hogy mibe helyezzük a keresztény neve-
lés lényegét. Willmann, Krus, Meschler, Förster a vallásosan meg-
alapozott jellem kiképzésében látják a keresztény nevelés lényegét. 
Ez az irány magában véve jó, de nem teljes jóhoz segíti a nö-
vendékeket. A jellemen kívül még nagyon sok jó van, amikhez 
a növendékeket hozzá kell segítenünk. Ez valami belső jó, vég-
eredményben egyéni életet megalapozó jó. A nevelésnek azonban 
az életközösségeket megalapozó javakat kell szem előtt tartania. 
Ezek pedig mint mondottuk Isten, egyház és haza és az ezekre 
redukálható társadalom, család, emberiség stb. Nem pusztán val-
lásosan megalapozott karaktert kell adnia az ifjaknak, hanem 
odáig kell módosítani e karaktert, hogy ez önzetlen, istenies, 
egyházias, hazafias legyen. 

Vallásos karaktert hangoztatni, különösen Feuerbach óta, 
ki a vallásosságot bizonyos érzelembe helyezte, senkinek sem 
imponál, még saját ifjainknak sem. Hanem, hogy hősöket, szen-
teket, nagy embereket, államférfiakat, önfeláldozó, közért élni-halni 
tudó embereket fogunk nevelni belőlük, ezt csodálni fogják. 
Ezekért az ideálokért rajongani fog az ifjúság, közönség, a szü-
lők, ez előtt az ellentábor is meghajtja a zászlóját. 

De vallás-erkölcsös karakter, ez sokak előtt gyengén hang-
zik. A vallásos szó ugyanis sokaknál eltolódást szenvedett értel-
mében, egyenlő lett a pietisztikussal, áhitatos érzelgéssel. Azért 
azután idegenkedéssel hallja az ifjúság és nem ért meg bennün-
ket az ellentábor. Azért ne is használjuk a vallásos szót a hit 
dolgaira, mert ez nem az érzelem cselekedeteit, hanem az érte-
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lem és akarat cselekedeteit követeli. Használjuk csak a vallásos 
szót, úgymint az ellentábor csakis pietisztikus, áhítatos, érzelgős 
dolgokra. 

Azért ha vallásos karakter nevelésébe helyezzük a keresztény 
nevelés lényegét, nem ajánljuk cseppet sem a keresztény nevelést. 
Ez nem vonzó cégér. Itt tehát nem szabad megállanunk, hanem 
altruisztikus, istenes, egyházias, hazafias alapokra kell helyez-
kednünk. 

A karakter szó pedig nagyon általános jelentésű, sok min-
den belefér, a valóságban is nagyon sokféle a karakter. Épen 
azért nem magyaráz, mert az által, hogy azt mondjuk, hogy a 
nevelés célja karakter, jellemnevelése, értésünk nem nagyobb a 
dolog felől. Épúgy, ha keresem, mi az ember lényege és azt 
mondom eszes lény, az eszes szóval még kifejezek valamit, de a 
lény szó, olyan általános homályos valami, mintha semmit sem 
mondottam volna. 

Nem csoda azután, hogy az ellentáborból sok ellensége 
van ennek az iránynak és ezzel a keresztény nevelésnek. Nem 
ok nélkül szólnak ennek az iránynak elégtelenségéről, amit azután 
átvisznek magára a keresztény nevelésre is, ami különben, füg-
getlen attól a kérdéstől, hogy mibe helyezzük a nevelés lényegét. 

Willmann-Krus iránya, mely a nevelés lényegét a vallásosan 
megalapozott jellembe helyezi nagyon apriorisztikus; még nagyon 
Herbart hatása alatt állanak művelői, aki pedagógiájában az 
ember céljából indúl ki, egy a priori valamiből, ami nem tudo-
mányos. Sok szép hasznos dolgot tudott is megállapítani, de 
szigorúan tudományosnak nem mondható. Fel kell azért szaba-
dítani a keresztény nevelés tudományát Herbart hatása alól. 
Ebben is mint minden reális tudományban az induktiv módszert 
kell alkalmazni és így kiépíteni egy empirikus pedagógiát. 

Ezt nem úgy értem, hogy a növendékekkel kísérletezzünk, 
mert itt halhatatlan lelkekről van szó, hanem a következő módon 
képzelem : 

Nézzük a katholikus nevelés neveltjeinek nagy gárdáját: a 
katholikus szenteket, nagy embereket, hősöket! Méltán vetik 
szemünkre protestáns oldalról, hogy szentjeinket pedagógiai 
szempontból elhanyagoltuk. íme itt vannak ők. Nézzük életrajzukat : 
Assisi szent Ferenc, szent Ignác, szent Domonkos, szent István, szent 
Imre, szent László, szent Erzsébet ; Pázmány Péter, Rákóczi Ferenc 
Eszterházi nádor, Dugonics, Hunyadi, Széchenyi István stb. Mi 
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jellemzi ezeket, miért tudtak ezek oly nagyokká lenni, oly sokat 
alkotni ? Oknyomozólag kell ezt megállapítani és összegezni. 
Itt nincs most arra hely, de eredményül kijön, hogy azért, mert 
önző kicsinyes énjük nem élt, hanem Isten, egyház, haza élt 
bennük. Ez utóbbiakkal élnek, gondolkodnak, látnak, éreznek, 
cselekednek, míg önző énjük teljesen háttérbe szorul. Ezekben 
remekelt a keresztény nevelés. A keresztény nevelés lényegét 
ezekben meg kell találni, ez pedig csak az lehet, mi cselekede-
teik utolsó magyarázata t. i. önző énüknek megtagadása, Isten, 
egyház, hazának bennük élése. 

Ilyen induktiv módon vizsgálhatjuk a különböző korokat, 
nemzeteket, mikor azok fénykorukat élték. így az egyház, mielőtt 
a reneszánsz felszabadította volna az egyediességet, a legtöbb 
nagyságot tudja felmutatni. A római birodalom a császárok 
előtt, míg az epikureusok és a szofisták tana el nem terjedt; 
Görögország a szofista bölcselők előtt, a mai népek, míg Kant 
egoisztikus filozofiája és a keresztényellenes talmudista gondo-
latok közöttük el nem terjedtek, tudott nagy embereket, hősöket 
produkálni. Oknyomozólag meg lehet állapítani, hogy mindezen 
korokban, mindeme nemzeteknél, most is még Japánban, mely 
vezet a nevelésben, az emberekben az önző én nem volt ennyire 
kifejlődve, ez teljesen háttérbe szorult, helyette az életközösséget 
biztosító javak szerepelnek, mint Krisztus, egyház, haza, istenek, 
respublika, mikádó, Nippon. Ezt a gondolkodást kell benevelni 
az ifjakba, hogy vessék meg saját énjüket. Isten, egyház, haza, a 
köz legyen az indítóokuk. 

Ilyen empirikus módszer lenne a keresztény nevelés külön-
böző kérdéseinek megállapítására, ha átvizsgálnók a katholikus 
nevelési könyveket. Ha átnézzük az evangéliumot, a szentatyák 
iratait, az aszketikus, misztikus irodalom termékeit, pl. Kempist, 
Seuset-t, azt találjuk, hogy azok az önző énnek megtagadására 
törekedtek, hogy ne az én éljen bennünk, hanem Krisztus. 
Krisztusnak másik énje pedig az egyház, hogy az egyház is éljen 
bennük. A hazát nem említik ugyan, de annál inkább a fele-
barátokat ; már pedig felebarátainknak összesége a haza, így tehát 
a haza is éljen bennünk. Eszményük az olyan ember, ki Istent 
még életénél is jobban szereti és minden tettével, cselekedetével, 
szavával, gondolatával felebarátainak, egyháznak, hazának, család-
nak, társadalomnak, emberiségnek hasznára dolgozik. A legfőbb 
parancsnak, az Isten és felebaráti szeretet parancsának teljesíté-
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sére akarnak képesíteni. Buzdítanak az önmegtagadásra, önmagunk 
elleni harcra, Krisztus követésére, hogy énünk legyen Isten, 
Krisztus, egyház, haza, hogy a köznek, egyháznak, hazának, tár-
sadalomnak, családnak, szóval másoknak éljünk. Ez az önmeg 
tagadásról és Krisztus követéséről szóló táji, amelyben Krisztus 
neveli tanítványait: Si quis venit ad me et non odi t . . . animam 
suam, non potest essemens discipulus; et qui non bajulat crucem 
suam et venit post me, non potest esse meus discipulus. (Luk. 
14, 26, 27, 33. Máté. 10., 37.) Ezekbe kell helyezni tehát a 
keresztény nevelés lényegét. 

A keresztény nevelés lényegében tehát az önző énnek gyű-
löletére, megtagadására és ennek helyébe Istennek, egyháznak, a 
hazának behelyezésére, követésére való nevelés. 

De nemcsak a lényeget, de a keresztény nevelés eszközeit 
is ilyen induktiv, posteriori módon megalapíthatjuk. Ilyen esz-
köze az önismeretre való nevelés, a görögök : yvwíH aauxóv-ja. Ennek 
eszközei ismét a gyakori lelkiismeretvizsgálás, gyónás. Ezt követi 
az önmegtagadás, az engedelmesség, a kegyelmi élet. Ezt köve-
tik az Isten, egyház, haza iránti lelkesedés felkeltésének eszközei, 
mint az elmélkedés, exhortatio, prédikáció, lelkiolvasmány, imád-
ság, lelkigyakorlatok és gyakori szentáldozás. Majd az elvekre 
való nevelés. Megállapíthatjuk oknyomozólag, hogy ezeknek 
köszönheti a keresztény nevelés az ő remekeit, szentjeit, hőseit, 
nagy egyházi- és államférfiait; ezeknek tulajdoníthatja boldog 
korszakait, ezeket ajánlják aszketikai, misztikái könyvei, evangé-
liumai, tapasztalatai, ezeknek elhagyván a sajátságosan keresztény 
és katolikus dolgokat, a többi népek és felekezetek, korok is az 
ő nagyjait, neveltjeinek díszeit, sőt tömegeinek, egész népeknek 
jólneveltségét. Ugyancsak ki lehet mutatni, hogy ezek elhanya-
golásának tulajdonítható egyes koroknak csődjei és népek és 
egyesek bukásai, elzüllései. 

Mivel pedig a neveléstudománynak, mind az esztétikának 
is azt kell vizsgálnia, amik vannak és azokból következtetéseket 
levonni a művészet lényegére, tulajdonságaira, eszközeire és nem 
a priori okoskodásokkal megkötni a művészek kezeit, épúgy — 
mondom — a neveléstudománynak is a nevelés nagy alkotásait 
kell nézni és azokból következtetéseket levonni a nevelés lénye-
gére és módjaira, nem indulhat ki apriori valamiből: legyen 
szabad itt a jó neveltség elveit is lekövetkeztetnem a nevelés 
remekeiből, kiváló koraiból és műveiből. 
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Ha ezeket vizsgáljuk, ajánlják a következő nevelési elveket : 
Istenre vonatkozólag: 1. Háttérbe helyezvén saját ítéletün-

ket, készséges lelkületre törekedni, mindenben Istennek, Krisztus 
Urunknak engedelmeskedni. 

2. Megszokni Isten szemével nézni és értékelni a dolgokat 
és eseményeket. Azért előbbrevalónak tartani az örök üdvös-
séget, mint a földi boldogságot, előbbrevalónak a hitet, erénye-
ket, mint a tudományt és más természetes javakat; előbbrevaló-
nak az Istenről való ismereteket, mint más ismeretet. 

3. Legnagyobb rossznak és egyedüli rossznak a bűnt tartani. 
4. Legnagyobb kincsnek pedig a 8 boldogságot és a Szent-

lélek ajándékait. 
5. Nagyrabecsülni a kinyilatkoztatást : a szentírást és a szent 

hagyományokat és ezeket minden tudomány elé helyezni. 
6. Dicsérni és állítani az isteni Gondviselést, csodatételeit, 

jövendöléseit és szentjeit. 
7. Dicsérni és állítani a szívtisztaságot és ennek lehetősé-

gét és Isten előtt való különös kedvességét. 
8. Dicsérni az önfeláldozást, áldozathozatalt, életszentséget, 

a keresztény tökéletességet, Isten minden cselekedetét és nevét. 
Az egyházra vonatkozólag: 1. Háttérbe helyezve saját íté-

tetünket, készségesen engedelmeskedni Krisztus igaz jegyesének, 
mely a mi szent hierarchikus apostoli katholikus anyaegyházunk. 

2. Helyeselni a szentgyónást, esztendőnkint, sőt havonkint, 
hetenkint gyónni. 

3. Dicsérni a gyakori szentmisehallgatást, áldozást, éneke-
ket, zsoltárokat, hosszas szentségimádásokat a templomban és 
hosszas imádságokat a templomon kívül. Dicsérni a papi zsolozs-
mát és a rózsafüzért. 

4. Nagyrabecsülni a szerzetesi intézményt. 
5. Helyeselni az evangéliumi tanácsokat és fogadalmakat. 
6. Helyeselni a szentek tiszteletét, keresztúti ájtatosságot, zarán-

doklatokat, búcsút, jubileumokat, a templomban meggyújtott gyer-
tyákat, szobrokat, képeket, díszítéseket, az egyházi művészetet. 

7. Helyeselni az egyház böjti intézkedéseit, bűnbánatot, 
vezeklést. 

8. Dicsérni az egyház parancsait, érveket inkább mellettük 
fölhozni, mint ellenük. 

9. Dicsérni nemcsak az Isten iránt való szeretetet, hanem 
a félelmet is. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 10 
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A hazára vonatkozólag: 1. A haza iránt készséges lelkületre 
törekedni, a haza törvényeinek engedelmeskedni, mert e hazának 
köszönhetjük Isten után minden javunkat, még édes szüleinket, 
még lelkianyánkat, az egyházat is. 

2. Dicsérni az önfeláldozást, a hősi halált, a hazáért való 
munkát, szenvedést, a haza boldogulására, a köz javára való min-
den tevékenységet. 

3. Helyeselni a nemzeti, hazafias ünnepélyeket, hősöket, a 
róluk való megemlékezést. 

4. Dicsérni a nemzeti hadsereget, katonáskodást, társulato-
kat, egyleteket, levente-, cserkészalakulatokat. 

5. Dicsérni a hazai termékeket, ipart, kereskedelmet, tör-
vényhozást, közigazgatást, hazafias mozgalmakat. 

6. Dicsérni a nemzet nagyjait, alkotásait, műveit, szobrait, 
műépületeit, irodalmát, énekeit, művészetét, találmányait. 

7. Óvakodni összehasonlításokat tenni a nemzet nagyjai 
között és hibáikat firtatni. 

8. Dicsérni a haza törvényeit, inkább érveket felhozni védel-
mükre, semhogy gáncsolni azokat. 

9. Sohase beszéljünk olyasmiről, ami széthúzást okoz, hanem 
ami egységet teremt. Ne szóljuk meg nemzetünket és ne tűrjük, 
hogy ezt mások megtegyék. 

Ezekre az elvekre kell nevelni az ifjúságot, hogy együtt-
érezzen Istennel, egyházzal és a hazával, mert ilyenek voltak az 
egyház és a haza nagyjai. Mint a művész nem hanyagolhatja el 
a nagy művek tanulmányozását, úgy a pedagógus sem nagy 
remekeit a keresztény nevelésnek. Mivel a nevelőnek anyaga hal-
hatatlan lelkek, nem kísérletezhet, olyan elvekre oktassa növen-
dékeit, amelyeket az induktiv pedagógia megalapít, amelyeket a 
keresztény nevelés remek alkotásai cselekvéseikben, gondolkozá-
saikban elárulnak, amelyeket a keresztény asketika, misztika és 
szentírás ajánlanak. 

Ugyancsak induktiv módon bebizonyítható, hogy ezt az 
altruisztikus, istenes, egyházias, hazafias nevelést a szülőknek, 
az egyháznak, községeknek, hitvallásos társadalmi szabad szövet-
ségeknek, milyenek a szerzetesrendek, társulatok, az államnak és 
ezek helyetteseinek kell végezniök. Mindezek neveltek eddig és 
nagy eredményeket mutattak föl, azért nem lehet egyik nevelő 
tényezőt sem mellőzni, mivel valakinek valami a priorisztikus 
érveléssel kizárandónak tűnik föl. Ez nem lenne tudományos. 
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Történhetik azért ez a nevelés vagy egyes családi nevelésben 
vagy közös nevelésben, akár magán, akár nyilvános külön fiú- és 
külön leányintézetekben; akár különös nevelési célokat szem előtt 
tartó intézetekben, mint katonai-papi-, földmíves-, ipar- stb. inté-
zetekben; akár számtalan más alakulatokban, kongregáció-, levente-, 
cserkész-, szívgárda- stb. csapatokban, akár magán, akár nyilvános 
tagozott iskolarendszerben a népiskolától föl az egyetemig be-
zárólag, akár az előbbiek és utóbbiak kombinációiban. 

Ez a pedagógia, mely lényegében a saját önző énünk meg-
tagadásában áll és nagy indító eszméket hirdet, milyenek Isten, 
egyház, haza, köz, társadalom, ez azt eredményezi, hogy a nevel-
teknek mintegy ezek lesznek második énük, kiküszöböli Herbart 
fogyatékosságait, milyenek annak individualisztikus iránya. Az 
individualisztikus ember ugyanis csak magának való, nem sok 
haszna van belőlük Istennek és a köznek, inkább paraziták, akik 
magánpasszióiknak élnek azok által megteremtett közös boldo-
gulási feltételek között, kik, mint a dolgozó méhecskék, önzetle-
nül Istennek és felebarátaiknak élnek. Mindenesetre sok indi-
vidualisztikusan nevelt egyén veszélyezteti az altruisztikusan 
nevelt emberek életét és megélhetését, de épen ez utóbbiaknak, 
kiknek énjük a köz, hatalmas köz énjével találják magukat szem-
közt, mely erősebb és győzedelmesebb, mint az előbbiek szét-
eső énjei. Ilyen fogyatékosság Herbartnál az erőszak, fenyegetés, 
őrzés eszközeinek alkalmazása. Az így nevelt ember elnyomott, 
de nem nevelt ember. Mihelyt az iskola padjaiból kikerül, annál 
inkább élvezi szabadságát, míg az önmegtagadásra és hitgyakorlatá-
ban nevelt ember mégis csak fékezni fogja magát. Ilyen fogyatékos-
sága még a tekintély és szeretet egyrebecsülése. A keresztény 
nevelésben a szeretet dominál, Isten, egyház és a haza szeretete, 
ezek nagyobb lendítőkerekek mégis a jó cselekvésre. Herbart 
továbbá elhanyagolja a növendék önkéntes tevékenységét, azt 
várja, hogy a nevelő csináljon mindent. A keresztény nevelés-
ben inkább önnevelés van, önmegtagadás, Isten, egyház, haza 
szeretetéből való cselekvés; inkább elvek behelyezése a növen-
dékbe, mint a cselekedetek kierőszakolása. Kiküszöböli Willmann 
elvontságát, népszerűtlenségét, individualisztikus irányát. A jellem 
helyett, mely elvont, nehezen érthető valami, a könnyen érthető 
Isten, egyház, haza, köz szeretetét tűzi ki főcélul. A vallásos 
szót kerüli, mely miatt a keresztény nevelés népszerűtlen és 
pietisztikus irányúnak tűnik fel, a sokkal férfiasabban hangzó 

10* 
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Isten-, egyház-, hazaszerető embereket akarja fölnevelni. A neve-
lendőket nem abstrahálva a köztől, hanem mint annak részét 
kezeli, nem egoizmusra nevel, hanem önmegtagadásra és a köz-
nek, egyháznak és a hazának «sacro egoismo»-jára, azaz szeparált 
ének helyett egy társadalmi nemzeti köz ént akar létrehozni, mely 
erősebb, munkásabb és győzedelmesebb minden elkülönített 
egyéniségtől. 

A tőlünk leírt keresztény nevelés ad egy konkrét önzet-
len, istenes, egyházias, hazafias nevelési formát, amelynek végül 
az az előnye van, hogy míg az előbbiek apriorisztikusak, deduk-
tiv módszerűek, így terméketlenek, ez utóbbi aposzterisztikus 
induktiv megokolásaiban, rendszerében és a gyakorlatban olyan 
régi, mint az evangélium, mint sz. Pálnak ez a mondása: «nem 
én élek, hanem Krisztus él énbennem.» 

A keresztény nevelőnek mindig is ez volt és ennek kell 
ideáljának lenni, hogy olyanokat tudjon nevelni, kik le tudnak 
önmagukról mondani, meg tudják önmagukat tagadni és akik-
nek cselekvési indítékaik nem a kicsinyes gondjaik, hanem Isten, 
egyház, a haza, szóval a köz, a felebarát. 

Mivel azonban egy-két fecske nem csinál tavaszt, egy Szé-
chenyi nem támasztja föl Magyarországot, a keresztény nevelés-
nek nem szórványos jelenségnek kell lennie, hanem minden vo-
nalon meg kell indulnia, elveinek mindent át kell hatnia, hogy 
amilyen epidemikus most az önző irány, ép olyan legyen a ke-
resztény irány. Ha sikerül egy istenes, hazafias, egyházias kom-
pakt tömeget, új nemzedéket nevelni, akkor hiszek Magyarország 
föltámadásában. Csák nagy, Istent, hazát, egyházat szerető töme-
gek tudják az országot feltámasztani. Azért az egész vonalon 
követeljük a keresztény nevelést. 

Mint a bevezetőrészekben mondottuk, a keresztény neve-
lés nem öncél, hanem, hogy minél nagyobb javakat biztosítson 
neveltjeinek Istenből, egyházból és a hazából, minél nagyobb 
tömegekben lesznek a keresztény nevelés növendékei, nemcsak 
föltámasztják Magyarországot, hanem fel is virágoztatják; mert 
lehetetlen, hogy ha Széchenyi természetű, sz. Pál természetű, 
sz. Ignác természetű embereket, kikben Isten, egyház, haza éltek, 
akik szívből-lélekből ezek javain dolgoztak, megsokasítjuk, ugyan-
akkor Isten ajándékai, az egyház lelkikincsei, a nemzet vagyona 
kevesbedjen. Növekedni fog lelki és anyagi jólét a honban. Minél 
inkább követeljük a keresztény nevelést és minél inkább min-



A KERESZTÉNY NEVELÉS L É N Y E G E 141 

den vonalon végrehajtjuk, annál nagyobb javakhoz jutnak egye-
sek is, meg a köz is. Azért itt egy igazságot kell leszögeznem, 
mely jelmondatunk kell hogy legyen: A keresztény nevelésből 
fakad a jólét. Ez legyen minden tanügyi ember jelmondata! Ez 
legyen szállóige a keresztény politikában ! Ez legyen «vezérszónk», 
mellyel a keresztény nevelés ellenségeit legyőzzük! Ez legyen 
közmondás, mellyel a közt, kormányt, államot a keresztény neve-
lésnek megnyerjük! Ez legyen a jelszó, amellyel a társadalmat 
mozgásba hozzuk ! Ez legyen az életretámasztó isteni szó, jöven-
dölés, minden: A keresztény nevelésből támad a jólét! Legyen 
ez meggyőződésünk, hitünk; és ha le is dőlt Babilon, bármi tör-
ténik is körülöttünk Európában, a magyar hon élni fog és virulni, i 

Kisvárda. Dr. Nagv Sándor. 

A Z I G A Z M O N D Á S F E L T É T L E N K Ö T E L E Z E T T -
S É G É R Ő L . 2 

AZ AQUINÓI Szent Tamás-Társaság örök igazságokat szokott 
L hirdetni, de ezeket a gyakorlati életre is igyekszik alkal-

mazni. Tette ezt például, mikor a társadalmi kérdésről előadá-
sokat tartott. Tette ezt az előző ülésen is, mikor csekélységem 
arról beszélt, hogy a cél szentesíti-e az eszközt és ezt megcáfolni 
igyekezett. Ma jónak látom egy oly tételről szólni, amely ezzel 
rokon, vagyis inkább ennek alkalmazása: vájjon jó célnak az 
elérésére szabad-e a nyelvet az igazsággal ellenkezőleg használni, 
szabad-e hazudni vagy más oly magatartást követni, amely ezzel 
hasonlatos? Jónak látom szólni az emberi nyelv használatáról. 
Az emberi nyelvet, ezt a nagy isteni adományt és az emberiség-
nek ezt a bámulatosan tökéletes alkotását, az emberi együttlét 
és boldogulás e legkiválóbb eszközét, nagyon vigyázatosan kell 
alkalmazni és alkalmazásánál a négy sarkalatos erényt: okossá-
got, mérsékletet, igazságosságot és bátorságot mindig érvénye-
síteni kell. A nyelvnek az a célja, hogy az igazságot nyilvánosságra 
hozza, az ember gondolatait, érzelmeit és szándékait embertár-

1 Ezt az értekezést a szerző fölolvasta az Aquinói Szent Tamás-Társa-
ságban 1926 február 17-én. A felolvasást követő eszmecserét közölte a «Religio» 
1926. évi I. füzete. A szerkesztő. 

2 Az Aquinói Szent Tamás-Társaság 1926 március 17-ikén tartott köz-
gyűlését megnyitó előadás. 
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saival közölje és így lehetővé tegye, hogy az emberek kölcsö-
nösen megértsék egymást s boldogulásukat kölcsönösen előmoz-
dítsák. Amit a beszédről mondok, az nem csupán a nyelv hasz-
nálatára, hanem minden hasonlóra is vonatkozik : az arckifejezésre, 
magatartásra, cselekvésre, amelyek mind alkalmasak arra, hogy 
embertársainkat értesítsék. Mindennek szükségszerű tökéletessége 
az igazmondás. Mindez az igazság szolgálatában áll. A négy sar-
kalatos erény azt kívánhatja a beszélőtől, hogy ne beszéljen, de 
kötelessége is lehet, hogy beszéljen. Soha sincs azonban meg-
engedve, hogy valótlant mondjon. Még jó cél elérésére sem 
szabad valótlant mondani, mert jó célnak elérésére rossz eszközt 
használni nem lehet. A jó cselekvésnek minden ízében jónak kell 
lenne, úgy a célt, mint magát a cselekvést tekintve. Ez nagy elve 
az erkölcstudománynak. Akkor jó a cselekvés, ha minden ízében 
jó és ha csak egy elemében is rossz, az egész rossz lesz. Tehát 
valamely jó cél elérésére az igazság megtagadásával élni nem 
lehet és ezért a hazugság és minden olyan magatartás, amely 
ezzel egyenlő értékű, homlokegyenest ellenkezik a beszéd ter-
mészetével és azért bűn. Emellett igen nagy tekintélyekre hivat-
kozhatom és mindenekelőtt olyanokat hozok fel, akiket tisztán 
a bölcseleti okoskodás vezetett. Kétféle erkölcstudomány van: 
bölcseleti, amelynek egyetlen vezére az emberi ész és kinyilat-
koztatott, amelynél az észen kívül a kinyilatkoztatás is közre-
működik. A bölcseleti erkölcstan művelői, milyenek Pindarosz, 
Pitagorasz, Szókratész, Arisztotelész, a sztoikusok, Seneca, Epik-
tetosz, Marcus Aurelius, mind feltétlenül elítélik úgy a szükség-
szerű, mint a másnak ártó és végül a tréfából alkalmazott hazug-
ságot. Ugyanezt tartalmazza a kinyilatkoztatás. A Szentírás több' 
mint 200 helyen kárhoztat minden hazugságot. A zsoltáros nyíl-
tan imádkozik az Úrhoz, hogy soha száján igaztalan szó ki ne 
jöjjön. Az Újszövetségben szent Pál nyiltan mondja, hogy a 
hazugok nem látják soha Isten országát. Szent Ágoston, akinek 
elméje vetekszik Arisztoteleszével, két munkát írt a hazugságról 
és minden hazugságot kárhoztat. És ma, mikor közgyűlésünket 
Aquinói szent Tamás ünnepének a hónapjában tartjuk, szent 
Tamásra is kell hivatkoznunk, aki igen nagy gonddal tárgyalta 
ezt a kérdést. Álláspontját így ecsetelhetem: vájjon bűn-e min-
den hazugság ? Minden hazugság magában véve bűn, mert a ter-
mészet ellen van. Ami pedig természeténél fogva rossz, az semmi-
kép sem lehet jó, mert ahhoz, hogy valami jó legyen, minden 
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tényezőnek jónak kell lennie. Jó a dolog teljességéből szárma-
zik és bármely hiányból rossz ered. Már pedig a hazugság a 
maga mivoltában rossz, hisz a beszéd természeténél fogva arra 
van rendelve, hogy a gondolatot nyilvánítsa, a természet ellen 
van tehát, ha valaki nem azt mondja, ami elméjében van és így 
a hazugság mindig bűn. Ezért mondja Arisztotelész, hogy min-
den hazugság magában véve rossz, az igazmondás pedig jó és 
dicséretes. Ezekhez sorozhatnám még nagy számát az újabb 
erkölcstanítóknak: szent Domonkos-rendieket, akik leginkább 
igyekeznek szent Tamáshoz hűek lennij; a Jézus-Társaság atyáit, 
akik különösen kiválnak az erkölcstudomány fejtegetésében; sok 
ciszterci és szent Ferenc-rendi tudóst és azokat a világi erkölcs-
bölcselőket, akik keresztény talajon állnak. Mindezek a hazugság 
ellenségei. 

Azonban, ha kivételek nem volnának, akkor én most nem 
szólnék erről a tárgyról. Sajnos, az emberi gondolkodás törté-
nete olyan kiváló alakokat is mutat, akik máskép vélekednek. 
Itt a nagy Plátót kell említenem, aki azt mondja: Különbséget 
kell tenni kárttevő hazugság és jótevő hamis beszéd között. Ha 
a hamis beszéddel valami jót tudunk elérni, szabad azt használni, 
nevezetesen: hogy az ellenségnek ártsunk; jóbarátnak használ-
junk; a kormányzati tisztséget, amely vállunkon van, annál töké-
letesebben tudjuk viselni. Ezekre a célokra tehát szabad valót-
lant mondani, de azért hozzáteszi, az Úr Istenről, aki kormányozza 
a világot, ne gondolja senki, hogy valótlant mond; ő erre nem 
szorul rá, de az emberek rászorulnak. Plátó nagy bölcs és az 
erkölcsiség kiváló sürgetője, azért nem kell csodálkozni, ha 
ebben is akadnak követői. Ilyen Machiavelli, aki all principe» 
című munkájában Lorenzo Medici kioktatására szintén megengedi 
a hazugságot kormányzati célokra. Ilyen a «miraculum saeculi», 
Hugo Grotius igazán remek és alapvető munkájában «A béke 
és háború jogáról» elfogadja Plátó tanát és ugyanoly okokból 
megengedi a hazugságot. De ezek mind messze vannak tőlünk. 
Fájdalom azonban, a legutóbbi időben is találunk ilyeneket. Igaz, 
hogy a nevek említése gyűlöletes, de hát mégis szilárd alapot 
akarok adni beszédemnek, így hát említenem kell Paulsen Frigyest, 
a híres berlini tanárt, aki «System der Ethik» című munkájában 
nagy feneket kerítve dolgának, végre arra következtet, hogy a 
közjó érdekében, sőt olykor egyes felebarátunk javára is az igaz-
sággal ellenkezőt mondhatunk. Ha felebarátunk java megkívánja 
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a hazugságot, akkor nemcsak meg van engedve, hanem még 
az okosság sarkalatos erénye is kívánja azt. Ha a betegnek 
egészsége megkívánja, hogy őt fel ne világosítsuk, akkor még 
kérdéseire is a valósággal ellenkezőt mondhatunk. De mindezek 
csúcsa, amit még hozzátesz, sőt bőven fejteget, hogy t. i. ha 
valakinek hivatása az evangéliumot hirdetni, hirdesse azt hívei 
szájíze szerint és1 ugyanaz az ember, ha nincsen meggyőződve 
az evangélium közönséges felfogásáról, hanem annak jó részét 
már lebírálta, ezzel homlokegyenest ellenkezőt is taníthat. Ez 
van Paulsen «Ethik» című munkájában. Meg vagyok győződve, 
amily épüléssel hallgatták az előbbi példákat, olyan borzalom-
mal hallgatják az utóbbiakat, mert Önök belátják, hogy mi a 
természetes rendeltetése a beszédnek és belátják, mily óriási 
veszedelem van abban, hogy egy kis ajtót nyitunk, ahol beözönöl-
hetnek a hazudozók. Itt semmi ajtót nyitni nem szabad, mert 
akkor nem lesz határ. Igaz, hogy pillanatnyi szempontból oly-
kor hasznos lehet az igazság eltagadása, de ez csak ideig-óráig 
tartó és egészben véve nagy kincs a társadalomban az igazmondás. 
Ez biztosítja az emberek bizalmát és nyugalmát. Tehát nem 
szabad még abban az esetben sem valótlant mondani, ha a 
betegnek a jóléte pillanatnyilag azt kívánja, hogy hazugsággal 
áltassuk. A Pázmány Péter tudomány-egyetemen az orvosdoktorrá 
avatandó megesküszik, hogy jókor és kíméletesen rajta lesz, hogy 
a betegnek üdvösségéről és ügyeinek elintézéséről gondoskodás 
történjék. A legnagyobb bajokba guríthatjuk a beteget valótlan-
ságok állítása által. Az orvos, pap vegyék ilyenkor elő erényei-
ket, a négy sarkalatos erényt, szedjék össze az eszüket és ne 
kövessék azt az eljárást, amely legkényelmesebb, de egyúttal 
legveszedelmesebb. Paulsen gúnyolja Kantot és Eichtet, akik 
szilárdan ragaszkodtak az igazmondás kötelezettségéhez és azt 
mondja, hogy ezek elméleti filiszterek és az élet szükségleteinek 
a mérlegeléséhez nem értenek. Kantnak azonban igaza van, ami-
kor azt mondja, hogy semmi áron nem szabad hazudni. Ebben 
is alkalmazza általános elvét, hogy olyan legyen a cselekedeted, 
hogy az minden emberre nézve erkölcsi törvény legyen. Ez az 
egyedül helyes felfogás 

Ámde igen sokan vannak, akik elvben a feltétlen igaz-
mondás hívei s ebben Arisztotelészt, szent Ágostont, Aquinói 
szent Tamást és Kantot követik, de azért a ravaszabb népfajok 
és a füllentő egyének részére mégis hagynak egy kis ajtót, a 
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hátulsó gondolatok, másként gondolatbeli megszorítások (reser-
vatio mentalis, restrictio mentalis) alkalmazásával. Ez abban áll, 
hogy valaki nyiltan, kifejezetten valótlanságot mond, de azalatt 
gondolatban hozzátesz valamit, amivel együtt értve igazzá válik. 
Például valaki kölcsönt kér tőled s te azt mondod, hogy nincs 
pénzed, gondolatban hozzátéve: a kölcsönkérő számára. Vagy 
kérdezik tőled, itthon van-e nőd vagy szolgád s te azt mondod, 
hogy nincs itthon, gondolatban hozzátéve: a tudakozódó szá-
mára. Majd szegény állástkereső, akinek megígérted, hogy a 
miniszternél pártfogolod, kérdezi tőled: szóltál-e már a miniszter 
úrnak s te azt mondod, hogy szóltál, pedig ebben az ügyben 
nem szóltál, de gondolatban hozzáteszed: valamikor. Ezek mind 
csalafintaságok és hazugságok, bármennyire igyekeznek is eze-
ket más elnevezésekkel szépítgetni. Ez mind ellenkezik a beszéd 
természetével, ellenkezik az igazsággal és ellenkezik a magyar 
faj őszinteségével. Ám ilyenekre és hasonlókra nincs is szük-
ség. Ha jóságos és őszinte a lelkünk s eszünket elővesszük, 
megtaláljuk a módját annak, hogy valamely zavarból kiszaba-
duljunk és sem felebarátunknak, sem magunknak ne ártsunk s 
az igazmondás kötelezettségének is eleget tegyünk. A hazugság 
ideig-óráig segíthet valakin, de előbb-utóbb drágán megfizetteti 
magát. A cselekvés zsinórmértéke csak a valóság s a beszéd 
irányítója csak az igazság lehet. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

H E R B A R T F R I G Y E S J Á N O S B Ö L C S E L E T E 
ÉS N E V E L É S T U D O M Á N Y A . 1 

MAI ÜLÉSÜNK előadója a bölcselettudomány történetéből vá-
lasztotta tárgyát. A bölcselettudomány története igen érdekes 

és tanulságos és ép ezért én is követem ma az előadó példáját 
és én is a bölcselet történetébe tekintek vissza annyival is 
inkább, mert Oldenburg nagyhercegség hasonló nevű városában 
Herbart Frigyes János bölcselő és neveléstudós szobra friss 
babérkoszorútól ékes, mert 150 évvel ezelőtt, 1776-ban, látott 
napvilágot Herbart Frigyes János, a bölcselettudomány, külö-
nösen pedig a lélektan és neveléstudomány kiváló művelője, aki 

1 Az Aquinói Szent Tamás-Társaság 1926 április 28-ikán tartott foly-
tatólagos közgyűlését megnyitó előadás. 
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hálás tisztelőket és buzgó követőket számlál a mi országunkban 
is és azért azt hiszem, hogy jó néven veszi az Igen Tisztelt 
Közönség, hogyha róla néhány szóval megemlékezem. 

Herbart Frigyes János főkép neveléstudós, a neveléstudo-
mány művelője, azonban a bölcselettudománynak minden részét 
átdolgozta. Tévednek, akik azt hiszik, hogy ő kizárólag neve-
léstudománnyal foglalkozott. Ő egyáltalán bölcselkedő, aki mégis 
a neveléstudomány elméleti és gyakorlati művelésében tűnt ki. 

A jénai egyetemen tanult és a híres Fichte Jánosnak volt 
tanítványa, aki pedig a königsbergi nagy bíráló, Kant tanítványa 
volt, sőt Kant idealizmusát még túlhajtotta; azt az idealizmust, 
amely az ember ismeretének egész értékét magukra az ideákra 
szorítja, mintha fogalmainkon kívül egyebet meg sem ismernénk. 
Kant ugyanis azt mondja, hogy a dolgokról egyebet, mint esz-
méket, nem ismerünk. Mégis tartani kell valami valóságot, mely-
ből ezek származnak, de hogy az milyen, azt nem ismerjük meg. 
Fichte túltett ezen és azt mondta, hogy a gondolkodó én és az 
elgondolt nem-én azonosak. Tehát ennek a Fichtenek a tanít-
ványa volt Herbart a jénai egyetemen. De józan gondolkodása 
és érzéke nem engedte, hogy Fichte előtt meghajoljon, hanem 
inkább már akkor észrevételeket írt és azokat odaadta mesteré-
nek, mondván : Mester, nem fogadhatom el elméletedet, mert a 
valóságok megismerése oly szembeszökő, hogy én a megismerő 
ént és a valóságokat nem tudom azonosaknak tartani. Herbart 
Frigyes a legélesebb bírálójává vált a túlzó ismeretelméleti idealiz-
musnak, amely az ideákon kívül mást elfogadni nem akar. Ez 
óriási veszedelem az összes tudományokra, de különösen a böl-
cselettudományra, mert oly állításokra visz, melyek a józan em-
beri ésszel ellenkeznek és ezért veszélyezteti a bölcselettudo-
mány hitelét. Én vallom, hogy valamint az ókor legkiválóbb 
bölcselkedő népe a görög volt, úgy a mostanié a német. De, 
fájdalom, ez a nagy bölcselkedés roppant sok tévedéssel járt. 
A régi nagy bölcselőknél is sok tévedéssel találkozunk. így pél-
dául az eleáták, Zeno, Parmenidesz, éleselméjú bölcselők, de min-
dent elokoskodtak. Azt mondták, hogy mozgás nincsen, de nem 
is lehet, mert annyi minden ellentmondás van a mozgásban, 
hogy az nem lehetséges. Most én nem akarom ezt fejtegetni, 
mert nem ezekről beszélek, hanem Herbartról. Szóval, minden 
gondolkodónál ott settenkedik a kételkedés és tagadás. A böl-
cselkedőnek igen kell vigyáznia, hogy egyrészt vakmerően el 
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ne fogadjon valamit, de szertelen bírálattal szembeszökő dol-
gokat vissza ne utasítson. Jól meg kell gondolni, míg valami 
igazságba belenyugodnánk, de ha megvan, tartani kell azt. Ugyan-
ezt tanította Herbart. Ő azt mondta, hogy minden valamirevaló 
bölcselő kételkedéssel kezdi, de ha érett lesz, nem marad meg 
a kételkedésben. Kételkedésen kell kezdeni, mondon én is, de 
nem mindig valóságos kételkedéssel, hanem módszeres kétel-
kedéssel; úgy teszünk, mintha kételkednénk. Aquinói szent Tamás 
például a közvetetlenül szembeszökő tényeken és igazságokon 
kívül mindent kételkedéssel kezd. Ha azt tárgyalja, van-e Isten, 
úgy kezdi: úgy látszik, hogy nincsen. Ha azt kérdezi, hogy a 
jó és rossz között van-e lényeges különbség, akkor így kezdi : 

úgy látszik, hogy nincsen. És mindig egy egész sereg ellen-
vetést hoz fel. Ez igen helyes eljárás. De nem szabad ennél 
megmaradni, mert az emberi elme, ha nem is mindent, de némely 
igazságot képes megismerni. Tehát Herbart egyik nagy érdeme, 
hogy a túlzó ideálizmussal szemben a valóságot védelmezte és 
abban kitartott. 

Tanítja azután a reálékat. Azt mondja, hogy a világ apró 
reálékból, valóságokból áll és ezek kiterjedés nélkül vannak és 
egyszerű dolgok, mintha pontok volnának. Ezeknek egyetlenegy 
tulajdonságuk van: az önfenntartás, úgyhogy ha kívülről valami 
zavarja őket, annak ellenállnak. Ezekből, egyetlen tulajdonsá-
gukkal, áll elő a világ. Én meg vagyok győződve, Tisztelt Hall-
gatóim, hogy amilyen rokonérzéssel hallgatták Önök Herbartnak 
azt az álláspontját, hogy szembeszállt a túlzó idealizmussal, ép-
olyan ellenkezéssel fogadják ezt a reálékról szóló tanítást. Meg 
vagyok győződve, hogy Önök mind nagyon szívesen hallgatták, 
hogy ő szembeszállt Fichte idealizmusával, de Önök meg szembe-
szállnak az ő egyetlen tulajdonsággal bíró reáliáival, mert nem 
tartják a világot ily soványnak és szegénynek. De, azt hiszem, 
abban ellentmondást is fognak látni, hogyha a reáléknak semmi 
más tulajdonságuk nincsen, mint az önfenntartás, hogy mást 
mégis zavarnak. Ugyanis akkor honnan ez a zavarás? Herbart-
nak ez a tana nagy ellentmondást tartalmaz. Dicsőítem, ameny-
nyiben megérdemli, de amennyiben tévedett, kénytelen vagyok 
megvédeni az igazságot felebarátaim érdekében, mert úgy 
vagyunk, hogy ezek a nagy nevek csábítanak és a közönség 
akárhányszor bírálat nélkül elfogadja tanításukat. 

De nem ez az egyetlen tévedése Herbartnak. Ő ugyanis a 
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bölcseletben általában elfogadott sok alapfogalommal nincs meg-
elégedve. Az állagnak, változásnak, térnek, időnek és énnek 
fogalmát nem tartja helyesnek. Ezekkel részletesen foglalkozik 
és azt mondja, hogy ezek ellentmondást tartalmaznak. így a 
közönséges értelemben vett állag ellentmondásokat foglal magá-
ban. A közönséges értelemben vett test és anyag ellentmond. 
Változás, tér és idő nincsen. Az «én» ellentmondásokkal van 
tele. Már előbb kénytelen voltam Herbart egy nagy ellentmon-
dására rámutatni. Aster: «Grosse Denker» című munkájában mondja, 
hogy valaki sokszor az ellentmondásokat fölfedezi mások elmé-
leteiben, de önmaga ellentmondásait nem veszi észre. Ez tör-
tént itt. Ő azt mondja : állag, mely önmagában megáll és tulaj-
donságokat is hordozhat, de nem a tulajdonság az állag, ellent-
mondás. Mert ha ilyen állagok vannak több tulajdonsággal, akkor 
ugyanazt az állagot több tulajdonság illeti meg. Ezek vagy azo-
nosak, vagy nem. Ha azonosak, külön nincsenek; ha nem azo-
nosak, akkor az egyik megegyezhet az állaggal, de a másik már 
nem egyezhet meg. Itt van tehát a nagy ellentmondás az állag 
fogalmában, azért Herbart a reálékon kívül állagokat nem fogad 
el s amit ezeken kívül állagnak szoktak tartani: egy fűszál, egy 
állat, egy ember, egy fém- vagy kődarab, azt csak látszatnak 
tartja s ennek okát így jelöli meg: «Meghatározott reálok kö-
zösségében a sok reál egyike mindig oly helyzetbe jut, hogy a 
többiek mind erre az egyre irányulnak s mint az egész jelenség 
sugarai ebben mint középpontban egyesülnek. Ez azután a sok-
szerű jelenségnek egyesítő pontját képezi s ezáltal a többinek 
megadja az egységet, ezzel az «állag» szerepét tölti be, míg a 
többiek mind az előtűnő tulajdonságoknak okai gyanánt jelen-
nek meg s viszont maguk helyzetük által okai annak, hogy az 
az egy állagnak lássék. Azért az «állag» igazában nem más, 
mint az az ismeretlen egy, melynek tevése mindazokat a tevé-
seket képviseli, melyek eredetileg a tulajdonságokat megilletik».i 
Szerintem itt nincs ellentmondás. Ellentmondás volna, ha ezen tulaj-
donságok homlokegyenest ellenkeznének azzal, amit az állagról 
állítunk. Ha valaki a lelki műveleteket az idegállományból akarná 
megmagyarázni, ez ellentmondás volna, mert az anyagnak oly 
tulajdonságai vannak, melyek a fogalmakkal és szabad elhatá-
rozással nem egyeztethetők össze. A tulajdonság, a járulék nem 

1 Herbart's Sämmtliche Werke, Hartenstein kiadása, IV. kötet, 215. §. 
103. old. 
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ellenkezik az állaggal és a járulékok sem ellenkeznek egymással. 
Nem kívántatik, hogy több tulajdonság ne legyen. Szóval, ami 
ellentmondást Herbart vél fölfedezni az állagban, az nincs, de 
megvan nála ott, mikor teljesen tevékenység nélkül való reálékat 
vesz fel és mégis azt mondja, hogy egyik a másikat zavarja. 

Az » anyagban magában, amely kiterjedt, szerinte szintén 
ellentmondás van. Ha ez kiterjedt, végtelen részekből áll, mert 
akkor végtelenül osztható. Tehát végtelen összetételt és végte-
len elemzést tartalmaz. Végtelen összetétel — egyes parányi vég-
telen részeknek végtelen összetétele — lehetetlen, mert végtelen 
összetevés nem valósulhat. Azután az elemzés is végtelen, mert 
ha az anyag kiterjedt, azt két részre oszthatjuk és mindegyiket 
ismét két részre és így végnélkül, de ez lehetetlen. Hát, Igen 
Tisztelt Hallgatóim, a bölcselettudományban jártas, mintha a régi 
Zénót hallaná. Ő is azt tanítja, hogy mozgás nincs és nem is 
lehet, mert akkor a mozgó testnek végtelen sok ponton kellene 
átmennie, erre pedig végtelen sok idő kellene. Azután pedig 
végtelen sok pontban kellene megpihennie a testnek, mert ha 
meg nem pihenne, altkor pillanat alatt átmenne. Tehát a leg-
kisebb mozgás végtelen haladásból és végtelen pihenésből áll. 
Erre Arisztotelész azt mondja: összezavarod a gondolkodás rendjét 
a valóság rendjével. A gondolkodás ugyanis minden távolságot 
két részre tud osztani és így tovább és mivel ennek határa nin-
csen, ez végtelen. De még az sem igaz, hogy gondolatban vég-
telen lenne az osztás. Senki sem végzett még végtelen osztást. 
És ez még mindig csak művelet, hol a valóság? A valóság az, 
hogy az anyag szükségkép kiterjedt. És azt mondják, három 
kiterjedésben; én meg azt mondom, hogy végtelen sok kiterje-
désben, mert végtelen sokfelé terjed ki tényleg, de egy pont 
körül három függélyest húzhatunk, ez a három kiterjedés. A kiter-
jedés szükségkép van az anyagban. Az anyag nem állhat kiter-
jedéstelen részekből, pontokból. Mi lesz a pontból? Semmi! 
Mert a pont semmi. A pont egy elmebeli alkotás. A pont, vonal, 
lap elmebeli alkotások, a valóság a test. A testből vonjuk el a 
pontot, vonalat, lapot. Aquinói szent Tamás azt mondja: Úgy 
gondoljuk, mintha pontból lenne a vonal és vonalból a lap és 
abból a test. Így gondoljuk, de nem így van, mert a pont nem 
más, mint határ és a vonal és lap nem más, mint határ és 
csak a test valami. A vonal nem sétálhat. Persze, mikor a kicsi-
nyeket tanítjuk a síkmértanban, akkor elmondjuk, hogy lesz 
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a pontból vonal és nem törődünk vele, hogy igaz-e ez vagy 
nem, mert az ember elméj'ében végrehajt olyan müveleteket s 
alkot olyan gondolatokat, melyeknek semmi sem felel meg a 
valóságban. Most is azt mondtam: semmi! De tessék gondol-
kodni a semmiről. Ez lehetetlen! Hol van az a nincs? Honnan 
lett? Az emberi elméből! Mi nem vagyunk képesek a dolgokat 
magukban elgondolni. Mindenféle segédeszközöket használunk. 
Ilyen a nem, nincsen is. Azok az ellentmondások tehát, amelyek 
ott lennének az anyagban, nincsenek meg. Ezek azon alapulnak, 
hogy a gondolat és valóság rendjét összezavarják. 

De Herbart ellentmondást állít a térről és időről is. És itt 
ismét Kant Immánuel jut eszembe, aki az első antinómiában azt 
mondja: A világnak szükségkép kezdete van és a világ szükség-
kép véges és ezt bizonyítja is. A másik oszlopon azt mondja: 
A világnak kezdete nem lehet; a világnak vége nincsen. Előbb 
azt mondja, hogy a világnak kezdete van és vége van és most 
azt mondja, hogy nincsen kezdete és nincsen vége. Ezzel azt 
akarja mondani, hogy ezekben a dolgokban dűlőre nem jutha-
tunk. De ha megfigyeljük okoskodásait, azt látjuk, hogy az az 
okoskodás, amelyben a világot korlátoltnak mondja, tűrhető, bár 
nem tökéletes, de a másik okoskodása egészen hamis. Herbart-
nak sincs igaza, mikor a térben és időben ellentmondást lát. 

De mit szóljunk a változásról? Herbart azt mondja: Vál-
tozás nincsen, mert nem is lehet. És miért nem lehet? Mert a 
változás vagy idegen helyről jön, vagy a változó alany magát 
változtatja, vagy esetleg történik a változás, de ezt figyelembe 
se vegyük, mert ilyen nincsen. Esetleget akkor mondunk, mikor 
az okot nem ismerjük. Herbart azt mondja, másvalami változást 
nem csinál, mert semmi köze a másikhoz. A másik van, mert kell 
lennie és ennek semmi köze a másikhoz. így nem jöhet létre 
változás. De természetesen ez az ő elméletének következménye. 
O ugyanis csak egyszerű reálékat tart. Ilyen felfogás mellett 
változás nem lehet. De lehet-e mondani, hogy magától változik 
valami? Ebben az esetben önmagára hatna e dolog, pedig ön-
magára nem hathat, ekkor ugyanis előbb változásnak kellene 
benne beállni, ennek pedig nincsen alapja. Mintha csak a régi 
eleátákat hallanók, hogy levés nincsen. Vájjon, mi erre a válasz ? 
Ismét Arisztotelésztől halljuk, ki a képesség és ténylegesség közt 
különböztet. Ami változik, az előre képességben van arra, amivé 
változik és ha megfelelő körülmények állnak elő, például az 
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értelemnél a tárgy, akkor az értelem megragadja; vagy ha talán 
most valami új dolgot mondanék és a jelenlevők egyike vagy 
másika azt megértette volna, az azért van, mert képessége volt 
rá. Tehát Arisztotelész a képességet és ténylegességet gondosan 
megkülönbözteti és nemcsak erre a tárgyra, hanem sok egyébre 
is alkalmazza Ámbár nagy érdeme Herbartnak, hogy szembeszállt 
a túlzó ismeretelméleti idealizmussal, de oly metafizikát állított 
fel, amely a bírálatot nem állja ki, mert ellentmondások vannak 
benne és nyilvánvaló tényekkel és felfogásokkal ellenkezik. 

De mégis a legfontosabb nála a lélek. Mit állít erről? Azt 
mondja: A lélek is kiterjedés nélkül való reále, valóság. 

A léleknek semmi képessége nincsen, illetve egyetlen egy 
tulajdonsága van csak: az önfenntartás, hogy megőrizze magát 
és minden zavarnak ellenálljon. Mégis meg kell engedni, hogy 
a lélek egy különös reále, amely a többitől különbözik. íme 
erről Herbart szavai: «A léleknek sem befogadó, sem létrehozó 
képességei és irányulásai nincsenek. Nem tabula rasa, nem tiszta 
lap oly értelemben, mintha arra idegen hatásokat lehetne tenni, 
nem is eredetileg, önmagától működő állag Leibnitz értelmében. 
Eredetileg sem képzetei, sem érzetei, sem kívánságai nincsenek; 
sem magáról, sem más dolgokról nem tud semmit; nincsenek 
benne a szemlélés és gondolkodás alakjai, sem az akarás és cse-
lekvés törvényei, sem a legtávolabbi rátermettség mindezekre».i 
Stöckl 244. Ez a legnagyobb leszegényítése a léleknek. Nincsen 
más tulajdonsága, mint hogy önmagát fönntartsa. Ez egyetlen 
birtoka a léleknek. Semmi más! De mik a képzetek, vagyis isme-
retek? Hol vannak ezek? Ezek azok a zavarások, amelyeket a 
lélek visszalök. «Qui potest capere capiat», aki megértheti, értse 
meg, mint az Üdvözítő a nagyobb erkölcsi tökéletességről 
mondja. Halljuk erről Herbartot: «Ha az érzékekre hat valami 
s a mozgás az idegszálak útján az agyvelőbe jut, akkor a lelket 
a közvetetlen közelében levő reálok áthatják; a lélek a zavarta-
tás ellen önfenntartást gyakorol; ... minden egyes ily önfenntar-
tás megannyi képzet-».2 De vannak még érzelmek, törekvések is 
a lélekben. Ezek micsodák? Nem mások, mint tudat alá bújt 
képzetek. Nincsen tehát más, mint képzet. 

Mostan, igen tisztelt Közönség, azt kérdezem, ilyen lélek-
tan után, milyen neveléstant várnak Önök? Bármit várnak, nem 
felel meg a ténynek, mert Herbartnak sokkal szebb neveléstana 

1 Az id. mû V. köt. 152. §. 109. old. 2 Az id. mű IV. köt. 296. §. 142. old. 
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van, mint amilyen a lélektana. Ez sovány, neveléstudománya 
azonban igen gazdag. Valaki azt mondta, Herbartnak nem lélek-
tana következtében, hanem annak dacára van oly jó neveléstana ; 
ez azért van, mert ő vérbeli nevelő volt. Ő vérbeli paedagogus. 
Ő ezt nem tudta még akkor, mikor a jénai egyetemen járt. Ha-
nem mikor meghívták az előkelő interlakeni Steiger-családhoz 
nevelőnek és annak a családnak három gyermekét nevelte, tom-
bolt benne a gyermekalakítás szenvedelme. Boldog volt. Később 
azt írta egyik nevelt fiának : te tanítottál nevelésre, neked köszön-
hetek mindent. Maga sem tudta előbb, milyen képesség van 
benne. A benne szunnyadó képesség a neki megfelelő helyzet-
ben kitört belőle. Ehhez járult Pestalozzival való megismerke-
dése. Itt adta magát teljesen át a nevelésnek. Kitűnően nevelt, 
de fájdalom, nem soká : két évig, de az elhatározó volt. Megírja 
neveléstudományát, amelynek főelve, hogy minél több Vorstel-
lunggal kell az embereket boldogítani. Az ifjúnak minden képes-
ségét ki kell fejleszteni. Igen tisztelt Közönség, talán észre tet-
szik venni, az, aki a képességeket annyira tagadja, kénytelen 
mégis képességekkel dolgozni. Sőt annyira becsülte ezt az alanyt, 
akit képezett, hogy azt mondta, a nevelést nem-egyéni célok 
szolgálatába, amilyen az egyház, haza, társadalom, beállítani nem 
szabad. Ez azonban téves! Az ember nemcsak egyéni, hanem 
társaslény. Természeténél fogva társaslény, tehát a társaság szá-
mára is kell nevelni. Neki mégis szép neveléstana van, bár itt 
is meg kell különböztetni az igazságot a tévedéstől. 

Mindent összegezve azt kell mondanom, hogy Herbart 
nemcsak a neveléstudományban, hanem a bölcselettudományban 
is kiváló alak, de legkiválóbb a működése a neveléstudomány-
ban. Igen sok hasznos gondolata van a metafizikában is, de nincs 
nagy tévedések nélkül. Ezeket a tévedéseket ki lehet kerülni 
Arisztotelész bölcselkedésével. Arisztotelészt kell követni a böl-
cselkedésben. És mi, az Aquinói Szent Tamás-Társaságban ösz-
szegyültek, Arisztotelész alapján vagyunk. Ennek alapján van 
sz. Tamás is, a mi mesterünk. Maradjunk hűek ehhez a rend-
szerhez, mert ennek alapjai szilárdak. Mikor tehát születésének 
150-edik évfordulóján Herbart Frigyes Jánosról nagy tisztelettel 
és elismeréssel emlékszem meg, egyúttal Arisztotelész és Aquinói 
szent Tamás iskolájának dicsőségét hirdetem és ezzel nyitom meg 
a folytatólagos közgyűlést. 

Budapest. Dr. Kiss János. 
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Dr. Stephanus Sipos: Enchiridion Juris Canonici ad usum 
scholarum et privatorum. Pécs, 1926. 8-ad rét, XVI. és 1018 old. 
Kapható a szerzőnél, ki a könyv kiadója is. Ára 18 pengő 
(225.000 K), a szerzőnél 14 pengő (175.000 K). 

A pécsi szeminárium egyházjog-tanárának neve nem isme-
retlen a szakirodalomban. Legutóbb 1922-ben jelent meg «A 
katholikus házasságjog rendszere» című műve, melyet a szak-
kritika igen kedvezően fogadott. «Az új egyházi törvénykönyv» 
című munkája rövid idő alatt két kiadásban fogyott el. «A pécsi 
egyházmegyei határozmányok és rendeletek tára» című műve 
1912-ben, «A coelibatus története és védelme» című könyve 
1913-ban jelent meg, hogy többi alkotásait ne is említsük. 

Előttünk fekvő munkája tankönyvnek készült, de egyben 
segédeszköz is akar lenni a gyakorlati élet terén működők szá-
mára, így a terjedelmes műben voltaképen egy teljes kódex-
kommentárt kapunk, mely a részletkérdésekig menő pontossággal 
a mai egyházjogi tudomány minden elágazására vonatkozólag 
megbízható felvilágosítást tud nyújtani. Beosztás tekintetében is 
az egyházi törvénykönyvet követi, de úgy, hogy a gyakorlati 
életet közelebbről érintő kérdéseket részletesebben, a mi viszo-
nyainktól távolabb álló dolgokat rövidebben tárgyalja. így a 
bevezető kérdések ismertetése (13—74 old.), a különleges papi 
személyjog (162—313), különösen a plébánosok és káplánok 
dolgai (291—312), a házasságjog (465—618), a javadalmi és 
kegyúri jog (725—768) széles alapon, mindenre kiterjedő részle-
tességgel, világosan tárulnak elénk. Néhány kérdés, melyet nálunk 
inkább a lelkipásztorkodástannal kapcsolatban szoktak tárgyalni, 
mellőzve van; a szenttéavatási peres eljárás (667—670), valamint 
a részletes büntetőjog (952—964) rövidebbre van fogva, bár itt is 
feltalálhatunk minden lényeges tudnivalót. — Az anyag elrende-
zése, a fejezetek logikus rendje, az egész mű áttekinthetősége 
kiállja a legszigorúbb kritikát. 

Szerző munkáját világos, érthető, könnyen folyó latin nyel-
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 11 
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ven írta, mivel nálunk a hittudományi tanintézetekben majdnem 
mindenütt latin nyelven adják elő az egyházjogot. A latin nyelv-
nek megvannak a maga előnyei és hátrányai, de az kétségtelen, 
hogy egy latin nyelvű jogi munka a külföld előtt is számíthat 
figyelemre és megértésre, míg a magyar nyelvű könyvek — 
sajnos — még Magyarországon sem találnak kellő számú vásárlóra 
és olvasóra. A latin nyelvű kódexet legkönnyebb latinul magya-
rázni; egyetemeink jogi karain bizonyára szívesebben használnak 
magyar nyelvű kodex-kommentárt, de fel kell tételeznünk, hogy 
nehézség nélkül megértik a latin kódex latin nyelvű magyará-
zatait is. 

Nagy érdeme a szerzőnek, hogy szinte minden fejezetnél 
röviden, pár sorban, esetleg csak a jegyzetben rámutat a magyar-
országi vonatkozásokra, a magyar törvényekre és jogszokásra. 
Régóta nélkülöztük az így kiegészített egyházjogi kézikönyvet. 
Tauber Sándornak 1912-ben Szombathelyen 4. kiadásban meg-
jelent «Manuale Juris Canonici» című igen kitűnő munkája a 
kódex életbelépése óta nem felelt meg a követelményeknek. A 
most használatban lévő külföldi szerzők (pld. Prümmer) nem 
ismerik a magyar viszonyokat. így hálás köszönettel tartozik a 
magyar egyházjogi irodalom a szerzőnek, hogy a mai nehéz vi-
szonyok között is vállalkozott egy hatalmas 64 íves nagy mun-
kának megírására, kiadására s a rengeteg munka mellett vállalja 
az anyagi kockázatot is. 

A szerző munkájának lelkiismeretességét és alaposságát 
mutatják az egész munkán végighúzódó jegyzetek és idézetek, 
melyek mindenütt módot nyújtanak állításai valódiságainak ellen-
őrzésére s az esetleges további kutatásokra. Betetőzi ezt a pontos 
munkát a megbízható betűsoros tárgymutató s a bevezetés után 
közölt jegyzék a nyomás hibáinak és hiányainak javításairól és 
pótlásairól. Hogy a nagy figyelem mellett is maradt a műben 
néhány bosszantó sajtóhiba s itt-ott — kevésbé lényeges kérdés-
ben — kisebb hiányokat is talál a szigorú kritikus, az egészen 
érthető a könyv nagy terjedelmét és mindenre kiterjedő részle-
tességét tekintve. 

A könyv külső kiállítása is megfelelő; az a körülmény, 
hogy a kódex-szöveg s a főbb szövegmagyarázatok nagyobb 
betűkkel, a részletkérdések taglalása, a magyar partikulárjog s a 
kisebb jelentőségű dolgok apróbb betűvel vannak szedve, egy-
részt áttekinthetővé teszik az anyagot, másrészt megkönnyítik a 
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tanár és a hallgatók helyzetét akkor, mikor a nagy anyagra való 
tekintettel a megtanulandó részek kiválasztásáról van szó. 

Mindent egybevetve meg kell állapítanunk, hogy Sipos egy 
rendkívül értékes, iskolai használatra is és magánosok számára 
is minden tekintetben igen alkalmas munkával ajándékozott meg 
bennünket s egy olyan művet bocsájtott közre, mely hivatva van 
a magyar theologiai és egyházjogi tudományos munkálkodás 
jó hírnevét és tekintélyét a külföld előtt is fényesen demon-
strálni. A könyvet melegen ajánlom mindazoknak, akik bármilyen 
vonatkozásban foglalkoznak az egyházjoggal. 

Veszprém. Dr. Kis György. 

Dr. Czapik Gyula: A lelkigyakorlatok. Különös tekintettel 
a Homiletikára. Budapest, 1924. — A gyertneklelkigyakorlatok, 
elvei, földolgozásuk homiletikus és katechetikus alakban. Buda-
pest, 1924. 

A fellendülő lelkigyakorlatos mozgalom ügyét egyszerre 
két művel is támogatja a Szerző. 

1. Első könyvében tárgyát a homiletika szempontjából 
állítja be. Először a szent Ignác előtti lelkigyakorlatokról szól s 
érdekesen ismerteti szent Bonaventura, szent Gertrud, Tauler, 
Zütpheni Gellért, Garcia de Cisneros montserrati bencés apát 
és van Esch ciklusait. Fejtegeti, hogy G. de Cisneros compilatio-
ját nem lehet szent Ignác lelkigyakorlataival összefüggésbe hozni. 

Az első könyv második fejezetében bő kivonatban hozza 
szent Ignác exercitiumának szövegét. Ezzel hézagot pótol, mert 
magyar fordításban az Exercitium még nem jelent meg. Ugyan-
itt foglalkozik a lelkigyakorlatos könyv keletkezésével, szövegei-
vel, kiadásaival. Külön ismerteti az Exercitium benső, logikus és 
pszichologikus felépítését. — A harmadik fejezet a lelkigyakor-
latos mozgalom történetét ismerteti, szól a XVII. században 
virágzó exercitiumos intézményekről, azok hanyatlásáról és új 
felvirágzásáról. A jelenlegi állapotokról pontos és kimerítő sta-
tisztikát közöl. Bőven ismerteti a Szent Ignáctól módszerben és 
tárgyban eltérő lelkigyakorlatokat is. Méltányos marad azokkal 
a ciklusokkal szemben, amelyek tárgy tekintetében új felépítésűek( 
de nem szívesen adja meg nekik a lelkigyakorlat elnevezést és 
rangot. Hangoztatja, hogy a néhány előadásból álló nyilt lelki-
gyakorlatokat az exercitiumos mozgalom kárára s a fogalmak 

il* 
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összezavarására tisztelik meg ezzel a névvel. Nem ismer pardont 
azokkal szemben, akik szent Ignác pontjait látszólag megtartják, 
azonban az összefüggés, a felépítés megértése, a benne levő erő 
kiaknázása nélkül. 

A könyv utolsó részében a lelkigyakorlatadást mint homi-
letikus tevékenységet állítja be. Tekintve, hogy a puncta-adás ma 
már bőséges és szinte beszéd alakjában történik, meg akarja álla-
pítani a lelkigyakorlatos beszédek helyét a homiletikai felosztá-
sokban. Ebben a törekvésében nézetünk szerint túlságos jelentő-
séget tulajdonít a sémáknak s azért akarja a beszédeket végső 
formák szerint is megkülönböztetni egymástól. Mihályfival ő is 
megkülönbözteti a homiliák és tételes beszédek két nagy csoport-
ját. Harmadiknak azonban melléjük állítja mint szintén történeti 
fejlődés eredményét a meditációs beszédeket. Ezekben ismét hat 
végső alakot különböztet meg, melyek mindegyike cél szempontjá-
ból még didaszkalikus és paregoretikus is lehet. Mint a két éves vissz-
hangtalanság is igazolni látszik, Czapik felosztását nem lehet 
ugyan helytelennek mondani, de érdekesnek és nagyjelentőségű-
nek szintén nem; hisz aki sémát ad a szónoknak, nem tudni, 
adott-e neki egyáltalán valamit? Továbbá a beszéd, ha egyszer 
nem egyszerű puncta-adás többé, hanem önálló prédikáció, úgyis 
szakítani szokott az elmélkedések külső alakjával. Talán szeren-
csésebb eljárás lett volna Szent Ignáccal megállapítani a medi-
tációk célját («interne sentire et gustare veritates») s azután 
olyan homilettkus rendszerekkel keresni kapcsolatot, amelyek a 
tanitó és buzdító beszédeket még további fajokra osztják az ész 
és akarat különböző aktusai szempontjából, melyeknek felkeltése 
egy-egy beszéd közelebbi célja lehet. A beszéd céljának hangoz-
tatása, a lument célzó beszédeknek a közönséges didaszkaliku-
soktól való megkülönböztetése a fiatal szónokot sok zavartól és 
tépelődéstől mentheti meg. 

2. A Gyermeklelkigyakorlatok megírásával Szerző megbecsül-
hetetlen munkát végzett. A könyv három részből áll. Első része 
elméleti. Megállapítja, hogy szent Ignác gondolataiból mennyit 
bír el a gyermekkedély. Különösen gyakorlati az a rész, amely 
érdekes dolgokat mond el a gyermeklelkigyakorlatok előkészíté-
séről, lefolyásáról, napirendjéről. Szerző maga is adott kis gyer-
mekeknek exercitiumokat, hasznukat látta s eredményeikről saját 
tapasztalatai révén számol be. Igen értékesek azért azok az elő-
adások, amelyek a könyv második és harmadik részében követ-
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keznek. Nagyobbak (10—14 éves korúak) számára a homiletikus 
formát választja és teljesen kidolgozott beszédeket ad. A beszé-
dek felépítése tiszta és áttekinthető, stílusuk szép és érthető, 
előadásuk élénk. Bőséges kifejtés, szívhez szóló hang, a gyermek-
iélekhez mért élénkség a jellemzőjük. A harmadik. részben 
kisebbek (7—10 évesek) számára adja elő ugyanazokat az igaz-
ságokat, a müncheni katechetikai iskola módszerében. Példáiban 
igen sok az invenció. Eredeti, sok szempontból alkalmazható 
hasonlatok kincsesbányája ez a harmadik rész a hitoktatók és 
lelkigyakorlatadók számára. 

Dr. Czapik könyvei aktuális szükségletben jönnek a lelki-
pásztorkodó papság segítségére. Tagadhatatlanul nagy hézagot 
töltenek be a magyar irodalomban. A szerző módszere alapos, 
tudományos, nagy a forrásismerete, e mellett a gyakorlati célt 
is állandóan szemmel tartja. Ezért s nagy használhatóságuk miatt 
a könyvek jelentős nyereségei pasztorációs irodalmunknak. 

Szombathely. Dr. Székely László. 

Michael Oatterer S. J. : Annus liturgicus cum introductions 
in disciplinam liturgicam. Editio quarta, emendata. Oeniponte, 1925. 

Gatterer Annus liturgicus-a 1912 óta most jelenik meg elő-
ször új kiadásban. Negyedik kiadását az új egyházi törvénykönyv 
mélyenszántó liturgikus változtatásai tették szükségessé. A mű a 
szertartástannak két részét adja elő. Mielőtt a címben jelzett tár-
gyába fogna, előadja az általános liturgika kérdéseit. Itt szól a 
szertartások fogalmáról, történetéről, a liturgikus könyvekről és 
törvényhozókról. Azután áttér a második részre. Ennek anyaga 
az egyházi év, vagyis a szent idők, amelyeket főkép rubricistikai 
szempontból ismertet. Gondja van mindig az egyes ünnepek törté-
netének ismertetésére is; praktikus megjegyzéseiben aszkétikus 
szempontból is bőven kifejti az ünnepek szellemét. Az új kiadás 
a régit egy Index personarum-mal is megtoldotta. Gatterer 
könyve alaposságával, pontosságával s mélyen egyházias érzüle-
tével biztos vezetője a papnak a liturgikus teendőkben. 

Szombathely. Dr. Székely László. 
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P. Godefríed Henrik O. Cap. : A lélek hazája. Német eredeti 
után fordította és kiadja a Budapesti Növendékpapság Magyar-
egyházirodalmi Iskolája. 1926. Ára 28.000 K. 

Te szerencsétlen, boldogtalan modern ember! Valld be, 
amit eddig nyiltan beismerni nem akartál, hogy nem élhetsz 
Krisztus nélkül ; hogy minden békétlenségednek oka, hogy Isten 
és lélek nélkül akartál boldogulni. Lásd be, hogy sokkal maga-
sabban áll halhatatlan szellemlelked, hogysem eltemetkezhetnél 
a földnek hamis javaiba, hamis dicsőségébe és hamis örömeibe. 

Az Isten és Krisztus nélkül való élet boldogtalanságának 
feltárása után a szerző nagy lélekismerettel vezeti az olvasót a 
lelkiélet útjain, a lélek hazája felé. 

Nem a világfi, hanem a komoly hitélet után vágyódó lel-
kek számára íródott e könyv. Egyike azoknak a lelki könyvek-
nek, amelyeken nem nagy fáradsággal keli az embernek átver-
gődnie, hanem fokozódó örömmel fogja olvasni pap és világi 
egyaránt. Már itt megemlíthetjük, hogy ez nemcsak a szerzőnek, 
hanem a lelkes kispapfordítóknak is érdeme. Az eredeti szöveg 
költeményidézeteit dr. Mentes Mihály győri teológiai tanár for-
dította. Az egész mű széleslátókörű, nagyolvasottságú szerzetes 
munkája. 

Sokan vannak csak anyakönyv-, üzlet-, szokás-, divatkeresz-
tények. De ez egyik sem az igazi kereszténység. «Hasztalan min-
den, nincs más menekülés, nincs másként emelkedés, mint alá-
zatos visszatérés által Krisztushoz, a komoly gyakorlati tevékeny-
séghez és az ő szellemében a lelki és társadalmi reformhoz... 
Minden pokoli hatalom és földi csábítás ellenére győzni fog a 
mi korunkban is a hűséges Krisztus-követésnek diadalmas, esz-
ményi, toborzó, vonzó ereje, bátorsággal és alázatossággal, nagy-
lelkűséggel és áldozatkészséggel — egészen a világ végezetéig.» 
De ki vezet el bennünket Krisztus követésének diadalmas út-
jaira ? . . . A szerző mesteri kézzel vállalkozik erre. Rámutat az 
emberi gyengeségekre, de biztos érveléssel bizonyítja be azt is, 
hogy a lélek minden gyengesége mellett is eljuthat Isten kegyel-
mével arra az útra, amelyet a kereszténység hősei, a szentek 
jártak. 

Korunk intelligenciája érzi, hogy a rendezett és sokoldalú 
műveltség értékes gazdagságot jelent. De ezt rossz úton keresi. 
Nézzük csak meg egy-egy ú. n. modern könyvkereskedés kira-
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katát, meglátjuk, milyen utakon. Az intelligencia lelkipásztorának 
a kötelessége, hogy itt is irányító legyen. Godefried könyve a kath. 
intelligencia kezébe való. 

Talán legszebbek: Életművészet, Életbátorság, Életszabályok 
című fejezetei. Az utolsó fejezetekben az igéret földje, a para-
dicsomi haza tárul fel az olvasó lelke előtt. Bár minél többen 
olvasnák. Ez is hozzájárulna ahhoz, hogy ne menjen oly sok 
emberen teljesedésbe : «Az élet bölcsesége sokszor jó későn 
érkezik meg, sőt sokszor nagyon későn, pedig mily könnyű lett 
volna évtizedekkel előbb megszerezni az öröm és boldogság 
derűs életművészetét». 

Szeged. Kiss Oyula. 

Dr. Kühár Flóris : Bevezetés a vallás lélektanába. Szent 
István Könyvek. 41. sz. Budapest, 1926. 

A tudományos kutatás újabb tárgyköréből a vallás lélek-
tana az, mely leginkább érdekli a mai művelt közönséget. Ezen 
érdeklődőknek igyekezett segítségére sietni a szerző jelen kis ösz-
szefoglaló művének közreadásával. Nem teljes terjedelmű, rész-
letkérdésekben is mélyreható könyvet akart olvasóinak kezébe 
adni, hanem csupán bevezetést ez újabb tudományágba, mely 
vezérfonálul szolgálhasson nagyobb és mélyrehatóbb tanulmá-
nyozáshoz. És épen itt mutatkozik a jeles szerzőnek elismerésre 
méltó munkája. Mindazt az óriási anyagot, melyet a tudományos 
kutatás és a különféle rendszerek összehordtak, röviden, világosan 
összeállítani akkor, mikor a tudománynak keretei sem megálla-
podottak, nem csekély feladat. S ha ezen feladatot szerzőnek, 
épen az anyagmennyiség rendezetlensége miatt nem is sikerült 
a legtökéletesebben megoldani, mégis műve messze fölötte áll 
az e szakmába vágó magyar nyelven előbb megjelent könyveknek. 

Szerző könyvének bevezetésében a valláslélektan fogalmi 
és tárgykörét tisztázza. Azon általános tényből indul ki, hogy a 
vallás az emberi életnek mindenütt és mindenkor fellelhető jelen-
sége. Majd a vallásos tudatélményt mint a vallásos életnek fő-
jelenségét tisztázza s ennek segítségével megállapítja a valláslélektan 
fogalmát, mely szerinte nem egyéb, mint az a tudomány, mely 
a vallásos tudatélmények mibenlétével, rendszerével és törvény-
szerűségével foglalkozik. Hogy e fogalom minél tisztábban áll-
jon előttünk, pontosan megvonja a határvonalat a valláslélektan 
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s a theológia, majd meg a vallásbölcselet között. Külön kell neki 
a valláslélektan tárgykörét közelebbről megállapítania épen az e 
pontban uralkodó nagy nézeteltérések és zavarok miatt. 

Ezen elméleti bevezetésnek mélyítésére szerző végigvezet 
bennünket a valláslélektan történetén, kezdve az ősember s a 
primitiv ember vallásosságának forrásaitól a nem keresztény né-
pek vallásos életének, majd a kereszténység vallásosságának for-
rásain át egészen a modern valláslélektannak születéséig. Majd 
pedig ezen valláslélektan módszereit ismerteti s ezzel bevezető 
részét befejezi. 

A műnek többi fejezetei a valláslélektan tárgykörét merítik 
ki és pedig két szempontból. Az első szempont teljesen elméleti. 
Ide sorozza szerző a vallásos élmények elemzését, és pedig a val-
lásos élmények elemzését általában, mint azok az átlagembernél 
jelentkezni szoktak (III. fejezet); majd a rendkívüli vallásos él-
mények elemzését a szenteknél (IV. fejezet) és a misztikusoknál 
(V. fejezet). A második szempont a vallásos élményeket fejlődéstani 
szempontból tárgyalja. Itt is három részre osztja anyagát. A hato-
dik fejezetben a vallásos élet kezdetét és kifejlődését ismerteti. 
A hetedikben a vallás lényegmeghatározását és lélektani gyöke-
reit. Végre a nyolcadik fejezetben a vallás történelmi kialakulá-
sát fejti ki röviden. Az egész tárgyaláshoz függelékképen a 
rendellenes vallásos élmények analízisét és kis irodalmi ismer-
tetést fűz hozzá. 

A valláslélektan fejlődéselméleti része a kis munka leg-
sikerültebb része. Különösen mesteri a vallásos élet kifejlődésé-
nek fejtegetése. Jeles szerzőnek nagy pedagógiai érzéke és gaz-
dag tapasztalatai itt jutnak legjobban érvényesülésre. Kár, hogy 
e rész nem került mindjárt munkájának elejére. A fejlődéstani 
rész didaktikai szempontból úgyis megelőzi az elméletit. De az 
olyan tudományoknál, ahol minden még csak fejlődőben van, 
helyesebb beosztás, és szerzőnek kutatásait, elméleti meglátásait 
és megállapításait is nagyban megkönnyíti. 

A bevezető részben szerző kiinduló pontja, a vallás általá-
nossága, dr. Wiedermann Károly hatását mutatja, kinek «A val-
lás lélektana» c. munkája az ily irányú legelső kísérletek közé 
tartozik hazánkban. Szerzőnk munkájában több helyen ráismerni, 
hogy dr. Wiedermann művét alapos analízissel tanulmányozta át; 
mégsem olyfokú hatása, hogy a mű eredetiségének vagy ön-
állóságának ártott volna. Nemcsak fogalommeghatározásai, hanem 
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tárgyköre is sokkal szélesebb keretekben mozognak, mint előb-
binél. Fogalommeghatározásai is nagy lépést jelentenek előbbi-
hez képest s úgy véljük, hogy szerző ezzel nagyban hozzájárult 
azoknak teljes tisztázásához. 

A műben sok egészen újszerű kifejezést találhatunk. Szerző 
előszeretettel használ modern műkifejezéseket és a régi bölcse-
let, de különösen skolasztikus filozófia műszavait gondosan kerüli. 
Talán azt a kritikát akarta elkerülni, melyet dr. Czakó Ambrus 
«A vallás lélektana» c. művében a 23. lapon írt dr. Wiedermann 
Károly fentemlített művéről ? De nemcsak a kifejezések, hanem 
a modern rendszerek ismeretében szerző olyan olvasottságot és 
jártasságot tanúsít, melyben az eddig írt magyar valláslélektani 
szerzőket messze fölülmúlja. Emiatt természetes, hogy sok mon-
danivalója lévén, nehezen tudja a felölelt rengeteg anyagot 
könyvének szűkreszabott kereteibe beállítani. Innen van, hogy 
bár bevezetésében erősen hangsúlyozza a valláslélektannak for-
mális pszichológiai szempontját, mégis a részletekben kelleténél 
több helyet szán a tudattartalmaknak és lényegmeghatározások-
nak. Különösen kiemelendő szerzőnek okjektivitásra való törek-
vése a más vallások lélektani tényeinek fejtegetésében. Célja 
volt ugyanis általános és nem csak katholikus valláslélektant 
írni. Ezzel ugyan munkáját nagyban megnehezítette, mert katho-
likus embernek más vallások lelki tényeit megfigyelni mindig 
majdnem leküzdhetetlen nehézség marad. De még a katholikus 
vallás lélektani tényei sincsenek teljesen feldolgozva. Ez azonban 
nem írható szerzőnek rovására, hisz a valláslélektani kutatások 
nem nyúlnak olyan nagy időre vissza, hogy módjában lett volna 
teljesen kész feldolgozott és megállapított eredményeket lehetne 
rendszerbe foglalnia. Talán épen ez a nehézség volt oka annak, 
hogy szerző bár élesen elkülönítette a valláslélektant a theológiá-
tól és a vallásbölcselettől, mégsem vonta meg a határt a böl-
cseleti pszichológia és a valláslélektan között. Vagy talán osztja 
azoknak nézetét, kik szerint az utóbbi csak egy része, külön 
fejezete az előbbinek? 

Jelen mű elolvasása után nemcsak a szakavatott kritikus, 
hanem az érdeklődő olvasó is csalódottan teszi le a könyvet. 
Kellemesen csalódott! Szerző sokkal többet nyújt, mint ameny-
nyit a könyv címében ígér. Nemcsak általános fogalmakkal 
ismertet meg, nemcsak bevezető gondolatokat nyújt egy komo-
lyabb, mélyrehatóbb valláslélektani tanulmányhoz, hanem a val-
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láslélektan minden kérdéséről és nehézségéről tájékoztat. S tekintve 
azt, hogy a valláslélektan nem teljesen kiforrott s megállapodott 
tudomány, szerzőnek kettős az érdeme, mert nemcsak nagyban 
hozzájárult egyes kérdések tisztázásához, hanem rámutatott katho-
likus szempontból is épen a katholikus valláslélektani tények 
rendkívüli gazdagságára. Hisszük, hogy jeles munkája nagyban 
hozzájárul az ily irányú kutatás és tudományos érdeklődés fel-
keltéséhez. 

Kalocsa. Dr. Erdey Ferenc. 

Balogh József : Szent Ágoston a levélíró. Szent István 
Könyvek 34. sz. Budapest, 1926. 

A szellemeknek mai harcában egyik legtanulságosabb és 
legérdekesebb történeti kérdés annak az átmeneti kornak tanul-
mányozása, mikor az új, zsenge kereszténység a régi és fejlett 
kulturájú pogány római világgal küzdötte meg döntő küzdelmét. 
E harcban az első sorokban találjuk szent Ágostont. Az ő élet-
művénektükrébe «két világnézett belé; s az egyiknek, a klasszikus 
ókornak, csodálatos gazdagsága a tükör útján termékenyítette 
meg a másik világ ifjúságát, a kialakuló középkorét». Szent 
Ágostonnak jutott az a világtörténeti hivatás, hogy a középkor 
kereszténységét átitassa az ókori műveltség szellemével. Egész 
élete rövid, tömörített összefoglalása annak az átmeneti fejlődés-
nek, mely a két hatalmas világnézet közötti küzdelemben lefolyt. 
Maga szent Ágoston a régi pogány műveltség ölén nőtt fel. 
Először saját lelkében kellett átélnie annak «megöregedését», 
erkölcsi és szellemi bankrottját. Ilyen belső kínok és szorongat-
tatások közepette derengett fel neki a kereszténység új világa, 
mely a lelki és szellemi megújhodást hirdette és hozta az em-
beriségnek. Alig győzi le az új világnézet szent Ágoston lelké-
ben a régit, máris ott látja magát ennek küzdő porondján. Elő-
ször mint Valerianus hippói püspöknek segédpapja, majd mint 
utódja nemcsak az afrikai egyház minden ügyes-bajos dolga 
szakad nyakába, hanem az egész kereszténységnek szellemi veze-
tése és mindazon problémáknak megoldása, mely kínzóan gyö-
törte a pogányságból megtért művelt római világot. 

Szent Ágoston ezen világtörténeti misszióját igyekezett 
szerző az előttünk fekvő kis munkában ismertetni. Azon elv ve-
zette nem csekély fáradságú munkájában, hogy oly kimagasló 
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szellemi nagyságot, mint szent Ágoston is, leghűségesebben leve-
lezéséből ismerhetünk meg. S ezen elve szent Ágostonra annál 
is inkább alkalmazható, mert a nagy szent még azon kornak 
gyermeke volt, mikor a levelezés mint irodalmi műfaj is igen 
divatos volt, nemcsak a barátsági viszony ápolása céljából, hanem 
tudományos kérdések megvitatására és megoldására. 

A nagy egyházatya egyéniségének hű bemutatása céljából 
szerző szent Ágoston Vallomásainak rövid taglalásából indul ki. 
A «lelki fejlődés ezen rajza» annál is érdekesebb és sikerültebb, 
mert szerző erről külön studiumot is adott ki. (Vasa lecta et 
pretiosa címmel 1918. Budapest, Franklin-Társulat.) Mindaz azon-
ban, amit szent Ágoston a Confessiók könyvében elmond, életé-
nek csak első felére, főleg a megtérésig terjedő időre vonat-
koznak. Nagy életmunkája csak megtérése után kezdődött. Ezért 
szerző által kiadott Leveleskönyve mintegy a Confessiók könyvé-
nek folytatásaként tekinthető. Természetesen szerzőnek a Leveles-
könyv nagy terjedelmére való tekintettel le kellett arról mon-
dania, hogy az egészet közrebocsássa. Jelen kis művében csak 
azokat válogatta ki, melyeket alkalmasoknak tartott arra, hogy 
abba a nagy szellemi műhelybe, melynek központjában szent 
Ágoston állott, némi betekintést nyerhessünk. 

A közreadott leveleket öt csoportba osztotta. Az elsőben a 
szent Ágoston megtérését követő visszavonultságban irott leve-
leket adja. Ezekből a levelekből ismerhetjük meg, hogy miként 
került szent Ágoston lassan az egyházi élet küzdőporondjára. 
A második csoportban összefoglalt levelekben már a donaíis-
tákkal küzdő harcos püspököt látjuk. A harmadik és legérde-
kesebb rész a hanyatló pogányság néhány kimagasló és tipikus 
egyéniségével folytatott levelekkel ismertet meg. Ezekből nyer-
hetünk némi képet arról, hogy szent Ágoston milyen hatást vál-
tott ki korának műveltjei körében. A negyedik csoportban szent 
Jeromossal történt levélváltásának töredékét találjuk, melyből 
nemcsak a nagy tudóst, hanem a szelídségében és szerénységé-
ben is fölényes és öntudatos szent egyéniségét ismerhetjük meg. 
Az utolsó részből szent Ágoston sokoldalú püspöki tevékeny-
ségéről nyerhetünk képet. 

A nagy gonddal összegyűjtött és még nagyobb pontos-
sággal lefordított levelek teljes egészet alkotnak és szent Ágos-
tonról egységes képet nyújtanak. Lehetett volna talán a Leveles-
könyvből még egynéhányat a gyűjteménybe felvenni, melyek 
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szent Ágoston egyéniségére, nagyságára és világtörténeti jelentő 
ségére még több fényt vetettek volna, de amit a szerző nyújtott, 
így is elégséges a nagy egyházatya megismertetésére és egyéni-
ségének megkedveltetésére. Ily rövidre fogott keretek között 
alig lehetett volna a leveleket sikerültebben kiválogatni. Sőt az, 
hogy a műnek olvasása közben többet kívánnánk olvasni szent 
Ágoston leveleiből, szintén a szerző ügyességének érdeme, mert 
oly élvezetes és zamatos magyarsággal fordította le a sokszor 
nagyon is nehezen visszaadható késői latinossággal teli leve-
leket, hogy eszünkbe sem jut arra gondolni, hogy csak fordítás 
van kezünkben. Ez különösen nagy értéket kölcsönöz a szerző 
munkájának. 

A mű élvezhetőségét azonban még a fordítás sikerült vol-
tánál is jobban elősegíti a bevezetésben nagy vonásokban meg-
rajzolt háttér, melyben minden levél történeti körülményeit, a 
levelekben szereplő események és személyek ismertetését nyújtja. 
Ezekben valóságos korrajzot ad. Minden egyes levélnek minden 
vonatkozó körülményeit külön-külön pontokba szedve tárgyalja ; 
majd szent Ágoston életének főbb adatait időrendi sorrendben 
külön is megadja. Jobb lett volna ugyan a kronológiát a kor-
rajzokkal egybeolvasztani, így a nagy egyházatya lelkifejlődé-
séről is nyertünk volna valamelyes képet. így is össze tudjuk 
ugyan magunknak állítani a korrajzoknak történeti egymásután-
ját, de már a lélektani fejlődésről szent Ágoston életének bővebb 
ismerete nélkül alig alkothatunk magunknak a műből teljes képet. 

A bevezetés és a levélgyüjtemény oly egészet képez, mely 
a letűnő pogányság és pirkadó keresztény középkorról megkapó 
és eleven képet nyújt. Szerző élénk és szemléltető előadása a 
régi eseményeket úgy meg tudta eleveníteni, hogy a nagy idő-
beli távolság eltűnik az olvasó lelki szemei elől. Fordítása oly 
gördülékeny és sikerült, hogy a sorok között nem is sejtjük, 
hogy e leveleket nem magyar nyelven írták meg először. Mindez 
e kis művet kedvessé és vonzóvá teszi, és hisszük, hogy az 
olvasóközönség meleg érdeklődése lesz a legfényesebb elégtétel 
és jutalom szerzőnek fáradságáért, hogy ilyen értékes és szép 
művel ajándékozta meg irodalmunkat. 

Kalocsa. Dr. Erdey Ferenc. 
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A német irodalom története. Irta: Dr. Motz Atanáz. Szent 
István Könyvek, 293 1. 

A német művelődés, különösen a német irodalom és zene 
természetszerűleg nem maradhatott hatás nélkül a magyar iro-
dalomra és művészetre, ami főképen a német nép szomszéd-
ságánál fogva természetes. Elősegítette ennek a hatásnak széle-
sebb körű terjedését az a politikai viszony is, amely Magyar-
országra nézve a legutóbbi évekig a német nyelvnek a gyakor-
lati élet terén is nagy fontosságot adott és az értelmiség általá-
ban már célszerűség szempontjából is behatóbban tanulta a 
német nyelvet, mint más kultúrnyelvet. A geográfiái közelség 
következtében ezentúl is meglesz nálunk a német nyelv, tehát 
az e nyelven írt, különösen értékeket jelentő művek befolyásá-
nak jelentősége, bárhogy akarják más nyelvű irodalmi termé-
kekkel ezt a hatást korlátozni. Épen azért, mert az olvasó-
közönség nagy része szivesen fordul (noha gyakran válogatás 
nélkül, mint az francia irodalmi termékekkel is történik) a német 
irodalom felé. Helyes gondolat tehát a művelt közönségnek az 
iskolai könyvek határán túlmenő, de azért rövid foglalatú, nép-
szerűen irt képet adni a német irodalom fejlődéséről, e fejlődés 
különböző irányú alakulásairól s főleg a jelentősebb, akár köz-
ismert, akár kevésbbé ismert, vagy talán ma felejtett, de számot-
tevő írók kiválóbb munkáiról. Ezt a feladatot dr. Motz Atanáz 
szerintünk jól és helyesen oldotta meg, legfölebb talán sokal-
hatnók a könnyebb áttekintés szempontjából a fölvett és nem 
épen jelentős írók számát; de viszont ebben a szerző lelki-
ismeretességét látjuk, aki lehető teljes képét akarta adni a német 
irodalom múltjának és jelenének. Az irodalomtörténetbe mé-
lyebben behatolni nem tudó művelt olvasónak szabatos képet 
ád egyes írókról, kivált a nagyokról, milyen például egy Göthe 
vagy Schiller, kiválóbb műveik ismertetésével felkelti azok érdek-
lődését, akik az illető müveket még nem olvasták. Ami külön 
kiemelendő s amit más művekben mellőzni szoktak, helyesen 
rámutat a protestáns írók műveinek legalább is részleteire gya-
korolt katholikus hatásnak, amely elől nem zárkózhatik el a föl-
emelkedett költői gondolkozással megáldott költői szellem. 
A német nyelvet nem igen tökéletesen értő, tehát német eredeti 
művet alig vagy nehezen olvasható magyar közönség számára 
talán jó lett volna a nevezetesebb művek magyar fordítását 
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fölemlíteni útbaigazítás végett, 
műnek értékét egyáltalán nem 
mutató egészíti ki. 

Budapest. 

De ennek hiánya magának a 
érinti. A munkát gondos név-

Dr. Sziklay János. 

A finn nemzeti irodalom története. Irta: Bán Aladár. Szent 
István Könyvek, 158 1. 

A finn irodalom teljes és rövidkeretű ismertetésére annál 
inkább szükségünk van, mert a magyarokkal rokon, ma szabad 
nemzet különösen mostani viszontagságos napjaiban szeretetének 
sok jelét adta, irodalmunknak és általában a magyar nemzeti 
műveltségnek ismertetését és megbecsülését nagy megértéssel és 
szeretettel terjeszti Északon. A finn föld és a nemzet ismertetése 
terén Szinnyei József könyve óta csak egyes részletmunkák igye-
keztek fenntartani és éleszteni érdeklődésünket; a finn költészet 
gyöngyeit a néhai Barna Ferdinánd, majd Vikár Béla Kalevala-
fordításán kívül senki sem gyűjtötte össze oly gazdagon, igazi 
lelkesedéstől sarkalva, mint Bán Aladár, a finn népízlésnek és 
művelődésnek nem teoretikus tanulmányozója, hanem közvetlen 
szemlélője is. Mindenképen hivatott volt tehát, hogy ő ismer-
tesse egységes foglalatban a magyar közönséggel a rokon finn 
nemzet irodalmát. Az irodalomtörténet előtt bevezetésében Finn-
ország földrajzi és történelmi állapotát ismerteti meg. A költői 
alkotások nevezetesebbjeinek egy-egy részletét fordításban is 
bemutatja; ezek a megválogatott irodalmi illusztrációk nagyban 
elősegítik az írókról és nevezetesebb műveikről adott jellem-
zések kiegészítését saját gondolatkörünkben. Prózairodalomról 
aránylag csak keveset olvashatunk a kötetben ; a költői alkotások 
tömege, amint ebből magyarázhatjuk, inkább a kötött formát 
keresi, noha újabban, mint az új irodalom ismertetésében látjuk, 
egyre izmosabb tehetségek bontják szárnyaikat a próza terén is. 
Kiterjeszkedik a hírlapirodalom vázlatos ismertetésére. Úgy lát-
szik, Finnországban is túlnyomó a mai kor áramlatának s bizo-
nyos felszinességének jellemzéseképen a politikai lapok szerepe ; 
mert az összes időszaki sajtótermékek közül egyharmad poli-
tikai lap, még pedig 386 lap és folyóirat közül 108 finn és 
28 svéd nyelvű. A negyedfélmillió lakoshoz viszonyítva, bármily 
általános műveltségű legyen is, elég sok. Végül a tudományos 
irodalmi munkásság történetét vázolja a szerző röviden. Amint 
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látjuk, a finn nemzeti nyelvű tudományos irodalom egészen új 
keletű és alig tekinthet száz évre vissza! kerete bizony nem 
nagy, de a komoly, szívós igyekvés, különösen most, amikor a 
finn nemzet saját maga rendelkezhetik sorsa fölött, bátran szít-
hatja bennünk is azt a reményt, hogy Finnország tudományos 
téren is meg fogja állani helyét. 

Budapest. Dr. Sziklay János. 



III. VEGYESEK 

A B Ü N T E T Ő TÖRVÉNY BETŰJE É S AZ ÍTÉLET 
IGAZSÁGOSSÁGA. 

Amint a francia papírpénzjegyek törvénytelen készítésének 
ügye nálunk szóba került, szükségesnek tartottam ahhoz hozzá 
szólni s az Aquinói Szent Tamás-Társaságban és a jelen folyó-
iratban (1926. 96., 99. s köv. old.) tárgyaltam azt a kérdést, szen-
tesíti-e a cél a rossz eszközöket. 

A mondott ügy most bírói tárgyalás alatt áll, a törvényszék 
már meg is hozta ítéletét, a királyi tábla és a királyi kúria ítéle-
tei ezután következnek. 

Az Aquinói Szent Tamás-Társaságban a dolognak ezt a 
részét, hogy tudniillik hogyan kell a megtörtént törvénytelen 
pénzkészítést megítélni, eddig nem tárgyalhattuk, mert a törvény-
széki tárgyalás előtt az ügy állását s nevezetesen a pénzkészítés-
ben és a körül résztvevők cselekvését és szándékát tisztán látni 
nem lehetett. A törvényszéki tárgyalás minderre világosságot 
derített s e világosság lehetővé tette a törvényszék számára, hogy 
ítéletet hozzon s ugyanez a világosság, talán még újabb gyara-
podást is nyerve, fogja vezérelni a felsőbb bíróságokat is. 

A törvényszéki tárgyalást megelőző vizsgálat, de főkép 
maga a törvényszéki tárgyalás felderítette azt a tényt, hogy itt 
tényleg oly cselekedetet vittek véghez, amely magában, tehát a 
természeti erkölcstan és a természeti jog értelmében rossz, emel-
lett a mi tételes büntetőjogunk szerint is büntetendő; de a 
cselekvőket nem rossz, hanem jó szándék, nem a maguk egyéni 
haszna, hanem a közjó, a magyar haza üdvének hő vágya 
vezette. Ennek a megismerése minden igazságosság-szerető 
emberben felveti azt a kérdést, vájjon ily esetben a perben álló 
cselekvőkre mikép kell alkalmazni a magyar büntetőtörvény-
könyv rendelkezéseit? 

Közbevetőleg ahhoz a kérdéshez is hozzá kell szólnom, 
vájjon egy per alatt levő, sőt már egy ítéleten átesett s további 
ítéletek előtt álló ügyet épen az ítélethozatal szempontjából sza-
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bad-e másnak, mint a bírónak tárgyalni. Erről az az álláspontom, 
hogy a tudomány mindenhez hozzászólhat, sőt hozzászólni min-
denhez köteles. Ez alól nincs helye kivételnek. 

Ami a jelen esetet illeti, a mi büntetőtörvénykönyvünk nem 
szól kifejezetten olyan esetről, amikor egy vagy több polgár 
teljesen önzetlenül, tisztán hazafias lelkesedésből, a haza javára, 
téves lelkiismerettel, de jóhiszemüleg, törvénytelenül pénzjegyet 
készít, hanem nyilvánvalóan csak olyanokat tart szem előtt, akik 
ezt a tettet a maguk hasznára követik el. Már most az a kérdés 
ily esetben mit kell a bírónak tennie? Betűszerint kell-e a tör-
vény rendelkezését alkalmaznia? Vagy talán eltérhet attól? Az 
igazság és az én megoldásom az, hogy a bírónak ebben az eset-
ben el lehet, sőt el kell térnie a törvény betűszerint való intéz-
kedésétől, mert nem olyan esettel áll szemben, melyet a magyar 
törvény szerzője szem előtt tartott, nem önző, haszonleső embe-
rekről, hanem önzetlen és hazaszeretettől lángoló, bár tévedő 
polgárokról kell ítéletet mondania. Nemcsak el lehet, de el is 
kell térnie a törvény betűjétől, mert neki ki kell szolgáltatnia 
az igazságosságot, már pedig a büntetőtörvénykönyv által kisza-
bott büntetés a jelen esetben igazságtalan volna; nem ilyen esetre, 
másra szabták, a jelen esetről a törvénykönyv nem gondosko-
dott, erről most a bíróságnak joga és kötelessége gondoskodni. 
Ezt az eljárást görög szóval eraeíxsia-nak mondjuk, ez a szó 
méltányosságot és elnéző eljárást jelent. Ennek megvilágítása és 
megerősítése végett Aquinói szent Tamásra hivatkozom, ki az ő 
Summa Theologica című remek művének abban a részében, 
melyben a természeti és tételes jogról, valamint a bíráskodásról 
értekezik (2. 2. quaest. 60.), az 5. articulusban szószerint így 
oktat : 

A cikkely címe: «Vájjon mindig az írott törvények szerint 
kell-e ítélni?* 

1. Úgy látszik, hogy nem mindig kell az írott törvények sze-
rint ítélni, mert mindig kell kerülni az igazságtalan ítéletet, 
már pedig az írott törvények néha igazságtalanságot tartalmaznak-
Izaiás következő helye szerint (10, 1.): «Jaj azoknak, kik gonosz 
törvényeket alkotnak s igazságtalanságot írnak törvénybe». Úgy 
látszik tehát, hogy nem kell mindig az írott törvények sze-
rint ítélni. 

2. ítélni az egyes esetekről kell, ám egy törvény sem ter-
jedhet ki minden egyes esetre, mint a Bölcselő (Arisztotelész) 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 12 
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tanítja. (Ethicorum libro 5. cap. 10.). Úgy látszik tehát, hogy nem 
kell mindig az írott törvények szerint ítélni. 

3. A törvény arra való, hogy nyilvánvalóvá tegye a tör-
vényhozó akaratát. Ámde megesik, hogy maga a törvényhozó 
másként ítélne, ha most jelenvolna. Tehát nem kell mindig az 
írott törvényék szerint ítélni. 

Ágoston mégis így ír (De vera religione c. 31.): «Ámbár 
az ideigvaló törvények, mikor létesülnek, emberek ítéletei ; mikor 
már megvannak és érvényre jutottak, a bíráknak nem szabad 
azokról, hanem azok szerint ítélkezni». 

Megoldás : Szükséges, hogy minden ítélet az írott törvény-
nek feleljen meg. Tárgyalás : Mint (ennek a quaestiónak 1. articulu-
sában) mondottam, az ítélet nem egyéb, mint annak, hogy mi 
az igazságos, meghatározása vagy megállapítása. Már pedig 
valamikét okból lehet igazságos: vagy a dolog természetéből s 
ez a természeti jog; vagy az emberek megállapításából s ez a 
tételes jog, mint fentebb mondottam (quaest. 57, art. 2.). A tör-
vényt pedig mind a két jog kijelentésére írják, mégis más és más 
módon; ugyanis a tételes jog tartalmazza ugyan a természeti 
jogot, de nem létesíti, mert erejét nem a tételes törvényből veszi, 
hanem a természettől; a tételes jogot ellenben az irott törvény 
tartalmazza is meg létesíti is, mert innen van ereje. Szükséges 
tehát, hogy az ítélet az írott törvény szerint jöjjön létre, enélkül 
az ítélet vagy a természeti jog, vagy a tételes jog ellen vétene. 

Ezek szerint az első ellenvetésre azt kell megjegyezni, hogy 
az irott törvény, amint nem ad erőt a természeti törvénynek, 
úgy nem is kisebbítheti vagy szüntetheti meg annak erejét, mert 
az ember akarata nem változtathatja meg a természetet. Azért 
ha az írott törvény valami olyant tartalmaz, ami a természeti 
joggal ellenkezik, akkor igazságtalan s nincs kötelező ereje. 
Tételes törvény ugyanis ott van, ahol a természeti jog meg-
engedi, hogy így vagy úgy legyen, mint fennebb (quaest. 57, 
art. 2. ad. 2.) mondottam. Azért a természeti joggal ellenkező 
törvények nem is törvények, hanem a törvény megrontásai, mint 
fennebb (1. 2. quaest. 95, art. 2.) tárgyaltam. Ezek szerint tehát 
nem lehet ítélni. 

A második ellenvetésre azt kell mondani, hogy amint az 
igazságtalan törvények vagy minden, vagy a legtöbb esetben 
magukban véve ellenkeznek a természeti joggal, úgy azok a 
törvények is, amelyek magukban véve helyesek, egyes esetekben 
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hiányosak lehetnek, mely esetekben megtartásuk ellenkeznék a 
természeti joggal. Azért ily esetekben nem a törvény betűje szerint 
kell ítélni, hanem a méltányossság szerint, mely a törvényhozó 
szándékának megfelel. Azért mondja a jogtudós (Modestinus in 
Resp. 1. 8 ) : «A jog és a méltányosság nem engedi meg azt, 
hogy amiket az emberek javára üdvösen elrendeltek, azokat mi 
szigorúbb értelmezéssel az emberek javának ellenére fordítsuk. 
Ily esetekben a törvényhozó is máskép ítélne; s ha ezt az esetet 
szem előtt tartotta volna, ennek megfelelően intézkedett volna.D 
Ebben a harmadik ellenvetésre is megvan a felelet. 

Eddig szent Tamás. 
Már most alkalmazzuk ezt a mi esetünkre. 
A «Magyar Büntetőtörvénykönyv» a következő rendelkezése-

ket tartalmazza : «203. §. A pénzhamisítás bűntettét követi el : aki 
azon célból, hogy az valódi, illetőleg teljes értékű pénz gyanánt 
forgalomba tétessék, bel- vagy külföldön folyamatban levő 1. fém-
vagy papírpénzt utánoz vagy utánoztat ; . . . 2. valódi fém- vagy 
papírpénzen olyan változást eszközöl vagy eszközöltet, hogy az 
nagyobb értékűnek látszassék. 204. §. A pénzhamisítás az előbbi 
szakasz 1. és 2. pontjának, úgyszintén a forgalmon kívül helye-
zett pénz megváltoztatásának eseteiben: öt évtől tíz évig terjed-
hető fegyházzal büntetendő A kísérlet büntetendő. 205. §. 
A 203. §-ban meghatározott bűntett elkövetésére irányzott szö-
vetség (132. §.), ha ahhoz előkészületi cselekmény is járul, három 
hónapig terjedhető fogházzal büntettetik». 

Ha a bíró előtt világos, hogy a büntetőtörvény megalkotója 
előtt önző és kapzsi hamisítók képe lebegett s ezekhez mérteaz5—10 
évi fegyházat, ami önzetlen, jószándékú, hazafiságtól vezetett, bár 
tévedő polgárokra nem alkalmazható, akkor alkalmazza az 
émeíxeca-t s oly büntetést szab, amilyent a törvényhozó ily 
esetre, ha erre külön gondolt volna, kiszabott volna. Ekkor a bün-
tetést tartalmában is, minőségében is megváltoztathatja, 5 évnél 
kevesebbet, pl. 4, 3 vagy 1 évet szabhat s a fegyházbüntetést 
másvalamire változtathatja, amint azt mérlegelése azaz megfon-
tolása javalja. Ebben a bírót semmi más nem fogja vezetni, 
mint az igazságosság szempontja, hogy a vádolt lehetőleg pon-
tosan olyan büntetésben részesüljön, amilyent bűnössége alanyi-
lag megérdemel, se nagyobban, se kisebben. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

12* 



172 VEGYESEK 

AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 

Közgyűlés 1925 március 17. 

Mivel a Társaság védőjét, dr. Prohászka Ottokár székes-
fehérvári püspök urat elfoglaltsága s az elnököt, dr. Székely 
István prelátus-kanonok urat gyengélkedése akadályozta a meg-
jelenésben, dr. Kiss János, egyetemi tanár ügyvezető-alelnök 
elnökölt, aki megnyitóbeszédét az előző felolvasóülésen tartott 
előadásához fűzte. Akkor arról szólt, hogy az erkölcsi cselek-
vésben úgy a célnak, mint az eszköznek jónak kell lennie s a 
cél, bármennyire jó legyen, sohasem szentesíti a rossz eszközt, 
tehát rosszat tenni sohasem szabad, bár a cél a legnemesebb 
volna is. Most ugyanő az igazmondás feltétlen kötelezettségéről 
beszélt, előadása a jelen füzet Értekezések rovatában olvasható. 

Ezután dr. Kiss János mint ügyvezető-alelnök, beszámolt a 
Társaság egyévi szellemi működéséről, elsorolta a tartott előadá-
sokat, az ülések látogatottságát kielégítőnek mondotta s köszö-
netet mondott a központi papnevelőintézet elüljáróságának a 
tágas díszteremért s a sajtónak a nyilvántartásért. Majd dr. Pataky 
Arnold, egyetemi tanár, számvizsgáló előterjesztette dr. Martin 
Aurél, egyetemi tanár, pénztáros számadásait s azokra felmentést 
és köszönetet indítványozott. 

Erre a közgyűlés rendes tagokul választotta a bölcselet kö-
vetkező művelőit: Bőié Kornél, szent Domonkos-rendi atya, dr. 
Kühár Flóris, szent Benedek-rendi főiskolai tanár, dr. Lötz Antal, 
a Magyarországi Katholikus Diákszövetség elnöke, dr. Tiefen-
thaler József, a budai Szent Imre-Kollégium igazgatója. 

Az ülés főtárgya dr. Frank Antal, pedagógiumi tanár, rendes 
tag székfoglalója volt ily címen: Világi nevelés Krisztus útjain. 
Nagy tudással, tapasztalattal és buzgósággal sürgette, hogy a 
világiak is Krisztus útjaira vezessék azokat, kik vezetésükre van-
nak bízva. Mivel pedig azt tapasztalta, hogy a cserkészetben ez 
a szellem uralomra jutott, azért azt tartja szükségesnek, hogy a 
középiskolai tanárképzőintézetbe, a polgári iskolai tanárképzőfő-
iskolába, a kereskedelmi iskolai tanárképzőintézetbe, valamint a 
tanítóképzőintézeti tanárjelöltek Apponyi-Kollégiumába való fel-
vétel nélkülözhetetlen előfeltétele a több évi cserkészet legyen; 
minden középiskolában, tanítóképzőintézetben, kereskedelmi 
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iskolában legyen cserkészcsapat; végül a tanárképzés ideje alatt 
minden tanárjelölt tartozzék az öreg cserkészek csapatába lépn 
vagy másutt cserkészszolgálatot teljesíteni. E terv kivitele végett 
az Aquinói Szent Tamás-Társaság vezetősége, más hasonló testü-
letek bevonásával, keresse meg a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter urat megfelelő rendelkezés megtételére. 

Dr. Frank Antal előadása a «Religio»-ban meg fog jelenni 
A felolvasást a következő hozzászólások követték: 

Dr. Marczell Mihály: Nagy örömmel kell tudomásul ven-
nem, hogy a cserkészetet elismerik tudományos körökben is. 
Magyarországon 12—13 éve van csak cserkészet. Mikor meg-
alakult, naiv gyerekségnek mondták és nagyon örülök, mikor 
most azt mondják, hogy tegyük a cserkészet kezébe a nevelést. 
A másik gondolat, amit mondani akarok, talán két részre osztása 
a cserkészetnek, mert két iránya van. Az egyik a magyar, a 
másik a németeké és némely más nyugatiaké. Az első azért 
tűnik fel olyannak, amilyennek a felolvasó mondta, mert alap-
gondolata, hogy minden csak eszköz legyen a lélek fejlesztésére 
és végeredményben Istenhez vezessen. Tehát minden, amit teszünk, 
csak a lelket szolgálja. Sok nyugati cserkészalakulatról, pl. a 
németről ezt nem mondhatom el. Ott nagy hiányok vannak 
amelyek miatt azt a német püspöki kar is elítélte. Ha tehát valaki' 
valami rosszat hall a cserkészetről, azt ezeknek tulajdonítsa. 
Mivel azonban az előadó a magyar cserkészetről beszélt, nézetét 
osztom. Nálunk ugyanis a cserkészet vezére Jézus Krisztus. 
A harmadik észrevételem az előadó által felsorolt szomorú esetekre 
vonatkozik, melyek a vallásellenes irányból keletkeznek. A peda-
gógia egyik iránya nálunk, hogy töltsük tudománnyal a gyer-
mekeket és neveljünk tudósokat. Nagyon gyakran látjuk, hogy a 
legjobb intézetekből könyvtárőrök kerülnek ki; a nevelés pedig 
nem kerül olyanok kezébe, akik erre hivatottak volnának. Ma 
pedig, mikor a háború szerencsétlen kimenetele után az állam a 
testnevelés előtérbehelyezésére tette a súlyt, ma azt mondják, 
hogy e testnevelés minden. A «Mens sana in corpore sano» ma 
azt jelenti, hogy akinek jó karja van, az jó ember. A cserkészet 
akarja az egészséges testet, de akarja az egészséges lelket is. 
Akinek egészséges a teste, annak még nem okvetlenül egészséges 
a lelke. A hallott előterjesztést a legmelegebb szeretettel köszö-
nöm és kívánom, hogy az illetékesek necsak olvassák ezt, hanem 
megérezzék, hogy ebben nem bősz előretörése van a cserkészet-
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nek, hanem az, hogy a Ielkiélethez az vezet, ha helyes cserkész-
módszerrel a testet és a lelket egyszerre neveljük. 

Dr. Mester János : Nagy örömmel üdvözlöm ezt a felolva-
sást, amely összeköti a társaság működését a gyakorlati élettel. 
De vigyáznunk kell, mert ameddig keresztény irányzat van 
Magyarországon, addig nagyon megfelelő volna az indítvány. 
De ha ellenkező szellemű emberek kerülnének a cserkészetbe, 
akkor nem tudom, lenne-e elég kezesség az ügy jóságára. De 
különben is úgy gondolom, hogy az Aquinói Szent Tamás-Tár-
saság nem hivatott ily kezdeményezésre. 

A felolvasó: Nagyon örülök Marczell úr szavainak. Tényleg 
csak tudománnyal telítik az embert. Mindenkibe tudományt 
akarnak beletömni, akár lehet, akár nem. Nem keveset, de jól, 
hanem mindig igen sokat akarnak tanítani. Nem azok a jó ne-
velők, akik rengeteget tudnak, hanem akiknek a lelke egészséges. 
Ezt gondolnám elérni a cserkészettel. Különben pedig én nem 
vagyok sem cserkésztiszt, sem az országos cserkészszövetség 
tagja, hanem csak annak szellemét érzem és így azt hiszem, 
hogy ez még erősebbé teszi szavaimat. 

Mester úr észrevételére vonatkozólag azt szeretném meg-
jegyezni, hogy én a jelenlegi magyar cserkészetet értettem. De 
azt hiszem, hogy a keresztények, akik ebben az országban óriási 
többségben vannak, biztosíthatják, hogy ez a kezükben maradjon. 
Nekem erre vonatkozólag nincs aggodalmam. 

Dr. Kiss János-. Igen tisztelt Társaság! Ami eszményképet 
a Tanár Úr bemutatott, az azonos szent Tamás szellemével. Amit 
hallottunk a magyar cserkészetről, annak szelleme szintén meg-
egyezik az Aquinói Szent Tamás-Társaság szellemével. Társasá-
gunk örömmel látná és működnék közre, hogy ez a jó cserké-
szet Magyarországon csakugyan a nevelés szolgálatában álljon. 
De ennek a gyakorlati kivitele nem nagyon egyszerű és nem 
nagyon könnyű és ezért ez még további komoly megfontolást 
igényel. Az elnökség kötelességének fogja tartani, hogy ezt a 
tárgyat más alkalomra kitűzze. 

A közgyűlésa folytatása 1926 április 28-ikán. 

Az ügyvezető-alelnök, dr. Kiss János elnökölt, megnyitójá-
ban a 150 évvel ezelőtt született Herbart Frigyes Jánosról emlé-
kezett meg, előadása a jelen füzet «Értekezések» rovatában 
olvasható. 
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Ennek elhangzása után az ügyvezető-alelnök elmondotta, 
miért kellett a közgyűlést folytatni; azért, mert egyesek rendes 
taggá történendő megválasztásának ügye a közgyűlés előbbi 
napjáig nem volt kellőkép előkészítve. Miután ez azóta meg-
történt, dr. Tóth Tihamér rendes taggal együtt ajánlja rendes 
tagoknak a bölcselettudomány következő érdemes művelőit: Dr. 
Aisztleitner József, egyetemi ny. r. tanár, dr. Baranyay Jusztin 
egyetemi ny. r. tanár, dr. Artner Edgár egyetemi m. tanár, dr. 
Breyer István prelátus-kanonok és h. államtitkár, Qeőcze Sarolta ny. 
tanítónőképző igazgató, dr. Somogyi József főgimnáziumi tanár, 
dr. Záborszky István a budai Szent Imre-Kollégium prefektusa. 

A tagfelvétel után dr. Mester János, az Erzsébet nőiskola 
tanára, rendes tag tartotta meg előadását «Az indus bölcselet jel-
lemzése és méltatásai) címmel. Ebben megrajzolta az indiai nép-
lélek misztikus alapeszményét: a lélek emancipálását és Istennel 
való egyesülésének törekvését, valamint ennek le nem írható nyu-
galommal való bevárását. 

Az előadás elhangzása után az elnöklő alelnök a követke-
zőket mondotta: 

Köszönetet mondok a fölolvasó úrnak a kedves előadásért. 
Nagyon szépen kidomborította előttünk a tárgyat és bizonyos, 
hogy nagyon fontos ez, mert hisz óriási tömeg van Indiában, 
amely ebből a bölcseletből él. Bizonyos, hogy ebben a rend-
szerben nagyon sok bölcseleti gondolat van, például a világ 
esetleges voltáról, hogy önmagának nem elég, azután az erkölcsi 
értékekről. Hogy az indus bölcseleti rendszer nagy hatással van 
a nyugati bölcseleti rendszerekre, bizonyítja Schoppenhauer, aki 
a budhizmust újította fel Európában. A theosophia is ezeket a 
rendszereket veszi elő, sőt még ugyanazokkal a szavakkal is él. 
Ép ezért nagyon helytelen egyes bölcselettörténeti írók eljárása 
akik a görögökkel kezdik a bölcselettörténetet és az előbbi böl-
cseletet elhanyagolják. Ilyen Schwegler, sőt az újabb kor leg-
nagyobb bölcselettörténete: Überweg-Heinze is. Ezek nem fog-
lalkoznak a keleti bölcselettel. Ez nagy hiba! Ezek azt mond-
ják, hogy tudományosan először a görögök bölcselkedtek. Pedig 
a keletiek már előbb bölcselkedtek. Pitagorasz Egyptomba ment, 
hogy ott a papoktól tanuljon. Később Plátó is elzarándokolt 
Egyiptomba és Kisázsiába bölcseletet tanulni. Nyilvánvaló tehát, 
hogy Kelet bölcselete nagy hatással van a nyugati bölcseletre. 
Ezért is szükséges a keleti bölcseletet tanulmányozni. 
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A VI. NEMZETKÖZI BÖLCSELETTUDOMÁNYI 
K O N G R E S S Z U S TERVEZETÉRŐL. 

A VI. nemzetközi bölcselettudományi kongresszust folyó év-
ben, 1926-ban, szeptember 13—17. napjaiban az Egyesült Államok 
Massachusetts államának Cambridge városában, a Harvard egye-
tem épületében fogják megtartani. 

Tárgyalásra eddig bejelentették a következő tételeket: 
A kifejlődési elmélet mostani állása. 
Az idő kérdése. 
Kelet és Nyugat miszticizmusa. 
Az élettan és a metafizika viszonya. 
Realismus és idealismus az ismeretelméletben. 
Lét és érték. 
A személyiség fogalma. 
A folytonosság és szaggatottság kérdése. 
Az érzékelt tárgyak és a tudomány. 
Az állag és a lényeg fogalma a gondolkodás- és ismeret-

tanban. 
A létre és az értékre vonatkozó ítéletek a gondolkodás- és 

ismerettanban. 
Az előre meglevő összetevő ítéletekről, iudicia synthetica 

a priori. 
Az emlékezet jelentősége az ismeretelméletben. 
A valószínűség és általánosító okoskodás elmélete. 
A bölcselettudomány és a nemzetközi vonatkozások. 
A tárgyilagos ítéletek alapja az erkölcstudományi rend-

szerekben. 
Szépségtudományi (esztetikai) elméletek. 
A törvény bölcselete. 
A történet bölcselete. 
Politikai bölcselet. 
A nevelés bölcselete. 
A bölcselet szerepe a műveltség történetében. 
Szokrateszi és plátói elemek Plátó párbeszédeiben. 
Skolasztikus, arab és zsidó középkori bölcselet, külön érte-

kezéssel a teremtésről. 
Az új skolaszticizmusról. Vita a skolaszticizmus mai ér-

tékéről. 



Kant-tanulmány. 
Spinoza-tanulmány. 
Descartes-tanulmány. 
Mai bölcseleti irányokról. 
A dolgozatokat csak személyesen lehet előadni, egy-egy 

húsz percig tarthat. A címet és rövid tartalmat minél előbb be 
kell jelenteni a következő címen: Professor Ralph Barton Perry, 
447 Widener Library, Cambridge, Massachusetts, U. S. A. 

Tagság tárgyában John J. Coss Professor titkárhoz Columbia 
University, New York City tessék fordulni, tagsági dij 5 dollár. 

Elhelyezkedés és elszállásolás ügyében erre a címre kell 
írni : Professor James H. Woods, Harvard University, Cambridge, 
Massachusetts, U. S. A. Lakást és ellátást lehet kapni öt napra 
22, négy vagy kevesebbre 20 dollárért; külföldi hivatalos kikül-
döttek öt napért 15, négy vagy kevesebb napért 13 dollárt fizet-
nek. Akik New Yorkban fognak partraszállni, erről Coss tanárt, 
akik Bostonban, Woods tanárt értesítsék előre. 

Fizetések nyugtatása. 
1926-ra adományoztak és fizettek : 200 ezer koronát dr. Hanauer István, 

Klaucz György. 100 ezret : dr. Henny Ferenc, dr. Schütz Antal. 80 ezret : 
dr. Werdenich Endre. 70 ezret : Molnár Lajos. 60 ezret : Bihari Ferenc, dr. Bár-
dos István, dr. Csárszky István (másodszor), Cigány Gyula, dr. Éder László, 
Homér Gyula, dr. Horváth Sándor, Kegyesrendiek főnöksége, Komócsy István, 
Kriston Endre, Lazaristák Piliscsaba, Lévay Mihály, dr. Lőrincz Gyula, Magyar 
János, dr. Mátrai Gyula, dr. Mihályfi Ákos (másodszor ez évben), Nagy Péter, 
Papnevelőintézet Győr, dr. Pauler Ákos, Ridárcsik Imre, Röhrich Ernő, dr. Tóth 
Kálmán, dr. Záborszky István. 30 ezret : Kulcsár Kálmán, Masson Lipót (má-
sodszor), dr. Ulviczky Ferenc, Vucskits Imre. 20 ezret : dr. Dőry László, Kár-
meliták Győr. 

1925. és 26-ra adományoztak és fizettek : 200 ezer koronát dr. Faragó 
János Temesvár. 180 ezret: Tanítóképzőintézet Szeged. 110 ezret: Timár Kál-
mán. 102,200-at : dr. Haasz Aladár, dr. Hindy Zoltán. 100 ezret: Pálosok Pécs. 

A « R E L I G I O » M E G R E N D E L Ő I H E Z . 
A megrendelők szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, amit 

jelen évi I. füzetemben ugyanily cím alatt mondottam. 
Amit a mostani füzetben nyugtatok, az édes kevés; az I. füzet-

ben nyugtatottal együtt is elégtelen arra, hogy tűrhető terjedelmű 
folyóiratot adjak. Ma a kiállítási és a szállítási árak igen nagyok. 
Az idei I. füzet nyomtatási számlája 8 millió 603.700 korona. 
A postai szállításnál pedig a folyóiratoknak járó kedvezményes 



bélyeget megvonták tőlem, mert nem jelenik meg havonkint. 
Újból kérem nagyérdemű megrendelőimet, akik erre az évre 
még nem fizettek s ezeknek száma aránylag igen nagy, hogy 
mielőbb fizetni szíveskedjenek. Az egyénenkint történő felszólítás 
igen költséges, csak száznak felszólítása majdnem egymillióba 
kerül. Hogy ki és mennyivel van hátralékban, azt a hátralékosok 
részére a mostani füzethez csatolt papirlapocskán vagy befizetési 
lapon feltüntettem. Aki 1926 végéig fizetett, az nem talál lapocskát. 
Különben a «Fizetések nyugtatásá»-ból is mindenki megtudhatja, 
mikorra nem fizetett és mikorra igen. 

HIRDETÉSI ROVAT. 

Zenei Szemle. Havi folyóirat a zenetudomány és hangverseny-
élet köréből. X. évfolyam. Szerkesztő és tulajdonos Járosy Dezső. 
Temesvár. Egész évre 100.000 korona. Kitűnő folyóirat. 

Egyházi Zeneművészet. A katholikus egyházi zene összes ágaira 
kiterjedő havi folyóirat. Főszerkesztő és kiadó Járosy Dezső 
Temesvár. IV. évf. Ára egy évre 45 ezer magyar korona. Minden 
dicséretet megérdemel. 

Egyházi Lapok. Papok közlönye. Egyházpolitikai, hittudo-
mányi és lelkipásztori havi folyóirat. «Pázmány Péter» hitszónok-
lati melléklettel. Szerkeszti dr. Czapik Gyula. A főlap negyedévre 
2 pengő, a melléklap negyedévre 1 pengő. Kiadja a Pázmány 
Péter Irodalmi Társaság. Budapest, V., Honvéd-utca 10. Igen 
élénk, tanulságos és kedvelt folyóirat. 

Rózsafüzér Királynéja. A Rózsafűzér-Társulat hivatalos havi 
folyóirata. Szerkeszti Badalik Bertalan szentdomonkosrendi áldozó-
pap. Budapest, VII., Szent Domonkos-utca 3. Egész évre 50 ezer 
korona. Igen jeles hitbuzgalmi folyóirat, képekkel. 

Nagyon okos gondolat és tett Haverda Ferenc újmisés segéd-
lelkésztől, hogy 1925 karácsonyán «Kunágotai (Csanádmegye) 
róm. kath. Egyházi Tudósítót» adott az ottani híveknek, más is 
épüléssel olvassa az ott történteket és ottani tervezéseket. Ára 
5000 korona. 

Szalézi Értesítő. Don Bosco műveinek közlönye. Kéthavon-
kint. XIX. évf. Kiadóhivatal Budapest, III., Kiscelli-út 79. Nagyon 
érdekes és buzdító. 

Stephaneura nyomda és könyvkiadó r. t. Budapest. — Nyomdaigazgató: Kohl Ferenc. 
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I. ÉRTEKEZÉSEK 

M O D E R N S Z E N T Í R Á S - B I R Á L Á T . 

AJELENKOR tudományos élete a kritika jegyében foly. Az ellen-
őrző ész minden vonalon kívánja jogait érvényesíteni. 

A racionálista és pozitivista felfogás ma már a tudomány összes 
ágaiba behatolt és megteremtette jó és rossz gyümölcseit. Mi 
sem természetesebb, mint hogy az új szellemi irányok behatásától 
az a könyv sem maradhatott ment, mely súlyos erkölcsi tekin-
télye miatt állandóan az emberi érdeklődés központjában állott. 

A Szentírás is a kritika boncolókése alá került, még pedig 
oly alaposan, hogy ma már — úgy mondhatni — nincs az 
emberiségnek írásműve, melyet minden ízében-rostjában annyira 
át- és átvizsgáltak volna, mint a Bibliát. A természettudomány, 
nyelvészet, néprajz, irodalom-, világ- és vallástörténelem nyújtotta 
anyag mindmegannyi mérővesszőül szolgált, hogy rajta a Szent-
írás adatainak hitelességét kipróbálják. 

Igaz, épen e legújabb tudományos irányzat szélsőséges hívei 
részéről nem egy meddő, céltévesztett kísérlet történt, hogy a Szent-
írást természetfeletti valójából kiforgassák és a tisztán emberi 
alkotások többé-kevésbbé alacsony színtjére szállítsák le, mindazon-
által tagadhatatlan a sok eredmény is, mely a szentkönyvek mélyebb 
megértésére vezetett. 

Nagyon is segítségére jöttek a szentírásbirálatnak az Előázsiá-
ban végzett ásatások, melyek a XVIII. sz. vége óta mindig nagyobb 
és nagyobb arányokat öltenek. A napvilágra került leletek több-
nyire Asszíria, Babilónia és Egiptom politikai és vallási rend-
szereiről, történetéről, írás- és egyéb művészetéről beszélnek; 
szóval arról a két ókori nagyhatalomról, melyek közé a Biblia 
hazája, Palesztina, is bele volt ékelve. De van már szép számmal 
emlékünk egyéb szomszédos országokból (Fönícia, Sziria stb.), 
sőt magából a választott nép hazájából is. 

A sűrű szellemi, politikai, kereskedelmi érintkezésnek Izrael 
és szomszédjai között természetesen megvannak a nyomai nem-
csak a szentiratok lapjain, hanem ezen népek írásos feljegyzései-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 13 
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ben is, és ezek az emlékek — bár számuk még koránt sincs 
kimerítve — már eddig is a Biblia nem egy történeti, művelő-
dési, politikai feljegyzésének helyességét igazolták. 

Másrészt azonban akárhányszor épen Assziria és Babilónia 
ékiratos téglakönyvtárai, teleírt oszlopai, Egiptom hieroglifjei, 
Kánaán, Fönícia és a későbbi hellenista kor feltárt tudományos 
kincsei és ma már hozzá kell tennünk: a keresztény ókor és a 
korai középkor görög, latin, szir, ethiop, örmény, kopt stb. kódexei 
újabb és újabb problémák elé állítják a Szentírás értelmezőit. 

Eme problémák természete szerint a szentírásbirálatnak három 
ága van: 1. a szöveg-, 2. az irodalmi-, 3. a történeti kritika. 

/. Szövegkritika. Minden szentírásmagyarázásnak első és 
elengedhetetlen kelléke, hogy megbízható, jó szöveg legyen előt-
tünk. Legjobbnak mondjuk azt a szöveget, mely fedi az eredetit, 
vagy hozzá legalább is legközelebb áll. Eredeti kézirattal (auto-
grammal), sajnos, nem dicsekedhetünk. A másolatoknak pedig 
történetük van. Gondoljuk csak el, hány és hány kéznek kellett 
újra meg újra kezébe venni a tollat, ecsetet, hogy a Vulgata 
szövegét Kr. u. a IV. sz.-tól, a görög Újszövetséget az I. sz.-tól, a 
Hetvenek fordítását Kr. e. a II. sz.-tól tovább adhassa egészen a 
XV. sz. közepéig, a könyvnyomtatás feltalálásáig? Hogy a héber 
szöveget ne is említsem. 

Bármilyen gondossággal is folyt a munka, véges, szórakozott 
emberek végezték, kiknél a tévedés elkerülhetetlen. De még a 
könyvnyomtatás sem ment a hibáktól. Jellemző példa rá Gen. 
35, 8 az Egyház első hivatalos Vulgata-kiadásaiban. Mind a három-
ban, a Clementinában is (1592), így hangzik ez a vers: eodem 
tempore mortua est Debora nutrix Rebeccae et sepulta est super 
quercum (tölgyfa felett), subter quercum (tölgyfa alatt) helyett. 

A szentírásmásolásnál rendesen ketten szerepeltek. Az egyik 
tollbamondta a szöveget, még pedig |betűt betű után, a másik, 
az író, pedig fennhangon utána mondta a betűt, melyet épen raj-
zolt és mégis hol kihagyott egy szót vagy kifejezést (haplographia), 
hol megismételte ugyanazt (dittographia), hol pedig felcserélte egy 
rokonhangzásúval (tj^wv—u^wv: itacismus!). Diktálás nélkül való 
másolásnál megesett az is, hogy az író szeme az épen másolandó 
szövegtől elsiklott (vissza vagy előre) egy kifejezéshez, mely hason-
lóan végződött (homoioteleuton) vagy ugyanúgy kezdődött 
(homoioarkton). Természetes dolog, hogy ismétlés vagy kihagyás 
lett az eredmény. 
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A felsorolt hibák megfigyelésére szép példákkal szolgál a 
B kódex (Vaticanus), melyben az elfakult betűket később egy 
szorgos kéz utána próbálta javítani. Úgy látszik, egy másik szöveg 
alapján végezte felfrissítő munkáját, mert a szövegismétléseket 
meghagyta eredeti elmosódottságukban. 

Megtörtént továbbá, hogy Szentírás-olvasásközben egyiknek-
másiknak egy többé-kevésbbé különböző szöveg, vagy tetszetős 
magyarázó kifejezés volt az eszében, szépen odajegyezte a kódex 
margójára, vagy esetleg a sorok közé. Egy aggodalmas másoló 
aztán, ki nem ért rá kódexösszehasonlításokat végezni, legtöbb-
ször nem is értett hozzá, beleírta a széljegyzeteket a folyó szö-
vegbe. így pl. Lk 24, 53: B edXoyoôvxeç D aîvoO-ceç A összeköti a 
kettőt: afvoôTEç y. a: eôXoyoôvteç. 

Akadt olyan is, kinek a klasszikus göröghöz szokott fülét 
sértette a xotvrj póriassága. Nekiállt és kisimította kódexének 
nyelvezetét. Bx képviseli a népies szójárást; A a klasszikust. 
Bx eîrcav A sfoov; Bx eXaßoaav A IXaßov. stb. 

Sőt néha — ez azonban ritka eset és inkább csak a fordí-
tásoknál fordul elő — annyira aggályos lelkek is találkoztak, kik 
dogmatikai félreértés elkerülése céljából az egyébként félvetisztelt 
szöveget is megváltoztatták. (Lásd alább a rendkívül vitatott 
helyet: Mt 1, 16.) 

E kisebb-nagyobb mértékben eltérő kódexek száma elég 
jelentős. Gregory 1912-ben a papyrusokkal és a lectionariumokkal 
együtt az Újszövetségben 4079 szövegtanut számlált össze.1 A ben-
cések a Vulgata szövegének helyreállításában kb. 700 kéziratot 
dolgoznak fel; egytől-egyig a XI. sz. előtti időből.2 

A szövegbirálat feladata most már a fennmaradt tanúkat 
felkutatni, a kritika ítélőszéke elé állítani, vallomásukat felülbírálni 
és azután kimondani az ítéletet. Hogy ez lehetőlag tárgyilagos 
lehessen, rengeteg előkészítő munkára van szükségünk. A szöveg 
végső megállapításánál ugyanis nem lehet minden egyes tanúnak 
külön-külön szavazati jogot adnunk. Első feladatunk tehát, hogy 
felkutassuk a kódexek közt fennálló rokonsági kötelékeket, ezek 
szerint aztán családokba osszuk őket és felállítsuk családfájukat-

A héber szövegek osztályozásával eddig komolyan nem fog-
lalkoztak. Azt tartják, úgy sem vezetne sok eredményre.3 

1 Theol. Literaturzeitung. 1912. 477. o. 
2 H. Quentin: La Vulgate à travers les siècles. Roma. 1926. 10. o. 
3 A. Vaccari : Institutiones Biblicae. II. De textu. Romae. 1926.136—137. o. 

13* 
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Hasonlókép nehezen halad előre a munka, mely a Hetvenek 
eltérő olvasási módozatainak fejlődési irányát kívánja megrajzolni,, 
pedig elsőrangú szakemberek, mint De Lagarde, Holmes, Parsons,1  

Rahlfs,2 De Lagarde tanítványa (Göttingen), Brook, Me Lean 3 stb. 
fáradoztak és fáradoznak ma is rajta. 

Tisztábban látunk már az Újszövetség szövegtörténetében, 
főleg az evangéliumokban. 

Robertus Stephanus (XVI. sz.) gyenge kísérletezésétől el-
tekintve a XVIII. sz. óta főleg Wetstein* (Wetstenius), T r e g e l l e s , s 
T i s c h e n d o r f Ö gyűjtő és összehasonlító munkájával párhuzamosan 
és annak segítségével Bengeltől ^ kezdve (f 1752) egészen 
v. Sodenig 8 a tudósok hosszú sorozatának végre sikerült a ren-
delkezésre álló óriási szövegtömeget 3 nagy családra leegyszerűsí-
tenie. Bs (IV. sz.) kódexek állanak az egyik élén; D (VI. sz.) 
vezet a másodikban; A (V. sz.) a harmadikban. Bengel kezdte a 
családokba való beosztást. Utána Lachmann,9 Tregelles és Tischen-
dorf inkább a római és görög klasszikusok helyreállításánál szokásos 
módszert követték, mely rendesen a régibb kódexnek ad igazat. 
Nem megbízható elv. Akárhányszor fiatalabb tanú romlatlanabb 
szöveget nyújthat. 

Nem szabad itt hallgatással mellőznöm azt a két katholikus 
tudóst (Hug-ot10 és Scholz-otn) sem, akik Westcott-Hort 12 és 

1 R. Holmes—I. Parsons : Vetus Testam. Graecum. 4 k. Oxford. 
1795—1824. 

2 Das Buch Ruth griechisch, als Probe einer kritischen Handausgabe 
des Septuaginta. Stuttgart. 1922. 

Sextuaginta Studien. Hgg. von A. Rahlfs. Göttingen 1904. 
3 A. Brook—N. Mc Lean : The Old Testam. in Greek. Cambridge. 

1906—917. 
41.1. Wetstein (Wetstenius) : N. T. Graecum. 2 tom. Amstelodami. 1751—52. 
5 S. P. Tregelles : The Greek New Testament. 7 részben. London. 1857—79. 
6 C. Tischendorf : N. T. Graece. Ed. octava maior. 2 k. Lipsiae. 1869—72. 
7 J. A. Bengel : Apparatus criticus ad N. T. Editio 2. Cur. Burk. 

Lipsiae 1763. 
8 H. von Soden: Die Schriften des N. T. 2 kötet. Berlin. 1902—1913. 
9 C. Lachmann: N. T. graece et latine. 2 kötet. Berlin. 1842—1850. 

'0 I. L. Hug : Einl. in die Schriften des N. T. Stuttgart. 18474. (Első 
kiadás 1816-ban). 

11 I. M. Scholtz: De virtutibus et vitiis utriusque codicum N. T. familiae. 
Romae. 1845 és N. T. graece Lipsiae. 1830—36. 

12 B. F. Westcott—F. J. Hort : The New Testm. in the original Greek.. 
2 vol. Cambridge. 1890—1896. 
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v. Soden mellett nem megvetendő sikerrel működtek közre a 
kritika gyümölcsének a megérlelésében. 

Von Sodent említettem mint utolsó láncszemet a szöveg-
bírálók sorában. Nem mintha rajta túl nem lehetne tovább épí-
teni, vagy máris nem építettek volna. 

«Élete műve» — mint maga nevezi — több elhamarkodott 
megállapítása miatt heves támadásoknak volt és van kitéve ma is.1 

Az ellenvélemények főleg két pont köré csoportosulnak : 1. Revi-
deálni kell az I család tagjainak összeállítását és 2. nem szabad 
Tatian arabnyelvű Diatessaronjának (von Soden ennek alapján 
dolgozott) az evangéliumok mai szövegének kialakulásában akkora 
befolyást tulajdonítani, mint ahogy ő teszi.2 

Szövegkritikai szempontból azonban — úgy vélem — több 
figyelemre kellene méltatni az alábbi észrevételt, melynek meg-
vitatását a kritikusok mindeddig eléggé elhanyagolták. 

Von Soden ugyanis az evangéliumok szövegének helyre-
állításában a 3 család (I, H, K) mindegyikének egyenlő tekintélyt 
és egyforma szavazati jogot biztosít. 

Minél jobban sikerül azonban kibogoznunk az egyes szö-
vegek között fonódott rokonsági szálakat, annál inkább kell 
veszítenie értékéből e túldemokratikus felfogásnak. Von Soden 
szerint, ha eggyel szemben áll két megegyező szavazat a három 
közül, rendes körülmények közt az utóbbiaknak kell igazat adnunk. 

E tételt azonban semmiképen sem szabad általános érvényű 
szabályként felállítanunk. 

A végleges döntést ugyanis nem lehet a szavazatok szá-
mától függővé tennünk, hanem inkább a szövegcsalád megbízható 
voltát kell kellő jogaiba visszasegítenünk és kimondanunk : minél 
sértetlenebbiil őrizte meg valamelyikük az eredeti szöveget, annál 
nagyobb súllyal fog latba esni tanúskodó szava, még akkor is, 
ha szövegével egyedüláll kettővel szemben. 

Most már csak az a kérdés, lehet-e megalapozott reményünk 
arra nézve, hogy szigorú tudományos módszerrel tényleg meg-
állapíthassuk : melyik szövegcsalád a megbízhatóbb és melyiknek 
tanúskodása kevésbbé hű? 

1 Rev. Bibi. 1913. 481-514. o. Church Quart. Rev. 1914. 57—72. o. 
Expositor, s. 8. 10 (1915, 2) 429 - 444. o. Rev. of. Theol. and Phil. 1908. 
201—217. o. Zeitschr. f. neut. Wiss. 1914. 323—331. o. Gotting. Gel. Anzeigen 
1917. 388—408. o. stb. 

a H. S. Vogels: N. T. Oraece. Düsseldorf. 1920. IV. o. 
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Azt hiszem, igen. Máris pozitív eredményekkel rendelkezünk 
Lássunk egy-két tanulságos példát a kritika eme érdekes mun-
kájából. 

Lk 24, 53: 
1. yjaav Sta rcavxoç ev xw tepco euXoyouvxeç xov freov 

(állandóan a templomban voltak és áldották az Istent) 
(B kódex.) 

2. rjaav Sta Ttavxo; ev xw tepa> atvoovxeç xov freov 
(állandóan a templomban voltak és dicsérték az Istent). 

(D kódex.) 
3. Tjaav Sia Ttavxoç ev xw tepw atvouvxvç xat euXoyouvxeç xov freov 

(állandóan a templomban voltak és dicsérték meg áldották 
az Istent). (A kódex.) 

A két független recenzió: 
B : euXoyouvxeç. D : atvouvxeç. «A» kódex mindkettőnek ad 

igazat és a két különböző olvasási módot egybekapcsolja : atvouvxeç 
xat euXoyouvxe;. 

Vagy: Mk 1, 27: 
1. xi eaxtv xouxo StSayjj xatVY] xax' e^ouatav (B és X.) 

(Mi ez? Új tudomány, mely hatalommal b í r . . . ? ) 
2. xtç Yj ScSxyjj £ xetvïj ïjxatvrj auxrj Yj eÇouaca (D.) 

(Miféle új és hatalmas tudomány az?) 
3. xi eaxtv xouxo xtç YJ Siôayrj rj xatv/j aux oxt x a x ' e^ouatav (A.) 

[Mi ez ? miféle új tudomány az, hogy hatalommal (paran-
csol még a tisztátalan szellemeknek is?)] 

E szövegváltozatok arra oktatnak ki bennünket, hogy a leg-
egyszerűbb olvasási módot B és s kódex közvetíti. A «D» kódex-
ben már exetvYj i\ bővüléstől eltekintve, mely a rokonhangzású 
xacvr) mellett valószínűleg mint dittográfia került a szövegbe, 
a mondat eleje : xtç YJ StSayr) Lk 4, 36-tal törekszik összhangzásba 
jutni. 

«A» kódex meg összeköti a két olvasási módot : xt eaxtv 
xouxo -f- xtç Yj StSayYj ; D-ből megtartja auxrj-t xatvrj után és oxt 
bekapcsolásával xax ' e^ouatav előtt egyeztet Lk 4, 36-tal. 

3. példa: Mt 23, 13—14. 
(Jaj nektek írástudók és képmutató . . . ) 

A 13. vers: ouat Se ufitv ypajjijjiaxetç xat ipaptaatot uitoxptxat 
oxtxXetexe XYJV ßaatXetav stb. utána «H» családban, tehát a legjobb 
kódexekben : Bx, mindjárt : ouat u [ u v . . . oxt rceptayexe XYJV fraXaaaav 
stb. (Jaj nektek . . . akik körüljárjátok a t enger t . . . ) következik. 
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Míg a K család az I család több tagjával együtt a két vers közé 
a következő szöveget szúrja : ouai Se ujitv Ypap,|xaTeiç çapiaaioi 
öjioxpitai <m xaTeatksTE tac oixcaç T W V xriPwv x a t

 ^ P O C P A A A jiaxpa 
upoaeu)(o^£vot 8ta TOUTO Xvjtpea&s'uepiaoo'tspov xpi^a. (így a Vulgata is !) 

(«Jaj pedig nektek írástudók és képmutató farizeusok, mivel 
felemésztitek az özvegyek házait, melyekért hosszú imádságokat 
rebegtek; súlyosabb ítélet alá fogtok ezért esni».) 

Honnét való e betoldás? Mk 12, 40 (Lk 20, 47)-ből. Itt 
e vers így hangzik : oi xaxEathovcsç xaç oixiaç TWV YJQPWV xa i npocpxoei 

(jiaxpa 7tpoaei))(onevoi ouxoi Xy^ovxai nepiGao-cepowpíjxx (Óvakodjatok 
a farizeusoktól... akik felemésztik az özvegyek házait, melyekért 
hosszú imákat rebegnek; ezek ugyanis súlyosabb ítélet alá fog-
nak esni). 

A K és részben az I család tehát ismét kiegészítik az egyik 
evangélium szövegét a másikéval, hogy közöttük az összhangot 
megteremtsék. 

Ez a művelet a von Soden-féle K családban rendkívül gyakori, 
mondhatnók : általános. A szentírási szöveg helyreállításában tehát 
K-nak csak másodrangú szerep juthat. Néha az «A» kódex talán 
helyesebb olvasással szolgál, mint Bx és D kódexek, mindazon-
által egyenrangú félként melléjük mégsem helyezhető; követ-
kezésképen tanúvallomásának sem tulajdoníthatunk akkora tekin-
télyt, mint az I, de főleg a viszonylagosan legtisztább «H» család-
nak. (B és x kódexek.) 

Hogy lehetőleg tiszta képet kaphassunk még nagyon sok 
vitás kérdésben, nem csekély mértékben fog segítségünkre sietni 
a legelső fordítások (szír, régi latin stb.) történetének feltárása; 
forrásaiknak megnevezése s egymáshoz és a görög kódexekhez 
való viszonyuknak a megállapítása. Mondanunk sem kell, hogy az 
első ker. írók, főleg az apostoli atyák, apológéták irataiban található 
szentírási idézetek és egyéb idevágó feljegyzések megbecsülhetet-
len szolgálatot teljesítenek a kritikusnak ebbeli munkájában. 

Nagy általánosságban annyit már megállapított a tudomány, 
hogy a rendkívül nagy fontossággal bíró első szír fordítások 
(Syrus Sinaiticus,1 Curetonianus2) az örménnyel egyetemben meg-

1 1892-ben megtalálta a 4 evangéliumot szír fordításban Mrs Agnes 
Smith Lewis nővérével : Mrs. James Oipsonnal együtt a Szinai-hegyen fekvő 
sz. Katalin-kolostorban. 1894-ben adták ki először e nagyon értékes régi doku-
mentumot és Codex Lewisianusnak, vagy Sinaiticusnak nevezték el. 

2 1842-ben Tattam archidiakonus magával vitt Angolországba egy szír 
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lepően közeli rokonságban állanak a nyugati Vetus Latina-val és 
a D kódexxel ( = a Westcott-Hort-féle : western text-tel); Bs és C 
pedig a kopt fordítással és a Vulgatával. Hogy azonban a közben 
felmerült újabb és újabb problémák tisztázódjanak, még nagyon 
sok részletkérdést kell megoldanunk. Hogy csak egyet említsek. 
Mind a mai napig titok előttünk, hogy Tatian Diatessaronja, mely 
régi és új időkben oly nagy port vert fel a tudomány berkeiben, 
mily összeköttetésben áll az első századok szövegeivel. Pedig e titok 
fellebbentése sok rejtélyes kérdés megoldásához nyújtana kulcsot. 

Arra nézve, hogy a fordítások történetének alapos ismerése 
az eredeti szöveg megállapításában mily lényegbevágó fontos-
sággal bír, csak egy példát akarok felemlíteni. 

Sokat vitatott hely: Mt 1, 16. Dogmatikai értéke ismeretes. 
Egészen a XVIII. sz.-ig csak a mostani textus receptus 

olvasásában ismertük. A mai napig azonban legalább négy vál-
tozata került napvilágra. 

1. Ba Papyrus Oxyrh. (Pi) Pesitö, ethiop, Ves. Lat.e í Vul-
gata, Tertullian 

Iaxwß Se eyevvrjaev xov Iw<jrj<p xov avSpa Mapiaç eg TJÇ 
eyevvrjd-r) Irjaou; o Xeyo^evoç Xpcaxoç. 

2. 4 görög codex minusculus (346, 543, 836, 828) az úgy-
nevezett Ferrar-csoportból és néhány latin minusc. : 

Iaxwß Se eyevvrjaev xov Iwarjip w [ivrjaxeuxtetaa Ttapfrevoç Mapiap. 
eyevvrjaev Irjaouv xov Xeyojievov Xptaxov. 

3. Syr. Curetonianus és néhány latin minusculus: 
Iaxwß Se eyevvrjaev xov Iwarjcp xouxov w (ivrjoxeu&etaa yjv 

Maptajx r] 7xap&evoç rj exexev Irjaouv xov Xptaxov. 
4. Syr. Sinaiticus görög fordítása pedig így hangzik: 

Iay.wß eyevvrjaev xov Iwcr/jcp Iwar(cp (8è) w ^vrjaxeu&etaa (ï]V) 
Maptajj, 7] nocp&evoç eyevvTjaev xov Irjaouv xov Xeyojievov 
Xptaxov. 

Mi sem természetesebb, mint hogy a rationalista protestánsok 
nagy lelkesedéssel kapták fel az egész vonalon az utolsó olvasási 
módot, mely első tekintetre mintha igazolná azt a felfogásukat, 
hogy Jézus természetes atyja József lett volna. ' 

Von Soden, hogy rationalista előítéletének tudományos színt 

kéziratot, amelyet Nitri völgyében egy kolostorban talált. Ma a British Museum 
birtokában van. Cureton adta ki először ; róla nevezték el Codex Curetonianus-
nak. Kb. az V. sz.-ból származik és töredékeket hoz az evangéliumokból. 

1 így : H. v. Soden : Die Schriften des N. T. 
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adhasson, Mt 1, 16 szövegének megállapításában nagyon is 
tudománytalanul kénytelen eljárni. 

Fő kritikai elve: ha a felállított három szövegcsalád közül 
kettő van egy ellen, a kettő szava dönt. Már pedig jelen esetben az 
összes görög kódexek (a legjobbak is a IV. sz.-ból : Bx), a legrégibb 
papyrus (P1) a III. sz.-ból, az összes fordítások, a Syr. Sin.-t le-
számítva, Jézus születésére vonatkozólag a hagyományos tant köz-
vetítik. Egyesegyedül csak egy IV. sz.-beli szír fordítás (Syr. Sin.) 
olvasása kétes értelmű. Es ez elég alap a rationalismus számára» 
hogy belőle az Istenanya szüzessége ellen érvet kovácsoljon. 

A fordítások történetének jutna most már az a szerep, hogy 
megállapítsa, miképen jutott a Syr. Sin. mai szövegéhez. Először 
is meg kellene nevezni a görög szövegalapot, melyből ez a for-
dítás készült. Azután a születési hely, idő, körülmények tekintetbe-
vételével meg kellene jelölni az okot is, miért olvassa a Syr. Sin. 
Mt 1, 16-ot a többi szövegtanutói eltérően? 

Akad kath. tudós is, aki a Syr. Sin. olvasását autentikusnak 
fogadja el.1 Ők eyevvrjaEv-en ( = héber: holid, arám: awled) tör-
vényes és nem természetes apaságot értenek.2 Újabban Baldi a 
textus receptus szövegének eredetiségét védi.3 Szerinte a Syr. Sin. 
és Cur. olvasását a Ferrar-csoport befolyásolta, mely minden-
nemű félreértés céljából xov dcvSpa-t $ p^areuMaa-val helyettesí-
tette. Cur. aztán több betoldással még nagyobb értelmi világos-
ságra törekedett; lyévvigaev helyébe Itevev-t helyezte. 

Ezzel szemben a Syr. Sin. a genealógiai célt tartotta fon-
tosnak ; meghagyta éfévvíjaev-t ; alanyává Tworj^-et tette ; de tör-
vényes apaságot értett. 

Egy hipotézis a sok közül, melynek helyes vagy helytelen 
voltát a szövegösszefüggések alaposabb megismerése fogja talán 
idővel kideríteni. 

W. Soltau : Die Geburtsgeschichte J. Christi. Leipzig. 1902. 12. o. 
W. Bousset : Kyrios Kristos. Qöttingen. 1921.2 269. o. 
E. Meyer : Ursprung und Anfänge des Christentums I. (Berlin 1921.) 62. o. 
J. Rhys : Shaken Creeds : The Virgin Birth doctrine. London. 1922. 85. o. 
F. C. Conybeare : Die Geburt Jesu nach Mt 1, 16 (Schweiz, theol. 

Zeitschr. 31.) 69—82. o. 
1 J. M. Heer : Die Stammbäume Jesu nach Matthäus und Lukas. (Bibl. 

Studien 15.) 1910, 1 - 2 . Freiburg. 155-191. o. 
N. Schlögl : Die hl. Schriften des N. Bundes. Wien, 1920. (Indexe !) 
2 J. M. Lagrange: Rev. Bibl. n. s. 8 (1911). 45. o. 
3 D. Baldi : L'infanzia del Salvatore. Roma. 1925. 53—54. o. 
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Tagadhatatlan azonban, hogy a bibliai szöveg megtisztí-
tásában a kritika már eddig is nem egy valódi sikert tud fel-
mutatni. Gondoljunk csak a Comma Joanneumra, mely annyi 
megvitatás után ma már egészen tudományos és tárgyilagos 
elbírálásban részesülhet. Ján. 1. 5, 8, mely hivatalos Vulgatánk-
ban így hangzik: et très sunt qui testimonium dicunt in coelo 
pater verbum et spiritus, megvan a Codex Toletanus-, Carensis-, 
Demidovianusban, továbbá Priscillianus-, Pseudo-Augustinus-, 
Fulgentius-, Cassiodorusnál és a Vulgata 34. 162. sz. Codex 
minusculusaiban. 

De hiányzik a Vulgata legjelentősebb szövegtanuinál, a 
családfőknél (Codex Amiatinus: VII—VIII. sz. Ottobianus VII. sz.)i 
és a neves Cod. Fuldensisben. Tehát nem olvasták «in veteri 
Vulgatae latina editione» és nem szól mellette az Egyház álta-
lános és megszakadás nélkül való hagyománya. Következéskép 
Vogelsszal együtt egészen jogosan kezelhetjük későbbi be-
toldásként. 

A Vulgata revíziójával megbízott bencések — mint emlí-
tettem — kb. 700 kódex tanúvallomását bírálják felül.2 

A nagy anyagot három családfőre sikerült visszavezetniök. 
(Codex Turonensis, Amiatinus, Ottobianus.3 A szöveg végső meg-
állapításánál ezeknek szava dönt. Lássunk egy példát! 

Gen 3, 15 közismert dogmatikus hely. Az Egyház hivatalos 
szövege: «.ipsa conteret caput tuum» tudományos beigazolást 
nyert. így olvasta és így fordította le sz. Jeromos. 

A héber Kin a régi írás szerint — ha pontozatlanul áll — 
ille-t is, meg illa-t is jelenthet. Nem csoda tehát a Vet. Lat. ipse-t, 
a LXX. pedig auxos-t fordít. Codex Turonensis és Amiatinus 
ipsa-t olvas az Ottobianusszal szemben. Két szavazat egy ellen. 
Quentin a kettőnek ad igazat Általánosságban nem egészen tudo-
mányos eljárás, amit ugyanis a görög szövegcsaládoknál említettem, 
az itt is áll. Nem a szavazatok száma dönt, hanem a kódex 
értéke. Jelen esetben azonban bevált a bencések elve. Olvasásuk 
helyességét maga sz. Jeromos igazolja, aki a Quaestiones hebraicae 
in Genesim c. értekezésében (389-ben) ugyan még ipse-t említ, 
de később a szöveget ismételten átjavítja (408 —10-ben és 

1 Quentin: La Vulgate. 17. o. 
2 Az Oktateuchus (Mózes 5 könyve, Józsue, Birák, Ruth) szövege annyira 

készen áll, hogy rövidesen sajtó alá kerülhessen. (Quentin : i. m. 23. o.) 
3 Quentin : i. m. 17. o. 
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410—14-ben) és ekkor ezt írja: «Iste est coluber tortuosus, qui 
decepit Evam in paradiso; quae (t. i. Eva), quia Dei praecepta 
destruxerat, propterea morsibus eius patuit et audivit a Domino : 
Tu observabis caput eius et ipse observabit tibi calcaneum.»1 

A szövegtörténet és bírálat alapvető munkájában kath. 
tudósok is ma már vezetőszerepet visznek. Az említett Húghoz és 
Scholzhoz méltó társként csatlakozik Vogels, aki 1920-ban először 
és 1922-ben másodszor adta ki az Újszövetségnek a mai napig 
a legjobb kritikai kézikönyvét, még pedig önálló kutatás alapján 
és teljes tudományos felkészültséggel. 

II. A szentírásbírálat második faja az irodalmi kritika, mely 
valamely mű keletkezését teszi vizsgálatának tárgyává. Meg-
állapítja, ki a szerzője. Az-e, kinek nevét a hagyomány említi, 
vagy talán más ? Egy írta-e, vagy esetleg többen dolgoztak rajta ? 
Egyszerre keletkezett-e a könyv, vagy hosszú, tán évszázados fej-
lődés eredménye-e? Iparkodik megnevezni a forrásokat, melyeket 
a szerző feldolgozott, vagy melyekből a mű lassanként össze-
állott. Megjelöli a célt, melynek az illető irat létrejöttét kö-
szönheti. 

A módszer lényegében analitikus. Az irodalmi bíráló első-
sorban szétszed, boncol; elemeire bontja a szentkönyv szövegét, 
kikutatja, hogy az egyes részek közt hol vannak és milyen ter-
mészetűek az érintkezési felületek. Majd más, főleg egykorú, 
szomszéd«* népek irodalmi alkotásaival állítja párhuzamba a 
Szentírás könyveit a feldolgozott anyag, nyelv és forma tekinte-
tében; keresi a rokonsági kötelékeket egyenes- és oldalágon és 
bár közismert a sok félreértés, mely időközben egy-egy elfogult 
tudós agyában megszületett, mindazonáltal az is tény, hogy épen 
e munka által a Szentírásnak nem egy lapja egészen új meg-
világításban áll előttünk. 

A hivő felfogásnak sem lehet kifogása e tudományos mód-
szer ellen. 

A Szentírás Isten és az ember együttes műve. Isten, mint 
causa principalis, felhasználja egy-egy könyv megírásában az 
embert mint causa instrumentalis-t. Az ember azonban ember 
marad a sugalmazás ellenére is és végességében a kapott isteni 
gondolatokat nem tudja máskép megrögzíteni és továbbítani, mint 
korlátolt emberi formák és módozatok közt. Felhasználhat a szent-

1 Quentin: i. m. 21. o. 
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író már létező, esetleg pogányoktól származó irodalmi alkotáso-
kat is és ezeket isteni segítséggel minden hamisságtól megtisz-
títva beleállíthatja magasztos céljai szolgálatába. Az alábbiakból 
kitűnik, hogy ez ma már tudományosan igazolt tétel. 

Az irodalmi bírálat körébe vág az az egykori heves küzde-
lem, melyet a szentírástudomány Bibel-Babel-harc néven ismer. 
Tengernyit írtak róla; felesleges sok szót szaporítanom. Friedrich 
Delitzsch megszédült Bábel feltárt emlékeitől és a meglepő ha-
sonlóságtól, mely a Genesis első lapjainak elbeszélései és a babi-
loni teremtéséposz, vízözön és egyéb ősi mitológiai feljegyzések 
közt fennáll. A problémát könnyedén oldja meg. Tétele: Bábel 
adott, a Biblia kapott. Bábelé az elsőség pálmája; a Biblia csak 
gyenge, színtelen másoló. Ma a komoly, elfogulatlan tudomány 
mást mond: A Biblia első lapjai a világ és az emberiség ős-
koráról történeteket jegyzett fel, amelyek valamikor az emberiség 
közös kincsei voltak és tisztábban maradtak ránk a Szentírásban, 
mint bármely más nép homályos, a politeizmustól át- és átitatott 
ősmondáiban. A prot. Sellin, az ószöv. szentírástudománynak egyik 
legnagyobb tekintélye korunkban, nemrég így ítélt Delitzsch 
módszere felett: «Über die naive Art,in der einst beispielsweise 
Fr. Delitzsch sich die Übernahme babylonischer Ideen seitens Israels 
vorstellte, ist die Forschung wohl allerseits hinausgekommen», i 

Nemkülönben szerény meggyőződésem, hogy Wellhausen -
nek még csak nem is olyan nagyon régen szent és sérthetetle-
neknek gondolt hipotézisei a Pentateuchus - bírálatban (legalább 
is a szabadelvű protestánsoknál) belátható időn belül a múlté 
lesznek. Aki a tanítványok legújabb munkásságát figyelemmel 
kiséri, lehetetlen, hogy észre ne vegye, miként térnek el lépésről-
lépésre a vezér jelölte iránytól. Miért? Mert az alapok inognak, 
amelyekre Wellhausen építeni akart. Épen a Kelet nyújtotta fel-
becsülhetetlen anyag, melyet a kritika éhes mohósággal törek-
szik magáévá tenni, adja a legerősebb lökéseket a felállított hipo-
tézis bálvány ledöntésére. A Szentírás első öt könyve — mon-
dotta egykor Wellhausen és iskolája — nem lehet Mózestől még 
lényeges alkotóelemeiben sem, még pedig azon egyszerű oknál 
fogva, mert azok a szellemi és erkölcsi magaslatok, az a törvény-
hozói bölcseség, az írásművészetnek ama kifejlett formája, mely 
a Pentateuchusban szemünk elé tárul, Kr. e. a II. évezred köze-
pén Palesztinában lehetetlen. 

1 Deutsche Litteraturzeitung. XLV. (1924.) 1884. h. 
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Mózes korának műveltségi viszonyait ma sokkal jobban 
ismerjük, mint Wellhausen ismerte. Az azóta talált Hammurabi-
kódex a Kr. e. II. évezred elejéről, az Amarna-levelek ugyanezen 
évezred közepéről, Ahiram, biblosi király, sírfelirata1 a XIII. szá-
zadból Kr. e., mely kb. három évvel ezelőtt lett ismeretessé, ékes-
szólóan hirdetik, mily magas fokon állhatott a műveltség a II. év-
ezredben Kr. e. nemcsak a szomszédos országokban, hanem ma-
gának a Bibliának a hazájában, Palesztinában is. (Az Amarna-
leveleket a fáráók vazallusai írták Kánaánból.) 

Hogy a szentírók miképen használtak és dolgoztak fel már 
létező pogány irodalmi termékeket, arra nézve a legelső világos és 
jellegzetes példát nyújtja aAmen-em-ope tana» a Kr. előtti I. év-
ezred elejéről; bölcs oktatásokat tartalmazó egiptomi irat, me-
lyet W. Budge fedezett fel és adott ki először 1923-ban. A hír-
neves egiptológus, Erman Adolf, a Porosz Tud. Akadémia ki-
adványaiban 1924-ben kimutatta a szembetűnő rokonságot, mely 
e könyv és Péld. 22, 17—24, 22 között fennáll.2 

Azt az utolsó évtizedben mindegyikünk elismerte — írja 
Sellin3 — hogy Izrael példabeszédei nagyon is egiptomi befo-
lyás alatt állottak. De, hogy e hatás annyira közvetlen legyen és 
oly meglepő okmányi beigazulást nyerjen, mint a jelen esetben, 
azt közülünk senki sem hitte volna. 

Ugyanez a Sellin azonban Ermannal szemben erősen hangsú-
lyozza, hogy a Péld. könyvének szerzője nem a gépies másoló 
szerepét vitte; nemcsak Jahve nevét helyettesítette be, ahol kel-
lett, az egiptomi istenség neve helyére, hanem a talált anyagot 
teljesen átgyúrta és úgy állította célja szolgálatába. 

E rendkívül érdekes és fontos felfedezés a Péld. egyes mon-
dásainak magyarázásában is világosságot hozott. Eddig pl. mit-
sem tudtak kezdeni az exegéták Péld. 22, 20-szal. 

Amen-em-ope intelmei megadják az értelmezés kulcsát. 
Helyesen ítél Erman, mikor figyelmessé tesz bennünket, hogy a 
rejtélyes nl©bó-on Dsöbü = 30, azaz Amen-em-ope művének 30 
fejezete értendő. E számot sem vette át értelmetlenül a szentíró. 
Nála is 22. 22-től 24, 32-ig 30 példabeszéd követi egymást.* 

1 Syria. V. (1924.) 135. o. 
2 Sitzb. d. Preuss. Ak. d. Wiss. XV—XVI. Berlin. 1924. 86-93. o. 
3 Deutsche Littz. 1924. 1325. h. 
4 Sellin: Deutsche Littz. 1328; és 1873, ahol Baudissin gróffal szemben 

a selasím fenti értelmezését fenntartja. 
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Amint az irodalmi kritikában az Ószövetségnek megvan a 
Pentateuchus kérdése, mely óriási irodalma mellett mind a mai 
napig nincs kielégítően megoldva, úgy az Újszövetségnek is van 
egy sarkalatos problémája, a szinoptikus kérdés, mely még meg-
nyugtató megfejtésre vár. 

Még mindig keressük a tudományosan megalapozott választ 
a kérdésre, miképen magyarázandó, hogy az első három evan-
gélium egyrészről olyan feltűnő rokonságot árul el, másrészt pe-
dig mind az anyag kiválasztásában, mind pedig elrendezésében 
oly lényegbevágó különbséget tud felmutatni. 

Az evangéliumok felboncolása, belső szerkezetük átkutatása 
magában — úgy hiszem — célhoz nem vezet. 

Ha a felmerülő nehézségek megoldása egyáltalában lehet-
séges, bizonyos, hogy az őskereszténység irodalmának, szokásai-
nak, egyházi szertartásának mélyebb és alaposabb megismerése 
fog bennünket közelebb vinni célunkhoz. 

Már most is mindig jobban és jobban kifejezésre jut a 
gondolat, hogy a kérdés megvilágításában nagy szerepet kell jut-
tatnunk az őskereszténység szóbeli katekézisének. Nagy a való-
színűség, hogy ennek elősegítésére már elég korán egységes 
szöveget állandósított az egyházi vezetőség, melyet írásba foglal-
tak és magukkal vittek a hithirdetők. 

Ez az apostoli katekizmus-féle hitoktatási segédkönyv lehe-
tett a mai szinoptikus evangéliumok közös forrása, melyből az 
evangélisták közül ki-ki kiválogatta az anyagot aszerint, amint 
célja érdekében jónak látta. A többi részt pedig, mely neki saját-
ságos anyaga, egyéb megbízható élőszóbeli vagy írásbeli forrás-
ból meríthette. 

III. A szentírásbírálat harmadik ága, a történeti kritika a 
Biblián kívül fennmaradt, de vele valamiképen összefüggő törté-
neti, ősrégészeti emlékeket vizsgálja meg és állítja párhuzamba 
a Szentírás történelmi, néprajzi, nyelvészeti, ősrégészeti feljegy-
zéseivel. E téren a Biblia valóságos diadalútját járja. Újabban 
csaknem minden évnek megvan a szenzációs felfedezése, mely a 
szentkönyvek adatainak helyessége mellett bizonyít. 

Nem szükséges részletesen foglalkoznom az ásatások régebbi 
és közismertebb eredményeivel. 

Fentebb említettem a mult század 80-as éveiben az egip-
tomi el-Amarná-ban talált ékiratos leveleket a Kr. e. II. évezred 
közepéről, melyeket Palesztina apró fejedelmei intéztek hűbér-
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urukhoz, IV. Amenophishoz, az «eretnek» Fáráóhoz. Nemcsak a 
zilált állapotokról értesítenek bennünket, melyek az izraelita hon-
foglaláskor Kánaánban uralkodtak, hanem — ami még érdeke-
sebb és értékesebb — a betörő törzsek között említik a habiri 
( = 'abirê = rqy)-kat is. 

Csak röviden említem az 1901—1902. év telén Susában 
talált dioritoszlopot Hammurabi, babiloni király, törvénykönyvé-
vel, mely a jogtudomány és a társadalmi berendezés aránylag 
magas fejlettségéről tesz tanúságot a II. évezred elején, Ábrahám 
korában és hazájában. 

Ma már Palesztina közvetlen közeléből, Föniciából, van egy 
sírfeliratunk a XIII. sz.-ból Kr. e.i Hiram biblosi király számára 
készítették. Mindmegannyi bizonyíték amellett, hogy nem a ködös 
mitológiai őskorban, hanem igenis történeti időben éltek az első 
szentírási könyvek szerzői. 

Elmellőzöm a Mesa-követ, a Sin-ahê-erba prizmát és a többi 
fontosabb, de már gyakran feldolgozott emlékeket és az Ószövet-
ségből még csak egy egészen újkeletű, igen fontos felfedezéssel 
kívánok egy kissé bővebben foglalkozni és ez a «Babilóniai 
Krónika», melyet 1923-ban adott ki és dolgozott fel először 
C. J. Gadd.2 

Érintkezése van 4 Kir. 23, 29 és 2 Krón. 35, 20-szal. E Krónika 
az asszir-babilóniai történelemben nemcsak egy jelentős dátumot 
helyesbít, hanem a VII. sz.-beli politikai viszonyokra is egészen 
új világot vet. 

Ninive, Assziria fővárosa, eszerint nem 606-ban esett el az 
újraéledő Babilóniával szemben, mint eddig hittük, hanem már 
hat évvel előbb : 612-ben. Ebben az esztendőben Nabopolasszar 
babilon király találkozik szövetségesével, a skytha (szittya) király-
Iyal Kyaxaresszal, hogy egyesült erővel törjenek Ninive ellen. El 
is foglalják. A főváros eleste után Assziria tovább is megtartja 
még függetlenségét. A király új székhelye Harran lesz. 

4 Kir. 23, 29 (2 Krón. 35, 20) szerint Nechó (ÍD?) fáráó 
«Assziria ellen» (-ïïèi5 by) vonul (608. Kr. e.). Joziás, Juda 
királya, fel akarja tartóztatni útjában, de Megiddónál vereséget 
szenved és maga is elesik. 

Jos. Fl. Antiqu. 10, 5, 1 : Nexáw 6 TÖK A L Y U N T Î I A V ßaatXeO? 

1 Syria V. (1924.) 135. o. Rev. Bibl. 1925. 113. o. 
2 C. J. Gadd : The Fall of Niniveh. The newly discovered babylonian 

Chronik. London. 1923. 
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êyeipaç axpaxià ÍTU XÓV Efçpàxïjèv YjXaae 7toxa|xóv MifjSouç raXspjawv 
xaî xoùç BaßuXamou; o'í XTJV 'Aaaupíwv xaxéXuaav á p / J J V . 

Josephus megegyezik a Krónikával abban, hogy szerinte is 
Babilónia ellen vonul Nechó; de mint Nabopolasszar szövet-
ségeseit nem a skythákat, hanem a médeket említi. 

A politikai helyzet tehát a következő : Nechó, mint Babilónia 
régi ellensége, a megalázott Assziria segítségére siet, hogy azt 
régi hatalmába visszasegítse. Annál is inkább vállalkozik erre, 
mert Asszíriában látja az északról betörő barbár hordák ellen a 
legbiztosabb védőfalat. Terve nem sikerül. Nebukadnessar Kar-
kemisnél megveri. 

Ha tehát — amint a Krónikából kitűnik — Nechó Babilon 
ellen vezet hadjáratot, akkor Joziás, ki a fáráónak ellene szegül, 
Babilon szövetségese és nem Asszíriáé, ahogy a tudomány eddig 
tanította.1 

A történeti kritika fényében az újszövetség is napról-napra 
új megvilágításban áll előttünk. 

a) Történeti adatok igazolódnak be; b) egyes szentírási 
helyek megértésénél a fogalmak helyesbülnek ; c) az időszámí-
tásban fixpontokra akadunk ; d) egészen új szempontokat és mérő-
eszközöket találunk, hogy a szentírók nyelvezetét és stílusát kellő-
képen értékelhessük. 

a) 1901-ben a Quirinus-kérdéssel kapcsolatban Schürernek 
még súlyos vádja van szent Lukács történeti adatainak hiteles-
sége ellen. 

A tudomány ugyanis profán forrásokból addig nem érte-
sült arról, hogy Quirinus már Kr. sz. előtt kormányozta volna 
Szíriát és csak arról az adóírásról tudott, mely Kr. u. 6—7-ben 
folyt le ugyanennek a Quirinusnak a helytartósága alatt. 

Schürer ezért gyanúba fogja a szentírót, hogy ezt az ese-
ményt tévesen Kr. születése évére helyezi. 

Sir W. Ramsay ezzel szemben védelmébe veszi szent Luká-
csot és a tisztán feltevésekre épített vádat az evangélium szerző-
jének történeti megbízhatósága ellen erélyesen visszautasítja.2 

Elve az, hogy csupán azért, mert egyéb történeti okmányok hall-
gatnak, nem szabad a szentíró állítását bizalmatlansággal fogad-
nunk. 

» Gadd : i. m. 13—16. o. 
2 Was born Christ in Bethlehem ? London. 1905.3 
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A hang, melyet Schürer Sir W. Ramsay ellen használ, 
egyenesen bántó. «Es kann darüber (t. i. hogy Ramsay a Quiri-
nusról szóló feljegyzésében szent Lukácsnak ad igazat) nur das-
selbe gesagt werden — írja — was oben bei der cohors Italica 
bemerkt werden musste.»1 Ott pedig a következő kitételt olvas-
suk: «Ramsay's Behauptung ist nur ein Beweiss für die Blind-
heit apologetischen Eifers».2 

Micsoda megnyugtató elégtétel lehetett ezek után Sir W. 
Ramsay számára, hogy 1912-ben Andersonnal együtt épen ő 
találta Antiochiában azt a megbecsülhetetlen értékű feliratot, mely 
P. Sulpicius Quirinust mint «duumvir»-t említi a pisidiai Antio-
chiában, tehát Szíriában. 

Tekintélyes szakemberek, mint Mommsen, Rohde, Dessau3  

igazat adtak Ramsaynak, ki immár bebizonyított történeti tény-
ként olvasta le e kőről, hogy Kr. e. 10—7 között Quirinusra volt 
bízva Sziria kormányzása. 

Az adóösszeírás a római birodalomban 14 éves ciklusokban 
ismétlődött.4 Ha visszafelé számlálunk, az utolsó történetileg be-
bizonyított ilynemű adóösszeírás Kr. u. 5—6-ban kezdődött. A leg-
közelebbi lenne Kr. e. 9—8-ban. Hogy ezt tényleg megtartot-
ták-e, arra nézve az evangéliumon kívül eddig más adatunk nincs. 
De a legnagyobb valószínűség mellette szól. Először is, mert a 
ciklus ezt az időt követeli (Kr. e. 9—8), másodszor meg azért, 
mert szent Lukács adatainak egy része máris tudományos iga-
zolást nyert; nincs okunk tehát kétségbevonni a másikat. Talán 
épen 9—8-ban kezdték meg a ciklusokat és akkor tényleg ez lett 
volna az àroypacpr) itpwxrj.s Megkezdhette Quirinus és folytathatta 
Sentius Saturninus;6 vagy mindketten lehettek legátusok egyidő-
ben. Quirinus volt harci dicsősége miatt (a homonadok ellen) 

1 G. d. Jüd. Volkes im Zeitalter J. Christi. I.4 (Leipzig. 1901.) 517. o. 
2 Schürer : G. J. V. I* 463. o., 53. jegyzet. 
3 Expositor 8, 4 (1912). 399., 405. o.,5. sz. Lásd ehhez: Sir W.Ramsay: 

•The Bearing of Recent Discovery on the Trustworthiness of the New Testa-
ment. London. 1915. 285. o. Plate I. és F. Bleckmann : Die erste syr. Statt-
halterschaft des P. S. Quirinus. Klio. 17. kötet, 1—2. füzet. Leipzig. 1920. 
104 és k. o. 

* O'Rourke: Verbum Domini. 1921. (I.) 206-211. o. 
s Lk. 2, 2. 
6 Tertullian : Adv. Marcionem IV, 49 ; «Census actos sub Augusto in 

Judaea per Sentium Saturninum». 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 1 4 
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a híresebb; S. Saturninus pedig a békésebb kormányzói teendő-
ket végezte. 

Nem kevésbbé gyanú alatt állott valamikor Jézus születése 
történetében az a mód is, mellyel szent Lukács szent Józsefnek 
és a Bold. Szűznek Betlehembe való vonulását okolja meg 
A római adóösszeírási eljárás nem ez volt — hangzott hosszú 
időn keresztül a racionalisták ajkáról. Profán okmányok mitsem 
tudnak arról, hogy az adóalanynak származási helyén kellett ada-
tait bemondania. A vádlók seregét elnémulásra kényszerítette egy 
papirusztekercs, mely nemrégen lett a tudomány közkincsévé.! 
Szövege: «Qaius Vibius, Egyptom praefectusa. Minthogy itt van 
már a családiház szerint történő adóösszeírás ideje (xfjç xax' ofxiaç 
ânoYpayfiç- Lk. 2, 3 : éTiopeúovto.... áxoypácpeafrai ;) (2, 4 : Stà TÓ 
eüvai aùxôv èj= oüxou xat uaxpía; AaueíS), elrendeljük, hogy mind-
azok, akik bármely okból kerületükön kívül (áub xöv vofiföv) 
tartózkodnak, haladéktalanul térjenek vissza hazájukba (elç xà 
iauxfi>v ècplaxta) és így az adóösszeírás megszokott rendjét (xíjv 
auvrjxb] o?xovo(j.íav xfjç àuofpa^ç) betartsák 1» Azok, akiknek szolgá-
latát Alexandria városa nem nélkülözheti, ott maradhatnak, de 
kötelesek egy meghatározott praefectus alae-nál tételeiket be-
vallani. 

Hogy az adóírásnál a személyes megjelenés kötelező volt, a 
Pap. Lond. II-ből is kiolvasható.2 

Egy másik példa. Ugyancsak szent Lukács említi (3, 1.) 
Lysaniast, Abilene tetrarcháját. 1911-ben R. Savignacnak a régi 
Abilától (ma: Sûk wâdi baradâ) kezébe jutott egy görög felirat 
szövege, melyből eddig csak töredékek voltak ismeretesek. A fel-
irat egy régi út mentén kőbe van vésve és benne Nymphaeos, 
Auuavíou xexpáp^ou àneXeù^epoç-a ( = szabadosa) dicsekszik el, 
hogy ennek az útnak a kiépítése az ő érdeme. 

Kétségtelen tehát, hogy létezett egy Lysanias nevű tetrarcha 
Abilenében és szent Lukács nem cseréli őt fel egy hasonló nevű 
királlyal, aki a történelem szerint Kr. e. 29. körül uralkodott 
Itureában.3 

b) 1909-ben Deissmann még ezt írja: «Die Steine, die uns 
die Amtsjahre der Prokuratoren Felix und Festus oder des Pro-

1 Pap. Loud. III. 904. (Kr. u. 109-ből.) L. Mitteis—U. Wilcken : Papyrus-
kunde. I. (Leipzig. 1912.) 202. sz. 235—236. o. 

7 Mitteis-Wilcken : Papyruskunde. I. 55. o. 
3 F. Bleckmann : Z. d. Deutsch. Palästinavereins. XXXVI. (1913.) 220. o. 

« • 
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konsuls Gallio genau bestimmen lassen..., sind bis jetzt nicht 
gefunden».' Két évre rá e kijelentést legalább részben helyes-
bítenie kellett, mert akkor már megvolt az a szürkésfehér mészkő 
(jelenleg a delphii múzeumban), melynek segítségével Gallio 
achajai prokonzulátusának és vele együtt szent Pál korinthusi 
tartózkodásának évét megállapíthatta.2 

A felirat 51 végén, vagy 52 januárjában készült.3 Benne 
Claudius császár jelenti Delphinek, hogy barátját, Galliot, nevezte 
ki Achaja prokonzulává (àvMuaxoç). Szent Pál tehát, ki Gallio 
megérkezése előtt már 18 hónapig működött Korinthusban, 50-ben 
érhetett ide és 51-ben távozhatott.4 

c) Lk. 22, 25: «Dixit autem (Jesus) eis (apostolis): Reges 
gentium dominantur eorum et qui potestatem habent super eos 
benefici (eùepyéxai) vocantur». Milyen eleven színben állhatott az 
apostolok szeme előtt e kijelentés értelme? Hisz' naponta lát-
hatták e megtisztelő címet a szíriai és föníciai érmeken, melyek 
abban a korban nagy mennyiségben voltak forgalomban Palesz-
tinában. Szép számmal van már belőlük a mi kezünk között is. s 

Jézus szavainak elhangzása után kb. 20 évvel Kos szigetén 
egy kőtáblára vésték (ma : Sarrara Jussüf kertje falán) : «xoO söspyé-
[TOU rSxepjxtvtou Sevoipôvxfoç] àviepwfreîaav x[«T] rcóXei.. .6 Deiss-
mann megjegyzi J nem volna nehéz vállalkozás hamarjában 100 
hasonló felírást összekeresni, oly általános volt a Krisztus Urunk 
említette szokás. 

1915-ben Ellis H. Minus egy tanulmányában többek közt 
két görögnyelvű pergamentet hozott nyilvánosságra.8 Mindkettő 
szerződés. Az elsőt 88-ban kötötték Kr. e. Kopanis párth faluban. 
Az adás-vevés tárgya egy szőlőparcellának átengedése örök áron. 
Az okmányt három tanú hitelesíti. (Lásd : Ján. 5, I. 7.) A szerző-

1 A. Deissmann : Licht vom Osten. Tübingen. 1909.3—4 3. o. 
2 A. Deissmann: Paulus. Tübingen. 1911. 159. és k. o. L. ehhez: D. 

Plooy : Die Chronologie van het Leven van Paulus. Leiden. 1918. 
3 Deissmann : Paulus. 170. o. 
4 Deissmann : Paulus. 174. o. L. Ap. Csel. 18, 12. és k. 
5 Journal international d'archéologie numismatique. IV. (1901) 203. o. 

és III. (1900) 148. o. Továbbá ugyanitt: VI. (1903) 291. o. 
6 Kiadta először: R. Herzog: Koische Forschungen und Funde. Leip-

zig. 1899. 65. és k. o. 
7 Licht vom Osten. Tübingen. 19235. 215. o. 
8 E. H. Minus: Parchments of the Parthian Period from Avroman in 

Kurdistan. (Journal of Hellenic Studies.) XXXV. (1915) 22-65. o. 
14* 
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dés szövegét ugyanazon az egy lapon kétszer írták le: felül és 
alul. A felső részt összetekerték és egy vagy több pecséttel le-
zárták. Az alsó rész nyitva maradt.1 így értjük meg végre Jel. 
5, 1-et, mely már annyi fejtörést okozott az értelmezőknek. 

A második szerződés Kr. e. 22—21-ben ugyané faluban ké-
szült. Tárgya: szőlő bérbeadása. (Mt. 21, 33—41, Mk. 12, 1 - 9 , 
Lk. 20, 9—16.) A Szentírás nyelvén bérbeadni = IxStSóvat. (Mt. 21, 
33, Mk. 12, 1, Lk. 20, 9.) A párth pergament ezt a műveletet 
StSóvat igével fejezi ki, mely az evangéliumokban is váltakozik 
sx8t8óvat-val. (Mt. 12, 9, Lk. 20, 16.) Bérletként a Szentírás sze-
rint a termésből le kell adni egy részt. (á.nb xwv xapuûv xoö 
àjATteXwvoç : Mk. 12, 2.) A párth szerződés készpénzt követel ter-
mészetbeniekkel együtt. (2 kotyle bort.) 

S így folytathatnók az érdekes párhuzamok sorozatát, hisz' 
napról-napra növekszik számuk. 

Még egy pár szót az evangélisták nyelvezetéről. 
d ) Ján. 1, 14: <îbç [iovoysvoOç napà mxrpbç nX-fjpr;ç (D TtÀrjprj) 

xàptxoç xat àÀTjfrstaç ; itXigprjç sokáig mint crux exegetarum szere-
pelt, míg végre a napfényre került papiruszok, cserepek (ostra-
kák), fatáblácskák megtanítottak bennünket, hogy egy a nép ajkán 
megmerevült, ragozhatatlanná vált szóval van dolgunk. Már Kr. e. 
1 6 0 - b a n 2 mint ilyen volt használatos. Augustus császár idejéből 
van egy fatáblácskánk e szöveggel : ëSwxa aüxíjj xà vaOAa rc X ^ p YJ Ç 
xat xàç SaTtâvaç 3 ( = a szállítási-) és tarfásdíjat a maga teljes egé-
szében megadtam neki). 

E részleges eredményeknél azonban jóval értékesebb az a 
tisztultabb felfogás, mellyel ma már az újszövetségi görög nyelvet, 
a xotvrj-t, meg tudjuk ítélni. A közelmúlt hozta meg itt is a változást. 

Néhány évvel ezelőtt még találkozott tudós, ki nem győzte 
eléggé elítélni e nyelvezet idegenszerűségét és túlságos sémi 
színezetét. A fővádlott szent János apostol volt, ki a kritikusok 
szerint nem görög, hanem sémi nyelvszellemben írta meg mun-
káit. Főérvük többek közt, hogy nála feltűnő gyakran szerepel a 
mellérendelés (napâxa^tçj a klasszikus alárendelés (öTióxa t̂?) helyett.4 

1 Minus : i. m. 47. o. 
2 L. Leydeni papyrus C. II. 14. (Papyri Qraeci M u s e i . . . Lugduni Batavi. 

Edidit C. Leemans. I. (1843) 118. o.) 
3 Revue Archéologique XXIX. (1875.) 233. és k. o. 
4 E. v. Dobschütz : Johanneische Studien. (Zeitschr. f. neut. Wiss. u. 

Kunde d. Morgl. VIII. (1907) 7. o.) 
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Ez a vád ma már anakronizmus. Oxyrhynchus, Fayum, 
Elephantine stb. azóta gazdag leletekkel ajándékoztak meg ben-
nünket papiruszok-, osztrakák- és fatáblácskákkal ; mindmeg-
annyi írásos emlék az egyszerű nép kezéből, melyek a hétköz-
napi, társadalmi, kereskedelmi érintkezés egyes kiemelkedőbb 
mozzanatait örökítik meg. Olvasásuk nagyon tanulságos. Betekin-
tést engednek hazájuk és koruk észrevétlenül lepergő, aprólékos 
eseményeibe, melyeket komoly irodalmi férfiak nem tartottak 
érdemeseknek a megörökítésre; visszatükröződik bennük a köz-
nép érzés- és gondolkodásvilága; megjelenik a nép fia a terhes 
hétköznap gondjaival üzlete, munkatere közepette; egyszóval: 
általuk megelevenedik az egész kor és tér, melyben az Újszövet-
ség iratai is napvilágot láttak. 

Nyelvészeti szempontból pedig kioktatnak bennünket, hogy 
a közbeszéd, a nép nyelve kifejezésmódjában, szó- és mondat-
fűzéseiben gyakran nagyon is eltér a tudomány és irodalom 
továbbfejlesztett nyelvétől. A legkevésbbé szabad azonban a nép-
nyelvet ezért idegenszerűnek mondanunk. E rövid, néhány soros 
feljegyzések szerzőit semmiképen sem sorolhatjuk a szemiták 
közé, pedig elég sűrűen fejezik ki gondolataikat mellérendelt 
mondatokkal. A mondatfűzésnek ez a faja ugyanis a közbeszéd 
természetesebb, eredetibb alakja és mint ilyen állandóan él a nép 
nyelvén; sőt az irodalomban is kifejezésre jut oly íróknál, akik 
népiességre törekednek. A mellérendelés a klasszikus görög világ-
ban is az egyszerű nép közkincse volt. Hogy eddig oly keveset 
tudtunk róla, annak az az oka, hogy végtelen kevés írásbeli em-
lék maradt ránk e korból a köznép életéből.i 

* * * 

A modern kor büszkén vallja sajátjának azt a «vívmányát.», 
hogy mindent a kritika szemüvegén keresztül vizsgál. Nincs 
igaza, legalább a szentírástudomány keretében nincs. Igaz, mintha 
századokon keresztül szunnyadt volna a bíráló ész rostáló mun-
kája ; de nem így a ker. ókorban. A problémák nem megvetendő 
része, melyekkel a kritika ma is küzködik, az első ker. századok 
kiemelkedő hittudósai előtt sem volt ismeretlen. Az persze a 
dolog természetéből következik, hogy ma az irodalmi és törté-

1 Deissmann : Licht vom Osten.5 105. o. K. Brugmann : Griechische 
Grammatik.3 (Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. II. I.3 (München. 
1900.) 555. és k. o.) 
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neti kritika oly szempontokat állíthat és oly eredményeket mu-
tathat fel, amelyek a szentatyák idejében még egyszerűen lehe-
tetlenek voltak. Hiszen — hogy csak egyet említsek — csaknem 
teljesen hiányzott nekik a már feldolgozott, vagy még feldolgo-
zásra váró anyaghalmaz, mely a jelenkor kutatójának rendelkezé-
sére áll. 

A szövegkritika nehéz kérdései azonban, melyek mind a 
mai napig várják a végleges megoldást, már a III. században 
zaklatják a lángeszű Origines lelkét. Egész iskolát alapít, hogy 
súlyos feladatában segítő munkatársakat neveljen. Hogy a szö-
vegolvasás tekintetében a zsidók és keresztények közt folytatott 
heves vitákat elnémítsa, egységes görög szöveggel kívánta meg-
ajándékozni Egyházát.1 És nem csekély vesztesége a modern 
kritika számára, hogy alapos tudományos felkészültséggel össze-
állított szövegbírálati műve, Hexaplaja, csak hiányos töredékek-
ben maradt meg az utókornak. 

Hasonlókép nagyon jól ismerte szent Jeromos is az egy-
öntetű szentírási szöveg hiányának káros oldalait. «Alexandria 
et Aegyptus in LXX. suis Hesychium laudat auctorem — írja 
bevezető szavaiban a Paral.-hoz — Constantinopolis usque An-
tiochiam Luciani exemplaria probat ; mediae inter has provinciáé 
Palaestinos codices legunt, quos ab Origine elaboratos Eusebius 
et Pamphilus vulgaverunt.» Ezért, mielőtt nagy feladatába, szent-
írásfordításába, belekezd, gondos szövegösszehasonlításokat végez 
és eltérő olvasásnál a helyesebbet törekszik megtalálni. 

Nagynevű kortársa, szent Ágoston, pedig a bibliamagyarázó 
első kötelességévé teszi a kódexjavítást. «Plurimum hic quoque 
iuvat — írja2 — interpretum numerositas collatis codicibus in-
specta atque discussa ; tantum absit falsitas : nam codicibus emen-
dandis primitus debet invigilare solertia eorum, qui Scripturas 
divinas nosse desiderant, ut emendatis non emendati cédant.» 

Elveit a gyakorlatba is átülteti; pl. mikor Mt. 26, 9-et fej-
tegeti. Kódexének szövege ez: «Tune impletum est, quod dictum 
est per Jeremiam prophetam dicentem: et acceperunt triginta 
argenteos...» A kritika iskolájában kiélesedett tekintetének feltű-
nik, hogy Jeremiásnál ezt az idézetet hiába keresi. Itt a probléma. 
Szent Ágoston nem riad vissza megfejtésétől. Aki ezért a szent-

1 Ep. ad. Afr. 5. (M. P. G. XI. 60. és k.); In Mt. 15, 14. (M. P. G. XIII. 
1923.) 

2 De doctrina christ. II. 21. (M. P. L. XXXIV. 46.) 
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író szavainak hitelességét akarná kétségbevonni — mondja — 
tudja meg: Non omnes codices Evangeliorum habere, quod per 
Jeremiam dictum sit, sed tantummodo per prophetam. Possumus 
ergo dicere his potius codicibus esse credendum, qui Jeremiae 
nomen non habent; dictum est enim hoc per prophetam, sed 
per Zachariam; 1 unde putatur codices esse mendosos, qui habent 
nomen Jeremiae».2 Amint e példákból kitűnik: Origines, szent 
Jeromos és szent Ágoston vezetése mellett az ősker. Egyház 
hittudósai szövegkritikát végeztek. Ugyanennek az Egyháznak 
csak egy kívánsága lehet és pedig az, hogy a keresztény hőskor 
íróinak késői utódai a tudománynak talán bőségesebb eszközei-
vel felszerelve, de hasonló szorgalommal, hűséges lelkesedéssel 
és ami a fő, gyermeki alázatossággal lássanak hozzá a szentírás-
értelmezés terén felmerülő vitás kérdések megoldásához; termé-
szetesen mindig a kor szellemi magaslatán és a Krisztus alapí-
totta csalatkozhatatlan Egyház tanítótekintélyének irányítása mellett. 

Pécs. Dr. Iványi János. 

A T E R E M T E T T VILÁG IDŐBELI K E Z D E T É N E K 
METAFIZIKAI KÉRDÉSE. 

Akik a világ kezdetét nyilvánvalóan bebizonyíthatónak állítják vagy bizalom-
mal hivatkoznak az úgynevezett entrópia törvényre. 

(Harmadik, befejező közlemény.) 

Az 1791. francia forradalomban kivégzett Lavoisier az anyag 
r \ állandóságának, megmaradásának (constantia virium) elvét 
állította fel, amely szerint a világmindenség anyaga sem nem 
szaporodik, sem nem fogy. Később Helmholtz az erő, az energia 
megmaradásának elvét mondta ki, amely szerint a világ összes 
ereje egy és ugyanaz, úgy hogy az anyag állandósága sem 
keletkezés, sem elenyészés által nem változik. E két törvényhez 
az erők egyenlő értéke (aequivalentia virium) járul, amely szerint 
bármely anyagi erő kölcsönösen átalakulhat bármely más anyagi 
erővé. A tömegmozgás hővé, a hő tömegmozgássá, a villamos-
ság hővé és viszont, a nehézkedési erő tömegmozgássá, a villa-
mosság vegyi bomlássá stb. 

1 Zach. 11, 12—13. 
2 De cons, evangelistarum. III. 7. (M. P. L. XXXIV. 1174—1175.) 
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Ezekhez járul az entrópia-törvény, amely a világmindenség 
irányát jelöli. Bármely erőalak átalakulhat egy másik erőalakká, 
de nem egyforma könnyűséggel és gyakorisággal; a hő leg-
könnyebben áll elő az összes többi erőalakokból, míg a hő 
nehezebben, ennélfogva ritkábban és kisebb mértékben alakul át 
egyéb erőalakká. Ebből következik, hogy lassan minden erőalak 
hővé fog átalakulni. De a nagyobb hőfokú test a kisebb hőfokú 
testnek érintkezés útján hőtöbbletét átadja és a két test egyenlő 
hőfokú lesz. S ez így megy tovább a világegyetemben, míg végre 
minden hőkülönbség kiegyenlítődik. 

Már a francia Sadi Carnot (1824) megállapította, hogy a hő 
bizonyos része végezhet mozgást. Később (1850) Clausius és 
Thomson felállították azt a törvényt, hogy általában minden 
más erőnél a hő legkönnyebben keletkezik s amely erő hővé 
alakult át, az lehetőleg megmarad hőállapotban s ha másfokú 
hőtömeg közé jut, szétárad (dissipatio energiae). 

Mindazon hőmennyiség, amely más erőkből alakult, a többi 
erőre nézve elveszett, mert a hőmennyiség visszafordítható ugyan 
tömegmozgásra, de más erő felhasználásával. E törvényt entrópia-
törvényének nevezik, az évxpércü) átalakulok szó után, amennyiben 
az erők hővé alakulnak át, az átalakult hőerő entrópia. Viszont 
ektropiának (exxpá-w = leszármaztatok) pedig azon erőmennyisé-
get nevezzük, amely még nem alakult át hővé. E törvényt még 
munkaerő elértéktelenedésének (degradatio energiae) is hívjuk. 
Az entrópia-törvény következtében a világmindenség ektropiája 
folyton csökken, entrópiája ellenben folyton nő, maximumra tör, 
a világ tehát bizonyos vég felé törekszik. Eddig a természet-
tudósok. 

Egyes bölcselők és hitvédők ezen törvényre támaszkodva 
így okoskodnak. Az entrópia-törvény értelmében a világrendszer 
mai rendszere, mozgási berendezettsége vége felé közeledik, a 
világnak vége lesz egyszer. Ámde, ha vége lesz, kezdete is volt.1 

1 Főbb irod. forr. : Dressel Lud. : Das Gottesbeweis auf Grund der 
Entropiegesetzes. Stimm, a. Maria-Laach. Jahrg. 1909.; Gutberiet C. : Lehrb. 
d. Apologetik. I. ; Hasért C. : Antworten auf d. Fragen : Woher die W e l t . . . 
7. Auf. — Isenkrahe K- : Energie, Entropie . . . Hontheim Theodiceae. Dr. Kiss 
J. : Isten megismerése a látható világból. — Konrád A. : Entropie, Welt-
anfang Gott (Graz 912); de Munnynck: La couserv. de l 'Energie.. . (Rev. 
Thom. 1897.) Hedde : Les deux principes de la thermodynamique (Rev. Thonu 
1905.) stb. 
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Ámde az entrópia-törvény csak az élettelen tárgyakra vonat-
kozik, az élőket figyelmen kívül hagyja, már pedig ezek is a 
világmindenséghez tartoznak. Az entrópia-törvényt az egész világ-
egyetemre kiterjesztik. Itt pedig sok nehézség merül fel. Az 
entrópia-törvény csak akkor általános érvényű, ha a létező világ 
egy zárt világ, amelyre semmi sem hathat. De ki bizonyítja be, 
hogy a világegyetem zárt egység? Vájjon a természettudósok 
látcsövei eljutottak a világ szélére, az utolsó csillaghoz, amelyen 
kívül a nagy semmi (nihilum, non esse) következik ? Vájjon teljes 
biztossággal ismerik a világegyetem minden egyes csillagát, csil-
lagrendszerét, naprendszerét? Ezen és hasonló kérdésekre a jelen-
legi természettudomány nem adhat feleletet, mert senki sem 
állíthatja tökéletes biztossággal, hogy az egész világmindenséget 
pontosan ismeri, hogy tudományos kutatásával eljutott a világ 
szélére is. 

De föltéve, hogy általános érvényű az entrópia-törvény, még 
mindig nem bizonyítja a világ kezdetét. Mert, ha az igaz, hogy 
a világmindenségnek vége lesz, azaz, ha minden hővé alakul, 
megszűnik a mozgás a világban, megáll a mai berendezettség és 
ekkor eljutottunk a világ végére ? Egyáltalában nem ! Csak annyit 
mond, hogy a mai berendezettség megszűnt, egy nagy törvény 
véget ért s több semmi egyebet. De ha csak ennyit mond, ez 
szent Tamás ötödik metafizikai útja: a világegyetemben törvények 
vannak, rend uralkodik, tehát kell lennie egy értelmes kormányzó-
nak is, ez az Isten. Az entrópia-törvény tehát egy része az ötödik 
metafizikai érvnek, ennek egyik kimutatása a fizikai téren — föl-
téve, hogy a törvény biztos. — De nem jutottunk el a világ 
végére, hanem csak egy törvény végére. S egy törvény meg-
szűnése még nem a törvény alá vetett dolog vége, hasonlóképen 
egy törvény kezdete még nem okvetlenül a törvény kötelező 
ereje alá vetett dolog kezdete. Az entrópia csak annyit mond-
hat, hogy egy törvény érvényessége meg fog szűnni s többet 
semmit. Hiszen a természettudósok állítják az entrópiával kap-
csolatban, hogy az anyagi erők állandók. Ennélfogva, ha minden 
erő hővé alakul, még mindig nem szűnt meg, tehát tulajdon-
képen nincs vége. S viszont, ha kezdődött az entrópia-törvény, 
ez még nem a világegyetem kezdete, mert mielőtt az entrópia 
érvénybe léphetett volna, kellett lennie valaminek, azaz először 
teremteni kellett a világot, létrehozni az okozottat, s miután ez 
meg volt, kezdődhetett a mozgás, átalakulás stb. S midőn a világ 
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kezdetéről szó van, mindig az okozott létrejöttét, teremtését kell 
szem előtt tartani, nem pedig egy törvény létezését. 

Ilymódon az entrópia sem bizonyítja magának a teremt-
ménynek kezdetét. 

4. A világ örökkévalóságát sem lehet döntően bebizo-
nyítani. 

A világ örökkévalóságát kétféleképen lehet felfogni: vagy 
úgy, hogy a világ teremtés nélkül öröktől fogva van, vagy pedig 
úgy» hogy jóllehet semmiből lett, mégis örökkévalóságát be lehet 
bizonyítani. Mind a két felfogás, úgy hittanilag, mint bölcseletileg 
téves ; mivel hisszük, hogy a világ semmiből teremtetett és hogy 
kezdődött; bölcseletileg be tudjuk bizonyítani, hogy semmiből 
teremtetett és hogy nem kell öröknek lennie, i 

A világ teremtését bizonyítja annak esetleges volta. Hogy 
pedig nem örök, azt következőkép bizonyítjuk. Annak szükséges-
ségét, hogy valamely teremtmény vagy az egész világ öröktől 
fogva legyen, vagy: önmagától bírja vagy mástól (Istentől). De 
önmagától nem, mivel, amint minden lény részesült lény (ens 
ab alio), úgy az öröktőlvalóság szükségessége is mástól van, 
t. i. Istentől. A teremtmény azonban és a világ nem lehet az 
Isten szükségszerű okozata, mivel Isten az egész világot nem 
szükségszerűségből hozta létre, hanem föltétlen szabad akaratának 
a szüleménye. Nem bizonyíthatjuk tehát, hogy a világnak kellett 
lennie s így létezése sem szükségszerű, hanem szabad.2 

Ezek után lássuk azon érveket, amelyeket a világ örökkévaló-
sága mellett felhoznak. Az érvek két csoportra oszthatók, egyesek 

* a természetből indulnak ki, mások Istent veszik kiindulási pontul. 

I. A teremtmények természetéből alkotott érvek. 
1. Ami kezdődött, mielőtt lett volna, lehetséges volt. Ha 

tehát a világ lenni kezdett, mielőtt létezett volna, lehetséges volt. 
Ez a lehetséges az anyag. Ha tehát a világ kezdődött, előtte 
létezett az anyag. Az anyag azonban alak nélkül nem lehetséges, 
a kettő pedig együttvéve alkotja a világot. Tehát a világ őrök.3 

» De Aeternitate m u n d i . . . Opusc. S. Thom. 5 II. C. O. 31. 
3 S. Theol. I. qu. 46. a. 1. arg. 1. — II. C. Q. 34. arg. 3. — II. Sent, 

d. 1. qu. 1. a. 5. arg. 1. — De Pot. qu. 3. a. 17. arg. 10. — Quide II. c. 14, 
115. c. 
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2. Minden, amiben megvan a képesség arra, hogy mindig 
legyen, mindig létezik. Ámde a szükségesben megvan a képesség 
arra, hogy mindig legyen, tehát a szükséges mindig létezik, tehát 
nincs kezdete. Ámde a világban sok szükséges dolog van. Tehát 
a világ kezdetlen. 1 

3. Minden, ami nem lett, kezdet nélküli. Az anyag azon-
ban és az ég nem lettek Aristoteles szerint. S így az anyag és 
az ég kezdetlenek, öröktől fogva vannak.2 

4. Semmi sem kezd újból mozogni, ha csak azáltal nem 
hogy a mozgató vagy mozgó helyzete az előbbihez viszonyítva 
megváltozott. De ami máskép van, mint előbb volt, az mozog. 
Tehát minden újból kezdődő mozgás előtt volt mozgás. Tehát a 
mozgás mindig volt. De mozgó is volt mindig, mivel mozgás, 
mozgó nélkül nincs. Ami pedig mozog, az a világ, a világ tehát 
mindig volt.3 

5. Ami mindig a kezdetén és a végén van, az se nem kez-
dődhetik, se nem végződhetik, mivel ami kezdődik, nincs saját 
végén, ami pedig végződik, nincs saját kezdetén. De az idő 
mindig saját (létének) elején és végén van, mivel az idő a 
jelen, a most, ami pedig a mult vége s a jövő kezdete. Szem 
előtt tartva az idő meghatározását: a mozgás mértéke az előbbi 
és az utóbbi szerint (numerus motus secundum prius et poste-
rius). Ami elmúlt, az már nincs, ami lesz, az még nincs, az idő 
a jelen, a most: a mult és a jövő közt lévő határ (pillanat). Az 
idő tehát sohasem kezdődhetik, sem meg nem szünhetik s az 
idővel együtt a mozgás is, amelynek a mértéke.4 

A felhozott érveken kívül vannak még más érvek is, de 
ezeket helyszűke miatt mellőzzük. Az érvek ilyen alakban nagyobb-
részt már Maimonidesnél megvannak, aki «A tévelygők útmuta-
tója, vezetője» című munkában ilyen alakban állította össze és 
alkalmazta a peripotetikusok művei után. 

1 S. Theol. I. qu. 46. a. 1. arg. 2. — II. C. Q. 33. arg. 1. 2. — De 
Pot. arg. 2. 3. S. II. d. 1. qu. 1. a. 5. arg. 2. 3. Maimonides : Quide II. c. 
14. 117. o. 

2 S. Th. I. qu. 46. a. 1. arg. 3. — S. II. d. 1. u. o. arg. 3 — De Pot. 
arg. 3. — Arist. Phys. I. c. 9. De coelo I. c. 12. — Quide c. 14. 115. 

3 S. Th. I. qu. 46. a. 1. arg. 5. — II. C. O. 33. arg. 3. 4., Pot. u. o. 
arg. 12. II. S. — arg. 8. 9., Arist. Phys. VIII. c. 1. — Quide II. c. 14. c. 115. o. 

* S. Theol. I. 46. a. 1. arg. 7. — II. C. O. c. 33. arg. 6. — De Pot-
u. o. arg. 15. 16. II. Sent. d. 1. arg. 5. 6. — Arist. Phys. VIII. c. 1. — 
Quide II. c. 14. 115. o. 
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A világ örökkévalósága mellett felhozott érvek minden 
nagyobb nehézség nélkül megcáfolhatok. A bölcselőknél ezen 
elv uralkodott, semmiből semmi sem lesz, továbbá a teremtést 
olymódon fogták fel, mint a világon végbemenő keletkezések 
lefolyását, ilymódon gondolták az első anyag keletkezését, az 
égnek a föld anyagától különböző nem keletkezett anyagot tulaj-
donítottak, minden természetes mozgást egy másik mozgás elő-
zött meg: mindezekből az anyag, az idő, a mozgás stb. örökké-
valóságára következtettek. Ámde ez az előföltételekből még nem 
következik, mivel a világ létrehozása, teremtése minden mozgás 
nélkül, minden előlétező anyag fölvevése nélkül, pillanatnyilag 
jött létre. S ezt nemcsak a hit világítófénye mellett láthatjuk, 
hanem a gondolkozó ész is bizonyítja.1 

Továbbá maga Aristoteles — a legelső mester e téren — 
sem tulajdonít döntő tulajdonságot a felhozott érveknek. A Phys. 
és a de Coelo című művében véleményét szembeállítja Empe-
dokles, Anaxagoras, Plató nézeteivel. S maga mondja, hogy van-
nak problémák, amelyekről biztos adataink nincsenek s ezek közt 
van a világ örökkévalóságának a kérdése is.2 

Ügyesen jegyzi meg szent Tamás Maimonides után, hogy 
ha egy gyermeket egy szigeten felnevelünk, aki semmit sem tud, 
hogy hol születik a gyermek, ha ezt később megmondják neki, 
nem fogja elhinni.3 

//. Isten szempontjából a világ örökkévalósága mellett felhozott 
érvek. 

1. Isten vagy szabadakarattal cselekszik vagy természetszük-
ségszerűségből. Ha ez utóbbiból, minthogy az ilyenek egy meg-
határozottra irányulnak, szükséges, hogy ettől mindig ugyanaz 
legyen; ismét, ha a világ általa teremtve lett, a világnak öröknek 
kell lennie. Ha pedig szabadakaratból cselekszik, egyetlen akarat 
sem kezd el újból valamit cselekedni, ha csak az akaratot nem 
indította erre valami, az akaratindító pedig cselekszik vagy mivel 
előbb az indításban akadályozva volt vagy pedig csak most indít 
és nem előbb. Minthogy tehát Isten akarata mozdulatlanul, min-

1 L. az érvek megoldását a megfelelő helyeken. 
2 S. Theol. I. qu. 46. a. 1. corp. — II. S. u. o. a. 5. sol. — Arist. 

Phys. VIII. 1. De Coelo I. 10. Top. I. 9. — Maimonides Quide II. c. 15. 121. 
3 Quide VI. c. 17. 131. — II. Sent. u. o. a. s. sol. 



A T E R E M T E T T VILÁG METAFIZIKAI KÉRDÉSE 
20\ 

dig ugyanaz marad, újból nem kezd el cselekedni, a világ tehát 
öröktől fogva van.i 

2. Isten megelőzi a világot vagy csak természetileg, vagy 
tartalmilag is. Ha csak természetileg, minthogy Isten örök, a 
világnak is öröknek kell lennie. Ha azonban tartalmilag is, mint-
hogy «előbb» és «utóbb» időt alkotnak, a világ létezése előtt 
volt idő, ami lehetetlen. Tehát.2 

3. Az elégséges okot föltéve föl kell venni az okozatot is. 
Mert az olyan ok, amelyet nem követ okozata, elégtelen ok, 
amely kiegészítőre szorul, hogy cselekvési képességet nyerjen. De 
Isten a világ elégséges oka, még pedig végtelen jóságánál fogva 
céloka, bölcseségénél fogva mintaoka, hatalmánál fogva pedig 
létesítőoka. Minthogy az Isten öröktől fogva van, a világnak is 
öröktől fogva kell lennie. 3 

E három érv már Maimonidesnél is föltalálható; aki eze-
ket a peripotetikusoktól vette át. Ezek sem döntő érvek a világ 
örökkévalósága mellett. Mivel Isten a világot nem kényszerűség-
ből, hanem szabad akaratából kifolyólag hozta létre. Ami az első 
nehézséget illeti, Isten öröktől fogva a világ létrehozó oka, de 
ebből nem szükséges, hogy a világ öröktől fogva legyen, hanem 
ez akkor jött létre, amikor Istennek tetszett. Ami a második ellen-
vetést illeti, már láttuk fent. A harmadikra ugyanazt mondhatjuk, 
mint az elsőre. Egyetlen egy érv sem döntő. 

* 

Röviden összefoglalva az egészet szent Tamás tanítása alap-
ján a következőket állapíthatjuk. A világ kezdete, Isten léte meg-
győzően (demonstratíve) metafizikai kérdés. Metaphisice azonban 
a kérdés így oldható meg: 1. Isten létének bizonyítása független 
a világ kezdetétől. 2. A világ teremtése hittétel és bizonyítható. 
3. Sem a világ időbeli kezdetét, sem örökkévalóságát nem lehet 
bizonyítani, hogy valóban kezdődött ez hittétel. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 

} S. II. u. o. arg. 12. — S. Th. I. 46. a. 1. arg. 6. - II. C. G. II. 32 
arg. 1 4. — De Pot. qu. 3. a. 17. arg. 13. 

2 S. Th. u. o. arg. 8. De Pot. u. o. arg. 20. S. II. u. o. arg. 7. 
3 S. Theol. u. o. arg. 9. — arg. 10.— II. C. G. 32. arg. 2. 3. — De Pot. 

arg. 19, 22, 26. — II. Sent. u. o. arg. 11, 14. — Quide II. c. 14. 118—119. 
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AZ EMBERI ÉSZ K Ü Z D E L M E A PARÁNYI 
ÉLŐLÉNYEKKEL. 

(Harmadik, befejező közlemény.) 

AZ ULTRAMIKROSZKÓPI élőlények természetének titokzatossága 
L miatt érthető, hogy rendszertani helyüket biztosan meg-

határozni eddig nem sikerült. Sőt Andriewsky, Mrowka és San-
giorgi kísérleteik eredményeire hivatkozva, a veszettség és a 
tyúkpestis szűrhető okozóját kolloidális anyagoknak (globulin) 
mondják. 

Az eddig említett tényekből is kitűnik, hogy a céltudatos 
fajlagos gyógyászat (specificus therapia) fejlődése a baktériumok 
felfedezésével kezdődött. A mérges anyagokat termelő toxinok 
tanulmányozása által megalapozták az immunitástant. 

Ismeretes, hogy az ember némely bajok ellen mintegy 
ösztönszerűen tudott megfelelő gyógyszert alkalmazni. így pl. a 
malária-plasmodiumok elleni specifikus gyógyszert: a chinint és 
az arzént századok óta ismerik és már a malária kórokozójának 
felfedezése előtt sikerrel alkalmazták. De az emberi ész legszebb 
és leghasznosabb diadalai a céltudatos gyógyításban az immuni-
zálás és a serológia terén nyilvánult. Pasteur és Koch úttörő 
munkáját folytató tudósok serológiai búvárkodásukkal igyekeztek 
behatolni a sejtélet legrejtettebb titkaiba; munkájuk eredménye 
termékenyítőleg hatott az orvosi gondolkodásra is. Prophilaktikus 
és therapeutikus módszerekkel oly nagy eredményeket értek el, 
hogy ma már nem ábránd az a vélekedés, hogy eljő az idő, 
mikor specifikus gyógyítások által : az eddig ismert fertőző 
betegségek elvesztik veszedelmes jellegüket. Érthető, hogy a 
nagy tandíjat itt le kell róni munkában, életfeláldozásban és 
téves utakon való bolyongással egyaránt. 

A toxinok tanulmányozása által megalkotott immunitástan 
művelői észlelték, hogy immun állatok vérsavójában levő sajátos 
anyagok a beoltott toxinok ellenanyagjai. Az antitoxinos immun-
savót gyógyszerként alkalmazva, megkezdődött a specifikus passzív 
immunizálás, vagyis szérum-kezelés. A serológia fejlődésútját 
azonban bonyodalmassâ^tette az a felfedezés, hogy a baktériumok-
nak csak egyik csoportja termel toxint, mely antigén gyanánt 
alkalmazható az antitoxikus immunitás elérésére. Fodor és Nuttal 
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kimutatták, hogy a normális vér bizonyos baktériumokat képes 
feloldani. Megfigyelték, hogy a szervezet sikerrel védekezhet a 
toxikus anyagokat nem termelő káros mikrobák ellen, az ilyen 
baktériumoknak antigénül való felhasználásakor az immunizált 
szervezetben nem antitoxinok, hanem bakterolysinek (oldók) lép-
nek fel és a káros baktériumokat feloldva pusztítják. Miként az 
antitoxinok, úgy a bakterolysinek is a vérsavóban kimutathatók, 
így lehetségessé vált a bakteriolitikus passzív immunizálás is, mint 
a specifikus kezelés másik alakja. 

A passzív immunizálást csakhamar követte az aktív. Sőt 
sikerrel járt az a törekvés is, hogy a fertőzés létrejöttét védő-
oltással megakadályozzák; így a prophylaxis az orvostudomány 
legszebb sikereit mondhatja magáénak.1 

Példa okáért felemlíthetjük azt a nagyszerű küzdelmet, melyet 
az újabb tudomány a vérbajt okozó parányi spirochaeta paliida 
nevű baktérium ellen indított a földkerekség minden kultúr-
helyén. A berlini Gesundheitsamt laboratóriumban Uhlenhut, a 
párisi Pasteur-intézetben Laveran és Mesnil, a frankfurti Speyer-
Hausban Ehrlich, a liverpooli tropushygieniai-intézetben Lingard 
vezették a parányi gyilkosok elleni nagy küzdelmet A chemo-
therapiának rengeteg gyógyszerét kipróbálták a lues ellen. Ehrlich 
és Hata több mint 900 preparátumot, Ehrlich utóda Kplle eddig 
közel 3000-et dolgozott fel. Sok kísérletezés árán győződtek meg 
arról, hogy a lues ellen az egyszerű arzénessav túlságosan mér-
gező, ezért komplex arzénvegyületeket kellett kieszelni, melyek 
kevésbbé mérgezők s ezért célravezetők. Eme kutató úton 1902-ben 
eljutottak az atoxyl-hoz, utóbb az arsacetinen és sok egyéb szeren 
át 1910-ben elkészült a salvarsan. Ehrlich ugyanis felismerte, 

1 A szérumdiagnosztikának nemcsak a gyógyászatban, hanem társadalmi 
szempontból is nagyon fontos szerepe van. Legyen itt elég a házasságkötést, 
dajkaválasztást és a prostitúciót megemlíteni a Wassermann-reakcióval kap-
csolatban. Minden tanult ember vallja, hogy lueses előzmények után is, a 
házasságkötés csak akkor engedhető meg, ha a Wassermann-reakcióval történt 
vérvizsgálat kedvező eredményt bizonyít.. Ha a reakció pozitív, akkor orvosi 
szempontból a házasságkötés tilos; ellenben a lueses egyént további anti-
luetikus kezelésre kell kényszeríteni. Ha pedig a reakció negatív, szükséges, 
hogy a gyógyuló beteg időközönkint a vérét vizsgáltassa meg és ha kell, 
magát újra kezeltesse. Mivel a lues nemcsak másokat is fertőz, hanem át is 
öröklődik, kell, hogy ellene óvóintézkedésekkel védekezzenek. Ha a Wassermann-
reakció pozitív, még ha különben luetikus tünetek nincsenek is jelen, úgy 
tekintendő, mint aktív syphilitikus megbetegedés, melyet gyógykezelni kell. 
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hogy nem az ötvegyértékú arzén, hanem a háromvegyértékű 
képes élősdi mikrobákat ölni úgy, hogy a gazdaszervezet élő-
sejtjeit ne pusztítsa, hanem csak a parazitákat. — Kolle kísérleteit 
a salvarsan ezüst-, arany-, platina-, higany- és jódkombinációival 
végzi ; kutatásait amaz elvre építi, hogy megfelelő vegyi anyagok : 
az élőszervezet szöveteinek sajátos képességeit megindítják oly 
vegyi környezet kifejlesztésére, melyet a kórtokozó mikrobák el 
nem viselnek. Ez a szöveti környezetváltozás («Umstimmung der 
Gewebe») a baktériumok pusztulását okozhatja. Kolle szerint: 
lehet, hogy a mikrobák ellen használt chemotherápiai szereknek 
nincs a kórokozó mikrobákra specifikus hatásuk, hanem a szöve-
teket és szövetnedveket változtatják át a kórós mikrobákra el-
viselhetetlenné. 

Meg kell említenünk itt, hogy nálunk — Kollei6\ függet-
lenül — Bélák Sándor, a debreceni egyetemen a pharmakológia 
tanára, már évek óta kiemeli a vegyi anyagoknak a szövetekre 
gyakorolt, imént említett hatásmódját. 

A vérbajt okozó baktériumot pusztító arzénvegyületekkel, 
nevezetesen legújabban a neosalvarsan-nal elért sikerekből követ-
keztetve, reményünk lehet arra, hogy a fertőző betegségek chemo-
therapiája megtalálja majd az alkalmas szert az egész szervezet 
jelentékenyebb fokú desinficiálásához. Eme nem abszolút «.steri-
lisatio magna»-hoz a szervezet részéről megvan a képesség, csak 
az anyagot kell megtalálni, mely a szervezet baktériumölő kör-
nyezetét kiépíteni segíti s így a szervezetet hatékonyabb védeke-
zésre serkenti. 

A fertőző mikrobák ellen megindult küzdelemben az volt 
az elv: oly vegyi anyagokat találni, melyek a szervezet sejtjeit 
sértetlenül hagyják, de a bennük élősködő mikrobákat megölik. 
Vagyis a chemotherapia oly anyagokat keresett, melyeknek 
nagyobb az élősditölő képessége (parasitotropia), mint a szervezet-
ölő ereje. Újabban mindinkább belátják, hogy ez elvet úgy kell 
módosítani, hogy nem közvetlen baktériumölő anyagokat, hanem 
a védekező szervezet védekezőképességét fokozó szereket kell érvé-
nyesíteni. Legbiztosabb hatású gyógyszer az, mely az önmagát 
gyógyító szervezet gyógytevékenységét serkenti. 

Találóan írta Manninger Vilmos már 1903-ban: «Az anti-
sepsis és asepsis kérdéseinek tárgyalásánál a középpontba nem a 
baktériumok, hanem a beteg egyén helyezendő s így ítélendők 
meg az összes eljárások. Az asepsis létrejöttének feltételeit hason-
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líthatjuk egy törthöz, melynek számlálója a szervezet természetes 
védelmi eszközei, nevezője a fertőzést okozó tényezők. A tört 
értéke annál nagyobb lesz, az asepsis létesülése annál való-
színűbb, mennél nagyobb a számláló, mennél kisebb a nevező, 
a fertőző anyag mennyisége. — A «sepsis» jelenti azt, hogy az 
egyén természetes védelmi eszközei gyengék voltak a fertőző 
csirok leküzdésére».1 

Sajnos, a belső teljes antisepsis már azért is megvalósít-
hatatlan, mert — mint már Behring kimutatta — a használatos 
antiseptikus szereink a súlyegységhez viszonyítva hatszorta mér-
gezőbbek a felsőrendű szervezetekre, mint a baktériumokra. De 
épen e roppant nehézség mellett a tökéletesbítés lehetősége ser-
kenti a tudósokat : a szervezet természetes ellenállását fokozó 
szerek keresésére. 

A szervezet természetes ellenállóképességét a fertőzésekkel 
szemben bizonyítja az a tény is, hogy ragályos járványok idején 
egyenlő életkörülmények közt nem mindenki lesz beteg és sokan 
kigyógyulnak a bajból. A szervezet sejtjei ilyenkor győzedelmes-
kednek a baktériumok mérgező hatásán.2 Fertőzések vagy antigén-
bevitel után beálló védettség oka: egy előző infekció révén 
módosult sejtműködés. E nagyjelentőségű ténynek gyakorlati 
alkalmazásai az összes prophylaktikus immunizálások. 

A szervezet sok esetben lappangó fertőzést hordoz, de 
egészséges marad. Boncolási statisztikák igazolják, hogy az embe-
rek 70 százaléka tuberkulotikus gócot rejt, bár e gócok a szer-
vezetben beteges tünetet nem okoztak. így érthető az is, hogy 
egészséges egyéneken is észlelnek néha pozitív gümőkór-reakciót ; 
ily egészséges egyénben régóta rejtőzhet tuberkulotikus góc, 
melynek alapja egy rég elszenvedett tuberkulózis-fertőzés lehetett. 

Kétségtelen ma már, hogy a megtámadott szervezet ön-
fertőtlenítése sejtküzdelem által történik. A toxinok ugyanis a 
sejthez kapcsolódva, életműködését gátolják. A toxinhatás ellen 
a sejt sok receptort termel, ezek immuntestként a vérbe jutva 

1 Manninger: Az antisepticus és asepticus orvoslásmódok története. 
1903-7. 

2 Megemlítjük itt Liebermann ama véleményét, mely szerint: a szerzett 
immunitás abban áll, hogy a betegség vagy immunizálás révén a szervezet 
gyengébb sejtjei elpusztulnak és csak az ellenállók maradnak meg és erő-
teljesen szaporodnak. így minden fertőző betegség leküzdése a sejtek győzel-
mes szelekcióján alapul. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 15 
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keringenek és a toxinokat megköthetik. Lehet, hogy az anti-
toxinok és az általuk lekötött toxinok közt létrejött vegyi egye-
sülés a toxinból ártalmatlan új anyagot alkot. Lehet az is, hogy 
az antitoxin a toxint bár el nem pusztítja, de vele úgy egyesül, 
hogy a toxin a sejthez már nem kapcsolódhat, hanem vagy ki-
ürül a szervezetből, vagy elpusztul, szétesik; végeredményben az 
életerős sejt győzi le. i 

Az élősejt baktériumelleni küzdelmét nemcsak- vegyi anya-
gok, hanem ultramikroszkópi apró élőlények is segítik. Az újabb 
kutatások eredményei nagyon valószinűvé teszik ama régebbi 
vélekedést, mely szerint: a baktériumokat bizonyos «láthatatlan» 
élősködők is pusztítják a gazdaszervezetben. D'Hérelle 1917-ben 
a gyógyuló vérhasbetegek székletében oly szűrhető anyagokat 
talált, melyek nagy hígítás mellett is feloldották a vérhas bacil-
lusait és továbbtenyészthetőknek bizonyultak. D'Hérellez láthatatlan 
baktériumparazitáknak Bacteriophagum intestinale nevet adta. 

Pettit és Salimbeni szerint eme láthatatlan lény a vérhas-
bacillussal együttélő, Myxomyces shigophagus változó alakú 
nyálkagomba, mely a vérhasbaktériumokat feloldani képes. E hatás 
előidézőit azonban több kutató nem élősdieknek, hanem külön-
leges oldóanyagoknak (lysin) véli. — Bordet és Cinca viszont 
azt vallják, hogy a fehér vérsejtek hatására a baktériumok oly 
változatai keletkeznek, melyek önmagukat oldó anyagot (anto-
lysin) termelnek. Itt tehát egy átöröklődő elfajulás, variabilitási 
tény szerepelne. 

A bakteriophagiának kiváló tanulmányozója Preisz Hugó, 
a budapesti egyetemen rektor orvostanár, aki saját megfigyeléseinek 
eredményeit a múlt évben tette közzé «Die Bakteriophagie» című 
művében. Szakkörökben világszerte figyelmet keltő könyvében 
Preisz tanár: minden részletre kiterjedő alapossággal írja le ezt 
a nagyon érdekes «tüneményt», mely ma világszerte a mikro-
biológia legizgatóbb tárgya. Az bizonyos, hogy a «phage»-na.k 
nevezett szűrhető és átojtható anyag a baktériumokat megbetegíti, 
majd pedig teljesen feloldja; főleg a fiatal baktériumokra ártal-
mas. Kétségtelen az is, hogy a phage nagyon csekély mennyisége 
is erősen hat. Ha a vérhasbeteg székletének húsleveses hígítását 
baktériumszürőn átszűrik, a phage az átszűrt folyadékban van. 
Ha e szűrletből fél köbcentiméternyit vérhasbacillusok leves-

1 Kolle-Hetsch : Experimentelle Bakteriologie. 1919.—148. 
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tenyészetéhez kevernek, akkor költőszekrényben 38 C° melegen 
már tél nap múlva a phage elpusztítja a vérhasbaktériumokat, 
ezeknek még a hullái is feloldódnak, úgy, hogy a beojtáskor 
zavaros tenyészet feltisztul; a tenyésztési próba is eredménytelen 
marad. A feltisztult tenyészet újraszürése után a szűrletből egy 
csepp már előidézi a bakteriophagiát; de folytatólagos szűrések 
után: a szűrlet egy köbcentiméterének milliárdod része is haté-
kony. Híg levestenyészetben és merev agár- vagy zselatinon levő 
baktériumtelepeket egyaránt elpusztítanak ; a bakteriophagok kivált 
a vékony sejthártyájú fiatal baktériumokkal végeznek hamarosan. 
A megtámadott baktériumsejten látható elváltozások szemlélhetők : 
duzzadás, hypertrophia, színváltozás. 

Preisz tanár részletesen tárgyalja azt a természetbölcseleti 
szempontból is nagyjelentőségű kérdést: minő lények a bakterio-
phagok? Vájjon élő lények-e, mint d'Hérelle tanítja, aki szerint 
emez ultramikroszkópi élőlények a szervezetben otthonosak s 
megvédik ezt a kórtokozó baktériumok ellen. A szervezet csak 
akkor lesz súlyosan beteg, ha a phagok valamely okból, pl. erős 
meghűlés, túlerős fertőzés esetén nem végezhetik rendesen a 
baktériumfaló munkájukat. A phagok nagyfokú hőtálló1 képessége 
is bizonyítja, hogy nem fermentumok, mert ezek a hőt nem tűrik. 

Legtöbb vita tárgya az a kérdés : vájjon a baktériumpusztító 
ható önmaga szaporodik-e, vagy szaporítja a baktériumsejt? — 
első esetben kétségtelenül élőlény. Bár e kérdést ma még vég-
érvényesen eldönteni nem lehet, igen nagy valószínűséggel mégis 
megállapítható, hogy a phagok önmagukat szaporítják, nem pedig 
a megbetegített baktériumsejt termeli és gyarapítja a saját szét-
bomlását okozó mérges hatót. A phagok szaporodóképességét az 
a tény is igazolja, hogyha a phagot tartalmazó levestenyészetből 
a legkisebb mennyiséget átojtják ugyanazon baktériumfaj friss 
tenyészetére, ezt a phagok szétbontják; ha pedig e második 
tenyészetből csak egy tűhegynyit ojtanak a harmadik tenyészetre, 
úgy ez is hamarosan elpusztul. A hatóanyagnak okvetlen szapo-
rodnia kellett, különben a tűhegynyi mennyiség nem pusztíthatna 
el és betegíthetne meg pl. egy egész Petri-csésze baktérium-
tenyészetet. A phagok nem azonosak a régebb óta ismert bak-

1 A phagok legkedvezőbb hőkörnyezete 38 C ° ; 48-tól 60 C°-ig még 
eléggé tevékenyen tűrik a hőt, 70 fokos hőben azonban félóra alatt ható-
képességük elvész. 

15* 
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tériumoldó «Lysin»-nel; ezt Pretsz tanár meggyőzően kimutatta.i 
Ellenben, ha a phagok élőlények, akkor képesek oldó fermentumot 
termelni. Preisz tanár kutatásai kezdetén a phagok élettelen mivol-
tát vélte; kísérletei közben azonban mindinkább meggyőződött 
arról, hogy a bakteriophagia összes tüneményei akkor érthetők 
meg leginkább, ha a phagok élő mivoltát valljuk. Ha a phagok 
élő mikrobák, akkor szaporodásuk nem rejtély. A phagok infi-
ciálják a baktériumsejtet, ez ivadékaira átörökíti az infekciót; így 
szaporodik a baktérium, de benne sokasodik a phagok száma is, 
miáltal 2—3 óra alatt friss baktériumtenyészet elpusztulhat. Ebből 
megérthető az is, hogy idősebb baktériumcsoportoknál a phagia 
tüneménye ritkán észlelhető. 

A phagok a baktériumok parazitái, melyek a baktériumokat 
megbetegítik és el is pusztíthatják. — Mivel a bakteriophagia 
érdekes jelensége teljes mivoltában még nem tárult fel, hiszen 
még javában folynak az idevonatkozó kísérletezések, ezért az 
ultramikroszkópi «baktériumparaziták» élő természetét végérvé-
nyesen bizonyítottnak nem mondhatjuk. De bárminő lények is a 
phagia okozói, az nyilvánvaló, hogy felfedezésük a mikroszkópos 
kutatásnak újabb nagyszerű eredménye, mely új fénysugarat vetít 
a philosophia perennis ama régóta bebizonyult igazságára, mely 
szerint a Teremtőnek nem volt célja a lehető legtökéletesebb 
látható világot alkotni, de amit teremtett, az céljának megfelel, 
meglátszik rajta a Teremtő végtelen bölcseségének tükröződése. 
Ha e titokzatos tükröződést mikroszkópos megfigyelésekkel szem-
léljük, észrevesszük, hogy az élet legparányibb szervezetei is: a 
nagy természet csodálatos berendezettségének, háztartása egyen-
súlyának célszerű tényezői. A parányi bakteriophagok léte és 
működése is igazolja, hogy az emberi szervezet oly nagyszerűen 
berendezett sejtállam, mely önmagát gyógyítja; a modern orvos-
tudomány főtörekvése : a szervezet természetes ellenállását fokozni, 
a működés zavarait eltüntetni. 

* * * 

Tárgyilagosság szempontjából meg kell itt említenünk, hogy 
a baktériumok felfedezése korában és kivált 1720 körül sokan 
túlozva hirdették, hogy az összes betegségek okozói a mikrosz-

1 Preisz tanár bebizonyította azt is, hogy a d'Hérelle-féle tünemény oka 
nem enzimszerű anyag és nem a baktériumsejtek terméke. — Die Bakterio-
phagie. 1925.—92. 
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kópi «férgek» ; ezért a «contagium animatum»-ot vallók ellen 
már 1726-ban egy szatirikus könyv jelent meg. A fürdővízzel 
együtt — sajnos — a gyereket is kiöntötték; a baktériumok káros 
voltát tagadók felfogását Marcus Antonius Plenciz (1705—1786) 
tárgyilagos magyarázataival a contagium animatum lényegéről : 
nem tudta elnyomni. A nagyeszű Ozanam 1820-ban írta meg a 
betegségek történetéről szóló művét, melyben kijelentette, hogy 
az élő fertőzőanyag ízléstelen feltevésének cáfolására az időt paza-
rolni nem tartja érdemesnek.1 

íme, mily téves utakon is ballag a sokak által csalhatatlan-
nak magasztalt «exact tudás», míg végre a valóság megismerésé-
hez jut. Mily sok igaztalan támadás éri a leghasznosabb tudo-
mány munkásait is. Teljes joggal és nagyon találóan írta 
Leeuwenhoek, a «mikrografia atyja*, az őt gúnyoló tudós kor-
társainak: «Sötét gúnyolódók! Ne nevessenek eme tanításon. Én 
még mindig azt vélem, hogy az, aki egy ismeretlen teremtményt 
az ő Teremtőjének tiszteletére fölfedez és ugyanabban, az embe-
réhez hasonló, csodálatraméltó szerkezet miatt : egyúttal az örökké-
való Lénynek felfoghatatlan és végtelen mindenhatóságát és böl-
cseségét mélységes tisztelettel megcsodálja: sokkal hasznosabb 
munkát végez, mint az, aki sok álmatlan éjszakák és összerágott 
tollszárak révén, ama megoldhatatlan kérdést oldja meg: minő 
anyagból vagy szövetből készült Mathuzalem hálósapkája».2 

Ma már kétségtelen, hogy a mikrobiológia az emberiségre 
leghasznosabb tudomány. Pasteur és Koch felfedezései roppant 
nagy nemzetgazdasági hasznot hoztak hazájuknak és áldást az 
egész emberiségnek. A fertőző himlőtől, veszettségtől, gümőkór-
tól, vérbajtól, tetanusztól stb. ragályos bajoktól megszabadult 
emberek milliói áldhatják azokat a mikrobiológus tudósokat, 
akik életük munkáját a ragályos bajok megfékezésére s ártalmat-
lanná tevésére szentelték. 

Az emberi elmét a parányi ártalmas élőlények elleni foly-
tonos küzdelemre és el nem bizakodásra az a belátás is serkenti, 
hogy a kórtokozó lények minden faja elől még nagy bakterioló-
giai és szerológiai vívmányaival sem képes mindenkorra mene-
külni. A baktériumok változóképessége révén ugyanis felléphetnek 
eddig nem ismert új fertőző betegségek. Egyes ártalmatlan bak-

1 F. C. Müller: Geschichte der organischen Naturwissenschaften. 
1902.—154. 

2 Entz Géza : Tanulmányok a véglények köréből. 4. lap, németül idézve. 
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tériumfajokból kórtokozó fajok keletkezhetnek. így érthető teljesen 
új fertőző bajok és járványok fellépése. Felléphetnek oly heveny-
fertőző s filtrálható vírusok, melyeket az orvostudomány csak 
akkor ismer fel, midőn már széles rendet kaszáltak le az élet 
mezején. A kórtokozó mikrobák mutációs fejlődése történhetik 
hirtelen, ugrásszerűen, vagy méginkább : lassan, zajtalanul, miként 
a sarki hómezőkön a csendben hulló hópelyhekből óriás jéghegy 
lesz, mely páncéloshajót képes összetörni és a kultúra úszóvárait 
tengerfenékre sülyesztheti. 

Kell, hogy épen e lehetőség is buzdítsa a kutató és küzdő 
elmét a reánk zúdulható csapások elhárítására. Ne vélje senki, 
hogy ez lázadás a Gondviselés ellen. A művelt ember világ-
nézetében a Gondviselő intézkedéseiben való megnyugvás nem 
lehet a muzulmánok passzív rezisztenciája, mely azzal vigasztaló-
dik: ha Allah akarja, a derült égből is lesújt a villám, tehát 
hiába védekezik az ember! 

Isten szándéka szerint cselekszünk, ha kifejlesztjük képessé-
geinket és kiszabadítjuk magunkat a tudatlanság, a nyomor és 
betegségek alól is. A Teremtő azért is adott értelmes öntudatot, 
hogy szellemünk sziporkáiban izzítsuk az anyagot, melyből védelmi 
eszközöket kovácsolhatunk, ellenmérgeket készíthetünk, melyekkel 
mérges parányi élőlényeket ártalmatlanokká tehetünk. 

Az újabb orvostudomány nagyszerű eredményeit a régi 
tévedésekkel összehasonlítva, Volkmann a Gondviselésről fenséges 
hitvallást tett már 1882-ben e nyilatkozatával: «Ha összehasonlít-
juk régebbi és mostani eredményeinket, olyan a különbség, mint 
az éj és nappal, nagy győzelem érzése hosszú, súlyos veszteségek 
után; nem érzek soha komolyabb és mélyebb hálát a Gondviselés 
iránt — mely megengedte érnem ez áldásos átalakulásokat — 
mint mikor ez összehasonlítást végzem».i E nyilatkozat óta fejlő-
dött naggyá az immunitástan és a szérumgyógyászat. 

A köztudatba kell jutnia ama ténynek, hogy a kutató elme 
legtöbbször győzhet természeti ellenségein. A művelt értelem és 
akarat fölényes ereje: a félelmetesen apró, de épen ezért nagy-
hatalmú mikrobákkal szemben sorsdöntő erővel is felléphet. 
Pl. ha a világháborút kisérő ragályos betegségeket az orvos-
tudomány nem törte volna le a modern higiénia és mikrobiológiai 
ismeretek felkészültségével, akkor sokkalta több tömegsír jelölné 

1 Volkmann : Die moderne Chirurgie. Sammlung klin. Vorträge. 1882. 
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a hadak útját és bizonyára a világ politikai térképe is másként 
állna. 

Aki a parányi élőlények világát nemcsak a modern mikro-
technika nagyszerűen szerkesztett műszerein vizsgálja, hanem a 
természetbölcselet megvilágításában is szemléli, az a parányi élő-
lényekben a Teremtő végtelen bölcseségét látja tükröződni.1 

Mikroszkópos vizsgálataim közben mélyen meggyőződtem arról, 
hogy a mikroszkóp tárgyüvegének fedőlemezén elhelyezett függő-
csepp a benne mozgó élőlényekkel, a gondolkodónak nagyobb 
mélység, mint az abisszális tenger és az apró ázalékállatka élet-
jelenségei titokzatosabbak, mint a roppant állócsillagok világa. 

Meggyőződéssel vallom, hogy a mikroszkópi élettudomány 
szolgáltatja a legexaktabb bizonyítékokat az anyagelviség ellen és 
szemmelláthatóan igazolja az ókori bölcselőköltő ismert mondását: 

«Ludit in exiguis divina sapientia rebus, 
Maximus in minimis cernitur esse Deus.» 
Játszik az apró lényekben az isteni elme; 
Legnagyobbnak Istent: apróságokban látjuk. 
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VILÁGI NEVELÉS KRISZTUS ÚTJAIN.* 

I. 
1. Ha önmagunkba tekintünk és becsületesen törekszünk 

az ott látottakról beszámolni, akkor legtöbbször a gyengeségek, 
gyarlóságok tisztességes számáról kell megemlékeznünk. Ha az 
önismeret körét kitágítjuk a nemzetre, akkor nemes vonások mel-
lett bizonyos kedvezőtlen jellegekre is rá kell mutatnunk, ha 
pedig még ennek a körét is kiterjesztjük és magunkat az egye-
temes emberiség szemüvegén át tesszük vizsgálat tárgyává, akkor 
általánosságban a végtelenbe törekvő megnyilatkozásaink mellett 
az emberi erő végességét kell elismernünk. Emberi erőnk gyarló-
ságának a tudata, egész szellemi életünknek a tökéletesebb után 
való vágyódása szükségszerűen elvezet olyan lényhez, aki e gyen-
gék felett áll, aki után sikertelen küzdelmeink közepette vágyó-
dunk, akinek tökéletessége törekvéseink legfőbb célját jelzi. így 
az önismeretre való következetes törekvés eljuttat a viszonylagos 
értékek világából az abszolút értékhez. Önvizsgálatunk során a 
relativumok területéről eljutunk az Abszolutum birodalmába. Aki 
az önismeretre való törekvés ilyen irányú eredményében kétel-
kedik, annak figyelmébe ajánlom azt az ismeretes mondást, amely 
a háborgó tengerre küld bennünket, hogy törpeségünket belássuk 
és egy magasabbrendű lény szükségességét megérezzük. Több 

1 Ezzel az előadással a szerző, mint rendes tag székét foglalta el az 
Aquinói Szent Tamás-Társaságban. 
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mint valószínű, hogy a kételkedő ott felébred annak tudatára, 
hogy az ő segítése érdekében léteznie kell annak a tengerek és 
mindenek felett álló Erőnek, Abszolutumnak, akit akkor, amikor 
élete még nem forgott veszedelemben, tagadott. Most segítségért 
folyamodik ahhoz, akiben való hit miatt kinevetett, kigúnyolt 
ezelőtt másokat. Úgy látom, hogy Anselmus, Aquinói szent Tamás, 
Descartes és mások istenbizonyításai, illetőleg az azokban rejlő 
becsületes önismeretre való törekvés elvezet a hit birodalmába. 
Akit sem az észre támaszkodó istenbizonyítások, sem a fenntebb 
érintett veszély nem vezet Istenhez, az bizonyára csapások révén 
eljut oda. Erre nézve említem egyik szerencsétlenül járt hallga-
tóm esetét. A vonat kerekei elvitték mindkét lábát. Közvetlenül 
a tragikus eset előtt hit nélkül a világadta élvezeteket a leg-
bővebben szürcsölte. A csapás után való időről lelki rajzában így 
számol be: «Lassanként a zúgolódást az isteni gondviselésbe 
vetett csendes megnyugvás váltotta fel. így elmélkedtem magam-
ban: talán az isteni gondviselés így áldott meg. Ha ez a tragé-
dia nincs az életemben, talán sohasem jutok el oda, hogy fej 
tudjak emelkedni a lelkiség — minden testiségnél többet érő — 
világába. Eddigi életcélom: élni a saját érzéki örömeimnek. 
Most: szép, felemelő lelki életet élni. így testileg törötten, lelki 
életet élve — százszor, ezerszer többetérő, tartalmasabb, szebb, 
felemelőbb az élet; drágábbak a lelki örömök. Újra az lettem, 
aki kis gyermekkoromban voltam : tisztalelkű. A szemem rajon-
gással, tisztán mélyedt, mélyedni mert — az édesapa, az édes-
anya szeretetet sugárzó szemébe». 

2. Az önismeret egyetemes emberi fokán azonban nemcsak 
gyarlóságaink válnak tudatosakká, hanem megvilágosodik az a 
tény is, hogy az Abszolutum felé való törekvésben bentfoglal-
tatnak a felsőbb lény jellegének halvány megnyilvánulásai is. 
Azaz az egyetemes emberismeret folytán világossá válik, hogy az 
ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Lelkünk fel-
sőbb rendeltetésében jut kifejezésre közös emberi vonásunk. 
Eme képmások örök eszményképe: Krisztus, aki így nevelésünk 
számára a végső célt képviseli. Élete pedig e cél felé vezető leg-
főbb normát adja. Nevelésünk eszerint a minden emberben meg-
lévő isteni szikrát keresi s ennek lángralobbantásával törekszünk 
a Krisztus megjelölte úton a legfőbb Egyhez. 

3. Egyéni és nemzeti önismereten keresztül jutunk az egye-
temes emberismerethez, amely viszont alapja annak, hogy nem-
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zeti és egyéni életünk tökéletesebb legyen. Az egyetemes ember-
ismeret két főtényezője — emberi gyarlóságaink beismerése és a 
bennünk szunnyadó isteni szikra meglátása — révén egyrészt 
erősebbek leszünk abban a közösségi, nemzeti életben, amelyben 
elsősorban tartozunk dolgozni, másrészt pedig egyéni fogyatékos-
ságaink is fokozatosan levezettetnek. Tehát itt sajátos korelativi-
tással állunk szemben, amely azt fejezi ki, hogy az egyetemes 
emberismeretnek előfeltétele az egyéni és nemzeti önismeret; 
viszont az egyéni és nemzeti élet tökéletesebb voltának előfel-
tétele az egyetemes emberismeret. Csak Krisztustól nyerjük azt 
az erőt, hogy önmagunkkal bátran merjünk szembeszállni. Csak 
a krisztusi alázatosság segítségével tudunk fennhéjázásunk felett 
úrrá lenni ; s így az igazi önismeret Krisztus tanításain nyugszik. 

4. Ha nevelésünkkel a jelzett úton és a jelzett cél (Krisztus) 
felé akarunk törekedni, akkor mindenekelőtt azt kell néznünk, 
hogy mit látunk magunk körül e kérdés tekintetében. E tények 
kutatása itt azt jelenti, hogy röviden meg kell vizsgálnunk 
korunk általános eszmeáramlatait, azután pedig meg kell figyel-
nünk ennek az áramlatnak a hatását a tanuló ifjúságra. S ameny-
nyiben korunk szellemi légköre és ennek hatása kedvezőtlen a 
célunk felé való vezetés szempontjából, rá kell mutatnunk azokra 
a lehetőségekre, amelyek alkalmasak arra, hogy a jövő generációi 
kizárólag Krisztus útján vezettessenek. Ennek folytán a további 
fejtegetésekben három problémát szeretnék röviden érinteni, a) így 
röviden szeretnék rámutatni korunk általános szellemi habitu-
sára, különösen a hit, tudomány és pedagógia vonatkozásában; 
b) másodszor vizsgálom ennek a szellemi légkörnek a nevelőkön 
keresztül az ifjúságra való hatását; c) harmadszor keresem azt az 
útat, amely — nézetem szerint — jelentékenyen több bizonyos-
sággal vezet el Krisztushoz, mint a mai világi nevelői eljárás. 

II. 

1. Korunk szellemét, kultúrirányát talán legsikeresebben jel-
lemzi Kornis Gyula a következőkben: «A tudomány nagy hata-
lommá lett, az élet legfőbb vezetője és irányítója; a tudás lett 
az élet legfontosabb tartalma, a kritikai gondolkodás és módszer 
a modern ember legfőbb erénye. így a modern kultúra fenékig 
elracionalizálódott a többi, inkább érzelmen és értékelésen ala-
puló tényezőjének: a vallásnak, művészetnek és erkölcsnek rová-



VILÁGI NEVELÉS KRISZTUS ÚTJAIN 219 

sára. A kultúra egyensúlya megbillent».1 A technika nagy vív-
mányai a modern ember tudományszomját a laboratóriumok felé 
viszik. Az exakt módszer, amelynek a természettudományok szem-
pontjából nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk, rabul ejti az 
embert, aki még a szellemi tudományokat is abban a hitben 
helyezi a boncolóasztalra, hogy ez jelenti az igazi tudományos 
kutatást. E módszer követői tudatosan vagy hallgatólagosan arra 
az álláspontra helyezkednek, ami nem olyan kézzelfogható, ésszel 
megragadható (tehát irracionális), mint a természettudományok 
eredményei, az nincs is : azzal kár foglalkozni, mert ez veszélyez-
teti a tiszta tudományosságot. Nem látják az éles ellentétet, amely 
egyoldalú intellektualisztikus felfogásuk és ama tény között kon-
statálható, hogy az a nagyon csodált értelem nem képes meg-
látni az életnek és az emberi természetnek irracionalitásait. A ter-
mészettudományok terén a mikroszkóp nagyjelentőségű eredmé-
nyekhez juttatott. Azonban ugyanez a mikroszkopikus módszer a 
szellemi tudományok területén elsekélyesedésre vezetett. A modern 
intellektualista nem veszi észre, hogy a természettudományok 
nagyítója a szellemi tudományok terén területkicsinyítővé lesz. 
Vájjon mit kell tartanunk annak az egyoldalú intellektualizmus-
nak éles elméjéről, amely nem tudja meglátni azt, hogy a szel-
lemi tudományoknak szabad szemmel nem látható, de azért éle-
tünkben jelentékeny szerepet játszó tényezők észrevételére sajátos 
lelki mikroszkópra van szükségünk? Vájjon hová vezet az az 
egyoldalú intellektualizmus, amely nem képes belátni, hogy — 
egy-két mellékcéltól eltekintve — amilyen mértékben segít a 
mikroszkopikus módszer a természettudományokban, olyan mér-
tékben korlátol a szellemi élet vizsgálatában? A modern ember 
ebben a gondolatvilágban mindjobban eltávolodik egyrészt ön-
magától, másrészt az eszményektől. A mikroszkóp — sajnos — 
mindig csak kifelé mutat, sohasem irányítható saját lelkünk felé, 
hogy ott megláthassuk igazi mivoltunkat és abban Krisztus után 
törekvő «én»-ünket. Ebből a szempontból figyelemreméltók 
P a p i n i 2 következő szavai: «Nem volt még kor, amely annyira 
eltávolodott volna Krisztustól és mégis annyira rászorulna, mint 
a mai (8. lap).. . a kereszténység nem valami régiség..., hanem 

1 Kornis Gyula: Bevezetés a tudományos gondolkodásba. Budapest, 
1922. 263. lap. 

2 Giovanni Papini : Krisztus története. Fordította : Révai József. Be-
vezetéssel ellátta : Fülöp Lajos. Budapest, 1924. 
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a legtöbb embernek annyira új, hogy még el sem kezdődött. 
(27. lap)... Sokan elhagyták Krisztust, mert sohasem ismerték 
meg». (28. lap).. . Ma sokan olyan távol állnak Krisztustól, mint 
szent Ágoston kortársai, amit Vass József így fejez ki : «... a 
kathedrákról még mindig halljuk az akadémikus-filozófusok rideg 
és befejezetlen tanait s a nagy városok kultúrélete, az előkelő 
rétegek erkölcsi tónusa, a téves közvélemény lenyűgöző ereje 
velejében most sem más az Egyházon kívül, mint Hierius, Victo-
rinus, Ambrus, Faustus Rómájában, Milánójában, Karthágójában 
volt ezelőtt másfélezer évvel».1 

Ha a modern emberek közül valaki azt találná mondani, 
hogy Aquinói szent Tamás is intellektualista volt, akkor igen 
könnyű a védő helyzete. Aquinói szent Tamás olyan távol volt 
a modern intellektualizmustól, mint — ha földi nagy távolságo-
kat veszünk — az északi sark a déli sarktól. Ugyanis, amíg 
Aquinói szent Tamás szerint a legfőbb jó elsősorban Isten meg-
ismerése, addig a modern intellektualizmus jelentékeny részben 
arra törekszik, hogy értelmével Isten ellen dolgozzék. Aquinói 
szent Tamás intellektualizmusa Istent akarja szolgálni, a modern 
intellektualizmus pedig általában csak az ember szolgálatára ren-
dezkedett be. Korunk voluntarizmusát úgy kell értelmeznünk, 
hogy ennek során elsősorban ismételt akaratgyakorlatok révén 
törekszünk olyan habitust létesíteni, amely hajlandó az eszmények 
felé vivő útat követni. Ebben a voluntarizmusban a cél épen úgy 
az eszmény: az Isten, mint szent Tamás filozófiai rendszerében. 
Különbség csak annyiban mutatkozik, hogy szent Tamás filozó-
fiájában törekvésünk célja jut kifejezésre, míg a mai voluntariz-
mus a célhoz vezető út (akaratgyakorlatok) fontosságát emeli ki. 
A mai voluntarista Aquinói szent Tamással együtt hirdeti, hogy 
az akarat az észt kövesse. így szent Tamás intellektualizmusa a 
hit szempontjából csaknem testvére a mai voluntarizmusnak, 
viszont áthidalhatatlan űr választja el a modern intellektualiz-
mustól. 

2. Ebből a modern intellektualizmusból táplálkozik az a kri-
tika, amely egy pedagógiai munka tudományos értékét azért látja 
kisebbnek, mert egyházi férfiakat is idéz. Meg kell jegyeznem, 
hogy ez a kritika nem felekezeti elfogultságból származik, amennyi-

1 Szent Ágoston vallomásai. Fordította : Dr. Vass József. I. kötet. Buda-
pest, 1917. XXXII + 334 lap. XXXI. lap. 
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ben a megjegyzés az összes egyházak lelkészeire vonatkozik. 
Felteszem a kérdést, vájjon ilyen pedagógus helyesen látja-e a 
pedagógia igazi lényegét? Szinte lehetetlennek tartom, hogy ne 
lássa ama kétségtelen tényt, hogy az ember lénye nem oldható 
fel a racionalitásban. Ez a kritika bizonyára idegenkedéssel áll 
szemben Foerster következő megállapításával: «A kereszténység 
egyúttal a legnagyobb pedagógiai esemény..., mert az emberi tár-
sadalom erkölcsi rendjét a személyi életemelkedés nyelvére le-
fordítja és ezáltal az életnek és a szabadságnak magasabb fogal-
maiban kiegyenlíti a közösség életfeltételeit és az individuum 
szabadságszükségletét».1 A kereszténységnek pedagógiai jelentő-
ségét megerősíti többek között Juan Schi-Kai, a kinai köztársaság 
volt elnöke, aki dr. Mott amerikai missziós prédikátornak a követ-
kezőket mondotta: «Konfucius megmondja, mi a jó, de a ti Krisz-
tustok erőt ad ezt meg is tenni».2 A kereszténységben rejlő eme 
nevelői erőt kell nekünk, pedagógusoknak, kiaknáznunk. 

Azok a pedagógusok, akik a maguk kicsiny munkáját a val-
lástól függetleníteni akarják, akik a tudományosság hajhászásában 
odajutottak, hogy a hittel való kapcsolatban a maguk elveinek 
tudományos színezetét veszélyeztetve látják, azok figyelmébe aján-
lom többek között a következő tapasztalatomat. Egyik tanítványom 
erkölcsi fejlődésének rajzolásában a következőket írja: «Egyszer 
gyermekkoromban szüleimtől pénzt vettem el, amit nem lett volna 
szabad; egyszóval loptam. A pénzen cukrot vettem és elmentem 
a toronyba harangozni. A templomban csendesen szállt az ima 
felfelé. Vége volt az istentiszteletnek : kifelé jött a nép. A szegény 
és gazdag egyaránt dobta a pénzt a perselybe. Mikor ezt lát-
tam, sírva rohantam haza s bár nem tudták meg bűnömet, könyö-
rögve kértem szüleim bocsánatát. Tehát a vallás háza és a hit 
tanított meg egy bűnöm megbánására». 

III. 

Most nézzük meg, hogy korunk szelleme mennyiben jut ki-
fejezésre ifjúságunk vallásos nevelésében. Evégből tanítványaim-
tól — a polgáriskolai tanárképző főiskola hallgatóitól — beszámo-
lást kértem arra vonatkozólag, hogy középfokú iskolai tanul-

1 Fr. W. Foerster : Religion und Charakterbildung. Psychologische Unter-
suchungen und pädagogische Vorschläge. Zürich und Leipzig. 1925. 89. lap. 

2 Fr. W. Foerster: i. m. 137. lap. 
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mányaik alatt mi hatott vallásos érzésükre kedvezően, illetőleg 
kedvezőtlenül. Hallgatóim révén betekintést nyerhettem egyes 
gimnáziumok, reálgimnáziumok, reáliskolák, polgáriskolák, keres-
kedelmiiskolák és tanítóképzőintézetek vallásos szellemébe. 

1. Először a kedvezőtlen jelenségekről számolok be. J. Sz. 
írja : «.. . geometria tanárunk, valahányszor az Egyházról vagy 
Istenről volt szó, mintegy nemlétezőt — egy kézlegyintéssel és 
gúnyos mosollyal intézte el». X. hallgatóm szerint már a közép-
fokú iskola II. osztályában a természetrajz tanára felsorolta azokat 
a leleteket, amelyekből arra lehet következtetni, hogy az ember 
a majom leszármazottja. Amikor nem győzzük eléggé hangsú-
lyozni, hogy a középfokú iskolákban csak a tudományok leszúrt 
eredményei vihetők, akkor azt látjuk, hogy igazi emberi méltó-
ságunkat és hivatásunkat homályba borító eme legingatagabb 
elmélet a középfokú iskola II. osztályában jut szóhoz. T. S. sze-
rint, amikor egyrészt az egyik tanár a föld keletkezésére vonat-
kozó Kant-Laplace-féle elméletet, valamint Darwin elméletét ked-
vező színben tünteti fel, a másik tanár pedig a világot és az 
embert mély meggyőződéssel Isten teremtményének mondotta, 
akkor a magyarázatok után néhány diák összegyűlt s feltették 
maguknak a kérdést: «Kinek van itt igaza? Mit kell már most 
hinni ?» J. T. szerint iskolájának egyik nagy tekintélynek örvendő 
tanára — aki önmagát mindenkinél különbnek tartotta — sűrűn 
hangoztatta a diákok előtt is, hogy nem hisz semmiben. L. S. 
szerint egyik volt tanára élcelődött a hit egyes tételeivel. K. Sz. 
arról ír, hogy a kémia tanára szerint «a cselekvések rúgója, moz-
gatója a természet. Az ifjú ne fojtsa el ösztöneit.» íme így talál-
kozunk az életben az úgynevezett életfilozófusok nézeteivel; így 
alakul át az elmélet potencialitása aktuális erővé. Ilyenkor érez-
zük, hogy sok tekintetben okadatolt az az erős kritika, amelyben 
H. Rickert1 részesíti ezt a filozófiát. M. A. szerint a fizikai föld-
rajz tanára többször és hangsúlyozva kimelte, hogy a tudományos 
felfogás olyan sok kérdésben ellenkezik a bibliával, hogy ez a 
sok tévedés miatt nem lehet Isten sugallata. I. S. arról ír, hogy 
egyik tanára többször hangoztatta, hogy saját felfogása van a 
lélekről, amely önálló álláspontjának később így adott kifejezést: 
«A lélek nem más, mint az összes szervek koordinációja s ha ez 

1 Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philoso-
phischen Modeströmungen unserer Zeit. Tübingen, 1920. VII + 195 lap. 
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megszűnik...,» akkor — a diák így folytatta az értelmezést — a 
lélek is megszűnik. B. N. azt írja arról a középfokú intézetről, 
amelyben járt, hogy erkölcsi és vallásos nevelésre nem sok gon-
dot fordított. «A növendék fejét megtömik tudással, de nem veze-
tik a vergődő ifjúi lelket az élet rögös útján.» Gy. Sz. tanítvá-
nyom úgy látja, hogy sok iskolában egyenesen vallástalanná 
nevelik az ifjúságot; azt mondja: «...egyik-másik természettudo-
mányt tanító tanár szinte kéjeleg abban, hogy cinikus, fölényes-
kedő atheizmusával nyíltan is demoralizálja a gyermeki lelket. 
Határozottan emlékezem, hogy a természetrajz tanára Darwin 
elméletével kapcsolatban, aminek nagy híve volt, egyenesen ki-
gúnyolta a bibliai felfogást a világ keletkezéséről. Ezek hatása 
alatt a kamasz szinte fölbátorodik önmaga is kritizálni, amit 
később hinni kénytelen. Magam is habzsoltam, de meg nem 
értettem a természettudományi elméleteket a világ lényegéről és 
magas piedesztálon éreztem magamat azokkal szemben, akik a 
maguk korlátoltságukban még a hitnél tartanak». Tanítványom 
azóta megint megtalálta az Istent. Most felteszem a kérdést, 
vájjon helyes szervezetű-e az az iskolai rendünk, amelyben a 
fiatalság számottevő része csak akkor lehet vallásos, ha egyes 
tanárai hatása ellenére őrzi meg hitét? 

Ilyen kedvezőtlen hatások eredményének tekintendő annak 
a fiatalembernek (nagyobb diáknak) a lelki berendezkedése, aki 
egy erkölcsi kérdésről folytatott eszmecsere során így nyilatko-
zott: «A vallás és tudomány egymásnak ellentmondanak, egyik-
nek tehát pusztulnia kell; miután az eddigi iskoláimban 8—10 
tanár a tudomány álláspontját képviselte, egy pedig a vallást...», 
itt nem folytatta a beszédét, azonban a konklúzió önként adódik : 
t. i. miután a vallást csak egy, a tudományt pedig sokan képvi-
selték, egészen természetszerűleg következik, hogy a vallás az, 
amelynek, szerinte, pusztulnia kell. J. T. így ír: «Állami közép-
fokú iskoláinkban a tudományosság örve alatt szoktak kétséget 
kelteni a szűk látókörű, de mindent befogadó ifjúban. Én — ha 
módomban állana — drákói szigort alkalmaznék az ilyen erkölcsi 
kútmérgezőkkel szemben. Ha egy ifjútól meggondolatlan szabad-
elvű beszédet hallunk, abban mindig egy tanár kezemunkáját kell 
látnunk. Akiktől tanár úr — társaim közül — destruktiv elveket 
hall hangoztatni, azoktól maguktól tudom, hogy ez mindig egy-
egy tanárnak a hatása». Vájjon nem megdöbbentő a jövő Magyar-
ország vallásos és becsületes fejlődése szempontjából, hogy egyes 
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középfokú iskolák vallásos levegőjéről ifjak — akik épen most 
hagyták el a középfokú iskolát — így nyilatkoznak? 

Most a tudományosság ama képviselőihez intézem szavai-
mat, akik a kézzelfoghatóság címén a vallásos kérdéseket kikap-
csolják a pedagógiai elmélkedés köréből s kérdezem, vájjon a 
fentebbi esetek nem kézzelfoghatólag rombolnak-e? Vájjon nem 
kell-e a fentebbi beszámolásokat tudományos tényeknek tekinte-
nünk, amelyek a vallásellenes felfogás pusztító hatását mutatják? 

2. Most lássuk a kedvező hatásokat. Hogy mit lehet elérni 
a családban való vallásos nevelés és az iskolában való helyes 
vezetés mellett, arra jó példa K. tanítványom lelki rajzából való 
következő részlet: «S. J. osztályfőnököm példája alapján, aki hatá-
rozott szigorúsága mellett a «Vallás, Haza, Tudomány» jelszavak-
kal ellátott Szent Imre Egyesületben törekedett bennünket lelkileg 
nemesíteni, valamint K. J. hittanárom vezetése mellett még job-
ban meggyőkeredzett bennem a vallásosság, úgyhogy valósággal 
rajongtam a Mária-kongregációnak litániával és szentbeszéddel 
összekötött gyűléseiért». F. K. ezt írja: «Tanáraim legnagyobb-
részt papok voltak, akik a krisztusi cselekedeteket nemcsak szó-
val, hanem példájukkal is tanították». B. T. szerint: «A hittanárom 
olyan gyönyörűen magyarázta meg a hit egyes tételeit, hogy még 
egy hitetlen is hivővé lett volna. Bennem a tudattalan vallást 
tudatossá és magasabbrendűvé tette». L. B. ennek a hitének nagy 
jelentőségéről így számol be: «Ha átgondolom egész életemet, 
azt látom, hogy az Istenbe vetett bizalom nem egyszer szolgált 
erőforrásul cselekedeteimhez, s ha nem lett volna olyan meg-
ingathatatlan erős hitem, nem is .tudtam volna olyan könnyen 
átgázolni az elém gördülő nehéz akadályokon». Több ifjú vallásos 
irányú fejlődése során ideális lelkészéről emlékezik meg, aki min-
dig derült volt, akinek mindenkihez volt nyájas szava, aki mindig 
érdekesen beszélt, akinek órái mindig túlhamar teltek el. F. R. 
ragaszkodásának így ad kifejezést: «Boldogok voltunk, ha csak 
a közelében is lehettünk». Csekély ama adatok száma, amelyek a 
lelkész kedvezőtlen hatásáról számolnak be. 

Nyilvánvaló, hogy az Egyház képviselői nagy hatást gya-
korolnak a vallásos életre s így a jellem kialakulására. Azonban 
meggyőződésem szerint a világiak jelentősége a vallásos érzület 
ápolása tekintetében nem kisebb horderejű. Helyzetük pedig 
ebben a kérdésben határozottan könnyebb. A világi tanárok val-
lásos hatása szempontjából egyik tanítványom így ír: «A vallásos 
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érzületre kedvező befolyással lehet a jó hittanár, azonban egy 
világi tanárnak még annál is nagyobb a hatása. Egy húsvéti 
gyónáskor a tanári kar egy része az igazgatóval egyetemben 
velünk együtt végezte el az évi kötelezettséget. Emlékszem rá, 
hogy milyen erős hatással volt ez ránk! A jó példa többet hasz-
nál, mint sok erkölcsi prédikáció...» B. M. tanítványom közép-
fokú intézetéről így ír: «Itt láttam először egy világi tanáromat 
keresztet vetni. Ez engem nagyon megfogott. Határozottan tet-
szett. Gyakran beszélt nekünk a vallásosságról. Krisztusról való 
beszéde nagyobb hatással volt ránk, mint ha lelkészünk beszélt 
volna. Vallásos meggyőződése nagy hatással volt valamennyiünkre. 
Ebben bizonyára része van annak is, hogy világi ember volt». 

A kedvező jelenségek taglalása során meg kell emlékeznem 
arról is, hogy több hallgatóm írásában találkoztam olyan beszá-
molással, amely dr. Tóth Tihamér könyveinek jótékony hatását 
írja le. Z. A. szerint: «Tóth Tihamér könyvei: «Dohányzol?» 
«A tiszta férfiúság» megkaptak és igazán tisztító, nagy, mara-
dandó hatással voltak rám». 

3. Most két olyan nyilatkozatról emlékezem meg, amelyek 
mindegyike a tanárokhoz fordul segítségért és pedig elsősorban 
vallásos segítségért. Egyik tanítványom arról az időről, amikor a 
középfokú iskola utolsó évfolyamába járt (19 éves), többek között 
így ír: «Az Istenben való hitem megrendült. A hit és a tagadás 
váltakozott bennem. Némelykor sírva imádkoztam és kértem az 
Istent, szabadítson meg ettől a megőrjítő helyzettől ; máskor pedig 
gyűlölet fogott el a Mindenható ellen s ilyenkor arra kértem, ha 
már sújtani akar, küldjön rám még újabb csapásokat, hogy ezek 
súlya alatt megsemmisüljék». Kétségtelen dolog, hogy ilyen lelki 
állapot nem talál írt sem a mathematikában, sem a fizikában, 
sem a grammatikában, sem a geográfiában; itt a megoldás csak 
a vallásos szellemtől áthatott nevelő hozhatja meg, aki egyrészt 
erre szívesen áldoz időt, másrészt ért ilyen viaskodó lelkek gon-
dozásához. K. Sz. így kiált fel hozzánk: «Küzködöm, elesem. 
Nyújtom felétek karomat, emeljetek!» Vájjon halljuk-e az ifjúság 
ilyenszerű jajkiáltásait? Vájjon van-e annyi emberszeretet ben-
nünk, hogy segítséget nyujtsunk az esdeklőnek ? De úgy látom, 
azt a kérdést is fel kell tennünk, vájjon tudjuk-e, hogy mivel kell 
az ilyen ifjúnak segítségére sietnünk? 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 16 
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IV. 

Az eddigiekben láttuk a vallás jelentőségét az önismeret, 
az egyetemes emberismeret szempontjából, láttuk korunknak 
nagyobbára intellektualisztikus felfogását, láttuk ennek romboló 
hatását az iskolában, valamint láttunk példát egyrészt egyházi, 
másrészt világi nevelők részéről arra, hogy miképen lehet a fiatal-
ságot Krisztus útjain vezetni. S most felteszem a kérdést, mit kel-
lene tenni avégből, hogy korunknak vallásellenes megnyilatkozá-
sai többé ne kerülhessenek az iskolába s nevelésügyünk egész 
rendszerében olyan nemesítő lélekerősítést honosíthassunk meg, 
mint amilyeneket a fentebbi kedvező hatások tárnak elénk. Bizo-
nyos rendszabályokkal talán lehetne az ilyen irányban eltévelyedő 
tanárokat — legalább külsőleg — jobb útra téríteni ; azonban ezt 
a problémát nemcsak kívülről, hanem belülről is meg kell ragad-
nunk. Azaz arra kell törekednünk, hogy a jövő tanítói és tanári 
generáció ne rendszabályok, hanem lelkiszükséglet alapján kövesse 
Krisztust. Úgyhogy ha ebben a kérdésben gyökeres javulást 
akarunk, akkor szemünket a jövő tanítói és tanári nemzedék lelke 
felé kell irányítanunk. S most bizonyára az a kérdés vetődik fel 
a lelkünkben, vájjon hogyan lehetne olyan jövő tanítói és tanári 
generációról gondoskodni, amely szívvel-lélekkel Krisztusé? Erre 
majd egyszerű javaslattal bátorkodom válaszolni. 

A nevelés nagy problémájának megoldása egyrészt a ben-
nünk élő eszményeken, másrészt tanítványaink testi és lelki vilá-
gát jellemző tényeken fordul meg. Tehát két világról : az eszmé-
nyek és a tények világáról van itt szó, amelyekből a nevelés tar-
tozik egy — a lehetőség szerint — egységes műremeket formálni. 
E két világ ideális egyesítését úgy kell gondolni, hogy a tények-
től függetlenül megkonstruált eszményvilágot akarjuk a gyermek-
világ tényeivel mindjobban megközelíteni. A nevelői munka leg-
nagyobb nehézsége abban — a sokszor nagy űrben — mutat-
kozik, amely a gyermekvilág tényei, a hajlamokból folyó cselek-
vések és az eszmények kívánta élet között konstatálható. A nevelés 
művészete azon fordul meg, mennyiben tudjuk a hajlamból folyó 
cselekvéseket az eszmények felé irányítani. 

Ha olyan pedagógiai szervezet után kutatunk, amely a gyer-
mek hajlamait tudja az eszmények szolgálatába állítani, akkor — 
nézetem szerint — a cserkészetre bukkanunk. Itt látjuk az eszmé-
nyeket olyan színben, amelyek követése kedves a hajlamok sze-
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mében. A cserkészet egyrészt az etika összes értékeit foglalja 
magában, másrészt a gyermekvilágnak olyan mélységes ismeretét 
tárja elénk, amely mellett a világ összes pszichológiai labora-
tóriumai révén nyújtott pszichológiai felvilágosítások, adatok, be-
világítások eltörpülnek, A gyermek- és ifjúkornak egyik legjellem-
zőbb vonásai a heroizmus. A cserkészet megtalálta azt a hangot, 
amely azt a heroizmust, amely esetleg rombolásban nyilatkoznék 
meg, az eszmények szolgálatába hívja. A cserkészet eszmeköréből 
témánk szempontjából annak keresztény jellege érdekel. A cser-
készet nemcsak szavakban, hanem tettekben is keresztény; a 
cserkészetben az ifjú nemcsak hall Krisztusról, hanem ott — több-
kevesebb tökéletességgel — krisztusi életet él. S akinek a lelke 
éveken át impregnálódott ezzel a krisztusi szellemmel, az férfi-
korában is immúnis mindenféle erkölcsi betegséggel szemben. 
Aki éveken át tartó ilyen gyakorlati keresztény élettel mind köze-
lebb jutott Krisztushoz, az férfikorában is csak ennek a dicsősé-
gét zengheti. Ez az igazság juttatott ama gondolatra, hogy a 
jövő nevelőit ezek táborából kellene kiválasztanunk. Evégből 
intézményesen kellene biztosítani azt, hogy tanár csak az lehes-
sen, aki hosszú éveken át cserkész volt. Azért a következő javas-
latot terjesztem elő : Az Aquinói Szent Tamás Társaság vezetősége 
az Országos Cserkész-Szövetséggel egyetemben — esetleg más 
szervezetek, testületek bevonásával — keresse meg a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urat olyan rendelkezés kiadása tárgyában, 
amelynek értelmében a középiskolai tanárképző-intézetbe, a polgár-
iskolai tanárképző főiskolába, a kereskedelmi iskolai tanárképző-
intézetbe, valamint a tanitóképzőintézeti tanárjelöltek Apponyi-
Kollegiumába való felvétel nélkülözhetetlen előfeltétele a többévi 
cserkészet legyen. Ilyen rendelkezésiől természetszerűleg várjuk, 
hogy magában foglalja az előfeltétel megszerezhetésének lehető-
ségét is. Vagyis egyúttal ki kell mondania azt is, hogy minden 
középiskolában, tanítóképző-intézetben, kereskedelmi iskolában ala-
kítandó cserkészcsapat. (Ilyen rendelkezés természetszerűleg néhány 
évi átmenetet tenne szükségessé.) A nevelői pályára való elő-
készület miatt különösebb gondozásban részesítendők a tanító-
képző-intézetek cserkészcsapatai. Javaslatomat még azzal toldom 
meg, hogy a tanárképzés ideje alatt minden tanárjelölt tartozzék 
az öreg cserkészek csapatába lépni vagy másutt cserkészszolgála-
tot teljesíteni. Ez természetesen nem teszi feleslegessé a vallásos 
érzésnek bármely másirányú ápolását. 

16* 
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Sokszor halljuk a panaszt, hogy iskoláinkban sokfelé csak 
tanítanak, de nem nevelnek. Felteszem a kérdést, vájjon joggal 
kívánhatjuk-e, hogy olyan tanárképzés mellett, amelynek lényege 
kizárólag a különböző tudományok mélységeire irányul, hogy a 
kikerült tanár másra is gondoljon, mint tudás átadására. Ha azt 
akarjuk, hogy a leendő tanár a tárgy mellett, sőt a tárgyon keresz-
tül a gyermekek és ifjak egész lelkét gondozza, akkor a tanár-
képzés során gondoskodni kell azokról a feltételekről, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a leendő tanárban az ilyen nevelői lélek 
kifejlődhessék. Meg vagyok győződve arról, hogy a cserkészet 
légköre biztosíthatná a leendő tanárban az igazi nevelői lelkület 
kialakulását. 

Szeretném, ha a jövő tanítói és világi tanárai mind cser-
készek lennének. Ezzel gyökerében fojtanók meg az iskolában 
a vallásellenes megjegyzéseket, taglejtéseket, arckifejezéseket és 
hasonlókat, sőt, ellenkezőleg, azt remélhetnők, hogy egyetemes 
emberismeretként segítené azt a tudatot életre kelteni, hogy mind-
nyájunkban Krisztusnak egy-egy szikrája lakozik. Ezzel a tanár-
képzéssel elérnők azt, hogy kiaknáznók az összes tárgyak nevelői 
vonatkozásait. Ezzel rendelkezésünkre állna olyan tanárnemzedék, 
amely a saját leendő iskolájában a cserkészcsapaton kívülállókat 
(a cserkészcsapat mindig elite-társaság) is olyan lelki gondozás-
ban részesítené, amely ezekben is lehetővé tenné az erkölcsi jel-
lem kifejlődését. E nemzetnevelői generáció munkája nyomán 
joggal várhatnék az ifjúság lelkivilágában — Krisztus szellemé-
nek megfelelő — egységes világnézet kialakulását. Miután a 
kulturális haladás nagy százalékban az iskolák munkásainak nevei-
hez fűződik, a cserkész-szellemnek a tanárképzésbe való bevo-
nása jelentékeny befolyást gyakorolhatna kulturális légkörünk 
tisztulására. Szeretném, ha ezen az úton olyan nevelői nemzedék 
erősítené csonka országunkat, amely Prohászka Ottokárral együtt 
vallja: «...én is azért jövök, hogy a lelkeket a krisztusi élet ki-
fejlesztésében segítsem».1 

Budapest. Frank Antal 

1 Elmélkedések az Evangéliumról. Budapest, 1924. 744 lap. 3. lap. 



Dr. Faragó János: A csanádi kisebb papnevelde története 
Sz. Gellérttől napjainkig. Temesvár, 1925. Ára? 

A 183 oldalra terjedő művecske nem szokásos jubileumi 
irat. A temesvári kisebb papnevelőintézet ötvenéves fennállása 
alkalmából készült ugyan, de levéltári anyagnak felhasználásával 
alapos történeti tanulmánnyá nőtte ki magát. Az ünneplő fiú-
nevelőintézet, illetőleg kisebb papnevelőintézet történetével, kelet-
kezésének, fejlődésének történetével és jelen helyzetének ismerte-
tésével csak mintegy 60 oldalon keresztül foglalkozik s ezt a 
részt nagy élvezettel fogja olvasni az a sok csanádegyházmegyei 
pap, aki ennek az intézetnek áldásos működését élvezte, de érdek-
lődéssel fogják forgatni mindazok is, kiket érdekel, hogy egyház-
fejedelmek áldozatkészségéből létesült, buzgó főpásztorok szeretet-
teljes gondozása és áldott emlékű elöljárók szakavatott pedagógiai 
vezetése alatt virágzó intézet minő messze kiható működést fej-
tett ki a délvidék katholicizmusa és magyarsága szolgálatában. 
Az előző részekben külön figyelmet érdemelnek azok a fejezetek, 
melyek a csanádegyházmegyei káptalani, falusi, városi és monos-
tori iskolákról, azután a csanádi kispapnevelésről a XVIII. század-
ban, Lonovics kisszemináriumáról és Csajághy gyermekszemináriu-
máról szólónak.] A szerző a csanádi egyházmegye történetéhez 
szolgáltatott értékes monográfiát, de amellett a művecske tárgyila-
gos hangon tartott magasztalása az egyház művelődéstörténeti, 
nép- és nemzetnevelési feladatának és működésének hazánk e 
szomorú sorsra jutott vidékén. 

Budapest. Dr. M. A. 

Dr. A. Michel: Humbert und Kerullarios. Paderborn, 
Schöningh. 1924. 139 old. 

A Görres-Gesellschaft kiadásában megjelent könyvecske 
sokkal többet tartalmaz és nyújt, mint a címe mutatja. Levéltári 
kutatások alapján nemcsak Humbert biboros és Kerullarios 
patriarcha szerepét világítja meg a keleti egyház és Róma között 
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a XI. század közepén történt közeledési kísérletében és egymástól 
való elszakadásában, hanem bemutatja történeti fejlődésében a 
keleti egyház viszonyát a nyugatihoz, kezdve Nagy Ottó császár 
idejétől, 962-től, a szakadás kiélesedéséig, 1054-ig. Szemléltető és 
sokszor új megvilágításban ismerteti ezen kor nagy egyházpolitikai 
eseményeit, melyekben kifejezésre jut a latinoknak és görögök-
nek, mint két egymásnak öntudatosan idegen népnek erős nem-
zeti ellenszenvük. Az akkori idő a nemzeti különbözőséget nem 
faji származásból és nyelvi különbségből származtatta, hanem 
theologiailag fejezte ki. A nemzeti öntudat nem politikai, hanem 
egyházi hitvallásban nyert kifejezést. A nemzeti megkülönböztető 
jelek a Filioque és a kovásztalan kenyér voltak. Aki ezekhez 
ragaszkodott, a görögök szemében szakadár, rossz görög hazafi 
volt. Konstantinápolyban a pápaellenes hangulat oka mindenek-
előtt a pápaságnak elnyugatiasodásában rejlett. Az ok tehát sok-
kal inkább politikai természetű volt, mint egyházi. Nyugat-római 
császárpárti, német vagy németérzésű pápák egyenesen elvisel-
hetetlen botrányként hatottak a görögökre, vagy keletrómaiakra. 
A konstantinápolyi szakadár jelenségek tiltakozást jelentenek a 
Rómában jelentkező frank befolyások ellen és a schismatikus 
tünetek keleten fokmérői a német befolyásnak a nyugati egy-
házban. A római-bizánci egyházi viszonynak politikai okokkal való 
megmagyarázása963 — 1053adja az 1054-ben bekövetkezett szakadás 
igazi megértését. Humbert bíboros beleállíttatott Kerullarios Mihály-
nak ezen schismatikus mozgalmába és a latinoknak vezetője lett 
ebben a küzdelemben. A bizánci uralom fenyegetett helyzete 
Itália déli részében 1050 táján a görög államfő előtt hasznosnak 
tüntette fel a pápasággal és német-római császárral való szövet-
séget. Ezen szövetség létrejötte ellen küzd Kerullarios s táma-
dásba megy át a régi Róma ellen, hogy az egyesülést megaka-
dályozza és egyházi önállóságát megvédje. Humbertnek feladata 
hogy a támadásokat felfogja és kivédje. Közben a normannok 
Délitáliában megerősítik helyzetüket (1053 jun. 18), s Bizánc 
számára életszükségletté válik a régi Rómával való politikai és 
egyházi egyesülés. Kerullarios most meghajlik a politikai érdekek 
előtt. Mikor azonban ezen érdekek veszendőbe mennek, újból fellán-
gol a schismatikus harc, Humbert küzd még, de végül nem marad 
egyéb hátra, mint hogy letegye a Sophia-templom főoltárára a 
kiközösítő bullát, mely külsőleg megpecsételi a keleti és nyugati 
egyház között rég bekövetkezett szerencsétlen szakadást. A harc-
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ban, melyet Humbertus nem mindig a legszerencsésebb kézzel 
folytatott, tíz irattal lépett a küzdőtérre. Iratainak és szerepének 
ismertetése teszik a schisma története számára nagy értékűvé 
Michel alapos forrástanulmányát. 

Budapest. Dr. M. A. 

Dr. Scheffler János : A szatmári egyházmegye statutumai. 
Satu-Mare, Szatmárnémeti. 1926. 

1912-ben jelent meg Sipos István munkája: A pécsegyház-
megyei határozmányok és rendeletek tára. E kiváló értékű és 
nagyhasznú gyűjtemény ismertetésében bátor voltam amaz óhaj-
nak kifejezést adni, vajha minden egyes egyházmegyének részle-
ges jogszabályai megtalálnák a maguk hivatott összegyűjtőjét. 
Ami 1912-ben kívánatosnak látszott, azt ma fokozott mértékben 
szükségesnek vélem. A magyar egyházi jogi életben ma megy 
végbe egy folyamat, amely a maga nagy jelentősége szerint majd 
csak az evolucio végén tárul fel. Az egyház új törvénykönyve 
már kilencedik éve, hogy érvényben van, az apostoli királyi fő-
kegyúri jog ugyanennyi ideje szünetel. E két tény a magyar 
Egyház egész berendezkedésére és életfolyamatára oly kihatással 
van, hogy a szentistváni alap lerakása óta csak Zsigmond király 
uralma, a reformáció, a Károly—Mária Terézia korszak és József 
császár intézkedései hasonlíthatók hozzá átalakító hatás szem-
pontjából. Ilyen körülmények között a magyar partikuláris jog-
szabályok pontos ismerete és könnyű hozzáférhetősége eminens 
jelentőségű volna. Ez lehetővé tenné, hogy az egész nagy trans-
formációs folyamat tudatosabban irányíttatnék, az új jogszabályok 
precízebb formát nyerhetnének és a régi értékek az új élet-
formákban is megtalálhatnák a magok megillető helyét. 

Scheffler János dr. vállalkozását, e téren 1912 óta az elsőt, 
ép ezért a legmelegebb rokonszenvvel kell üdvözölnünk. A tudo-
mány és a gyakorlati élet indító okain kívül a kitűnő szerzőt oly 
érzelmi motívum is vezette munkája végzésénél, melyet csak 
a legnagyobb megindultsággal olvashatunk az előszóban: «Minél 
jobban feldarabolják szeretett egyházmegyénket, annál kedvesebb 
minden kapocs, mely bennünket összeköt. Ez a gyűjtemény is 
ilyen kapocs akar lenni a háromrészre darabolt egyházmegye 
papjai között. Vagy ha a kifürkészhetetlen Gondviselés úgy 
engedné, hogy véglegesen feldarabolódjék Hám János egyház-
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megyéje, legyen e könyvecske kedves emlék a 122 éves édes-
anyától.» 

A szerző lényegileg az egyházi jogi életből csak a köz-
igazgatás széles területét tartja szem előtt és ép ezért ennek néző-
pontjai szerint rendezi az összehordott anyagot (I. Az egyházi 
személyek. II. Plébániai ügyvezetés. III. Egyházi javadalom és 
épületek. IV. A kegyosztó hatalom gyakorlása. V. Istentisztelet és 
egyházi fegyelem. VI. A tanító hatalom gyakorlása. VII. Az Egy-
ház vagyona). A rendszer felállításánál nagyon helyesen szem 
előtt tartotta az új törvénykönyv beosztását is. 

A gyűjtemény a gyakorlat számára készült, de egész beren-
dezésén és minden során megérzik a kitűnő kanonista tudomá-
nyos felkészültsége. A Codex vonatkozó előírásait jelzi, az egy-
házmegyei törvényeket és rendeleteket, az ügy fontossága szerint 
teljes szövegben vagy tartalmilag közli, a régi magyar törvé-
nyeket, vagy az új oláh állam intézkedéseit megfelelő módon 
beiktatja. Az anyag feletti biztos uralma lehetővé teszi, hogy 
bizonyos művészi módon az egyes fejezetek, ügyes átmenetek 
és jogászi exegesis segítségével, szinte kerekded egészet nyújt. 

Budapest. Dr. Baranyay Jusztin. 

Handbuch der Philosophie. Herausgegeben von A. Baeumler 
und M. Schröter. Qesamtumfang 5 Bände. I. Lieferung: Ethik 
des Altertums von Prof. Dr. Ernst Howald, Zürich. Verlag von 
R. Oldenburg. München, 1926. Nagy 8-r. 64 1. 

L. Ranke a bajor akadémia egyik ülésén felvetette a gondo-
latot, hogy meg kellene írni a tudományok történetét Németor-
szágban. A nagy elme nagy gondolata azonban meddő maradt 
volna vállalkozó szellemű kiadó cég nélkül. Oldenburg mégis 
magáévá tette az eszmét és hatalmas 24 kötetes sorozatot fejlesz-
tett belőle. 

Most hasonló nagy gondolatot karol fel a cég. Korunk filo-
zófiáját szeretné végleg kiragadni az elöregedő hisztorizmus, a 
túlzó történelmi irány kátyújából és előkészíteni az egységes 
filozófiai rendszer kiépítését. Ezért az új vállalat a történelem 
folyamán felvetődött kérdések közül azokat kívánja kidomborítani, 
melyek napjainkban is jelentőséggel bírnak, az európai gondol-
kodás fejlődését világítják meg és hivatottak arra, hogy meg-
mutassák mi volt az évezredes fejlődési folyamatban a lényeges 
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és mi a mellékes. Ezzel kiván 27 szakember Baeumler és Schröter 
irányítása mellett a filozófia minden kedvelőjének utat mutatni a 
továbbképzésre és a bölcseletileg is megalapozott világnézet szer-
zésére. Öt kötetre, öt nagy részre tervezik az egész művet. 

Az első foglalkozik a nyelv, főleg a görög nyelv filozófiájá-
val, mint a nyugati fogalomalkotás egyik fontos eszközével. Tár-
gyalja továbbá az ismeretelméletet, logikát és a metafizikai kérdé-
sek fejlődéstörténetét három nagy fejezetben. 

A második tartalmazza a szám, a természet, a szellem és a 
vallás bölcseletét. «A természet metafizikájáét Driesch, a kath. 
vallásbölcseletet p. Przwara S. J. írja. 

A harmadik az emberi szellem és akarat különböző maga-
tartását jellemzi esztetikai, ethikai, lélektani téren és kiegészíti az 
anthropológia, a neveléstan és az új charakterologia alapvetésével. 

A negyedik az állami élet, a történelem és a kultura böl-
cseletét öleli fel. 

Az ötödik végül Kelet gondolatvilágát méri össze a nyuga-
tival a kisázsiai, indiai és kínai kultúrkörökben. 

Mutatóba és első füzet gyanánt Howald zürichi egyetemi 
tanár tollából az ókori ethika története jelent meg. Egész sajátos 
úton halad ezen a téren, amennyiben megkülönböztet külső 
szociális és belső vagyis ösztönös ethikát. (Triebethik.) A külső 
ethika tárgyalja az ember kötelességét embertársával és a társa-
dalommal szemben és az erre vonatkozó nézetek változását. 
Szerinte ez tulajdonképen nem is ethika, hanem az emberi 
művelődéstörténelem egyik fejezete. Az igazi ethika az ösztönös 
erkölcstan, mely nem egyéb, mint az ember leszámolása a ben-
sejében rejlő és összetett mivoltán alapuló zűrzavarral (diszhar-
móniával). Másszóval: a belső ethika foglalkozik az ember szel-
lemi eszközökkel vívott küzdelmével a boldogságért, vagy pedig a 
boldogság elérhetetlenségének egyéni megindokolásával, amely szin-
tén valamilyen megnyugvásra, a világrend előtti meghajlásra tanít. 

Ehhez az erkölcsbölcselethez két út vezet. 1. Az egyenes, a 
közvetlen út a lelki jelenségek leírása ezek egységének és össz-
hangjának magyarázatával. Kiegészíti ezt az összhang megvaló-
sításának útja-módja vagy legalább a belső zavar lehető leg-
kisebbre csökkentése. 

A 2. a közvetett, a kerülő út lelki világunkon kívül fölvett 
segítséggel vezet el egységre és harmóniára. Ilyen segítő, örök-
érvényű eszmék az Isten és a világrend nagy egysége. A belé-
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jük vetett rendületlen hit jelképesen kielégíti az ember egységre-
törését és így éri el azt a célt, amit egyenes úton nem tudott 
megközelíteni. Az egész filozófia az embernek ilyen közvetett 
útja az egység és ennek középpontja, az ethika felé. Az eddigi 
történelmek nem törődtek ezzel a megállapítással és azért inkább 
csak kultúrtörténet számba mennek. 

Az ethikát tulajdonképpen csak Sokrates alakítja belső ethi-
kává, midőn az ösztönök fékezését belső indítékokból gyakorolja 
és az ember boldogságát nem teszi függővé külső tényezőktől. 
Sokrates működésének főkérdése és főtörekvése az önismereten 
nyugvó alázatosság és szerénység. Ez köti össze Delphivel, ebben 
érzi magát az istenség megbizottjának. Az élet kevélységében 
látja az egyén és az athéni nép legnagyobb ellenségét. Ő nem 
veti magát alá a dicsvágy nagy szociális ösztönének, teljesen sza-
badon él a maga meggyőződése szerint. Szellemének szabadságát 
megőrzi elitéltetése alkalmával és az utolsó nagy beszélgetésben 
az athéni néppel. Élete és halála csodálatos vonzó erővel hat és 
egyéni ethikává avatja, társadalomellenessé és politikaellenessé 
emeli az erkölcsre irányuló bölcselkedést. 

Sokratest tanítványai nem követik és nem értik meg. Aristippos 
a gyönyörhajhászattal eltorzítja alapgondolatát; Pláto egyenesen 
szembeszáll vele, számára az alázatosság teher, melytől szabadulni 
akar, mert a szabad kifejlődés veszedelmét látja benne. Anthisthe-
nes életével még a leghívebben követi nagy tanítóját, de félre-
érti. Szemében az alázatosság nemcsak igénytelenséggé, hanem 
tudatlansággá alakul. Szerinte az a bölcs ember, kinek «se sok 
beszédre, se sok ismeretre nincsen szüksége». Az öröm megsem-
misíti az alázatosságot és a biztos látást, azért «inkább őrült kíván 
lenni, mint valamiben gyönyörködni !» Hasonlítsuk össze a lako-
mázó Sokratest ezzel a sötét képpel. . . 

Ez a példa eléggé megvilágítja Howald eredeti, de egy-
szersmind túlzó beállítását. Számára az Isten és felebarát iránti 
szeretet is külső ethika, mert nem önmagából merít indítékot a 
belső harmónia kiküzdésére. Előadása homályos, nehézkes még 
azok számára is, akik már jártasak a filozófiában. Miért is a 
mutatványszámot nem tartjuk egészen sikerültnek. Remélhetőleg 
a többi szerző jobban magáévá teszi a meginduló nagy műnek 
valóban nagy gondolatát és jobban közeledik az örök bölcseség 
és az örök bölcselet alapjaihoz. 

Budapest. Dr. Mester János. 



III. VEGYESEK 

H O M I L E T I K A I S Z A K S Z E M L E . 

«Homiletikai mozgalomról» oly értelemben, mint katechetikai 
újjászületésről, ifjúsági mozgalomról, liturgikus mozgalomról stb., 
sajnos, még mindig nem beszélhetünk. Még kevés azoknak száma, 
akik a prédikáció korszerű megújításán rátermettséggel dolgoznak. 

A szentbeszéd elméleti s gyakorlati művelői között napjaink-
ban leggyakrabban találkozunk Franz Stingeder nevével. A «Linzer 
Theologischpraktische Quartalschrift»-ben és a «Kirche und Kan-
zel»-benközölt homiletikai értekezéseit legújabban «.Aus der Predigt-
theorie für die Predigtpraxis» címmel összegyűjtve adta ki. (Linz a.D. 
1925. Kath. Pressverein. 2741. Ára : 70.000 K.). Bár ha kétségtelen tény 
is, hogy a szentbeszéd gyakorlata megelőzi az elméletet, mégis a 
szentbeszéd története azt mutatja, hogy téves homiletikus elméletek 
káros irányba tudták vinni a gyakorlatot is ; csak elismerésreméltó 
tehát az a buzgalom, amellyel szerzőnk itt közölt tizennyolc elméleti 
fejtegetésével hozzá akar járulni a szentbeszéd színvonalának emelé-
séhez. Különösen haszonnal olvashatjuk, amit az időszerűségről, 
a beszéd nyelvéről, a szónoki egységről s a Szentírás homiletikus 
felhasználásának módszeréről ír. Könyve értékes kiegészítése a 
hitszónoklati tankönyvek anyagának. 

A Szentírás homiletikus felhasználásáról különben ugyan-
csak Stingeder négy füzetet is adott ki, amelyekben bőségesen 
nyújt példákat arra, hogy a Szentírás nemcsak anyagra leggazda-
gabb forrása a szentbeszédnek, hanem külső formában is megfelel 
a mai homiletika követelményeinek. A füzetek címe: «Die homile-
tische Fülle der Heiligen Schrift». (I.Heft: 84 1. Linz a. D. Kath. 
Pressverein, 1924. — II. Heft: 8b 1. 1924. — III. und IV. Heft: 
175 1. 1925.). Stingeder valóban művészileg tud egy-egy bibliai 
gyöngyből gazdag gondolatú beszédet fölépíteni s a bizonyításra, 
gyakorlati alkalmazásra s a vallási igazságok megvilágítására 
egyaránt tudja felhasználni a Szentírást. 

Stingeder legjobb beszédeit tartalmazza az alábbi két füzet: 
1. «Die brennendste aller Lebensfragen» (Linz a. D. 1921. 70. 1.); 
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hat nagyböjti szentbeszéd Magdolna, Júdás, Péter, Pilátus, Cyrenei 
Simon és a két lator személye köré csoportosítva. 2. «Gottes 
Antwort auf die brennendste aller Lebensfragen» (U. o. 1924. 88 1.): 
pokol, mennyország, bűnbánat. 

K Lienert einsiedelni bencés használható könyvben adta ki 
a világi retorika szabályait s a szónoklat rövid történetét. A könyv 
címe: «Der moderne Redner» (Benziger, Einsiedeln, 405. 1. Ára: 
fűzve 5 Mk., kötve 6 Mk.). Bár ma már világosan áll előttünk, 
hogy az egyházi ékesszólás elméletét a világi retorikától külön-
álló utakon kell fejlesztenünk, mégis vannak a szentbeszédnek az 
általános szónoklatokkal is közös elemei s ezért pl. amit a könyv 
a szónoki figurákról (83—97 1.) vagy a szónoki nyelvezetről 
(97—109. 1.) mond, azt mi is haszonnal alkalmazhatjuk a szent-
beszéd elevenebbé tételére. A könyv második fele teljes szövegű 
mintabeszédeket tartalmaz. 

Hittmair Rudolf püspök irodalmi hagyatékából egy nagy-
böjti beszédsorozat s egy lelkigyakorlatos ciklus fekszik előttünk : 
«Aus den geistlichen Vorträgen des Bischofs Dr. R. Hittmain 
(Linz a. D. 1925. Kath. Pressverein. 110 1.). A boldog emlékű 
főpap, aki a háború sebesültjeinek gondozásában szerzett kiütéses 
tífusznak esett áldozatul, meleg hangon beszél a nagy igazságok-
ról: halál, Ítélet, bűn, gyónás, áldozás. 

W. Dederichs: « Predigtgedanken » (Skizzen zu kurzen An-
sprachen für alle Sonn- und Feiertage. XII + 1 6 4 1. Herder. 
Freiburg. 1926. Ára : 1-80 Mk.) Ezek a beszédvázlatok először a 
«Haec loquere et exhortare» c. homiletikus folyóiratban jelentek 
meg. A nyújtott gyakorlati, időszerű s világosan rendszerezett gondo-
latok csak segíteni akarják a szónokot, akire tehát még vár a feladat, 
hogy ezekből a vázlatokból kidolgozott beszédeket építsen fel. 

Teljesen kidolgozott beszédeket tartalmaz, még pedig a nagy-
városok szószékére szánva, R. Linhardt kétkötetes prédikáció-
gyűjteménye: «Feurige Wolke» (Kanzelvorträge auf die Sonn-
und Festtage des Kirchenjahres. Herder. Freiburg. Í. Bd. 1925. 
X + 178 1. Ára : 4 50 Mk. II. Bd. 1926. VI + 138 1. Ára : 3 60 Mk). 
A szerző kitűnően használható tételes beszédeket ad a vasárnapi 
evangéliumból vagy az ünnep tárgyából választott gyakorlati, a 
mai ember lelkét foglalkoztató gondolatokról. Világos, meleg 
tárgyalással siet segítségére a jóakaratú keresztény léleknek, hogy 
minden prédikációhallgatás egy-egy vallásos élményt jelentsen 
számára, melynek hatása alatt valamely vallásos cselekedetre szánja 
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el magát. Persze ennek első föltétele, hogy előbb maga a szónok 
is — mint «tüzes felhő» — töltekezzék azzal a belső megindultság-
gal, amely Linhardt beszédeit oly értékesekké s hatékonyakká teszi. 

A prágai német egyetem hitszónoka, I.Jatsch, hatalmas kötet-
ben adta ki hitvédelmi beszédeit : «Das Evangelium der Wahrheit 
und die Zweifel der Zeih (Apologetische Vorträge zu den Sonntags-
evangelien. VIII-f-4801. Herder. Freiburg. 1926.2-3 Ára : kötve 9 Mk). 
Bár az igehirdetés rendszeres eszköze a szoros értelemben vett 
szentbeszéd, nagy városokban mégsem lehet ma teljesen elzár-
kóznunk a hit alapjait erősítő s téves felfogásokat helyesbítő 
apologetikus beszédek elől sem. Jatsch ügyesen elkerüli az apolo-
getikus beszédekre leselkedő két főveszedelmet : szentbeszédei 
kellő mértékben «szent»-ek, azaz az észbeli érvek mellett méltó 
szerephez jut bennük a Szentírás is; továbbá eléggé «beszédek», 
vagyis sikerül azokat a communicatio eszközeivel a hallgatók 
érdeklődéséhez közel hoznia. Nevezetesebb témái : Ki volt Jézus ? 
A kereszténység csődje? Biblia s természettudomány. Polgári 
házasság. Vallási nemtörődömség. Hit és tudás. A lélek értéke. 
Laikus erkölcstan. Az isteni gondviselés. Vallás és politika. 

Aszketikus könyvnek látszik ugyan, de a hitszónok kezében 
is kitűnő segédeszköz Wolpert legújabb könyve: «Unterwegs zur 
Heimat» (Freiburg, Herder. 1925. V x 216 1. Ára: 4"40 Mk). Mint 
a szerző előbbi könyveit, ezt az új kötetet is a komoly vallási 
kérdések élvezetes tárgyalása, a problémák korszerű megérzése s 
felállítása s az új, kevésbbé ismert történeti illusztrációk, példák 
használható volta ajánlják. Az egyházi év minden vasárnapjára 
nyújtott 3 - 4 oldalas elmélkedés átgondolása után a hitszónok 
bizonyára könnyebben fogja elősegíteni az örök élet felé «útban 
levő» rábízott lelkeket. 

Új példatárt nyújt J. Hanss könyve: «Beispiele für den 
neuen Einheitskatechismusi> (458 1. Gebr. Steffen. Limburg a. D. 
Lahn. 1925. Ára: 5'50 Mk). A példák csoportosítása az új német 
egységes katekizmus kérdéseit követi. Kár azonban, hogy új pél-
dákat alig találunk benne ; jobbára Spirago, Stieglitz, Wilmers és 
Wolpert könyveiből merít a szerző. Másik könyve: «Beispiel-
sammlung zum Erstkommunion-Unterrichte (160 1. U. o. 1926. 
Ára 2'50 Mk).. példákon kívül hasonlatokat s költeményeket is 
ad az első áldozási tanítás s az Oltáriszentségről szóló szent-
beszédek elmélyítésére. 

Budapest. Dr. Tóth Tihamér. 
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AZ AQUINÓI SZENT T A M Á S - T Á R S A S Á G B Ó L . 
Felolvasó ülés 1926. május 19. 

Elnök dr. Kiss János ügyvezető alelnök. Első felolvasó 
dr. Kaszás Márton Raimund plébános Szentgálon, rendes tag 
felolvasása : A spiritizmus új megvilágításban. A jelen folyóirat-
ban meg fog jelenni. Elhangzása után az elnök rámutat a nagy 
tetszésnyilvánításra, mely a jelenlevők részéről elhangzott, ez 
mutatja azt a nagy érdeklődést, melyet az időszerű tárgy pontos 
feldolgozása okozott. Hozzászólásokat kér. 

Egy úr, kinek nevét meg nem tudhattuk, a következőket 
jegyzi meg: Mind az a jó, amire a spiritiszták hivatkoznak, fel-
található az evangéliumban. Semmi olyan jót, amiből az emberi-
ségre haszon háramlik, nem tartalmaz a spiritizmus, ami ne volna 
meg az evangéliumban. De ezzel szemben olyant is tartalmaz, 
amely nem válik az emberiség javára. Hiszen a spiritizmus egyik 
sarkalatos tanítása egyértelmű az örök büntetés tagadásával. 
A spiritizmus ugyanis azt tanítja, hogy az egyedek a fokozatos 
fejlődés útján haladnak. Az örök büntetés tehát hiányzik. Ehelyett 
bevezeti a reincarnatio tanát, aminek útján az egyén fokozatos 
fejlődése biztosítva van. Ez az emberi társadalomra azonban igen 
nagy veszélyt rejt magában, mert szabad választást enged min-
denkinek. így a legelítélendőbb dolgot választhatja az ember 
abban a reményben, hogy elég lesz majd a következő életében 
megjavulni. A katholikus vallás kárhoztatja ezt a felfogást. 

Egy második, szintén ismeretlen hozzászóló: Ma a spiritizmus 
hivei, vagy spirituálisták, ahogy magukat nevezik, igen sokan 
vannak. Azt szeretném itt kérni, hogy a társaság ezzel a kér-
déssel kissé szélesebb alapon is foglalkozzék, mert ők igen erő-
sen foglalkoznak ezzel, valamint a katholikus vallás tételeivel is. 
Mint vendég volt alkalmam beszélni egynéhány olyan úrral, akik 
spiritisztikus szeánszokon résztvettek, akik azt mondták, hogy 
nemcsak a laikusok, hanem a klérusnak is nagy része részt vesz 
ezen üléseken. Vallás és társadalmi különbség nélkül igen sokan 
vesznek ott részt és itt a katholikus vallás tételeit is vitatják és 
azt mondják, hogy teljesen felesleges a vallásfelekezet. Ők az egy 
akol és egy pásztor elvére helyezkednek és az egész emberiséget 
össze akarják gyűjteni azon a címen, hogy ők tisztán az Úrjézus 
tanítása alapján állanak. Az előadó úr kiváló előadásában csak 
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egyet nem találtam, hogy áll most a spiritizmus? Ezért vagyok 
bátor kérni, hogy az őszi ülésen méltóztassék kitűzni ezt a tár-
gyat és akkor jobban felkészülve egy mélyebb vágású vitát 
provokálhatnánk, amelyben szeretném a vezetőség döntését. 

A felolvasó felelete: A spiritizmus tanítása, amit itt elő-
adtam, a legújabb. Az ő tanuk fejlődésen ment át. A régebbiek 
máskép beszéltek, bár lényegben mind együtt vannak. A fejlődés 
a részleges kérdésekben van. Azonban nem lehet itt oly hosszú 
előadást tartani, hogy részletesen megmagyarázhatnánk mindent. 
Erről lehetne beszélni egész este, sőt egész éjszaka. Tény, hogy 
ma már mindenütt ott van a spiritizmus, még falun is. Azután 
az a baj, hogy ezekkel nem lehet vitatkozni. Ép olyanok ezek, 
mint az Amerikából jövő vallásagitátorok. Ezekkel sem lehet 
vitatkozni, mert nincsen közös alapunk, de ha van is, a követ-
kezményeket már nem fogadják el. Egészséges és józan logikájuk 
nincs. Azonban meg kell próbálkoznunk az evangélium alapján 
a harccal. Németországban is így sikerült őket visszaszorítani. 

Az elnök hozzászólása: Itt arról volt szó, hogy mi a spiri-
tizmus tana. Ez részint ellentmondást tartalmaz, részint nagyon 
önkényes. Istenről, szellemről, anyagról tiszta fogalmuk nincsen, 
viszont más tételeiket bizonyítani nem lehet. Tanuk tehát nem 
helyes. Ök a keresztény vallás szigorúságát skarják enyhíteni. 
Kérdés, honnan származnak ezek az elvek és kapnak-e ezek 
valami bizonyítékot. Erre nézve azonban semmi érvet nem szol-
gáltatnak. A legtöbb nyilvánulást magából a médiumból lehet 
megmagyarázni. Bizonyítva nincsen, hogy magasabbrendű szel-
lemek jelennek meg itt. Azután igen sok itt a csalás. A híres 
médiumokat mind leleplezték. Azután ezek a kísérletek mind oly 
körülmények közt mennek végbe, hogy így nem lehet pontosan 
bizonyított kísérleteket végezni. Különben is hitet követelnek 
már előzőleg, így pedig lehetetlen tárgyilagos kutatás. Magam 
is akartam az egyházi hatóság engedélyével ilyeneken résztvenni, 
de nem tehettem, ép azért, mert tőlem is már előzőleg hitet 
követeltek. A második fölszólaló úr azt mondta, hogy a katholikus 
papság nem foglalkozik eléggé ezen kérdéssel! Ezt nem lehet 
mondani, mert tényleg nagyon sokan foglalkoznak vele. Én pél-
dául már fél százada foglalkozom ezzel. És azt sem tudom, hogy 
tényleg sokan lennének papok az ilyen gyűléseken. Ezzel a kér-
déssel azonban igen szívesen foglalkozunk itt, de kérem egyúttal 
a Tisztelt Közönség nagyobbszámú részvételét, hisz érdemes a 
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mi gyűléseinkre eljönni, mert itt mindig korszerű kérdésekkel és 
alaposan foglalkozunk. 

Másodiknak dr. Erdey Ferenc, a bölcselet tanára Kalocsán, 
rendes tag, olvasott: Kant valláselmélete és a kereszténység. 
Kritikai tanulmány. 

Az elnök hozzászólása: Igen nagy tetszéssel fogadtuk ezt az 
értekezést. Magam részéről nagy örömömet kell kifejeznem, hogy 
itt Kantot tárgyalás alá veszik. Kant igen nagy bölcselő volt, ez 
kétségtelen, bár nem oly nagy, mint Arisztotelész. Arisztotelészről 
Dante azt mondja, hogy az emberi ész képviselője és mindazok 
mestere, akik tudnak. Ö az emberi ész jogait védte. Kant ezzel 
szemben az emberi észt nagyon is legyengíteni igyekezett. Azt 
bizonyította, hogy az ember saját elméjén kívül semmit meg nem 
ismer. És amit megismer, az csak az emberi elme működése. 
Egyben igen nagy Kant: az erkölcsiség követésében. Szerinte az 
erkölcsnél nincsen nagyobb az ember előtt. Ennek a szolgálatába 
hajtotta ő az emberi észt is. Szerinte ennek alapján ismerjük csak 
meg az igazságokat: Isten létét, a szabad akaratot és a lélek 
halhatatlanságát. Ezzel szemben Arisztotelész azt mondta, hogy 
az erkölcsiség mindenek felett van, de ennek az emberi ésszel 
erős alapokat kell adni és eléje világítani az értelem által. Sőt 
az erkölcsiség zsinórmértéke ép az emberi ész. Tehát Arisztotelész 
úgy az emberi ész, mint az erkölcsiség jogát megvédte; Kant 
azonban amíg az egyiket hangsúlyozta, a másikat legyengítette. 
Ezért örülök, ha valaki itt Kanttal és az ő bírálatával foglalkozik. 
Mi büszkén valljuk mesterünknek Arisztotelészt és ragaszkodunk 
az ő elméletéhez. Elfogadjuk az ő sürgetését az erkölcsre vonat-
kozólag, azonban elismeréssel fogadjuk az ő irányítását az elmé-
leti téren is. Tehát mikor egyesek azt mondják, hogy a mai 
világnézeti zavarban menjünk vissza Kanthoz, én azt mondom: 
menjünk vissza Arisztoteleszhez és tanuljunk azoktól, akik az ő 
iskolájához tartoznak. Ezek egyik legkiválóbbja pedig Aquinói 
Szt. Tamás, akiről társaságunkat elneveztük. 

Felolvasó ülés 1926 október 13. 

A Társaság ügyvezető-alelnöke jelentést tesz a Cambridge-
ben (Egyesült-Államok, Massachusetts) legutóbb tartott bölcseleti 
kongresszusról s örömmel közli, hogy a kongresszus kapcsán 
a Harvard-egyetemen a skolasztikus bölcseletnek tanszéket léte-
sítettek. 
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Ezután dr. Somogyi József tanár tartotta meg előadását e 
címmel: Az intuíció szerepe a vallásos megismerésben. 

Az elnök a felolvasáshoz-hozzászólván, megjegyzi, hogy 
legjobb módszernek tartja az intuíció lehetséges eseteinek felsoro-
lását, mikor is kitűnik, hogy nincs intuíció olyasmiről, ami a 
külső és a belső tapasztalatot meghaladja. Azt nem tartja lehet-
ségesnek, amit a felolvasó elfogad, hogy tudósok és művészek 
ugrásszerűleg jussanak el valamely intuicióhoz, hanem az illetők 
hosszas munka és gondolkodás után jutottak el ahhoz a pillanat-
hoz, midőn világossá lett előttük, amit addig tudat felett és alatt 
előkészítettek. Azután cáfolta a pozitivizmust, a Comte Ágost-féle 
«korunk bölcseletét», mert amit tapasztalunk, abból következtet-
hetünk is. Istenség, lélek stb. nem tapasztalhatók, azokra mégis 
bizonysággal lehet következtetni. 

Ezután Kaszás M. Rajmund vázlatosan megismételte a múlt 
ülésen felolvasott előadását a spiritizmusról, melynek kapcsán a 
következő felszólalások történtek. 

1. Dr. Bochkor Ádám a spiritisztamozgalom kazuisztikájá-
hoz szolgáltatott adatokat, amennyiben említette, hogy jó katho-
likus családokat ismer, amelyek spiritiszta befolyás alatt annyira 
jutottak, hogy most már a bűn lehetőségét tagadják, lélekvándor-
lásban hisznek stb. Majd a többi között utalt László Lászlónák 
ismeretes esetére, akit egy psychiater leleplezett. 

2. Kalmár Simon Ernő régi megfigyeléseket közölt iskolai 
életéből, mikor a zentai gimnáziumban titkos spiritiszta kört 
alapítottak, melynek következtében egyik osztálytársuk a VI., egy 
másik pedig a VII. osztályban öngyilkosságot követett el. Elmondja 
különféle szeánszaikat, amikor pl. az amerikai elnök lelkét idéz-
ték meg stb. és arra a következtetésre jutott, hogy csak ideges 
emberek hajlandók és alkalmasak a spiritizmusra. Épen ezért ő 
valami eddig ismeretlen idegkisugárzásra gondol, amely hullám-
szerűleg terjed és hat bizonyos kellő idegességi fokot elért egyé-
nekre. Ez lenne szerinte a spiritizmus magyarázata. 

3. Dr. Némethy Ernő ezzel szemben utal arra, hogy telje-
sen megbízható katholikus szerzők is vannak, akik szellemektől 
eredeztetik a spiritiszta jelenségeket. Pl. ilyen Raupert is, kinek 
könyvét ő lefordította (Raupert Godfrey : A sp. a teljes valóság-
nak fényében, Sz. István-Társulat 1926.) és akit két pápa is foga-
dott, szintén rosszindulatú szellemektől származtat egyes jelen-
ségeket. Felhívta azután a figyelmet P. Heredia S. J. kísér-

Religio, hittud, és bölcs, folyóirat. 1926. 17 
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leteire (leírja ezeket Winfrid Ellerhorst: Die Warheit des Sp., 
Stuttgart, 1926.), aki maga is igen érdekes csalásokat és trükköket 
tud végbevinni és mégis elismeri, hogy van nem hamisított 
materializáció is. Sokszor a telepáthia magyaráz meg szerinte 
egyes tüneteket, de viszont pl. bizonyos, hogy a jövőbe való 
előrelátás nincsen a spiritiszták módjában. Felszólaló azután azt 
fejtegeti, hogy a spiritiszták tulajdonképen nem akarnak szakítani 
az egyházzal (erre vonatkozólag utal egy hívőjük megjegyzéseire 
az idézett Raupert művét illetőleg), mert nem rosszakaratúak, de 
egy pontban mindenesetre ellenkezésbe kerülnek vallásukkal, mert 
a spiritiszták azt tanácsolják nekik, hogy ezt az egy dolgot, t. i. 
hogy ők spiritiszták, ezt nem kell meggyónniok. Végül meg-
jegyzi, hogy pl. Oatterer szerint a szellem fényképek mind hami-
sítványok és magát Raupertet is rászedték. Ezért azt tartja, hogy 
teljesen megbízható megoldás eddig még nincsen. 

4. Dr. Sziklay János példákkal alátámasztva azt állítja, hogy 
autoszuggesztión és előítéleteken alapszik az egész spiritisztamoz-
galom. 

5. Reich P. Jenő tapasztalatait tárjVa társaság elé. Ismerősei, 
akik ifjúkorukban zsidók voltak, azzal iparkodtak megnyerni bizal-
mát, hogy ők is hisznek Krisztusban, majd azután már Buddhában 
is hittek meg a lélekvándorlásban is és így kisült, hogy spiritiszták. 
Ezért ő nagyon veszélyesnek tartja, hogy a spiritiszták kereszté-
nyeknek vallják magukat, mert így iparkodnak léprecsalni a hiszé-
kenyebb és naiv embereket. Ahogy ők a kereszténységgel bánnak, 
az nem egyéb profanizálásnál. 

Végezetül az alelnök kijelenti, hogy látván azt a nagy érdek-
lődést, mely e tárgyat kíséri, máskor is ki fogja azt tűzni. Addig is 
kimondja, hogy nézete szerint üléseken spiritisztikus jelenségek 
valódisága nem látszik bebizonyítottnak. A lehetőség megvan, de 
a valóság más kérdés. Isten akaratából megjelenhetik a lélek, de 
nem rendezett üléseken. A pogányok mindig idéztek szellemeket, 
de ezek tévedések és megtévesztések voltak. A Szentírásban egy 
eredményes szellemidézés fordul elő, mikor Saul az endorai jós-
nővel megidézteti Sámuel szellemét, de mikor ez csakugyan meg-
jelenik, maga a jósnő rémül meg legjobban. Azt hiszi, hogy ha 
a spiritisztáknak egyszer valóban megjelennék egy igazi szellem, 
akkor bizonyára elmenne a kedvük a további szellemidézéstől. 
Azután utal arra a körülményre is, hogy az eddig feltűnt híres 
médiumokat mind kivétel nélkül leleplezték. Pl. felemlíti a híres 
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Bastian esetét Rudolf trónörökössel. Majd az az eljárás, hogy a 
spiritiszták előre feltétlen hitet követelnek, mindenféle titokzatos 
eszközöket használnak, a sötétség leple alá rejtőznek stb. már 
magában vége is gyanússá teszi jóhiszeműségüket. Ha azt akarják, 
hogy komolyan foglalkozzanak az ő jelenségeikkel, akkor tegyék 
azokat a tudományos vizsgálódás számára hozzáférhetőkké. Vége-
zetül idézi a társaság védőjének, dr. Prohászka Ottokár székes-
fehérvári püspök úrnak, a Katholikus Nagygyűlésen elhangzott 
beszédjéből azt a részletet, melyben a spiritizmusról szól és azt 
szintén éles szavakkal elítéli. 

K A T H O L I K U S E G Y E S Ü L E T N E M Z E T K Ö Z I 
K É R D É S E K T Á R G Y Á B A N . 

1917-ben a svájci Fribourgban De Montenach báró svájc-
szövetségi képviselő kezdeményezésére nemzetközi egyesület ala-
kult, melynek célja a következő három pontban foglalható össze : 
1. A nemzetközi kérdéseket a katholikus elvek és hagyományok 
világánál tanulmányozni. 2. Az ily kérdéseket tanulmányozó katho-
likusokat csoportosítani. 3. A katholikus érdekek képviseleté és 
védelme a nemzetközi ügyekben, főkép a népek szövetségénél s 
ennek különböző szerveiben. 

Az Egyesület első általános ülése 1920-ban Párisban volt; 
ezt követték 1921 Páris, 1922-ben Fribourg, 1923-ban Milánó, 
1924-ben Fribourg, 1925-ben Oxford. 

Az Egyesületnek nemzeti csoportjai vannak, ezek egyike a 
magyar. 

Az Egyesület szervei ezek: 1. Az általános ülés, melyre a 
nemzeti csoportok képviselőket küldenek. 2. A nemzetközi bizott-
ság, melyben minden egyes nemzeti csoport képviselve van. 
3. A központi iroda, ennek székhelye: Bibliothèque cantorale et 
universitaire Fribourg Suisse. 4. Állandó nemzetközi bizottságok 
egyes szakkérdések tanulmányozására és kidolgozására. 

Az Egyesület szervei eddig a következő ügyekkel foglal-
koztak : A pápai nyilatkozatok és a nemzetközi jog. — A katholikus 
szervezetek és a Népszövetség. — A nemzetközi jog alapjainak 
megvitatása. — A Szentföld. — A katholikusok helyzete Közép-
Európában. — Anglia és Írország. — A Népszövetség működése 
a katholikus csoportok érdekeinek szempontjából. — A Népszövet-

17* 
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ség működése a kisebbségek megvédésének s Európa értelmi 
helyreállításának szempontjából. — A katholikus kisebbségek vé-
delme a közeli Keleten. — A Népszövetség által az értelmi együtt-
működés érdekében kiküldött bizottság munkássága és a Katholikus 
Egyesület által alakított ilytárgyú bizottság viszonyáról. — A rab-
szolgaság kérdése, amennyiben ezzel a Népszövetség foglalkozik. — 
A katholikusok minő magatartást tanúsítsanak a parlamentközi 
egyesülettel szemben? — A katholikus kisebbségek érdekeinek 
megvédése a Népszövetség illetékes szerveinél. — Miként vegyenek 
részt a katholikus szervezetek abban a harcban, melyet a Nép-
szövetség a bódítószerekkel űzött visszaélések ellen megindított? 

Az úgynevezett mosszuli kérdésben a Katholikus Egyesület 
tájékoztatta a Népszövetséget azokról a száműzetésekről és gyil-
kolásokról, melyeket a törökök káld katholikusokkal elkövettek; 
ezért a tájékoztatásért a Népszövetség nagy elismeréssel volt. 

Ugyancsak a Katholikus Egyesület ismertette meg a Népszö-
vetség által 1923/24-ben tartott ópiumértekezleten azt a fárad-
hatatlan működést, melyet a kábítószerek rendetlen használata 
ellen a messze Keleten a hithirdető papság kétszáz év óta kifejt. 
Az Egyesület máris foglalkozik az 1929-ben tartandó ilytárgyú 
második értekezlet előkészítésével. 

A Népszövetségnek a népek értelmi együttműködésének 
kifejlesztésére állandó bizottsága van (Commission de Coopéra-
tion intellectuelle de la Société des Nations) ; ezzel a Katholikus 
Egyesület nemzetközi kérdések tárgyában teljes egyetértésben 
van, amit az a tény is megkönnyít, hogy a Népszövetségnek e 
tekintetben általános előadója egyúttal a Katholikus Egyesület-
nek elnöke, sőt a párisi hasonló célú egyesületnek (Institut inter-
national de coopération intellectuelle à Paris) is igazgatósági 
tagja. 

A Katholikus Egyesület állandó érintkezést tart fenn más 
katholikus, úgy nemzetközi, mint nemzeti egyesületekkel, így a 
Pax Romanával, mely katholikus főiskolai hallgatók nemzetközi 
egyesülete, a német Qörres-társulattal, az osztrák Leó-társulattal, 
a Magyarországi Katholikus Diákszövetséggel s a magyar Szent 
István Akadémiával. Ennek a törekvésnek örvendetes megnyilat-
kozása volt az az ülés, melyet a Szent István Akadémia nemzet-
közi bizottsága f. é. október 8-án a Szent István-Társulat dísz-
termében Apponyi Albert gróf elnöklete alatt tartott, amelyen az 
itt ismertetett Katholikus Egyesület elnöke, Gonzague de Ray-



VEGYESEK 245 

nold, a berni egyetem tanára (rue Greyerz 72, Bern) francia 
nyelven ilycímű előadást tartott : Les catholiques dans la vie 
internationale. Ezt követte a Katholikus Egyesület titkárának, Joseph 
Gremaud fribourgi egyetemi tanárnak francia előadása, melyben 
az Egyesület szervezetét és működésének módját ismertette, nagy 
elismeréssel szólva úgy a Szent István Akadémia nemzetközi 
bizottságának, mint a Magyar Katholikus Diákszövetségnek mun-
kálkodásáról. 

Fizetések nyugtatása. 

A legutóbbi közlés óta 1925-re 43.000 k-t fizetett : Mátyás Béla ; 34.000 
k-t (kiegészítés) : Gallyas János ; 1926 végéig 400.000 k-t: a központi pap-
nevelő intézet és Engelhardt Ferenc; 320.000 k-t: Magyary Pál; 200.000 
k-t: dr. Iványi János; 110.000 k-t: dr. Zelliger Vilmos; 104.000 k-t: 
Horváth Elemér; 100.000 k-t: B. Boér Géza, Breisach Béla, Csokonay Zsig-
mond, Dedek Crescens Lajos, Faludi Ádám, Gevsits Lajos, dr. Hajós György, 
Horváth Lajos, Jezsuita papnövendékek Innsbruck, Jeszenszky Kálmán, Katho-
likus Kör Szeged, Kuthy István, dr. Margitai Antal, Melles Emil, Németh 
Ferenc, Nóvák István, Plébániahivatal Csepel, Osztopán, Zalaszántó, Ulai János, 
Schier József, Székeskáptalan Szatmár, Sziklay Rezső, Teller Vince, dr. Tihanyi 
Béla, dr. Trikál József, dr. Vértesi Frigyes; 70.000 k-t: Mezgár Lajos 1926-ra ; 
500.000 k-t: Zichy Gyula gróf érsek, 1. sz., Székeskáptalan Nagyvárad; 
300.000 k-t: Szekesfőkáptalan Kalocsa; 240.000 k-t: Papnevelőintézet Eger; 
200.000 k-t: Fetser Antal püspök, Székeskáptalan Győr, dr. Rott Nándor 
püspök (a megrendelési díjon felül), dr. Werner Adolf zirci apát; 121.500 k-t: 
Lipták Lambert; 100.000 k-t: a Kegyesrend főnöksége Budapest, dr. Kis 
György, dr. Lányi József püspök, Miklósy István püspök, Plébánia Nógrád-
verőce, Székeskáptalan Pécs, Székesfehérvár, Veszprém; 80.000 k-t: dr. Ibrányi 
Ferenc, dr. Michel Károly, dr. Simon György; 60.000 k-t: dr. Ákos Ferenc, 
dr. Béky László, dr. Boda János, Braun István, Csatári plébánia, dr. Csepela 
Lajos, dr. Demeter István, Domonkosok Sopron, Vasvár, Dörnyei Imre, Faust 
Antal, dr. Felber Gyula, Ferencrendiek Buda, Gyöngyös, Szombathely, Fer-
schich János, dr. Frey János, dr. Heckenberger Konrád, Haverda Ferenc, 
Herger Nándor, dr. Ivánovich Endre, Katholikus Kör Pécs, Veszprém, Kar-
meliták Budapest, Kegyesrendiek főgimnáziuma Szeged, Kisteleki István, Köller 
Rezső, dr. Madarász István, Marton Sándor, Mátyás Béla, Melles Béla, dr. Molnár 
Ignác, Moser János, Norbertinum Budapest, dr. Oetter György, Papnevelő-
intézet Veszprém, dr. Pál Mátyás, Plébánia Mosondarnó, Nyésta, Perkáta, 
Szomor, Premontrei reálgimnázium Gödöllő, Serfőző József, Szalézi intézet 
Péliföldszentkereszt, Szent István-Társulat, Szervitarend Budapest, Székely Gyula, 
Székesfőkáptalan Eger, Székeskáptalan Szombathely, Tillinger Miklós, dr. Török 
Zoltán, dr. Wéber Pál, Zimányi L. Mihály ; 50.000 k-t (kiegészítés) : dr. Vár-
konyi Fidél ; 40.000 k-t (kiegészítés) : dr. Pokorny Emánuel, Szabó Frigyes ; 
30.000 k-t (kiegészítés): Kulcsár Kálmán, dr. Ulriczky Ferenc; 1925—26— 
27-re 6 dollárt: Köller Endre. 800.006 k-t ajándékozott a gyémántmisés 
dr. Boromissza Tibor szatmári püspök. 
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A « R E L I G I O » É R D E K É B E N . 

Mindenekelőtt nagy köszönetet mondok azoknak a jóte-
vőknek, akik folyóiratom fenntartásához a megrendelési díjon 
felül is hozzájárulni kegyeskedtek. Azután köszönetet mondok 
mindazoknak, akik az évi díjnak beküldése által előmozdították 
a folyóirat fennállását. Némelyek azt mondják, hogy a megren-
delő nem pártoló, hanem egyszerűen vevő, aki pénzéért meg-
kapja az ellenértéket, melyet ő is igényel. Ámde ez nem egé-
szen így van. A kenyeret, a ruhát, sőt majdnem így a napilapot 
is megveszik, mert ezek nélkül nem tudnak ellenni. Ugyanez 
tudományos vállalatról, legalább ily mértékben, nem áll, enél-
kűl többé-kevésbbé ellehet az ember s ahhoz, hogy ily vál-
lalathoz pénzt adjon s a megrendeléssel járó fáradságot is ma-
gára vegye, bizonyos fokú lelkesedés,^'törődés és áldozatkészség 
is szükséges. Akárhányszor egyik-másik hosszabb időn át nem 
olvashatja el a közlöny cikkeit, de részint a kedvezőbb idő remé-
nyében, részint csupa pártolásból kitart az általa becsült és szük-
ségesnek tartott vállalat mellett. Azért én nagy hálával vagyok 
fizető megrendelőim iránt, nélkülük nem állhatna fenn folyó-
iratom, a fenntartásra a szorosan vett szakférfiak, csekély számuk 
miatt, nem elégségesek. Kérem is összes megrendelőimet, ma-
radjanak meg folyóiratom mellett s küldjék be annak igazán 
csekély árát. 

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy megrendelőimnek 
egy része a jelen évre még mindig nem fizetett, pedig minden 
füzetemben hangoztatom úgy folyóiratom fennállásának, mint a 
fizetésnek szükséges voltát, sőt a hátralékosokat külön-külön 
levélben, természetesen nagy költséggel, ebben az évben már 
kétszer felszólítottam. Az ilyen külön felszólítás költségeit azzal, 
hogy mindenki magától és jóhamar fizet, meg kellene takarítani, 
hogy magának a folyóiratnak nagyobb terjedelmére fordíthassam. 
Akik hátralékukat ismételt felszólításra sem küldik be, azoktól 
kénytelen leszek azt postai megbízás útján bevételezni; ennek 
költsége a megrendelőt terheli. 

Sok, igen értékes dolgozat vár közlésre, mind érdekes és 
korszerű tárgyról. A szaktudósok nagyon szükségesnek vallják 
folyóiratomat mint egyetlen magyar katholikus hit- és bölcselettu-
dományi közlönyt ; enélkül nem is tudják szakdolgozataikat elhe-
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lyezni. Vajha ennek a szükségletnek a vállalat fenntartására ele-
gendő olvasók és fizetők száma is megfelelne! 

Az 1927-iki egész évfolyamra 6 pengőt kérek, ami 75.000 
mostani magyar koronával egyenlő ; annyit fogok nyújtani, 
amennyi a befolyó fizetésekből telik; a díjat tessék lehetőleg 
hamar beküldeni, erre a célra a jelen füzethez postai befizetési 
lapot csatolok; a hátralékosok a régi és az új díjat szíveskedje-
nek egyesítve beküldeni. A fizetések nyugtatásából, melyeket 
minden füzetben közlök, mindenki megtudhatja, mikorra és 
mennyit fizetett. 

A megrendelők szíveskedjenek a folyóiratot terjeszteni, inté-
zeteket is bejelenteni s címükben beállt változást mindig azon-
nal közölni. 

A külföldiektől a postaköltség miatt legalább a díj más-
félszeresét kérem; a külföldiek legcélszerűbben az ő pénzükkel 
ajánlott levél útján fizetnek. 

Dr. Kiss János, 
a «Religio» szerkesztője és kiadója. 

i m l S F 
SZEGED. " 

FOLYÓIRATOK 
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HIRDETÉSI ROVAT. 
Dr. Artner Edgár egyetemi magántanár : Magyarország és az apostoli 

Szentszék viszonya a mohácsi vészt megelőző években (1521—26). A Római 
Magyar Történeti Intézet kiadványa. 

Budai Gergely református theologiai magántanár : Miért és hogyan tanul-
mányozzak a bibliát? Bpest, 1925. 50 oldalas füzet. 3000 kor. 

Clarisseum. A rákospalotai fiúnevelő-intézet havi értesítője. 
Coué Emil. «A Couéiztnus». Egészség és önfegyelmezés. Fordította dr. 

Völgyesi Ferenc. 1925. Nóvák Rudolf és T. kiadása. Bpest, VIII., Baross-u. 28. 
Egri Egyházmegyei Közlöny. 58. évf. Szerkeszti : dr. Turtsányi Ambrus 

theologiai tanár Eger. Egy évre 80.000 kor. Értekezéseket, irodalmi ismerteté-
seket és egyházi híreket tartalmazó jeles havi folyóirat. 

Egyházi Szemle. Lelkipásztorok folyóirata. Temesvár, 1926. V. évf. Havi 
folyóirat. Szerkeszti : dr. Faragó János, theologiai tanár. Igen tartalmas és 
tanulságos. Egy évre 2 aranykorona. 

Egyházi Zeneművészet. Járosy Dezső pápai kamarás, a budapesti Orsz. 
Zeneművészeti Főiskola v. tanára, a temesvári székesegyház karnagya, most 
adta közre egyházzenei folyóiratának második számát. A bevezetőben a szer-
kesztő ismerteti a csikágói eucharisztikus kongresszus kapcsán felmerült korális 
tanulságokat, majd folytatólag taglalja a papnak az egyházi zene reformjával 
szemben tanúsítandó magatartását. Geyer József az orgona történetét méltatja, 
míg a harangisme rovatában történeti adatok derítenek fényt a harang 
eredetére. Gazdag hírrovat, kimerítő irodalmi szemle teszi a második számot 
teljessé, mely három időszerű kliséképet, azonfelül zenemellékletet ad. A folyó-
irat hat számára szóló előfizetés 45.000 magyar korona. Mutatványszámot kész-
séggel küld a kiadóhivatal (Temesvár, Papnevelőintézet). 

Dr. Faragó János theologiai tanár Temesváron. A csanádi kisebb pap-
nevelde története sz. Gellérttől napjainkig. 8°, 186 old. 1926. 50.000 korona. 
Kapható a Szent István-Társulatnál. Ismertetve a jelen füzetben. 

Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv. Szerkesztette : dr. Kiss Jáuos. 
Kiadja a Szent István-Társulat. Mindenrendű katholikus részére igen tartalmas 
és nagyon olcsó, sőt legolcsóbb. Szép műlapokkal. Alapára szép kötésben 
8 korona. Én is örömmel közvetítem. 

Irodalomtörténet. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata. Szerk. : 
Pintér Jenő főigazgató, Bpest, I., Attila-u. 1. XV. évf. Egy évre 100.000 korona. 

Katholikus Szemle. Szerkeszti : dr. Mihályfi Ákos. Társszerk. : dr. Várdai 
Béla. 44. kötet. A Naptárral együtt a Szent-István Társulat tagilletménye, tagsági 
díj 85 ezer, nemtagoknak 100 ezer korona. Igen magas színtájon járó, általá-
nos érdekű folyóirat. 

Keresztes szent János műve. I. A Kármelhegy iítja. II. A lélek sötét éjsza-
kája. Spanyolból ford. Sz. Teréziáról nev. P. Ernő, sarútlan kármelita ú jonc-
mester. Szép kötésben, képekkel 160.000, fűzve 125.000 kor. Kapható aKárme-
litáknál, Bpest, VI., Huba-utca 12. 

Keresztény Nő. Budapest, I., Krisztina-körút 125. 
Egyházi Lapok. Papok közlönye. Egyházpolitikai, hittudományi és lelki-

l* iS 4 - Li, 
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pásztori havi folyóirat. «Pázmány Péter» hitszónoklati melléklettel. Szerkeszti. 
dr. Czapik Gyula. A főlap negyedévre 2 pengő, a melléklap negyedévre 1 pengő. 
Kiadja a Pázmány Péter Irodalmi Társaság. Budapest, V., Honvéd-utca 10. 
Igen élénk, tanulságos és kedvelt folyóirat. 

Magyar Pedagógia. A Magyar Pedagógiai Társaság havi folyóirata. Szer-
keszti : dr. Komis Gyula egyetemi tanár közreműködésével Nagy J. Béla, Bp., 
I., Bors-u. 10. Tagdíj és előfizetés 5 pengő, ily c ímre: Quint József tanítóképző 
igazgató, I., Fery Oszkár-utca 40. 

Magyar Társadalom. Erkölcsvédelmi folyóirat. Szerkeszti és kiadja : Krúdy 
István vm. árvaszéki ülnök, Balassagyarmat. Egy szám 2000 kor. 

Major Ervin. XI. évf. I. sz. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bpest, V., 
Csáky-u. 30. IV. 2. Egy évre 120,000 korona. 

Dr. Mayer Ferenc Kolos orvos munkája «Az orvostudomány története», az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadásában most jelent meg. A gazdagon 
illusztrált, nemcsak orvosok számára írt mű az orvostudomány fejlődését tár-
gyalja a kőkorszaktól napjainkig. Ára 16 pengő. 

Mone. Orvostársadalmi Szemle. A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületé-
nek időszaki hivatalos közlönye. III. évf. Baross-u. 44. Tagilletmény. Nem-
tagoknak egy évre 5 pengő. 

Dr. Pauler Ákos egyetemi tanár, Budapest, Országház-u. 10. Anaxagoras 
Isten-bizonyítéka. 

A Pásztor. Katholikus társadalmi hetilap. Szerkeszti : Ortvai Rezső. 
Budapest, V., Hold-utca 7. Egész évre 80.000 korona. 

Protestáns Szemle. Főszerkesztő : Ravasz László, felelős szerkesztő : 
Zsinka Ferenc (Országos levéltár. Bécsikapu-tér 4., II.). Tudományos és szép-
irodalmi havi folyóirat. 35. évf. 9. szám. 1926. november. Kiadóhivatal : IX., 
Kálvin-tér 8. Egy füzet ára 1 és fél pengő. 

Rózsafüzér Királynéja. A Rózsafiizér-Társulat hivatalos havi folyóirata. 
Szerkeszti : Badalik Bertalan szentdomonkosrendi áldozópap. Budapest, VII., 
Szent Domonkos-utca 3. Egész évre 50.000 korona. Igen jeles hitbuzgalmi 
folyóirat, képekkel. 

Dr. Saly László pápai kamarás, tanulmányi felügyelő a budapesti köz-
ponti papnevelőben. Egyházi beszéd ; elhangzott a budavári koronázó temp-
lomban 1926. sz. István ünnepén. 

Dr. Scheffler János szentszéki ügyész, theologiai tanár Szatmár (Satu-
Mare). A szatmári egyházmegye statutumai. Szatmár, 1926. Nagy 8-r. 228 old. 
Ára 300 lei. Megrendelhető a szerzőnél és a Szent István-Társulatnál. A jelen 
füzetben ismertetve. 

Dr. Sipos István : Enchiridion Juris Canonici ad usum scholarum et 
privatorum. Pécs, 1926. 8-r. 1040 old. Kapható a szerzőnél (Pécs, papnevelő-
ház) 14 pengőért (175.000 K), könyvkereskedőnél 18 P (22 5.000 K). Ismertetve 
az előbbi füzetben. 

Szalézi Értesítő. Don Bosco műveinek közlönye. Kéthavonkint. Szer-
kesztőség Rákospalota, Clarisseum. Tel. J. 961—03. Kiadóhivatal Budapest, 
III., Kiscelli-u. 79. Tel. T. 75—91. 

Szentkereszti Visszhang. Bajótszentkereszt, Esztergomm. Évenkint négy-
szer. Kiadja a Szalézi-intézet. 

Szent Ágoston Vallomásai. Fordította : dr. Vass József, apostoli proto-
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nótárius, kalocsai nagyprépost, népjóléti és munkaügyi miniszter. Az «Élet» 
kiadása, II. kiad. 

A Szent István-Akadémia kiadványai : Sigmond Elek székfoglalója : A ter-
vezett mélybevágású Duna—Tisza-csatorna mentén elterülő szikesek és azok 
javítása. 1926. 

A 80 éves gróf Apponyi Albertről a Szent István-Akadémia, arcképpel. 
A Szent István-Akadémia Értesítője, 1925. II. füzet. . 
A Szent István-Társulat Szent István-Könyvek sorozatában épen-mpst'a,'» 

következő újabb művek jelentek meg: v 

42. szám. Babura László dr.: Nagy szent Gergely élete." 50.000 K. 
43—44. « Kiihár F ló ris dr. / 'A. keresztény bölcselet története. Ï 00.000 K. 

45. « Weszely Ödön dr.: Korszerű nevelési problémák. 70.000 K. 
46. « Somogyi Ántal dr. : Vallás és modern művészet. 37.000 K-
47. « Divald Kornél: Magyar művészettörténet. 70.000 K. 

48—49. « Birkás Géza dr.: A francia irodalom története. 100.000 K. 
50. « Wodetzky József dr. : A világegyetem szerkezete. 43.000 K. 
51. « Záborszky István dr.: Rabindranath Tagore világnézete. 43.750 I<-

Mindezekről ismertetést fog hozni a »Religio.» 
A természet-, orvos-, műszaki- és mezőgazdaságtudományi országos kon-

gresszus munkálatai. Budapest, 1926. január 3—8. Szerkesztette: dr. Gorka 
Sándor egyetemi tanár, főtitkár. 4-r. XVI., 738 old. A jelzett szakokhoz tar-
tozó alapos tudományos dolgozatok legjelesebb tudósainktól s egyéb nagyjaink 
előadásai e tudományok jelentőségéről. Erre a könyvre büszkék lehetünk. 
Készült a kir. magy. egyetemi nyomdában, Múzeum-körút. 

Dr. Tóth Kálmán, a szentírástudományok tanára az esztergomi érseki 
papnevelőben. Jézus Példabeszédei. Esztergom, 1926. Nagy 8-r. 276 old. 

Weisz 22 kötetes Világtörténelmére még mindig lehet jelentkezni a folyó-
irat szerkesztőjénél. 

Zenei Szemle. Főszerkesztő : Járosi Dezső. 
Dőry László theologiai tanár Pécs. Theologia Dogmatica, latin nyelven. 

8-r. négy kötet. Erről a «Religio» legközelebbi füzete ismertetést fog hozni. 

r 

Stephaneum nyomda éâ könyvkiadó r. t. Budapest. — Nyomdaigazgató : Kohl Ferenc. 
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