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A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetekben. Ára 1919 elejétől egész évre 26 korona.
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Budapest, IX., Mátyás-utca 18.

1. ÉRTEKEZÉSEK

A VALLÁSOS TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSE.

I.

A

z

EMBER minden időkben csodálatos és benső odahajlást
érzett az istenséghez. A Végtelen sohasem volt távol tőle,
sőt érezte, hogy egész lényével a Végtelen ölében pihen. A primitiv ember Isten jelenlétében és közelségében él. A primitiv
állapotból kiemelkedett nagy keleti népek: a sumirok, asszírok,
babyloniak, perzsák, egiptomiak vallása hiszi, hogy az istenek
az embersorsok intézői. A földi dolgok az égi események visszatükrözései. A görögök az eleusi nagy misztériumokban tisztulnak
meg. A római politikai életet a mindenütt jelenlevő istenek intézik. A zsidó nép története pedig Isten örök terveinek megvalósulása az emberiségben.
És amint az ember minden időben érezte Isten sorsbontó
hatalmát, ép úgy mindig voltak kiváltságos lelkek, akik Vele
bensőbb szeretetben, boldogítóbb és meghittebb barátságban
éltek. Ök az Isten hírnökei, akaratának kibeszélői, parancsainak
végrehajtói.
Maradjunk csak az ó- és újszövetség talaján. Gondoljunk
Mózesre, Jehova választottjára. Gondoljunk a patriarchákra és a
prófétákra és mindazokra a rendkívüli és csodálatos látásokra(
hallásokra, mindazokra az örömökre, megrendülésekre; mindazokra a nagy tettekre, amelyeknek ők voltak részesei, vagy
végrehajtói. A zsidó nép és a zsidó vallás történetét a válságok
izgalmas óráiban Jehova igazgatta.
Az újszövetség hajnalán a kereszténység sorsát is Isten keze
intézi. Szent Pétert angyal szabadítja meg a börtönből. Sault
égből alászálló fény sújtja le és az Úr Jézus szavai térítik meg.
Szent Ágoston csak akkor tud kételyeiből kibontakozni, amikor
lelkében megzendülnek a titokzatos szavak: Tolle lege.
És később a szentek története beszél Istenben élő lelkek1
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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ről, akik mint szent Teréz, keresztes szent János, őt látják,,
hallják, élvezik. Pascal is Istent keresi s lelke csak akkor nyugszik meg, amikor hallja az Úr Jézus szavát: «Console-toi: t u n e
me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé?» Vigasztalódjál!
nem keresnél, ha már meg nem találtál volna.
íme ezek a vallásos tapasztalatoknak csak egyes kikapott
esetei, nagy rímei. A vallások története sok-sok esetet jegyzett
fel és őrzött meg. A modern vallásos lélektani kutatások pedig
hangyaszorgalommal gyűjtik össze a vallásos tapasztalatokat
A hittudós mindig különbséget tett a fides ex auditu, a
hallomáson, a tekintélyen nyugvó hit és azon hit között, amely
Isten közvetlen, titokzatos működései révén a kiválasztottak lelkében fakad. S bár megengedte, hogy ez utóbbiak hite egyénileg és alanyilag erősebb és életteljesebb ; viszont feltétlen tárgyilagosságot és egyetemes érvényességet csak az előbbieknek
tulajdonított. A választottak vallásos élményei elsősorban az ő
örömük, az ő javuk. De azok a csodás kinyilatkoztatások és.
események, amelyeken a keresztény vallás a Szentírás szerint
nyugszik, mindnyájunk közös kincse és nélkülözhetetlen forrása.
Újabb időkben azonban a lélektan minden lelki jelenséget
elemez és figyelmét a vallásos tapasztalatokra is ráirányítja. Fürkészi, mi az eredetük, milyen a lefolyásuk, az értékük ezeknek a
vallásos élményeknek? Ezek igen finom és érzékeny kérdések.
Durva lélekkel, nyers világnézettel sem meg nem közelíthetők,
sem meg nem érthetők. Az anyagelvűség beletenyerel az élmények pókhálógyengéd szövetébe, hogy mi sem marad meg épen
benne. A hitetlenül kételkedő rövidlátó szeme érzéketlen a mélységek iránt. A beteges lelkek pedig hajlandók minden rendkívüli jelenségben rendelleneset látni. Csak a lélekből élő, az
elfogulatlan, a jóindulatú szemek méltók a vallásos lelkek titkaiba, isteni tapasztalataiba elmélyedni. Ok látják, hogy ily vallásos tipusok a vallásnak ép oly szükségesek, amint a nagy művészek a művészetnek; a lánglelkű tudósok a tudománynak. Ók
az eleven szökőkutak, akik új eszméket, érzéseket, felfedezéseket
ajándékoznak a tikkadt, a kimerült világnak. Ők a szellemi világfend felfrissítői, a haladás úttörői, új idők harsonásai. Az ő szivükben, lelkükben a régi értékek megifjodnak, új erőre kapnak
és friss hajtasokban kicsiráznak.
«Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek » Az Úr
Jézus e szavai mindnyájunknak szólnak; mindnyájunknak, akik
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csodás élményeket nem élvezünk. Viszont az Üdvözítő azt is
megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. De nemcsak
velünk, hanem bennünk is kegyelemteljes kinyilatkoztatásában, a
szentekkel való benső érintkezésben.
Mikor e dolgozatot irom, lelkem előtt lebegnek a letűnt
vallások tanúságai, a zsidó vallás története, a keresztény vallás
bizonyságai; magam előtt látom a vallásalapítókat, akik mind
Istennel beszélnek; a szenteket, akiknek élete a Végtelen körében mozog ; rágondolok azokra az adatokra, amelyeket W.
James, 1 vagy Flournoy 2 összegyűjtöttek és kérdem: mi ezen
tapasztalatoknak értéke ?
Az orvosi anyagelvűség közönséges elmekáprázatokat, beteges agyrémeket lát bennük. De lehet-e szellemi rendellenesség,
vagy, mondjuk, őrültség oly rendkívüli következményeknek elegendő oka, amilyenek pl. szent Pál élményei nyomán fakadnak.
A lélektan talán azt feleli: a vallásos tapasztalatok, mint
érzelmek, akaratelhatározások, újjászületések, egyéb lelki jelenségektől benső mivoltukban egyáltalán nem különböznek. Csak az
elnevezésük más, de lényegük ugyanaz. De honnan ered ép az
az eszme, hogy ezekben az élményekben maga Isten nyilatkoztatja ki magát? Honnan fakad Isten látásának gondolata, aki
összes lelki energiánkat egyetlenegy pont körül csoportosítja;
egyetlen egy élménybe sűríti, amely azután új világlátásnak,
életiránynak, értékelésnek lesz a forrása.
Az átélők mások szemében úgy tűnnek fel, mintha egy
érzékkel gazdagabbak lennének. Úgy élnek, éreznek beszélnek,
mintha a világot tapasztaló öt érzéken kívül olyan érzékük is
volna, amelyet csak természetfeletti indítások, áramok, hatások
izgatnak, rezegtetnek, gazdagítanak.
A lélekbúvár képtelen az ő élményeikben valami ujat és
rendkívüliMátni. Amit ő szemlél, az egy csomó mindennapi
érzelem. A megélő szemében azonban nincsen értékesebb érzelem a világon. Sőt a vallásos élménynek külön gazdagsága és
külön boldogsága van. Senki sem beszélhet róla, aki át nem élte.
A finom lelkű W. James kitapogatta a megélés mámoros
légkörét. Megsejtette, hogy lényege: a benső és tökéletes összhang, béke és öröm. Az az érzés, hogy kívülünk és bennünk
egyaránt minden jól van. Nem passiv és tehetetlen érzés ez,
1

The varieties of religions experience.

1

Religionspsychologie.
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hanem annak a boldogságnak az életébresztő tudata, hogy
részünk van a miénknél sokkal nagyobb hatalomban és az a
kívánság, hogy együtt dolgozzunk ezzel a hatalommal a szeretet,
az összetartás és a béke művein. Ez egyszóval az élet felszítása ;
az életé, mint teremtő erőé; és az életé mint összhangé és
örömé.
W. James, bár óvatosan és sokszor nyersen mégis hivő
lélekkel fogadja a vallásos tapasztalatokat és tárgyias értéket
kölcsönöz nekik. Meg is mondja, hogyan közlekedik a lélek a
természetfeletti renddel. A lélek tudatalatti oldala, a küszöb alatti
Énje az érintkező pont Istennel. Itt, a tudat alatt, közli Isten
hatásait a lélekkel, atrçelyek azonban csak akkor válnak élményekké,
amidőn az öntudatlanság homályából a tudat középpontjába
szöknek.
W. James gondolai Myers kutatásaiból (1886) szövődnek,
aki tudományos alapon igyekezett a természetfeletti tapasztalalatokat megfejteni. Myers arra az eredményre jutott, hogy az
ember személyisége három egybevágó körből áll: 1. a középponti rész, a székhely; 2. a kerület, amely a középpont körül
terül el egy bizonyos határig, ahol a tudat mintegy elolvad, eltűnik; 3. ezen a határon túl egy másik Én körvonalai bontakoznak ki. Ez az Én ugyan az előbbi kettővel egyet alkot, mégis a
tudat küszöbe alatt rejlik, subconsciens, subliminalis Én. Ezt a
tudatot a hétköznapi tudat ugyan nem ismeri, de Myers azt
hiszi, hogy létét tudományosan bebizonyította.
De Myers előtt már Leibnitz szerette hangsúlyozni, hogy
az emberi lélekben sokkal több dolog van, mint amennyit a
tudat észrevesz. Hogy végtelen sok kis perceptio rejlik benne,
amelyeknek hatása mégis nagyobb, mint gondolnók. Ezen észre
nem vehető perceptiók útján közlekedik az ember a világegyetemmel úgy, hogy semmi sem történik a világon, ami némi
visszhangot mindnyájunkban nem keltene. Más szóval: mi kozmikus lelkek vagyunk s mint ilyenek megérezzük a világ szívverését, életmozgalmát, benső törvényeit.
De csak kozmikus lelkek vagyunk-e ? Nem vagyunk-e ennél
is több? Nem bővíthetjük-e ki még jobban személyiségünk
határait ? Nem vagyunk-e a Végtelen keresői ? És lehetnénk-e a
Végtelen meglátói, ha ilyen perceptiók is nem szunnyadnának
bennünk? Lehetnénk-e Istent keresők, ha természetünk alapja
nem volna az istenség felé beállítva? Lelkünk örökös nyugta-
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lansága nem hasonlít-e a mágnestű érzékenységéhez, amelyet
épúgy izgat a vas, mint bennünket a Végtelen?
A szem látja a napsugarat, mert napsugarak nyitották ki
világát; a fül hallja a hangot, mert hangok tették dallamossá; a
szív pedig törtet Isten felé, mert isteni hatások delejezték meg.
Azért írja Goethe:
War' nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt' es nie erblicken ;
Läg' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt' uns Göttliches entzücken?

És Byron szerint olyan az ember,
Mint rezgő csillag éj és nap között.

II.
Vannak fogas kérdések, amelyeket nem lehet egyszerre,
mintegy rohammal bevenni. Amint a felhőkbe szökellő csúcsok
halmok és hegygerincek vállain pihennek, úgy a végtelenségbe
törő kérdések is emelkedett és emelkedettebb igazságok szálaiból futnak ki. Van-e a vallásos tapasztalatoknak tárgyias értékük ;
közlekedhetik-e a lélek az érzékfeletti világgal, ezek oly kérdések, amelyeket addig nem oldhatunk meg, amíg egyéb igazságokkal, mint alapvető tételekkel tisztába nem jövünk. Régi igazság: simile simili cognoscitur. Egymáshoz hasonlók ismerik meg
egymást. A lélek tehát az érzékfeletti világgal csak akkor közlekedhetik, ha ő maga is érzékfeletti. Isteni örömöket akkor élvezhet, ha «isteni a természete» (consors naturae divinae), ha «Istennek a magja» (semen Dei). A Szentírás ezt tanítja ; de igazolhatja-e ezt az ismeretelmélet is? Másszóval: az értelem művészetében akadunk-e oly elemekre, amelyek bizonyítják, hogy a
tapasztalat, a megismerés szellemi, érzékfeletti erők és képességek eredője?
Az anyagelvűség nem tűr külön anyagfölényes és szellemi
életet. Az idealizmus viszont a szellemi élet minden ízében a
szellem teremtő erejét ünnepli. Sőt Kant Ratiója, Verstand-ja mi
más, mint a lélek legfénylőbb magja, legszentebb zárt kertje, amelyben a szellemi világnak végtelen értékű virágai fakadnak, mint:
Isten, lélek, halhatatlanság, örök boldogság, jók jutalmazása és
a gonoszok büntetése. Míg az érzéki megismerő képesség (Sensibilität) s a kategóriákkal gyötrődő Vernunft csak a mulandóságot, a jelenségek árnyékvilágát tükrözi.
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De ha Kant szerint is az észnek oly nemes az élete s oly
végtelen értékű kincsei vannak, vájjon ez a magasztos élet nem
szűrődik-e le mint hajnalpír az ő egyszerűbb működéseibe is?
Valóban Kant ismeretelméletében minden igazság, minden tudomány a szellem teremtő alkotása. Sőt a legközönségesebb tapasztalat is a szellem életével van átitatva. Nagy haladás ez Hume
és a sensualizmus bölcseletével szemben.
Kant helyesen látta, hogy a tapasztalat több, mint észrevevés; több mint egy csomó inger, benyomás tétlen átvétele.
Hisz minden, amit a lélek befogad, a lélek malmában válik lelkivé, szellemivé, a lélek világának alkotó elemévé. Kár, hogy
Kant túlzott és a szellem tevékenységét mérték nélkül hangsúlyozta.
Mi tehát, mint Kant, szintén azt kérdezzük, miként szivárog be a lélek fénylő magja, teremtő ereje annak minden működésébe? Azt szemléljük, mint ered minden szellemi működésünk a lélek kellő közepéből és mint tér oda vissza minden
tapasztalat szellemi alakban. De azért a tárgyi világ jelentőségét
sem fogjuk lekicsinyelni.
1. Minden, amit a lélek befogad, tapasztalat. Bármily egyszerűnek látszik is a tapasztalat, valójában színes, értékes élettel
van tele. Azt mondjuk, a tapasztalat, valamely külső dolognak
megragadása. De hogy történik ez a megragadás? Vakon, tapogatódzva várja-e a lélek az új dolgok érkezését, vagy jövőt sejtő
látással közeledik-e eléjük? Minden tapasztalatot megelőz valamelyes intuíció. Csak azt látjuk, amihez fogékonyságunk van.
A fogékonyság pedig már valamiféle látás a látott dolog nélkül ;
sejtés a sejtett távol létében, szóval előrelátás.
De ez az előrelátás (intuitio) önmagában bizonytalan, szabadon lebegő. Le kell azt kötni a fogalmak révén. A fogalmak
a dolgoknak nemcsak szellemi képei, hanem a szellemi haladás,
az ismeretlenek felé való törtetés eszközei is. Az előrelátás
(intuitio) pillanatában hirtelen előreszökkennek ép azok ß fogalmak, amelyek útján az új dolgokat megragadhatjuk. A fogalmak
a formák, amelvek a még ismeretleneket ismeretesekké teszik, az
intuíciót tiszta belátássá és megértéssé érlelik. De ehhez még
egy önálló lelki tettre van szükség. Nincs fogalom, amelyre az
új intuicio egészen pontosan ráillenék. A fogalom és az intuíció
csak többé-kevésbbé illenek egymáshoz. A fogalom rendszerint
szűk az intuicio számára. Hiszen az intuicio valami újat lát, ami
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a régi fogalom keretébe nem fér be. Másrész az ujat mégis a
régi lelki elemekhez kell fűzni, mert lelkünk szövete csak így
bővül. A lélek tehát egész ügyességét, finomságát, szellemességét latba veti, hogy intuícióját a megbővült fogalommal egybeforrassza, az űrt kitöltse, a megismerést szilárddá tegye. Ez a
munka több, mint az elemek gépies egybefolyása ; ez a munka
szellemi alkotás, teremtés. így jönnek létre tapasztalataink.
Minden tapasztalat tehát a lélek egy-egy alkotása. Mennél
nehezebb a tapasztalat, annál inkább átizzik rajta a lélek teremtő
tüze. S mennél szellemesebb a lélek, annál több szikrát pattant
ki magából és annál több fényt, ismeretet csiszol ki a tapasztalatból. Fogalmaink így alakulnak, fejlődnek, lágyulnak, különülnek és sokszorozódnak. Viszont új körülmények között így válnak új látások fényforrásaivá; új felismerések csiráivá. Mert a
tapasztalat nemcsak tapasztalat, hanem a lélek kivirágzásának is
eszköze. Szellemes az az ember, akinél az eszmék eszméket
gyújtanak; a tapasztalatok új tapasztalatok lépcsői; az intuiciók
magasabb látások előkészítői.
2. Nyilvánvaló tehát, hogy a tapasztalat a lélek teremtő
erejéből fakad. De van-e akkor tárgyi értéke ? Itt szédülnek el az
idealisták. Itt siklanak le a feltétlen subjektivizmushoz. Mi ezen
elmélkedésünkkel a vallásos tapasztalatokat kívánjuk megalapozni. Mily közelfekvő a kísértés, hogy mi is egyszerűen az
idealizmus álláspontjára helyezkedjünk és tanítsuk: ime minden
tapasztalat alanyi; tehát a vallásos tapasztalat értéke mivel sem
alábbvaló, mint egyéb tapasztalatoké. De használnánk-e evvel a
jó ügynek? Inkább vizsgáljuk meg azért, mit kell igazán a
tapasztalat tárgyilagossága alatt értenünk?
A naiv realizmus azt hiszi, hogy a lélek a tárgyakat úgy
tükrözi, amint azok önmagukban vannak. A lélek pontos felvevő
gép, amelybe a tárgyak beidegzik önmagukat és ott szellemi
képpé finomulnak. Ez a kételvű tárgyilagosság, mert a két tényező,
A, B, alany és a tárgy ridegen állnak egymás mellett, illetőleg
egymáson kívül.
Ez a tárgyilagosság azonban nem felel meg a valóságnak.
A realizmusnak igaza van abban, hogy a lélek a dolgokat megismeri, de ez a megismerés körmönfont folyamat A lélek nem
viasztábla, amelyre a dolgok belevésik magukat. Ellenkezőleg a
lélek simul a dolgokhoz és azok léttartalmához. De ez a hozzáilleszkedés a lélek törvényei szerint történik. Ha a lélek a dol-
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gokká válik, a dolgok viszont a lélekben szellemi létet nyernek.Ezen átértékelés közben azonban a dolgok elfinomulnak, újra
születnek és új létet- nyernek. A tárgyak világa lelki élettel
telik el ;'/ a] lélek világának részesévé válik. Szükséges-e mondanom, hogy a lélek a dolgokat sok alanyi elemmel szinezi.
A színek, a szagok, az izek nem alanyi elemek-e? A tárgyaknak
tériesítése szintén nem alanyi hozzáadás-e? De erre az állat is
képes. A tárgyaknak azonban elvont látása és megrögzítése csak
az emberi szellem műve. Mi ez az elvont látás? Lássunk egykét példát ! A tájképfestő nem veti vászonra az egész tájat, hanem
annak azon hangulatos és alakokkal ékes részleteit, amelyek az
ő lelkének megfelelnek. Arcképfestő az arc sok lényegtelen és
felesleges elemei között meglátja a jellemző vonásokat és azokat
emeli ki. A hivatásos szemek általában azokat a szempontokat
és mozzanatokat látják meg a világban, amelyek iránt fogékonyak.
Minden belátás, tapasztalás tehát látás a lelken keresztül.
A lélek a saját természete szerint részint átszűri, részint pedig felékesíti dolgokat. Sőt még egy megjegyzéssel kiemelem gondolatomat : explicite úgy látjuk a dolgokat, a világot, amint implicite arra képességünk, rátermettségünk van és azt látjuk meg a
dolgokból, a természetből, amire fogékonyságaink utalnak.
Megismerjük-e tehát a dolgokat? Megismerjük, de csak a
rátermettségünk arányában és képességeink irányában. Lehet,
hogy sok szempontból hiányos a látásunk és megismerésünk,
de ebből sem az nem következik, hogy a világból semmit sem
ismerünk meg ; sem az, hogy amit megismerünk, az kizárólag a
lélek alkotása. Mivel a világot ismerjük meg, azért ez a megsimerésünk idővel fejlődik, tökéletesedik és egyre kimerítőbb
lesz. Mivel pedig az alany a maga készségein keresztül ismeri
meg a világot, azért ezek a készségek is egyre jobban hozzásimulnak a tárgyak természetéhez.
Most már talán világosabb: mit értek a tapasztalat tárgyilagossága alatt? Meggyőződésem, hogy minden tapasztalat
az alanynak és a tárgynak találkozásából ered. De vallom egyúttal azt is, hogy az öntudatba belépő tárgy azonnal szellemi
alakot nyer, a lélek fogékonyságaiból születik. Bár tapasztalataink
tehát a tárgyak világából erednek, de úgy, amint a lélekben
vannak, egyúttal a lélek alkotásai. Az öntudatban elrendeződő
tárgyak tehát a külső világnak szellemi képmásai. Mint kép-
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mások valóságok, mint szellemi képmások azonban egyúttal alanyi
valóságok. Elmondhatjuk róluk, hogy objektívek, mert anyagi
alapjuk van a külső világban. De elmondhatjuk róluk azt is,
hogy objektivitásuk is a lélektől ered, mert, mint szellemi valóságok, a lélek fogékonyságaiból nyernek létet.
Ki kell emelnem, hogy a lelki fogékonyságok bölcselkedésemben új megvilágítást nyernek. A fogékonyságok, mint ilyenek, tanúi és hírnökei bizonyos tárgyak létezésének. Azért vannak fogékonyságaink, mert a külső világban oly tárgyak és
folyamatok vannak, amelyek belőlünk a fogékonyságokat, hajlamosságokat kitermelték. A fogékonyságok tehát nem csupán
alanyi rátermettség, hanem egyúttal tárgyak útjelzői, amelyek a
közelben vagy távolban vannak. Mennél fenségesebbek ösztönös
készségeink, annál fenségesebb tárgyak felelnek meg nekik. Ha
meggondoljuk, hogy mi a mindenségnek, csak 2/8 részét ismerhetjük meg, annak oka az, hogy többre nincs fogékonyságunk.
S viszont ha azt tapasztaljuk, hogy már az ősember hagyományai
között is megtaláljuk az érzékfeletti világ hitének elemeit, ennek
oka megint az, hogy az érzékfeletti világ és lelkünk alaptermészete között van összhang, van fogékonyság.
A lét mélységeiben minden összetartozik, minden egységbe
szökken és azért minden egymásra van utalva. Nemcsak az
anyag szabta ki az értelem forrásait; sem az értelem nem erőszakolta magát egyszerűen az anyagra, hanem az értelem és az
anyag fokozatosan egymáshoz simultak, míg végre közös és
egyező formára jutottak. így születtek bennünk a fogékonyságok
és a kategóriák, mint a tárgyias világmegismerésnek fogantyúi
és az érzékfeletti valóságok útjelzői.
3. A tapasztalat tehát az alany és a tárgy összhangját
mutatja. De van-e alany és van-e tárgy a vallásos tapasztalatban ? Az átélő ebben nem kételkedik. Az átélés tárgyai : Isten, a
lélek, a bűn, a megtérés, a megigazulás. Az átélő oly lelki folyamatokat észlel, amelyeket nem tud saját lelkéből megmagyarázni. Érzi, hogy más, hatalmasabb lény eszköze, akinek akaratát
kell teljesítenie. Érzi, hogy annál hasznosabb eszköz Isten kezében, mennél odaadóbban, mennél lemondóbban és mennél befogadóbban viselkedik vele szemben. Inclina cor meum Deus!
Ily pillanatokban érzi igazán, hogy Isten, akivel egyesül, mennyire
felülmúlja az ő csekélységét. De viszont azt is tapasztalja, hogy
Ő közelében átalaku* "
5re kap
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Az átélő, mikor egyrészt latra veti saját semleges, lemondó
magatartását, másrészt megéli lelkének csodálatos megnagyobbodását, abban a meggyőződésben él, hogy kell valakinek rajta
kívül tényleg léteznie, aki nálánál hatalmasabb s akivel ő eleven kapcsolatban van. És ő tanúságot tesz arról, hogy az a valaki nem csak ábránd, hanem valóság. Ö maga elemezi önmagát és felmutatja lelkének hatalmas hullámverését, mint a tapasztalat tárgyát és ezek: az Énnek újjászületése, a természetfeletti
világosság kitörése a lélekben, a bizonyosság, az öröm, az erő,
mely egész lényét áthatja. És ráutal e jelenségek okaira is : az
Úr Jézus, az isteni kegyelem, maga az Isten.
De ép ezen a ponton tér el a vallásos tapasztalat a tudományos tapasztalattól. A vallásos tapasztalatban van egy csomó
jelenség, amelyet Istenre vezetünk vissza. Helyes-e ez a visszavezetés? Hátha más okai vannak azoknak a jelenségeknek? A kételkedő így beszél: nézd kívülről e jelenségeket és kérdezd
meg: valóban látod-e Istent, mint azon érzelmi mozzanatok
okát vagy csak gondolod, hogy Isten azok oka? Függetlenül
létezik-e Isten azon érzelmektől, vagy pedig Isten, az Úr Jézus,
a kegyelem csak a lelki jelenségeknek a képzeletben való lefordítása és magyarázata.
Ezen kételkedésnek vannak elégséges okai. A tapasztatot
bizonyítja, hogy ideges egyének külső sugalmazás hatása alatt
is vallásos lelki élményeket élvezhetnek. Ezt a tapasztalati igazságot
a vallásos tapasztalatokra alkalmazva mondhatjuk, hogy az élmények ugyan tárgyilagosak, de azok magyarázata alanyi. A megélő a
hit tanításának sugalmazása alatt azt hiszi, hogy azok természetfeletti eredetűek, pedig valósággal csak természeti okokból erednek.
De azért a tudomány nem bizonyíthatja be, hogy a vallásos tapasztalatok csak alanyi értékűek. A tudomány ugyan bebizonyítja, hogy azokat természetes uton-módon is létre lehet
hozni, de nem bizonyítja be, hogy minden vallásos tapasztalat
ilyen eredetű. A tudomány mégis óvatossá tett bennünket tapasztalataink értelmezésében. Többet ennél nem is érhet el. Mert az
ő tégelyében is marad valami megoldatlan anyag, ami bennünket további kutatásra sarkal. A tudományos kísérletek előnye
ugyanis, hogy bizonyos lelki jelenségeket többször is ugyanazon
módon előidézhetünk, de ez az előny a vallásos tapasztalatoknál
hátrány is, mert azok tényleg folyton más-más alakban és másmás kegyelmek között ismétlődnek meg. A vallásos tapasztala-

V

A VALLÁSOS TAPASZTALATOK

ÉRTÉKELÉSE

11

toknak a sokfélesége, alanyiassága, természetessége különbözik a tudomány mesterséges, kikényszerített és ép azért tárgyilagos egyformaságától. A tudomány továbbá nem adhat választ
arra a kérdésre sem, miért vonatkoztatja a megélő tapasztalatait
Istenre. Honnan ered végső eredményben a véges lény véges
képességeit túlhaladó Isten-hit és fogalom, ami már afinyi bölcs
elmét foglalkoztatott. Csak amihez fogékonyságunk van, azt ismerjük meg. Csak ami implicite a mi szellemünk képességeihez
tartozik, arra jövünk rá explicite is. Amit implicite megtapasztalhatunk, azt tapasztaljuk meg explicite is.
4 így merül fel lelkemben a kérdés : nincs-e a tudományos
tapasztalaton kivűl a létezők világában más tapasztalat is, amely
a vallásos tapasztalatokat számunkra megfoghatóbbá tehetné ? Ez
a gondolat annál inkább felvethető, mert napról-napra nyilvánvalóbb lesz, hogy a geometriai értelem, ez a mindent tériesítő,
mindent levezetésre és kikövetkeztetésre épitő értelem nem foglalja magába sem a lélek egész gazdagságát és lényegét, sem
nem képes arra (de nem is feladata), hogy a lét mérhetetlen
gazdagságát megismerje. Ilyen valóságokat, mint élet, ösztön,
fejlődés, erő, lélek, amelyek egyúttal a mindenség legbensőbb
magvai és teremtő elvei, a geometriai értelem legfeljebb szimbólumokba öltöztet, de azok hű képét nem adja vissza. És ezek
a szimbolumok is a lélek elèven tapasztalataiból, a mindenséggel való benső összefüggésének érzéséből fakadnak. Az eleven
lélek ugyanis közvetlenül részt vesz a mindenség életében, mert
minden egy ősforrásból fakad. És amint az egy anyától származó gyermekek közös természettel bírnak, épúgy a közös létből sarjadzó egyedek is egy összhangnak, egy életlendületnek
kivirágzásai. Innen ered egymásra utaltságuk, rokonszenvük egymás iránt. Innen fakad a lélek rokonérzése a tárgyak, a rugók
és életelvek iránt. És a rokonszenvből szállnak fel az intuíciók,
amelyek a lét alapját világítják meg már akkor, amidőn a következtető észnek még semmi tudományos adata nincs.
A lélek rokonszenve, saját maga önzetlen átadása bizonyos
tárgyaknak; önkéntelen érzékenysége bizonyos jelenségek vagy
titkok iránt; elmélyedése oly irányban, amerre mások mit sem
keresnek, mindannak a jele, hogy a lélek mélységeiben fogékonyságok, megérző hajlamosságok szenderegnek, amelyeknek a
lelken kívül valóban tárgyak, objektiv valóságok felelnek meg.
Ha valaki ezeket a képességes lelkeket kívülről, keresztmetszetben

12

k

DR. TRIKÁL

JÓZSEF

láthatná, azt tapasztalná, hogy ők nemcsak megismerő alanyok,
hanem magukban hordozzák, legalább implicite, azokat a tárgyakat is, amelyeket később meg fognak ismerni.
5. Ezt a gondolatot szemléletessé teszik az ösztönök titkai.
Az okoskodva megismerő ész előtt rejtély az ösztön. Hisz az
okoskodó ész mindent tanul és csak azt tudja, amit tapasztal és
tanul. Az ösztön ellenben tudás tanulás nélkül. Az élet feladatainak és a feladatok megvalósításához szükséges tárgyak közvetlen, tanulás nélküli látása. Az ösztön tehát tudás, de másfajta
tudás, mint az okoskodó ész tudása. Az ösztön egyrészt tudás,
másrészt cselekvés. Az ösztön cselekvő tudás; látszólag tudatos
célszerűség ; közvetlen utalás arra, hogy bizonyos tárgyakat meglásson és bizonyos tetteket végrehajtson. Amíg az értelem az
érzékek révén csak kívülről ismer, addig az ösztön belülről lát
mindent. Az ösztönben együtt van a megismerő és a megismert ;
a cselekvő és a cselekvés tárgya. Az ösztönben az alany és a
tárgy áthatják egymást. Ilyenfajta ismeret nyilvánvalóan túlesik
okfejtő megismerésünk természetén, de azért valóságos, hiszen
tény. Régi mondás, hogy mindenben megvan minden. Az ösztönös lélekben a mindenből sok benne van. És ami benne van
és ami kívül is megvan, azt az ösztönös látás tanulás nélkül természetszerűleg összefogja. Sőt maga az ösztön nem tesz egyebet, mint a benne lévő tárgyakat, amelyeknek kívül ugyanolyan
valóságok felelnek meg, egyszerűen eleven kapcsolatba hozza
egymással. Az ösztön kifutja rendeltetését s miközben kifutja, a
külvilágban érintkezésbe jön ezzel és azzal a dologgal, ilyen és
amolyan cselekvést visz rajtuk végbe és mindezt pontosan, látszólag tudatosan, de a mi belátásunk szerint öntudatlanul, mert
okoskodás nélkül.
És az emberben nincsenek-e ilyen ösztönös cselekedetek?
A gyermek mohón kap anyja melle után és kívülről úgy tesz,
mintha tudná, mit csinál? Mintha ismerné az anyja mellét, a
tejet, a szopás mesterségét. A szopás ösztönében is adva van a
cselekvő alany és a cselekvés tárgya; a gondolkozás nélkül is
tudó gyermek és annak célszerű cselekedete. Nem csodálatos-e
a gyermeknél is az öntudatlan tudás és az akarat nélküli cselekvés ezen összhangzatos beállítása?
És ha az emberi alkotások szépségeit szemléljük, kérdezzük meg honnan is erednek azok? Minden, ami bájos, megragadó, szellemi és fenséges, a lélek kifürkészhetetlen mélységei-
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bői fakad. A lélek természete, hogy kifejeződjék. Az egyéniség
célja, hogy kialakuljon. A fogékonyságok törtetése, hogy művekbe szökjenek. Ezek az igazságok titokban feltételezik, hogy a
lélek tárgyakat, terveket, műveket hordoz magában (implicite),
amelyek születésre várnak. A termékeny szellemek önmagukban
rejtegetik a megismerés tárgyát és az ő megismerésük saját kincseik
felismerése és felismeréseik, alkotó képességeik felfedezése. Az ember világa az emberből fakad. Ami szépet a szellem teremt, önmagából teremti. Az ösztönös állat öntudatlanul alkot ; az emberi
szellem azonban ösztöneiben alakokat, összhangzatokat, dalokat,
jellemeket, életformákat ismer fel, amelyek születésre vágynak és
az élet fejlődésének eszményeivé magasztosulnak. Az erkölcsnek,
a jognak, a társadalomnak formái és eszményei épúgy a lélekből erednek, mint a költészetnek, a művészetnek szép alkotásai,
mint a kőben, a színekben vagy a hangokban kifejezett szebbnél-szebb embertípusok vagy egyéb művek.
Ezek az emberi mélységekből kiszökkenő valóságok nem
képezik-e a tapasztalat tárgyát? Kérdezd meg a művészt, mit
tapasztal az alkotás szent lázában ? S hallani fogod, hogy egészen
a belőle fakadó tárgy hatása és ereje alatt áll. Élvezi annak szépségeit, érzi műveinek életerejét. És ha valaki szellemi szemmel
nézhetne az alkotó lélek bensejébe, mit látna ott? Látná a szép
dolgok, tervek szellemi körvonalait, eszméit, majd azok születését és megtestesülését az alkotó lélek ereje alatt. Az emberi gondolatok, szépségek, életformák tehát valóságok, mint az életerő,
az ösztön. Természeti erők, mint a mágnesség és villamosság, mert
hiszen azok is épúgy tettekbe, művekbe virágzanak ki, mint emezek.
Van tehát a tapasztalatnak olyan alapja, amelyben a tapasztaló és a tapasztalt egybeolvadnak. Ahol a tapasztaló önmagában látja a tárgyakat és a tárgyak kényszerítik a tapasztalót,
hogy rájuk ébredjen, őket felismerje és belőlük merítse élete
örömét, boldogságát, feladatát.
Lehet-e ilyen érzelmeket a lélekre sugalmazás által rá kényszeríteni? Nem kételkedem benne. De képes volna-e a sugalmazott lélek oly művészi' és teremtő tettekre, mint a sajátmaga
fogékonysága, tehetsége hatása alatt inspirált lángész? Ezt már
nem hiszem. A sugalmazás érzelmi hangulatokat előidézhet, de
művek csiráit be nem ültetheti. így a nőnek is sugalmazhatja
az orvos, hogy gyermeke lesz. Sőt a nő a terhesség bizonyos
jeleit érezheti is, de szülni azért nem fog.
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III.
1. Nézzük most már ily szempontokból a vallásos tapasztalatokat.
A vallásos tapasztalatokban is a tárgyak benn, a lélekben
vannak, onnan erednek, onnan fejlődnek ki. A vallásos lélek
nem elvont lélek; vallásossága nem elvont vallásosság, hanem
eleven élet és mint minden élet, a vallás is önmaga akar lenni
és önmagából akarja képességeit kifejteni. Az isteni csak puszta
szó, amíg a tudománytól függ. A vallásos lélekben ellenben
kezdetnek, újításnak, teremtésnek a lelke. A vallás, mely magából az ember tudatos és erkölcsös életének forrásából fakad,
mindenható az ő egész életének irányításában, meghatározásában.
A tapasztalat mutatja, hogy a vallásos lélek páratlanul gazdag és hatalmas valóság. Istennel való benső egyesülése nem
csak erős vagy gyengéd, rejtett vagy kifelé törő indulatok forrása, hanem valóban életet teremtő erő. Embereket alkot, akikben hit és akarat él. Akik képtelenek arra, hogjf lelkiismeretüket beszennyezzék, viszont hatalmasak arra, hogy minden bűnnel
szembeszálljanak. Főleg pedig telve vannak szenvedéllyel és önfeláldozással, hogy Isten akaratát teljesítsék.
A lélektani vizsgálódás a vallásos indulatokat csak kívülről
szemlélheti és nem láthatja bennük a végtelen értékeket, vagy
ha látja, csak káprázatnak tartja azokat. Káprázat lenne, ha csak
oly mulandó volna erejük és értékük, mint a belénk sugalmazott érzelmeknek. De a vallásos életnek gyökeres valósága van
és a szentség és a kötelezettség fogalmai a vallásos lélekben
életté szépülnek és erősödnek, mint eleven valóságok tündökölnek.
Amint a művész lelke tele van szép alakokkal, dalokkal,,
jellemekkel, amelyek életre kapva mindnyájunk gyönyörűségéve, eszméjévé válnak és életfejlesztő erőkké dagadnak, épúgy
a va lásos lélekben, amely főkép Isten közvetlen hatásait tapasztalja és élv zi, zsongnak a gondolatok, forrnak az érzések, kiáradnak a/, indulatok és a magasabb, a szellemibb élet emeltyűivé
válnak.
Főleg három láng ragyog az Istentől átitatott, megihletett
lélek >en. Az egyik láng a vágy, hogy itt a földön minden elérje tökéletességét; Isten akarata mindenben beteljesüljön. «Legyen
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meg a te akaratod, miképen a mennyben, akép a földön is.» Ez az
akaratnak nagy igenlése, vágya.
A másik láng az értelem fenséges villanása és minden
tökéletesség forrásának a meglátása. A jónak megsejtése; a jóé,
amely önmagában jó és aki mindent jóra fordít és jóban fejez
be. Mindent egységbe, összhangba illeszt és mindent saját életerejével táplál. Az értelemnek ez a nagy meglátása: Isten.
A harmadik láng a szeretet lángja. Szeretet az eszmény, a
tökéletesség, Isten iránt és szeretet mindenki iránt. A vallásos
lélek benső élete a túláradó, a magát feláldozó és az önmagáról lemondó szeretet élete. A szeretet élet Istenben és képesség
másokban és másokért élni. Szeretni annyi, mint Istent utánozni ;
benne és általa élni. «Élek én, de már nem én élek, hanem
Krisztus él én bennem» — mondja szent Pál.
2. Van-e ezeknek a tényeknek tárgyi értékük ? Oly tények-e
ezek, mint például a testek esésének ténye? A vallásos tények
a maguk körében époly tények, mint a fizikai tények. A fizikai
tények tények a maguk11 rendjében; a vallásos tények tények a
szellemi lét, a szellemi jelenségek és valóságok rendjében. Ha a
vallásos tények nem igazi tények, akkor a történelem nagy mozgató erői : az eszmék, az érzelmek, az akaratok sem tények.
Ezek a tények függetlenek egyéni benyomásoktól, alanyi
értékelésektől, ezek oly tárgyiasak, mint az élet teremtő lépései.
A vallásos élet lényegében teremtő munkásság; az értelemnek
az akaratnak és az érzelemnek továbbteremtő maguk fölé emelkedése és szakadatlan vívódása, felfelé küzdése az eszmény, a
legfőbb jó, a legnagyobb szeretet felé.
Nézd kívülről e lelket, mit látsz benne ? Nem látsz-e benne
valami hasonlót ahhoz, ami minden sejtben, minden magban,
minden élőben végbe megy? Minden képességnek valóságba
szökését és fejlődését? De a növény nem tudja, hová halad.
A lélek azonban saját célját öntudatra hozza és azt mondja:
Isten felé törekszem, mert ő húz, vonz magához. Innen erednek
élményeim, örömeim, boldogságom. Én nem érezném e vonzást,
ha nem húzna Isten. A fizikai világban tény a testek vonzódása ;
a vallásos életben is tény a szellemnek e vonzása. A test ugyan
nem jut a nehézkedés öntudatára, a lélek azonban ráeszmél és a
vonzás szerint a függés érzelmét megéli.
A szenteknél épúgy, mint a theozofusoknál, folyton olvassuk, hogy érzik az Istent ; érzik a tőle való függést, az ő jelen-
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létét, közelségét. Schlei ermacher is a vallást a függés érzelmének
minősíti.
3. A vallásos tapasztalatban mégis van nehézség. A kívülről szemlélő a művészi lélekben mindazt látja, ami csak benne
bimbóban szunnyadó igéret. Látja a teremtő kezdeteket; a szép
alakokat, dalokat stb. A vallásos lélekben is látja az önmaga
fölé törekvő élet csiráit. Észlel érzéseket, akaratirányokat, tetteket,
a végtelenség fenségével átszőtt életszentséget, kötelességérzetet,
de nem látja mindezek forrását : Istent. Ki győz meg arról, hogy
ezek tényleg Isten erejének művei? Nem ugrunk-e itt át a fizikai rendből, amelyhez tartozunk, az érzékfeletti rendbe, amelyet
ép be kellene bizonyítanunk?
Ez a nehézség tényleg fennáll, de csak az első tekintetre.
Az emberben az érzéki és az érzékfeletti rend összeesik. Az ember összes lelki működései — mint fennebb láttuk — egyrészt
érzékiek, másrészt érzékfelettiek. A fogalom részben érzéki, részben érzékfeletti. Az ítéletek, a következtetések szintén. Tudományaink körében a mathematika, a geometria, az irodalom, a történelem, a bölcselet mind érzékfelettiek, szellemiek. A jog, a társadalomtudomány, az erkölcsi élet az ember érzékfeletti természetének kivirágzásai. Ha az ember csak érzéki lény volna, a
szellemi tudományok nem léteznének. Az állat érzéki lény és
van-e az állati életnek érzékfeletti kifejezése. Töröld el az embert és minden elpusztul a földről, ami az érzékfeletti, a szellem birodalmába tartozik és nincs remény, hogy az állatországban akármely állat az ember helyére léphessen és életet adjon
oly műveknek, mint amelyek az embertől származtak.
Az ember az érzékinek és érzékfelettinek, az anyagnak és
a szellemnek benső kapcsolata. Az ember lelkének törzsvagyonához tartozik úgy az érzéki, mint az érzékfeletti világ iránt való
fogékonyság. A tudós igazságokat, a művész szép alkotásokat, a
vallásos zseni pedig a végtelenséget varázsolja elénk. Mindenkiben van erő, hogy megismerje az igazat, élvezze a szépet és leboruljon a Végtelen előtt, de a tudós, a művész, a vallásos zseni,
óriási arányokban, foliokiadásban állítják elénk az emberi természet csodálatos képességeit. És amint a tudós, a művész magukkal hozták ragyogó képességeiket, épúgy a vallásos zseni
is a természetfelettieket megérző és megértő ajándékaival, lelki
hajlamaival születik és tanúságot tesz a természetfelettiek valóságáról és azok csodás hatásáról.
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4. Az ismeretelmélet ennél tovább már nem mehet. De ahol
az ismeretelmélet leteszi a fonalat, ott a metafizika felveszi és
tovább kérdi : honnan kaptuk érzékfeletti természetünket, illetőleg azt a képességet, hogy az érzéki dolgok köréből Istenhez
magához fellendüljünk? Nyilván nem magunktól; ezt a természetet csak oly lény ültethette belénk, aki minden tökéletességet
egyesít önmagában, tehát nálam tökéletesebb, vagyis maga Isten.
Descartesnek igaza volt, csak rosszul fejezte ki magát, mikor
Isten velünk született eszméjéről beszélt. Kantnak is igaza volt,
csak helytelenül fejezte ki gondolatait, mikor azt állította, hogy
Isten eszméje ugyan az ész követelménye, de az értelem azt be
nem bizonyíthatja.
A valóság az, hogy természetünk isteni ajándékok kincsesbányája és innen erednek szinte erőszakos, ösztönös törekvéseink,
vonzódásaink az igaz, a szép és a jóság, illetőleg Isten iránt.
Ezek a vonzódások, mint szellemünk nagy rokonszenvei,
kitágítják látásunkat és titkokat megpillantó és lefátyolozó intuíciókká izzítják.
Az intuíciók pedig ösztönzik az értelmet, hogy fogalmakkal, okoskodással, bizonyításokkal is kifejezze azt, ami a lélek
szellemi mélységeiből ered. így jutunk mindannak öntudatára,
ami a lélekben mint természetfeletti öröm, béke, boldogság
zsong.
Aki a lelket így érti, azelőtt a vallás sohasem lesz puszta
fogalom, hanem valóban élet, mely amint Istenből ered, épúgy
Istenből él tovább, az Ő erejével önmagát folyton teremti és
újjáteremti; Isten az emberi nagyság és hatalom lendítő ereje,
mind magasabb célok kitűzője és a személyes tapasztalatök és
megélések forrása.
5. Bölcseletemben a vallásos tapasztalatok nem annyira
csodálatos jelenségek, mint inkább az ember szellemi természer
tének jelenségei. Miért volnának ezek titokzatosabbak, mint a
nagy művészek vagy a nagy tudósok benső tapasztalatai, látnoki
pillantásai? Talán azért, mert az isteni indítások és kegyelmek
csodálatosabbak, mint a természet nagy titkainak és szépségeinek megpillantásai. Ez tény. De talán az is tény, hogy Isten
mindenkihez közel van és mennél jobban tör valaki feléje, annál
szivesebben hajlik Isten is hozzája. A szentek csodás lelki hajlamai, izzó rokonszenvei, kifinomult lelki érzékenységei mind
megannyi ajtók és ablakok, amelyeken Isten ereje beléjük haReligio, hittud. és bölcs, folyóirat.

2

18

DR. TRIKÁL JÓZSEF

tolt és annyi öröm, vigasz, béke és erő forrásává és oly csodálatos tettek eleven erejévé vált.
Alapgondolataim tehát ezek. A lélek minden tapasztalatban,
megismerésben túl megy az érzékek adatain, mert benne új
forma, az érzékfeletti világ nyilatkozik meg. Minden megismerés
valóban a szellem alkotása. Azért nem csoda, ha a lélekben sok
érzékfeletti ajándék pihen. Sok kincset hordoz magában, amelyekkel az érzéki, a látható világot megajándékozza, megszépíti, átlelkesíti. A vallásos tapasztalatokban pedig a lélek tanúságot tesz
arról is, hogy ő az élet és a lét forrásával közvetlenül érintkezik,
onnan erőt, megújhodást, újjászületést nyer. Ezek a tények mind
egymást egészítik ki, egymást fokozzák és egymást szépítik. Mint
a gyökér, szár és a virág, úgy fakadnak egy természetből, az
ember érzékfeletti természetéből. Együtt állnak és együtt dőlnek.
A pozitivista pld. mind a hármat tagadja. Az anyagelvű szintén.
Az idealista, mint Berkeley, ellenben mind a hármat elfogadja.
Valóban mennél tovább foglalkozunk az emberi lélekkel és a
vallásos tapasztalatokkal, annál több bizalommal leszünk irántuk.
W. James, Boutroux ' a bizonyságaim.
Nem kecsegtetem magam azzal a reménnyel, hogy elmélkedéseim mindenkit meggyőznek. Jól tudom, hogy mindig lesznek olyanok, akik bár talán hinni fognak a vallásos tapasztalatok
tárgyi értékében, de tagadni fogják azt,, hogy ismeretelméletileg
azok valósága bebizonyítható. Sokaknak talán kedvesebb lesz
ezentúl is a tudatalatti Én misztériumába menekülni és ott keresni
a titokzatos érintkezést Isten és a lélek között. Vagy valami hatodik érzékhez, az érzékfeletti dolgok érzékéhez folyamodni,
amely csodálatos rátermettségével megérzi az isteni hatásokat.
Mindezeken nem csodálkozom, hisz ilyen kérdésekben nagy szerepük van a lélek hajlamainak.
Én az ismeretelmélet körében óhajtok maradni, sőt azon
gondolkozom, hogy adott alkalommal az érzékfelettiek ismeretelméletét pontosabban kidolgozzam. De mint imént említettem,
nem kecsegtet a remény, hogy mindenkit meggyőzzek arról,
hogy elménk alkalmas az érzékfeletti valóságok megismerésére
és bebizonyítására. Ha a külvilág megismerésében is oly sokan
kételkednek, hát hogyne kételkednének a vallásos, az isteni tapasztalatok valóságában.
1

Tudomány és vallás, 1914. 353—366.
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Meggyőződésem, hogy a valláslélektani tanulmányok a kérdést mind jobban a mi javunkra fogják eldönteni. A kutatók a
lélekben egyre szebb, csodálatosabb és finomabb világot fognak felfedezni és rájönnek arra, hogy a lélek csak részben tartozik e világhoz; képességeinek legjava azonban a magasabb
lét gyönyörűségeire, szépségeire utal. Akkor tisztán fogják látni,
mily csodálatosan finom érzékük és jártasságuk volt a misztikusoknak a lélek királyságában. Belátják azt is, mennyire elhanyagoltuk korunkban lelkünk legnemesebb részét; mennyire elfojtottuk jogos igényeit; a természetfeletti világgal való misztikus,
lelki érintkezést ; azokat a szent utakat, amelyeken szent Bernát,
szent Bonaventura, szent Tamás s a középkori többi misztikusok
vezették a lelkeket az Istennel való eleven érintkezés felé.
Mikor a görög állami élet aláhanyatlott, a szellem visszavonult önmagába és az isteni titkok világába. Ott nyert békét,
örömet, megnyugvást és erőt. A nagy nemzeti szerencsétlenségek,
a romok közepette hol is találhatna több bizalmat és reményt?
A magyar sors megrendítő válságaiban felém hangzanak Qoethe
szavai :
Weh! Weh!
Du hast sie zerstört,
Die schöne Welt
Mit mächtiger Faust ;
Sie stürzt, sie zerfällt!
Mächtiger
Der Erdensöhne
Prächtiger,
Baue sie wieder,
In deinetn Busen baue sie auf!

Csak Isten pótolhatja bennünk a földi élet veszteségeit.
Erre tanítanak bennünket az átélők. Csak Isten olthat lelkünkbe
oly erőt, amely dacol minden földi hatalommal s a föld minden pusztító erőivel.
Budapest
Dr. Trikál József.

JOG, TERMÉSZETJOG ÉS TÉTELES JOG AQUINÓI
SZENT TAMÁSNÁL.

M

INT minden gyakorlat, úgy a gyakorlati élet bölcselete, az
. erkölcs- és jogbölcselet is elméleten épül fel és szerves
összefüggésben van a spekulativ bölcselet tételeivel. Azért mindenkinek jóról és jogról vallott felfogása szükségképes, logikai
összefüggésben áll bölcseleti irányának alapelveivel.
A mai bölcseletnek positivista irányzata az erkölcs- és jogbölcselet terén is szükségképen érezteti hatását. Amely elmélet a
bölcseletben tagadja az absolut igaznak biztos megismerhetőségét, az ebből a tévedéséből kifolyólag kénytelen tagadni az
abszolút jónak és a dolgok természetéből folyó, maradandó értékű
jognak létezését is, és kénytelen hirdetni, hogy a jog és igazságosság nem a dolgok természetéből folyó, szükségképes és
maradandó értékű fogalom, hanem országok, korok és körülmények szerint örökké változó valami ; végső alapja nem a dolgok változatlan természete és a természet alkotójának megmásíthatatlan akarata, hanem a változó emberi akarat.
Amint a bölcseleti positivismus az igazi hitnek veszi el
alapját, úgy a jogi positivismus és relativismus az erkölcsnek
és igazi jognak ássa meg sírját, és föltétlenül jogi skepticismusra,
végeredményben pedig jogi nihilismusra vezet, amint már elméletben sokakat oda is vezetett, gyakorlatban pedig még végzetesebb következményeket von maga után — hiszen pl. a mostani
kegyetlen háború, a nyers erőnek ez a hosszú tusája végeredményében szintén arra vezethető vissza, hogy az emberek magánéletükben és politikusok az országok sorsának intézésében nem
veszik figyelembe az abszolút, örök, változhatatlan igazságosságnak és jognak törvényeit.
Azért talán sohasem volt korszerűbb és szükségesebb az
emberek figyelmét rá irányítani a jognak és igazságnak igazi
fogalmára, minden jognak és törvénynek egyedül szilárd alapjára és tiszta forrására, mint épen napjainkban.
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Ezt a célt kivánom ezúttal szolgálni, mégpedig nem anynyira saját gondolataimnak feltárásával, mint inkább a philosophia
perennis legnagyobb képviselője, Aquinói szent Tamás tanításának lehetőleg hű bemutatásával.
Szent Tamás a jog fogalmát azzal adja meg, hogy
viszonyba állítja két közismert, rokon fogalommal : az igazságossággal és a törvénnyel. E két rokon fogalommal való összehasonlításból a jog szónak két jelentését vezeti le.
I. A jog és igazságosság szoros kapcsolatát azzal mutatja be,
hogy a jog fogalmát az igazságosságból vezeti le, az igazságosságot viszont a jog jegyének bevonásával határozza meg. 1
A jog ugyanis szerinte az igazságosság erényének tárgya, az
igazságosság pedig az az erény, amely mindenkinek megadja a
magáét, vagy a maga jogát : «Justitia perpetua et constans voluntas est, ius suum unicuique tribuens». 2 «Actus iustitiae est reddere unicuique, quod suum est»,3 — ahol a ius és a suum teljesen egyértelmű szók.4
Az igazságosságnak ezt a római jogból átvett meghatározását a következő módon elemzi : Az igazságosság erény, még pedig az erkölcsi erények egyik legsarkalatosabbja.5
Mint minden erkölcsi erénynek, úgy az igazságosságnak is
az a feladata, hogy az ember cselekedeteit irányítsa, helyessé
tegye. De mig a többi erények ezt az irányítást, rectificatiót
magában a cselekvő alanyban, önmagával szemben eszközlik,
annak tehetségeit, indulatát terelik helyes mederbe és hozzák
összhangba: «sunt circa passiones»,6 — addig az igazságosság
másokhoz való viszonyában rendezi az embert: «semper ad alterum est».7 Ez a máshoz való viszony az igazságosság erényének első megkülönböztető jegye.
E máshoz való viszonyt bizonyos egyenlőség alapján
kivánja az igazságosság szabályozni : «Importât aqualitatem
quamdam, ut ipsum nomen demonstrat, dicuntur enim vulgariter ea, quae adaequantur, iustari». 8 Ez az egyenlőség pedig
1

Summa Theol. 2, 2. qu 57 a 1—4.
U. o. qu 58 a 1.
3
U. o. a 1.
4
V. ö. Contra Qentiles 1. II. c 28.
s S. Th. 2, 2 qu 58 a 3—4.
» U. o. a 9.
7
U. o. a 2, 8, 9 ; V. ö. qu 57 a 1.
« S. Th. 2, 2 qu 57 a 1.
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akkor van meg, ha az egyik — pusztán tárgyi mérlegelés szerint, bármüy szándékkal és bármily módon is,1 — ugyanannyit
ád, amennyit a másik adott: «tantum reddatur, quantum debetur».2 így pl. az igazságosság megköveteli, hogy a napszámos
annyi bért kapjon, amennyire munkájával rászolgált. Ez a szigorúan tárgyilagos mérték, ez a «tantum-quantum», az igazságosság erényének másik megkülönböztető jegye szent Tamás
szerint.3
A harmadik lényeges jegye, hogy amit az igazságosság
erényénél fogva másnak adunk, azt szoros tartozás cimen, «ratione debiti» adjuk, nem pedig más cimen, pl. tisztességérzetből
hálából, illemből, szeretetből.4
Ahol ez a három jegy együtt van, ott és egyedül ott beszélhetünk igazságosságról; ahol csak egy is hiányzik, ott már
nem lehet szó szorosan vett igazságosságról. így — mondja az
angyali Doktor — ahol hiányzik az igazságosság első jegye, a
máshoz való viszony, ott csak átvitt értelemben (secundum metaphoram) szólhatunk justitiá-ról ; ahol megvan ugyan a máshoz
való viszony, de nem szoros tartozáson, hanem tisztességérzeten,
szereteten vagy más alapon nyugszik, ott létrejöhet háládatosság,
irgalmasság, méltányosság, bőkezűség..., de nem igazságosság,
amelynek lelke a «ratio debiti» ; ahol pedig a szoros tartozás is
feltalálható, de annak mértéke nem a tökéletes egyenlőség, a
«tantum-quantum», ott sem jöhet létre igazságosság. Azért mivel
az Istennek, a hazának és szüleinknek sohasem adhatunk vissza
annyit, amennyit tőlük kaptunk, — a hozzájuk való viszony szabályozója nem is az igazságosság, hanem Istennel szemben a
vallásosság (religio), a hazával és szüleinkkel szemben pedig a
kegyelet (pietas).5
Az igazságosság embertársaink iránt tartozó kötelességeinket három viszonylatban szabályozza, t. i. 1. megállapítja egyesek
kötelességeit az állammal szemben, — iustitia legális (törvényszerű
igazság) ; 2. az állam kötelességeit egyesekkel szemben, — iustitia
distributiva (osztó igazság) ; és 3. egyesek kötelességeit más magán1

U. o.
In Sent 1. III. D. 33 qu 3 a 4 Solutio I. V. ö. 2, 2 qu 80 a unie.
3
S Th. 2, 2 qu 58 a 10: A többi erények mértéke a «medium rationis», az igazságosság erényénél a «medium rein.
4
Sent 1. III. D. 33 qu 3 a 4 sol. I. V. ö. 2, 2 qu 80 a un.
« U. o.
2
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személyekkel szemben, — iustitia commutativa (osztó igazság).1
Mivel a három közül az igazságosság lényeges jegyei legtökéletesebben az osztó igazságban találhatók fel, azért ez a legtökéletesebb
értelemben vett igazságosság. A iustitia legális már a kegyelet
felé hajlik, az osztó igazságban pedig a tökéletes tantum-quantum
hiányzik, — mert mint szent Tamás mondja, itt a javak kiosztása mértani arány szerint történik, vagyis annál többet kap valaki a köztől, minél több az érdeme, míg a kölcsönös igazságnál számtani arány szerint annyit kap, amennyit adott: «oportet
adaequare rem rei». 2
Az igazságosságnak ebből a meghatározásából kitűnik
annak helye az erkölcsi rendben, amelytől szent Tamás szerint
elválaszthatatlan mint a rész az egésztől. Az erkölcsi rend mint
egész felöleli Isten, önmagunk és embertársaink iránt tartozó
összes kötelességeinket, míg az igazságosság e kötelességeinknek
csak egy részét, t. i. embertársainkkal szemben szoros tartozáson
és egyenlőségen alapuló kötelességeinket szabályozza. Ez a megállapítás csirájában már magában foglalja a jog és erkölcs egymáshoz való viszonyát is.
II. Ha most szent Tamás a jogot mint az igazságosság erényének tárgyát határozza meg, akkor már megértjük, hogy szerinte a jog az, amit minden igazságos ember az igazságosságban rejlő egyenlőség mértéke szerint megád másnak, mint szoros
tartozását, vagy amint szent Tamás kifejezi, jog az, ami valakit
mint sajátja megillet, amivel neki mások tartoznak, ami igazságos. lus, suum, debitum és iustum teljesen egyet jelent nála. 3
Hogy mit ért a ius-szal teljesen egyértelmű suum-on és
debitum-on, azt több oldalról is megvilágítja. Mindenek előtt
— mondja — sajátom az, ami természeténél, rendeltetésénél
fogva hozzám tartozik. Tehát sajátjaim dolgaim, testem tagjai és
összes járulékaim, tudásom, erényeim és általában mindaz, aminek rendeltetése, hogy kizárólag nekem szolgáljon/' célom el1

S. Th. 2, 2 qu 58 a 5—7 ; qu 61 a 1 ; 1 qu 21 a 1 ; v. ö. Sent. 1.
III. D. 33 qu 3 a 4 Sol. V.
2
S. Th. 2, 2 qu 61 a 2; v. Ö. Sent i. h. qu 3 a 4 Sol. V.
3
lus, sive quod iustum est ; ius dictum est, quia est iustum ; iustus
dicitur, qui ins custodit. I. h. corp. — Iudicium importât determinationem iusti sive iuris 2, 2 qu 60 a î comp. lus reddit = suum reddit 2, 2 qu
58 a 11 ; C. G. 1. II. c. 28; quod debitum est. V. ö. S. Th. 1. qu 21. a 1 ;
C. G. i. h.
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érésében mint eszköz támogasson, i Ami ily értelemben a sajátom, az az én jogom. Itt egyszersmind láthatjuk, hogy szent
Tamás felfogása szerint a jog egyik főforrása a cél és eszközök
közti természetes viszony.
De sajátom az is, amit valamely megelőző cselekedetemmel megszereztem, amit tehát ezen az alapon más tartozik megadni nekem. így a munkásnak sajátja az a bér, amelyre előző
munkájával rászolgált.2 Amivel ily alapon tartoznak mások,
az is sajátom, jogom. Ugyanaz a jelentés, mint az előbbi, csak
más a jog forrása.
Mind a kettőt magában foglalja és a suum-nak egész körét
megadja e következő körülírása: «Azt mondjuk valaki sajátjának, ami őt az egyenlőség mértéke szerint «secundum proportions aequalitatem» megilleti». 3 Ennél a meghatározásnál már
egészen szembeötlő, hogy a suum teljesen fedi a iustum-ot,
aminthogy szent Tamás majdnem ugyanazokkal a szavakkal és
a napszámos bérének példájával határozza meg az igazságost is.4
Hogy melyik az egyenlőségnek az a mértéke, amelyet itt említ,
később fogjuk látni.
A jog tehát elválaszthatatlan az igazságosságtól, mint amelynek tárgyát, belső tartalmát jelöli meg. Ebből következik:
1. Hogy szent Tamás felfogása szerint jog csak ott lehet,
ahol igazság van. Ami tárgya, belső tartalma szerint igazságtalan, az nem válhatik joggá soha, — még akkor sem, ha a jognak minden külső formai kellékével dicsekedhetik vagy valamely hatalom külső kényszer eszközökkel végre is hajttatja. Azért
szent Tamás szerint nincs alapja a jog felosztásának materiális
és formális jogra és felfogása szerint lehetetlenség jognak, formális jognak nevezni a materiális igazságtalanságot. 5
2. Ha a jog elválaszthatatlan az igazságosságtól, akkor egyrészt elválaszthatatlan a jogi rend is az erkölcsi rendtől, de másrészt ez a jogi rend az erkölcsi rendnek csak ama területeit ölelheti fel, amelyeket az igazságosság mértéke szabályoz. Tehát
nem jogi viszony az Isten és ember közötti viszony; nem Istenre
nézve, mert ő semmivel sem tartozik nekünk,6 de reánk nézve
sem, mert nem adhatunk-fctennek soha annyit, amennyit tőle
1
S.
* C.
5
L.
6
C.

3
Th. 1 qu 21 a 1 ad 3.
S. Th. 2, 2 qu 58 a 11.
G. 1. II. c. 28.
.
* L. 2, 2 qu 57 a 1.
Cathrein, Moralphilosophie 5 I. 578.
O. 1 II. c. 28 ; S. Th. 1 qu 21 a 1 ad 3.
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kaptunk. 1 Nem jogi kötelességek az önmagunkkal szemben való
kötelességek, mert a jogi rend csak másokkal szemben való kötelességeinket szabályozza; nem is tartoznak a jogi rendbe, legalább nem szoros értelemben belső cselekedeteink, még ha másra
is irányulnak, úgyszintén illemen, hálán, szereteten alapuló kötelességeink.
III. A jognak második jelentését, mint már említettük, szent
Tamás a törvénnyel való összehasonlításból vezeti le.
Az igazságossághoz tartozó naequalitasD-nak van külső
mértéke, amely cselekedeteinket szabályozza, a jog és igazságosság mesgyéit kiméri és ez a törvény. Azért nevezi szent Tamás
a törvényt «ratio iuris »-nak, v. i. a jog mértéke, szabályozója,
alapja és forrása a törvény.2 Amint a nagy művészi alkotások
képe, terve, ratio-ja már előre megvan a művész elméjében és
ez irányítja cselekedeteit, úgy a jogos és igazságos cselekedetek irányító terve is már előre megvan a törvényhozó elméjében,3 és ehhez a tervhez, a törvényhez kell minden jogos cselekedetünknek alkalmazkodnia.
Ami ennek a szabálynak, a törvény irányításának megfelel,
ami a törvény szerint valakit megillet, az a jog. E szerint tárgyilag minden jog megegyezik valamely törvénnyel, azért amint
szent Tamásnál egyértelmű a ius és iustum, épenúgy igen sokszor felváltva használja a lex és ius szót, a lex naturalis és a ius
naturale kifejezést.4 (De természetesen a kettőnek kiterjedése
nem fedi egymást. A törvény felöleli összes erkölcsi kötelességeinket, a jog ellenben azoknak csak egy csoportját, azért minden jog törvény, de nem minden törvény jog is.)
A jognak ez a másik jelentése szent Tamásnál. Míg az első
a jog belső tartalmát adja és azért ius obiectivum-mk nevezhetjük, addig e második jelentés a jognak alakját és külső normáját adja meg, azért Cathrein után legtalálóbban ius normativum-mk nevezhetnők.5 A két meghatározás ugyanazt a jogot
tünteti föl, de az egyik tartalmi, a másik pedig alaki szempontból. Igazságos tartalom és törvényes alak, — e kettő együtt
mint materia és forma substantialis adja a tökéletes jogot. Akár
1

S. Th. 2, 2 qu 57 a 1 ad 3 ; v. ö. U. o. qu 80 a un.
U. o. ad 2.
3
U. o.
* L. pl. Sent. 1. 111. D 37 qu 1 a 3 corp ; 1. IV. D 33 qu 1 a 1.
s I. m. I. 509.
2
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az egyik, akár a másik hiányzik, nem jöhet létre igazi jog. Különösen nem válhatik joggá az, ami tárgya szerint igazságtalan,
ha mégoly tökéletesen be is tartatnak a törvény külső kellékei,
mert az igazi törvénynek szent Tamás szerint elengedhetetlen
belső kelléke, hogy igazságos legyen. 1
IV. De szent Tamás, mint bölcselő nem elégedhetik meg a
jognak e kétféle értelmezésével, hanem felveti azt a kérdést: mi
a törvénynek, jognak és igazságosságnak
végső alapja, a jog
meghatározásában szereplő «aequalitas»-nak ősmértéke.2 Erre a
kérdésre a feleletet a mindenség alkotójának örök akaratában
találja meg.
Miként a művész előre megalkotja müvének tervét és a
kormányzó irányelveit, 3 úgy Isten is még a világ teremtése előtt,
öröktől fogva előre megszabta minden teremtmény célját és a
módot, amelyen e cél elérésére irányítani fogja. A Teremtőnek
örök szándékát, terveit, végzéseit örök törvénynek (lex aeterna)
nevezi szent Tamás. 4 Ez az örök törvény Isten megismerésének
és akaratának műve és így Istennek végtelenül egyszerű lényegével tárgyilag azonos,5 tehát ugyanazokkal a tulajdonságokkal
is bir, mint Isten lényege, v. i. szükségképes, örök és változatlan.
Teljes egészében, lényege szerint csak magában Istenben
van ugyan meg ez a törvény, de bizonyos értelemben megvan a
teremtményekben is. Ugyanis kétféle értelemben mondhatjuk,
hogy a törvény valakiben van. Először úgy, amint az irányítóban, törvényhozóban; ily módon csakis az értelemben lehet.
Másodszor úgy, amint az irányított, kormányzott dologban, —
és ily módon benne van mindazokban a lényekben is, amelyek
a törvény irányításából kifolyólag hajlammal birnak valamire.
E második értelemben a törvény irányításából folyó hajlamokat
is törvénynek szoktuk nevezni, — nem ugyan lényegük szerint,
hanem a törvényben való részesedés folytán, — mint pl. a tagok
kívánságát a tagok törvényének is nevezzük (lex membrorum).
Az első értelemben csak Istenben van ugyan meg az örök törvény, de ebben a második jelentésben, t. i. mint az örök törvényben való részesedés, — minden lényben feltalálható. 6 Ezt
az örök törvényben való részesedést, amelyet az összes lények
1 S. Th. 1, 2 qu 95 a 3.
U. o. qu 93 a l.J
3
U. o. qu 91 a 1.

2

4

U. o. ad 1.
U. o. qu 90 a 1 ad 1 ; a 2 corp.
« U. o. qu 93 a 2.

5
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természetükkel együtt a természet alkotójától kaptak, «quod non
opinio genuit, sed quaedam innata vis inseruit», 1 — nevezzük
természeti törvénynek (lex naturalis).2
Tágabb értelemben az összes lényeknél beszélhetünk természeti, törvényről. Ily értelemben használja szent Tamás is e
szót, amikor követi Ulpianus meghatározását: «lus naturale est,
quod natura omnia animalia docuit». 3 De a szó igazibb, kiválóbb értelmében törvényről és főleg jogról csak az eszes teremtményeknél lehet szó, amelyek az örök törvényt és annak irányítását nemcsak követik, hanem meg is ismerik.4 Szent Tamás is
így érti a következőkben a term, törvényt. Ebben az értelemben
mondja: «Lex naturalis nihil aliud est, quam participatio legis
aeternae in rationali creatura»,5
Már említettük, hogy szent Tamás felváltva használja a lex .
naturalis és ius naturale kifejezést. Ahol azonban a természetjogot, mint a jognak egyik faját tüzetesen tárgyalja, ott egészen
pontosan körvonalazza annak iogi jellegét. Amint láttuk, nála
jog az, ami az «egyenlőségnek valamelyik mértéke szerint» (secundum aliquem aequalitatis modum) megillet. Ha ez a kérdéses mérték, egyenlőség, amelynek értelmében valami megillet, a
dolgok természetéből folyik, úgy hogy mindenki önkéntelenül
világosan, könnyen felismeri, — akkor állunk szemben természetjoggal: «lus sive iustum naturale est, quod sui natura est adaequatum vei commensuratum alteri».6 A természetjog tehát a természeti törvénynek egyik része. Az utóbbi felöleli a természetes
erkölcsi rend összes kötelességeit, az előbbi ellenben csak a jogi
természetű kötelességeket, úgy amint a jogi kötelességeket meghatároztuk. Ha a következőkben a természetjog tartalmát és
tulajdonságait kutatva szent Tamás nyomán nemcsak természetjogról, hanem általánosságban természeti törvényről beszélünk,
tesszük ezt azon a jogon, hogy ami az egészről áll, az a részről
is áll.
A modern jogbölcseletnek minden irányzata, az ú. n. törté» Cicero után Sent. 1. IV. D 33 qu 1 a 1 ad 4.
S. Th. 1, 2 qu 91 a 2.
3
U. o. qu 94 a 2.
* U. o. qu 91 a 2 ; v. ö. Sent. I. IV. D 33 qu 1 a 1.
s
S. Th. 1, 2 qu 91 a 2 corp ; hasonlóképen Sent. 1. IV. D 33 qu 1 a
1 ; 1. III. D 37 qu 1 a 3 corp ; u. o. qu 1 a 1 corp ; ad 1 et 3.
6
S. Th. 2, 2 qu 57 a 3; v. ö. U. o. art. 2.
2
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neti iskola hívei csakúgy, mint a jogi positivisták és materialisták, elvetik a régiektől oly nagyrabecsült természetjogot. Merő
elvonásnak, a képzelet szüleményének, önkényes tákolásnak tekintik és nevezik, sőt dr. Friedberg a porosz Landtag-nak 1896
márc. 14-iki gyűlésén «forradalmár fejeknek» minősítette a természetjog híveit. 1 Ezek a vádak és a természetjogtól való idegenkedés — a bölcseleti okokon kívül, amelyekre már reámutattunk — elsősorban onnan erednek, hogy legtöbb modern jogász
nem ismeri alaposan a scholastikus bölcselet tanítását a természetjogról és összetéveszti azzal az ú. n. természetjoggal, vagy
helyesebben «.észjoggah, amelyet a XVII—XVIII. század jogbölcselői, főként Rousseau és a francia forradalom észjogászai hirdettek, akik a maguk alanyi értékű, önkényes társadalmi felfogásuk alapján legapróbb részletekig megállapították előbb az ú. n.
«emberi jogokat», azután megszerkesztették a társadalom geometriáját, és ennek az ú. n. észjognak alapján állították munkába
a vérpadokat és rendeztek rémuralmat is. Ezeknek az észjogászoknak aprólékosan kidolgozott rendszerei csakugyan nem egyebek, mint a képzelődés szüleményei, mert amint találóan mondja
Notter Antal, úgy szőtték saját eszükből a legapróbb részleteket
is, mint ahogy a pók a inaga hálóját szövi önmagából. 2
Szent Tamás természetjoga nem egy minden részletében
kidolgozott, teljesen kiépített, konkretizált parancsokból álló
törvénykönyv, hanem a cselekvés rendjének csak a legáltalánosabb, legalapvetőbb elveit foglalja magában. És ezek az alapelvek
nem önkényes kigondolások, hanem a cselekvés rendjében époly
szükségképesek, mint a megismerés rendjének sarkalatos alapelvei. Amint a legmagasabb elméleti ismeretek is kivétel nélkül,
néhány alapvető elvre vezethetők vissza, amelyek oly világosak
és szembeötlők, hogy mindenki felismerheti, bizonyításra nem
szorulnak, sőt directe be sem bizonyíthatók, épen úgy cselekedeteinkben is vannak oly természetes, mindenkitől könnyen felismerhető, szembeszökő alapelvei, amelyek minden külön parancs
nélkül és előtt is köteleznek, sőt amelyek nélkül semmi más
parancs vagy törvény meg nem állhat. Ezek az általános és
szükségképes elvek adják a természeti törvénynek és a természetjognak a tartalmát.
1
2

L. Cathrein i. m. I. 545. és 562., 3. jegyz.
A természetjog, 64. 1. V. ö. Cathrein i. m. I. 562.
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Ezeket az elveket szent Tamás így vezeti le: Az elméleti
rendben az első, amit megismerünk, a lény fogalma. Ennek szemléléséből közvetlenül világos, hogy ami valami, az nem lehet
semmi; ami ez a lény, az nem lehet nem ez a lény, vagyis magától megszületik az egyenlőségnek és ellentétnek sarkalatos elve.
Ami az elméleti észnek a lény megismerése, ugyanaz a gyakorlati észnek a jó felismerése. Hiszen «ens et bonum convertuntur». De mihelyt fölismeri a jót, rögtön, természetszerűleg
vágyik is elérésére, mert hiszen a jónak épen az a lényege, hogy
mindenki kívánkozik utána: «bonum est, quod omnia appetunt».
Más szóval : a jó mindenkinek a célja. Mivel pedig minden lénynek, főleg az eszes lényeknek célirányosan kell működniök, •—
a jó felismeréséből természetszerűleg folyik ez az alapelv: a jót
tennünk kell, a rosszat pedig kerülniA Ez az egyetlen parancs
magában foglalja az egész természeti törvényt és a természetjogot, azért szent Tamás a természetjog gyökerének nevezi. 2
Amely cselekedetek jóságát vagy rosszaságát önkéntelenül, természetszerűleg is fölismeri mindenki, azokat ennek az elvnek
alapján, vagyis a természetjog alapján tennünk, illetőleg kerülnünk kell.
De már most az a kérdés: hogyan mutatja meg maga a
természet in concreto, hogy valami jó vagy rossz, és így annak
megtevése vagy kerülése a természetjog követelménye? Megmutatja a természetes hajlamok, inclinatiók által. Láttuk, hogy
ezek a hajlamok a törvényre vezethetők vissza, tehát a hajlamok
rendje megegyezik a törvény parancsaival. Az emberben a természetes hajlamoknak három csoportját különböztetjük meg,
amely a természetjog követelményeinek három különböző csoportját mutatja. Az első' hajlama, amely minden más lénnyel
közös, az önfenntartás hajlama ; ez a természetes hajlam mutatja,
hogy saját létünk fenntartása természetes jó, amely után törekednünk kell — tehát meg kell tennünk mindazt, ami életünk
fenntartásához szükséges, jogunk van saját életünk fenntartásához, jogunk van ahhoz, hogy életünket senkise bántsa, de viszont
nekünk sem szabad más élete ellen tennünk semmit. A második
hajlam a fajfenntartás ösztöne, amely csak az állatokkal közös.
Ez a hajlam is a természetes javak egy csoportjára mutat, amelynek elérésére törekednünk kell. Azért az embernek joga van
1 S. Th. 1, 2 qu 94 a 2.

U. o. ad 2.
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mindahhoz, ami fajának fenntartásához szükséges, és tartózkodnia
kell mindattól, ami ennek a jónak az elérését lehetetlenné teszi
vagy károsan befolyásolja. A harmadik hajlam az embernek
sajátja, eszes voltából folyik, — és ez arra ösztönzi az embert,
hogy az igazságot keresse és embertársaival együttéljen. Eszerint
a természetjog követelménye, hogy az igazság megismerésére
hivatott ember kerülje a tudatlanságot és óvakodjék mindattól,
ami az embertársaival való békés együttélést megnehezítené
vagy épen lehetetlenné tenné, i Ugyancsak az embernek eszes
természetéből folyik, hogy az embernek erényes életet kell
élnie, mert hiszen egyedül az erényes élet nevezhető az ember
eszes természetének megfelelő, rendezett, céltudatos életnek. De
ezt a követelményt csak így általánosságban vezethetjük le a
természetből; az egyes erényekre már csak következtetés útján
jutunk rá. 2
íme azon^ a legáltalánosabb parancson kívül, hogy a jót
meg kell tennünk, a rosszat pedig kerülnünk, az emberi javak
e három csoportjára vonatkozó általános, nagy elvek adják meg
a természetjog tartalmát. Ilyen elvek : senki életét ne bántsd, add
meg mindenkinek a magáét, engedelmeskedjél a társadalom fejének... és általában ideszámítható lényege szerint mindaz, ami a
tízparancs második kőtábláján — kissé jobban konkretizálva —
foglaltatik. Ezeket az általános elveket nevezi szent Tamás a
természetjog elsőrendű elveinek (prima principia, communia principia, praecepta communissima).3 Az ezekből levont közvetlen
következtetéseket pedig, amelyek már konkrétebb esetekre alkalmazzák az általános elveket, a természetjog másodrendű elveinek
tekinti. Ezekkel a másodrangú elvekkel ellenkezik szerinte pl. a
többnejűség vagy a közeli rokonok közötti házasság,4 mert a
természet követelményeivel való ellenkezésük nem közvetlenül
szembeszökő, hanem csak következtetéssel vezethető le az első
alaptörvényekből.
A természeti törvény és következésképen a természetjog
az összes embereknél egy és ugyanaz, ami a legelső alapelveket
illeti; az ezekből vont következtetések már eltérők, sőt ellentétesek is lehetnek, mivel ezek változó, sokszor ellentétes körülményektől is függnek, amely körülmények különböző volta
1
2
4

1
S. Th. 1, 2 qu 94 a 2.
S. Th. 1, 2 qu 95 a 4—6.
U. o. art. 3.
Sent. 1. IV. D 33 qu I a 1 ad 1 ; D 40 qu 1 a 3.
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miatt a gyakorlati ész ugyanazokból az elvekből teljesen eltérő
következtetésekre juthat.1
Továbbá a természetjog elsőrendű elvei változhatatlanok,
épúgy, mint ahogy lényegében nem változik az ember természete, amelynek kifolyásai.2 Ezt a változhatatlanságot végeredményben magától az Istentől nyerik, aki az emberi természetet
alkotta. Tehát senki el nem vehet belőlük, meg nem szüntetheti
azokat. De változhatnak oly értelemben, hogy kibővülnek, konkrétebb alakot Ölthetnek, amennyiben az emberi elme a különféle körülményekre és esetekre alkalmazza azokat.3
Végül a természetjog elvei ki nem törölhetők az ember
szivéből; érvényük a cselekedetek rendjében épúgy meg nem
szünhetik, mint a megismerés birodalmában sohasem szűnhetnek
meg az ész alaptörvényei.4 De itt is különbséget kell tennünk
az eredeti és levezetett elvek között. Az első, legáltalánosabb
természetjogi tételek ismerete el nem homályosodhatik épeszű
embernél, csak az eshetik meg, hogy akár figyelmetlenségből,
akár szenvedély vagy valamely testi-lelki elváltozás (álom,
részegség) behatása alatt túlteszi magát azok gyakorlati alkalmazásán ; 5 a következtetés útján levezetett elvek már könnyebben
kitörölhetők a szivekből azoknak tartós semmibevevése és megrögzött rossz szokások elhatalmasodása folytán. így történt,
hogy a pogány népeknél a természeti törvény egyes tételei elhomályosodtak, mint pl. az ősgermánok a rablást nem is tartották tiltott dolognak. 6
V. A természetünkbe oltott, szivünkbe vésett természetjogi
törvény tartalmának és tulajdonságainak bemutatásából már önként folyik a külön irott tételes törvény szükséges volta. Ha
ugyanis a természeti törvény csak nagy általánosságban szabja
meg kötelességeinket, akkor szükséges, hogy a közjó hivatott
őre ezeket az általános tételeket adott esetekre, konkrét teendőkre
alkalmazza; továbbá, ha némelyek — bár az ember természete
szerint hajlik a jóra — figyelmetlenségből, szenvedély vagy rossz
« S. Th. 1, 2 qu a 4.
2
S. Th. 1, 2 qu 94 a 5 ; v. ö. 2, 2 qu 57 a 2 ad 1.
' U. o. qu 97, a 1 ad 1.
4
Sent 1. III. D 37 qu 1 a 3.
5
S. Th. 1, 2 qu 77 a 2.
6
S. Th. 1, 2 qu 94 a 6 ; v. ö. u. o. art. 4 ; qu 99 a 2 ad 2 ; Sent. 1. III.
D 37 qu 1 a 1 sol. I.
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szokások hatása alatt elmulasztanák a természeti törvény követelményeinek teljesítését, akkor szükséges, hogy valaki buzdítással vagy büntetések kiszabásával szorgalmazza annak betartását. Ezt az alkalmazást és szorgalmazást a közjó őrétől kibocsátott törvény, a tételes törvény végzi, i
A tételes jog tehát arra való, hogy a természetjog hézagait
pótolja, kereteit kitöltse, szabályait alkalmazza, konkretizálja és
betartását biztosítsa. Ebből egyszersmind kitűnik, hogy minden
tételes törvénynek összhangban kell lennie a természeti törvény
változhatatlan alapelveivel; minden emberi törvényben érvényesülnie kell ezeknek az alapelveknek. Ezt a sarkalatos igazságot
szent Tamás igen sokszor hangsúlyozza és több oldalról bizonyítja. a) Törvény csak az lehet, ami igazságos; ámde, hogy
igazságos lehessen, mindenekelőtt az igazságosság legelső normáját, a természeti törvényt kell betartania; — ha ettől eltér
akkor nem törvény többé, hanem csak torzképe a törvénynek
(legis corruptio).2 b) A törvény a gyakorlati ész parancsa, «dictamen practicae rationis». Ámde a gyakorlati ész folyamata
ugyanaz, mint az elméleti ész folyamata. Amint tehát az elméleti ész nem mellőzheti a legáltalánosabb észelveket, épúgy a
törvényalkotó gyakorlati észnek is mindig tekintettel kell lennie
a legelső gyakorlati alapelvekre, vagyis a természeti törvény
követelményeire. 3 c) A helyes rend azt követeli, hogy az alsóbbrangú kormányzók alkalmazkodjanak a legfőbb kormányzó rendelkezéseihez. Ámde a természetjog a legfőbb kormányzónak
rendelkezése, azért minden emberi kormányzónak alkalmazkodnia
kell a természetjoghoz. 4
Minden emberi törvénynek tehát végeredményében nem
szabad másnak lennie, mint a természeti törvény kiegészítésének.
Ez pedig kétféleképen történhetik: a) vagy mint távolabbi,
szükségképes következtetés valamely alapelvből, mint pl. a «ne ölj»
parancs szükségképen következik abból, hogy mást ne bántsunk és végeredményben abból, hogy a rosszat kerülnünk kell;
b) vagy mint egy alapelvnek pontosabb meghatározása, amint pl.
a «minden bűn büntetést érdemel» elv alapján az emberi törvény
pontosan meghatározza, hogy melyik bűn milyen büntetést érdemel. Az első esetben szükségképes, tehát sokkal szorosabb a
1
2

U. o. qu 95 a 1.
S. Th. 1, 2 qu 95 a 2.

3
4

U. o. qu 91 a 3.
U. o. qu 93 a 3.
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kapcsolat a természeti törvénnyel, azért az ily természetű törvény
kötelező ereje közvetlenebbül ered Istentől, mint a második
esetben. 1
Szent Tamás felfogása szerint tehát a tételes jogszabálynak
a természetjog alapelveiből syllogismus módjára kell folynia
a felső tétel a természetjognak valamely általános szabálya, az
alsó tétel egy részleges eset vagy konkretizált tény, a következtetés az általános jogszabálynak és a konkrét esetnek összefüggését mondja ki. A felső tételben szereplő igazság változatlan,
az alsó tétel több, változó körülménytől függ, azért az általános
igazságnak a következtetésben történő alkalmazása is változhatik.
íme, ez az emberi törvényben az örök és a változó elem, az
abszolút és a viszonylagos jó; igazságos, ez benne az isteni és
az emberi alkotó elem.
Épen azért, mert minden ily módon megalkotott emberi
törvényben is van valami az örök törvényből, amely lelkiismeretben is kötelez, az ilyen emberi törvény is lelkiismeretben
kötelez. 3 — Ily értelemben valóban igaz szent Ágoston mondása,
hogy minden bűn végeredményben nem más, mint az örök
törvény megsértése. 4 — Ez egyszersmind a természetjogot hirdető felfogás szerint az emberi törvénynek igazi sanctiója: hogy
az végeredményben magának az örök törvényhozónak akarata,
amely előtt minden lénynek meg kell hódolnia.
Az elmondottakból eléggé kitűnik, hogy milyen más szent
Tamás természetjoga és a XVII—XVIII. század jogbölcselőinek
ú. n. észjoga. Szent Tamásnak és követőinek természetjoga nem
önkényes emberi kigondolás, nem valamely alanyi értékű társadalmi elméletnek alkalmazása, — hanem az ember természetének a priori kimutatható és a posteriori, a népek történetéből
beigazolható szükségképes követelménye.
Szent Tamás természetjoga nem teljesen kiépített, merev,
az idők változásáról és a körülmények átalakulásáról tudomást
nem vevő holt rendszer, nem a legapróbb részletekig körvonalazott társadalmi geometria, hanem csak alap, amelyre építeni
lehet, néhány általános elv, amelyből a részletek emberi munkával, a körülmények tekintetbevételével levezethetők.
1

1, 2 qu 95 a 2 ; v. ö. 2, 2 qu 85 a 1 ad 1.
Erre céloz S. Th. 1, 2 qu 90 a 1 ad 2.
3
U. o. 1, 2 qu 96 a 5.
« V. ö. 1, 2 qu 71 a 6.
1

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat

3
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Épen azért ez a természetjog nem zárja ki és nem is akarja
kiküszöbölni a tételes jogot, mint az észjog, hanem ellenkezőleg
épen szükségessé teszi azt, — de egyszersmind szilárd alapot és
olyan hatalmas sanctiót ád neki, amilyet a jogi pozitivisták
sohasem adhatnak.
Ilyen természetjognak az elfogadása nemcsak észszerű,
hanem föltétlenül szükséges, mint minden tételes jog alapja.
Azok, akik a természetjogot elvetik, kénytelenek a jog végső
forrása gyanánt az állam mindenható akaratát odaállítani. Csakhogy a jogi positivistáknak ez az alapdogmája se nem oly világos, se nem oly bizonyos, hogy annak további megalapozásra
nem volna szüksége és hogy joggal nem kérdezhetnék : hát az
állam honnan vette ezt a jogot a törvényhozásra? miért csak az
államnak van ilyen joga ? miért tartozom én a törvényes felsőbbségnek engedelmeskedni ?... Ezekre a kérdésekre a feleletet,
a végső és megnyugtató feleletet sohasem fogják megadni azok,
akik előtt csak positiv jog létezik, akik szerint minden jog csak
relativ, változó, időtől és körülményektől függő, akik szerint jog
csak az lehet, amit az állam joggá tesz és rendelkezésére álló
külső erővel érvényesíteni is tud.
Ezzel a jogi relativismussal szemben szent Tamás hirdeti,
hogy vannak absolut értékű jogi elvek, amelyek mindenütt és
mindenkor, időtől és körülményektől függetlenül mindenkit köteleznek, még akkor is, ha semmiféle tételes törvény nem védi
azokat, és köteleznének akkor is, ha egyetlen állam se volna a
világon.
Ez az absolut jog és igazság akkor is jog és igazság
marad, ha az állam külső kényszereszközeivel nem segít hozzá
vagy ha a nyers erőszak megfoszt tőle. Ezzel egyszersmind azt
is megmondottuk, hogy a jognak nem lényeges, hanem alkotó
része a külső ki kényszerít hetőség, mint ahogy a jogi positivismus
vallja. Nagyon szépen találja el a helyes középutat ebben a kérdésben szent Tamás. Azt mondja egyik helyen: 1 Magánember
nem hozhat törvényt, és pedig azért nem, «mert nem rendelkezik kényszerítő hatalommal,... pedig a törvényhez okvetlenül
szükséges ez, hogy hathatósan lehessen az embereket a jóra
vezetni». Tehát a hatályos jogalkotáshoz, a jognak hathatós voltához és végrehajtásához rendszerint szükséges ugyan a kikény» S Th. 1, 2 qu 90 a 3 ad 2.
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szeríthetőség, mint integrális elem. De korántsem az adja meg
valaminek a jogi jellegét és lényegét, hogy kikényszeríthető-e
vagy nem. Más dolog a jognak lényege és létezése, és megint
más dolog a jognak érvényesítése ; csak az utóbbihoz szükséges
a kikényszeríthetőség, az előbbihez azonban nem. Tehát pusztán
azon a címen, hogy a természetjog alapelvei a tételes jogba
való felvétel nélkül esetleg ki nem kényszeríthetők, nem szabad
elvitatni azok jogi jellegét, — annál is kevésbbé, mert a külső,
emberi sanction kívül van még egy másik, »a természetjog eredetének és másíthatatlan voltának megfelelő, természeti sanctio,
amely ugyancsak hatalmasan érezteti sújtó kezét egyeseken, sőt
egész nemzeteken, amelyek hamis tanításokat követve, avagy a
szenvedélyeknek hódolva könnyelműen túlteszik magukat a természetjog örök törvényein.
* *

*

Ezekben iparkodtam bemutatni röviden az Angyali Doktornak állásfoglalását a jogbölcselet alapkérdéseire, főleg pedig
a jog végső alapjára nézve.
Ezekre a nagy kérdésekre sohasem fognak tudni kielégítő
feleletet adni azok, akik elvetik minden jog forrását, az örök
törvényt és a természetjogot, épúgy amint a világmindenséget
sem fogják megnyugtató módon megfejteni soha azok, akik nem
fogadják el egy szükségképes végső oknak, egy változatlan első
mozgatónak létezését. — Minden kísérlet, minden más jogi iskola
és elmélet csak elodázza a megoldást, csak kitér a jog végső
forrása után kutató elme sürgető kérdései elől.
Az absolut értékű, örök és változatlan jogot elvető elméletek elégtelenségét mi sem mutatja jobban, mint az újabb és
újabb jogi elméletek sűrű váltakozása. Minden újabb iskola feljogosítva érzi magát arra, hogy az előbbi felfogás fölött Ítéletet
üljön és azt, mint ki nem elégítőt elvesse. És ez így lesz mindaddig, amíg az emberek a divatos tévedések és tapogatózások
bizonytalan utain ki nem fáradnak, amíg az emberiség további
története hatalmas deductio ad absurdumokkal, mindenki előtt
félreismerhetetlen bizonyossággal, sőt könyörtelenséggel meg
nem mutatja, hogy milyen cseréplábon áll minden törvény és
minden jog, amely nem a változatlan, absolut igazságosság
szikláján épül és amelynek gyökere nem nyúlik le mélyen az
örök törvény isteni talajába.
Szatmár-Németi.
Dr. Scheffler János.
3*

EUCKEN RUDOLF ÉLETBÖLCSELETE.
A Z ÉLET kegyetlen, kínzó probléma mindazoknak, akik vakon
f \ vágnak neki; akik nem adtak még számot maguknak arról,
honnan jönnek s hová mennek. Akik csak a szürke hétköznapok
lepergő tömegét látják s a jövő fátyolát még nem próbálták
meglebbenteni. Akik belefáradva az egyformaságba, zúgó fejjel
állanak meg az élet poros, lármás országútján s szinte a felelettől félve vetik fel a kérdést: mi hát az élet célja, értelme?
Óriási ma a tömegek száma, akik e kérdést megismétlik.
Ha kérdésük hanggá változnék s egybefolynék, talán mint valami
velőtrázó sikoltás bolyonganá be a világot.
A modern bölcselet, mikor megérezte a tömegek kínját,
komolyan kezdett e, kérdéssel foglalkozni. Áradattá nőtt a
könyvek száma, bábelié a megoldások tarka, egymásnak ellentmondó tömege. Hangzanak ott mindenféle elvek: stoicismus,
epicureismus, utilitarismus ú j formáin keresztül le egészen az
erkölcsi nihilismusig, Schopenhauer pessimizmusáig : das Leben
ist ein Geschäft, das seine Kosten nicht deckt.
E piaci lármából toronymagasan emelkedik ki Eucken
Rudolf életbölcselete, nemes céljával, ideális felfogásával. Azért
talán nem lesz érdektelen megfigyelni a modern életbölcselők
egyik legnemesebbjének kísérletét, az életnek célt, értelmet és
értéket adni.i
Egy történelmi visszapillantással2 kezdi Eucken munkáját.
Arra a kérdésre, vájjon mi is az emberi élet célja, különböző
korok, különböző rendszerek egymással sokszor homlokegyenest
ellenkező feleleteket adtak. S az emberiség úgy járt velük, mint
a ruhákkal. Használta őket ideig-óráig, rövidebb-huzamosabb
ideig s aztán mint hasznavehetetlen rongyokat eldobta. Azért
1

R. Eucken : Der Sinn und Wert des Lebens. Quelle u. Meyer. Leipzig.
4. Aufl. 1914.
1
U. o. 5—42. old.
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sak koldusok, a szellemi világ nyomorgó koldusai azok, akik ez
elhányt ruhadarabokat magukra húzzák.
Eucken e kiindulópontjánál meg kell állanunk egy pillanatra. Egyrészről örömmel látjuk, hogy mielőtt egy új életbölcselettel a porondra lép, számot vet önmagával: szükség van-e
arra ? Szinte jólesik látni, hogy nem lép kartársai, a német 'tanárok nyomába, akik minden ok és alap nélkül rendszert-rendszerre gyártanak. Másrészről szinte megrémül az ember attól a
könnyelműségtől, amellyel Eucken e komoly, életbe és lelkiismeretbe vágó kérdésen keresztülsiklik. Ö a mult rendszereiben csak elhányt ruhadarabokat lát s nem nézi meg közelebbről, vájjon e rongyokban nem kincsek rejlenek-e? Nem is veti
fel a kérdést, vájjon a régi eldobása nem egy ittas, szabadságtól s hamis prófétáktól megittasult tömeg játéka, pillanatnyi szeszélye-e, amit most világtalanul bolyongva sirat.
De meg aztán Eucken következtetése nagyon elhamarkodott; logikátlanul von általános szabályokat egyes tényekből.
Nem veszi észre, hogy a tiszavirágéletű életbölcseletek fölött mint
valami sziklára épített vár áll a vallás, a kereszténység életbölcselete. Nem tagadjuk, hatalmas tömegek dobták el, mint hasznavehetetlen ruhadarabot, de ne tagadjuk azt se: óriási, beláthatatlan tömegek járnak még benne s tartják a világ legszebb
ünnepi ruhájának. Ne felejtsük el, e hűtlen tömegek — akármilyen nagy is legyen számuk — még mindig nem képviselik
az emberiséget mint emberiséget; szerencsétlenségükből a vallás
csődjére következtetni nem lehet.
Ellenkezőleg, Euckennak gondolkodóba kellett volna esni
e tény fölött: míg más rendszerek kiélték magukat, a kereszténység még ifjú erőben pompázik ; nálánál sokkal fiatalabbak dőltek
ki s ő még képes a harcot folytatni. Euckennak nem szabad lett
volna megállani a vallásos életbölcselet ellen felhozott nehézségeknél, komolyan kellett volna megvizsgálni, vájjon nem
tömegbe dobott gyújtó frázisok-e, vájjon nem egy pillanatnyi
elvakulás szüleményei-e ? Vájjon nem kell-e a vakul rohanó tömeg
elé állani s közéje kiáltani: «Emberek! letévedtünk az igaz útról; vissza a régihez».
De Eucken csak ezt a kietlen pusztán, tűzoszlop nélkül
bolyongó tömeget látja s hogy a meghasonlás kétségbeeséssel
ne végződjék, elhagyva a régi utakat, új csapásokra akar térni,
új megoldásra akar jutni.
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Már módszerében 1 sem követi Eucken a régi utakat. Nem
indul ki «idegen fogalmakból, emberről, Istenről alkotott képekből; ő az élet elemzésével kezdi vizsgálódásait. Mindazt a sok
mozaikszerű részt, eredőt, amiből az élet összetevődik, keresi
Eucken, iparkodik őket rendezni, egységbe kapcsolni, ennek
különlegességeit megállapítani s így támaszpontot nyerni az
embernek a mindenségben való helyzetére és jelentőségére
vonatkozólag». 2
Hogy e módszer eltér a miénktől, az egyszer tagadhatatlan.
Mi mikor az élet célja, értelme és értéke után kutatunk, az
embert mint teremtményt, mint egy nagy, céltudatosan dolgozó
művész munkáját tekintjük. Hogy a munka célját, rendeltetését
megtudhassuk, a művész szándékát, a mesternek mintegy a műbe
beleoltott tervét kell megismernünk. E kutatásban persze magát
a művet figyelmen kívül hagyni nem lehet, hisz természete, berendezése, tulajdonságai talán a legvilágosabban fogják kinyilvánítani rendeltetését.
Azért Eucken módszere csak félig új. Új, amennyiben
tisztán az élet vizsgálódásából indul ki s nem új, amennyiben
magából a dolog természetéből, hajlandóságaiból bizonyítani,
kedvelt érve volt a régieknek is. De a művész, jelen esetben a
Teremtő szándékainak kutatását elvetni s tisztán a művet vizsgálni, nem válik előnyére Eucken módszerének. Hátha a művész
beszélt s elmondta alkotó terveit ? Vagy ha talán kinyilatkoztatás
nincs, hátha a művész természetét annyira ismerjük, hogy napnál világosabban látjuk tetteinek indító okát?
Euckennak tehát tisztán egy szemponthoz való ragaszkodása inkább felületesség, mint mélység; inkább hátrány, mint
előny; inkább regressio, mint progressio a módszerek történelmében.
Egy összegező pillantás 3 az életre Eucken szerint legelőször is azt a tényt tárja elénk, hogy az emberben a valóságnak
1

U. o. 128—130. old.
«Eigentümlich war zunächst die Art unserer Orientierung. Wir be" gannen nicht, wie es meist geschieht, mit Begriffen von der Welt um uns
und suchten nicht von da aus das Leben zu deuten, sondern wir hielten uns
an das Leben selbst, wir suchten, was in ihm vorgeht, zu ordnen und in ein
Ganzes zu fassen, wir wollten die Eigentümlichkeit dieses Ganzen ermitteln
und daraus einen Anhaltspunkt für seine Stellung und Bedeutung im AH gewinnen.» 128. old.
3
U. o. 52—62. old.
2
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két foka találkozik. Az ember t. i. először is a természethez tartozik. Nemcsak amennyiben külsőleg benne áll, hanem amennyiben vele bensőleg érintkezik. Kívülről kapja a hatásokat s kifelé
működik. De azért a legfölületesebb elmélkedés is észreveszi,
hogy életünk a természet határainál nem végződik, vele ki nem
merül. Új vonásokat veszünk észre, amik nem lehetnek a természet egyszerű fokozása, hatványozott mérete, hanem a természet
áttörése, szakítás vele. A természet mellé áll egy új, úgynevezett
szellemi élet (Geistesleben). Ilyen vonás a megismerésben az
egyszerű felfogás, az érzetek és képzetek mechanikus kapcsolódása fölé kerekedő, az ezektől mély űrrel elválasztott gondolkodás. Ilyen az érzés, amelyik az érzéki hatások alól ki tudja
magát vonni s végre szeretetben s részvétben megszellemülve,
a természet korlátait ledönti. Ilyen az akarat, amelyik az ösztön
fölé emelkedve, szabadságra s önállóságra tesz szert.1
Hanem most már felmerül a kérdés, minek is tekintsük
ezt az új életet a maga egészében? 2 Vájjon az egyén munkájának-e, vagy az egyént túlhaladó absolut valaminek?
Eucken ezt a második feltevést látja beigazolódva az új élet
megjelenésében, lényegében, tulajdonságaiban. Mert 1. ez az új
élet úgy jelent meg előttünk, mint valami teljes szakítás a természettel. Ez a hatalmas fordulat azonban nem lehet egyszerű
többlete, hatványozott mértéke a természetnek, hanem valami
teljesen új, valami teljesen ellentétes dolog, valami nagy változás az élet legmélyebb gyökeréig. 3 2. Ha ez az új élet valami
absolut dolog nem volna, az ember maga lenne alkotója,
teremtője. De hogy tudna ez a természettel annyira összenőtt
1

«Jede genauere Betrachtung, jede schärfere Prüfung des menschlichen
Standes zeigt, dass unser Seelenleben sich nicht in jenes (= Naturgeschehen)
erschöpft, dass es in allen seinen Hauptentfaltungen, im Erkennen, Fühlen und
Streben, den dort gezogenen Rahmen durchbricht und eine eigentümliche Art
gegenüber der blossen Natur erweist. Das aber nicht bloss beim Individuum,
sondern auch im Zusammensein der Menschen und in der gemeinsamen Arbeit.»
52. old.
2
U. o. 63—67. old.
3
«Nun kann jenes Beisichselbstsein des Lebens unmöglich ein Erzeugniss der untermenschlichen Natur sein. Erwies sich uns doch deutlich genug,
dass jene Wendung nicht ein blosses Mehr, sondern dass sie etwas völlig
Neues, ja direkt entgegengesetztes bringt, dass sie eine Umkehrung bedeutet,
das aber bis in die Grundformen des Lebens, bis in sein innerstes Gewebe
hinein.» 64. old.
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ember egy ilyen, magasan a természet fölött álló, annyira önálló
életet kifejteni. 1 3. A szellemi élet mint valami őserő átalakítja
az embert ; új irányokat szab, új utakat mutat. Nem volna-e ez
kiáltó ellentmondás, ha ez az embert alakító nagyhatalom magának az embernek a munkája volna? 2
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok vezetik Euckent egy új
tény, egy eddig ismeretlen valóságnak az elfogadására. Az embertől függetlenül, világot uraló magasságban létezik egy végtelen,
örök, absolut szellemi valóság — nem valami képzeleti lény,
mintegy összképe, prototypusa mindennek, hanem egy tényleg
létező valami — ami dacára függetlenségének, világonkívüliségének s lezártságának, mégis az egyes emberekben, a lélek tevékenységében él, munkálkodik, lassan, de biztosan alakul, tökéletesedik.3
Az ember meglepődve áll meg. Mindent, csak ezt az egyet
nem várta. Ilyen tényekből ilyen következtetést vonni szinte lehetetlennek tart. Hisz a felsorolt tények csupa ismeretes dolgok.
Ismerte őket az ókor, középkor, újkor. Aristoteles, szent Tamás,
Suarez, a sillogismusok, a logikus következtetések nagymesterei
annyira vakok lettek volna? Százszor és ezerszer ismételgették
e tényeket és mégis a következtetést levonni képtelenek lettek
volna ?
Nem ; ezek a bölcselők levonták a következtetést. Száz, ezer
as millió fő gondolta azóta e műveleteket át és helyesnek
1
«So müsste der Mensch mit den ihm eigentümlichen Zügen der
Schöpfer des neuen Lebens sein, d. h. der Mensch, wie der Stand der Erfahrung ihn darstellt. Aber in diesem Stande ist das Eigentümliche viel zu
eng mit der Natur verwachsen, als dass es sich in ein Ganzes fassen und als
solches neue Wege bahnen könnte.» 64. old.
2
«Bildet es nicht einen schroffen, einen unerträglichen Widerspruch,
wenn, was als eine selbstständige Wirklichkeit auftritt, was eine Macht gegen
den Menschen üben und ihn bis zum Grunde umbilden will, ein Erzeugniss
dieses blossen Menschen sein soll.» 66. old.
3
«So treibt es uns notgedrungen zu einem bedeutsamen Schritte vorwärts: die dargelegte Entwicklung lässt sich nur dadurch lösen, dass in jenem
neuen Leben das Aufsteigen einer dem Menschen überlegenen Wirklichkeit
anerkannt wird, einer Wirklichkeit, woran er Teil gewinnt, die er aber nicht
von sich aus hervorbringt ; . . . Im Geistesleben ist somit ein Weltprocess anzuerkennen, worin das All sich als ein lebendiges Ganzes erweist... es muss
ein dem Menschen überlegenes Geistesleben bestehen, dies aber sich ihm eröffnen, ja zu seinem eigenen Wesen werden können.» 66—67. old.
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találta. S most, az újkor legrémesebb bölcseleti forradalmai után
jön Eucken, meghagyja a praemissákat a maguk egészében s új,
soha nem hallott következtetést von le belőlük.
Ennél érdekfeszítőbb, drámaibb harcot találni a bölcseletben nem igen lehet. Hogy valaki valamit állítson, amit a másik
tagad, hogy új tények, új beállítások más eredményre vezessenek, mint a régiek, az hétköznapi; de hogy egy és ugyanazon
tényekből egymással ellenkező következtetések származzanak, ez
kiáltó ellentmondás, metafizikai lehetetlenség.
S tényleg egy pár pillanatnyi gondolkodás halomra dönti
Eucken következtetését és igazat ad a régieknek.
A praemissák ezek: az ember több, mint az őt körülvevő
természet; az ember élete magasabb, tökéletesebb, mint minden
más e földön. Az ásványvilág lomha, élettelen tömeg, a növény
csak vegetál, az állat csak felfog és érez, az ember gondolkodik
és akar. Abban mindnyájan megegyezünk: ez a többlet nem
lehet egyszerű továbbképződés, tökéletesedése egy és ugyanazon
dolognak, mint az ásványvilágban a kristályosodás, a növény- és
állatvilágban a növés és fejlődés. Nem; mert az új kristály nem
magasabbrendű a lények sorában, mint a régi, a fa új levele,
ága csak levél és ág, mint a többiek. A gondolkodás és akarás
azonban több, mint az érzéki élet, a valóságnak, a létnek egy új
foka a vegetativ és sensitiv élettel szemben.
A régiek ebből egy nagyon helyes következtetést vontak le.
Mintahogy a mozgás jele annak, hogy valahol élet van, s az
egyes mozgások egy állandó, önálló alany létét, az úgynevezett
princípium vitale létét követelik ; mintahogy az állatban az érzéki
jelenségek egy érzéki alany, egy princípium sensitivumot követelnek; épígy az emberben is a gondolkozás és akarás tényei
egy új, velük egyenrangú princípiumot követelnek. Mivel pedig
ezek anyagtalan, szellemi tevékenységek, tehát egy anyagtalan,
szellemi erő létét: egy szellemi lélek létezését követelik.
Eucken csak a feleútig jut el velünk, t. i. egy új életfok
elismeréséig; itt aztán merész zökkenéssel új vágányokra csap.
Ebben az új életfokban nem egy minden emberben létező szellemi lelket lát, tehát ahány embert, annyi lelket; hanem egy
nagy, végtelen összszellemet, amelyik él, pulzál, alakul, fejlődik
az egyes emberekben.
Ez az a salto mortale — a többség dacára az egység elfogadása — amivel Eucken kizökken a rendes vágányokról. Ez
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az a lépés, amit a tények megokolni nem tudnak, s amit mint
következtetést a logika tagad.
Eucken összes érvei ebben az egy gondolatban összpontosulnak. A szellemi élet oly magas, független, önálló világ, az
ember meg oly szük, lekötött, egyedi valami, hogy egy ilyen
életfokot önmagában kifejleszteni képtelen. De hát kérdezzük
csak meg Euckent, mit is tekint ő embernek, emberinek? Ha a
szellemi tevékenység jeleit annyira szembehelyezi az emberrel,
ha e kettőt kiengesztelhetetlen ellenfélnek tartja, ha megütközik
azon, hogy az emberben egy szellemi világ lakik, úgy nyilvánvaló, hogy ő az embert tisztán, kizárólag érzéki lénynek tartja.
Itt az óriási hiba. Eucken ezzel az előítélettel indul vizsgálódásai elé: az ember érzéki lény; se több, se kevesebb. S mivel
mégis többet talál, ahelyett hogy megváltoztatná Ítéletét, megmarad álláspontja mellett s feleletet keres ezen új életfok, ezen
betolakodott idegen felől.
De még egy nagy tévedése van Eucken érveinek. Nem
hisz a fejlődésben. Nem hisz erőkben, energiákban, princípiumokban, amik kifejlődésre alkalmasak legyenek. Nem hisz alanyokban, amik kellő erőkkel ellátva, lassanként a cselekvés
terére lépnek. Máskülönben nem ütközhetnék meg ezen a folyton
tökéletesbedő szellemi életen, amit egyeseknél, nemzeteknél,
koroknál látunk. Máskülönben nem kérdezné, hogy fejleszthet ki
az ember valamit, ami előbb benne meg nem volt. Eucken elfelejti, hogy mi az emberben teremtményt látunk. Tehát azt az
erőt, azt a képességet, amivel szellemi világát kialakítja, nem önmaga teremtette. Az ember véges lény. Létének kezdetén már
ezekkel az erőkkel van ellátva. így, mint egy nagy művész kész
munkája lép az életbe. Minden további változása, alakulása ebből
a principiumból ered, ebben a princípiumban leli magyarázatát.
Szinte még gondolatnak is rettenetes a tény, hogy Eucken a
szellemi életnek fogalmát, ennek be nem bizonyított, sőt egyszerűen lehetetlennek látszó gondolatát egész életbölcseletének
alapjául teszi. Azért nekünk, akik tételével egyet nem értünk,
csak a szomorú feladat marad, az ebből levont következtetéseket
alaptalan, levegőben lógó, az élettel, a valósággal semmi összefüggésben nem állóknak kinyilvánítani. Azért Eucken tana olyan,
mint a mesék, az álmok világából való : szép, csillogó, tündéri
dolgokat mond el — sokszor középkori mystikusokat vél az
ember hallani — aki belemelegszik, elfelejt mindent s csodá-
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lattal követi, de mikor vége van, az embernek eszébe jut: mese
volt, «hol volt, hol nem volt»-tal kezdődött, a valósághoz, ami
pedig agyat s szivet annyira kínoz, semmi köze.
Miután Eucken az élet vizsgálatát kimerítőnek véli, felveti
most már a kérdést: van-e az életnek értelme s értéke? Van-e
miért élni? Van-e, ami megmagyarázza az életet alakító, sötét
erők esztelen játékát?
Eucken szerint a felelet 1 erre a kérdésre már megvan adva
a szellemi élet fogalmával. Ha létezik egy örök, szellemi élet,
ha mi ezt megragadhatjuk, munkánkkal benne részt vehetünk,
ha ezt a nagy világot saját bensőnkben kialakíthatjuk, akkor
van célja, értelme, értéke életünknek, van megoldás az élet
harcaira, a sors mostohaságára, a szív titkos, kielégítést követelő
vágyaira.
Mert ezzel a ténnyel egy új világ nyilik meg előttünk,
a valóságnak mélysége, nagysága, végtelensége tulajdonunkká
válik. Létünk kicsinysége, különfélesége alárendelődik ennek a
nagy világéletnek, a piciny patak belemerül a feneketlen tengerbe. Csak akarnunk kell; szabadon és őszintén s életünk új
alakot, új színt nyer. Mi, akik eddig az idő forgatagában éltünk
s létünk rohanó, egymást kergető pontokból állott, önállóság
s bensőség nélkül, most kiemelődünk az idő folyásából, a külvilág lármája elhal s belső életünk szálai kezdenek szövődni.
Eddig csak piciny pont voltunk a világmindenségben, most már
belé állunk, nagyságában osztozkodó tagjaivá leszünk.
Ez az, ami életünknek tartalmat és értéket ad. Mintegy
kiemelődünk a természetből, aminek kicsinyessége, oktalan fordulatai, üres egymásutánja az élet értékét annyira kétségessé
tették. Mint az örökkévalóság és végtelenség szabad részesei,
nem vagyunk többé az élet bábjai, hanem saját lábainkon állunk.
Megváltoztatjuk a természettől ránk rakott méreteket. Az élet
nagysága, értéke nem függ többé a külső munka nagyságától,
hanem szellemi életünk fokától. Akármi is történjék velünk,
nyugodtak maradunk, csak a belső világ fejlődése meg ne akadjon. Azért külső nyomor belső nagyság mellett nagyon szépen
megférhet. Egyformák vagyunk mindnyájan, a szellemi világ
gyermekei; ereinkben királyi vér, a világlény vére csörgedez. 2
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok egész tömegét veti
1

U. o. 67-72. old.

2

U. o. 131—133. old.
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papirra Eucken. Valóságos áradat folyik a tollából. Nyelve
legszebb szavakat, képzelete a legcsillogóbb képeket hordja össze.
Hanem felejtsük most el egy pillanatra a szavak zenéjét s vessünk fel egy pár józan kérdést, amikre ész és szív, hogy össze
ne roppanjanak, feleletet várnak. Mi az élet célja? A szellemi
világ minél tökéletesebb kialakítása — feleli Eucken. 1
Mindennek azonban a célját bizonyítani kell. Vagy magának a dolognak, vagy alkotójának természetéből.
E másodikkal Eucken nem törődik. Azt a fontos kérdést,
vájjon teremtmény-e az ember s ki az ő alkotó művésze, sehol,
de seholsem tárgyalja. Ezért egyedüli érve az ember természete,
berendezése, tulajdonságai lehetnek. S tényleg, mint láttuk, ezen
az úton iparkodott Eucken előrehaladni, egy absolut s mégis
egyéni szellemi világ létezését, fontosságát, uralkodó szerepét
bizonyítani. Mi azonban következtetéseit tagadtuk, ész- és tapasztalatellenesnek nyilvánítottuk, azért tehát most is, ha ő ezt a
nemlétező valamit egy létező világ elérhető céljának akarja föltüntetni, tételét álomnak, ábrándnak, kártyavárnak jelentjük ki.
De tekintsünk el egy pillanatra a hamis alaptól, amelyből
Eucken e következtetést levonta; vizsgáljuk meg, vájjon lehet-e
a szellemi világ kifejlesztése cél, minden embert kielégítő
életcél?
Eucken szerint egy bensőséges, szellemi világ kifejlesztésén
kellene munkálkodnunk egész életünkön át. Mi ez a szellemi
világ? Hogyan kell munkálkodnunk? Az ész, érzelem és akarat
gyöngyeiből kell építenünk egy piciny, kis szigetet az élet ten1
«Darin nämlich erkennen wir jetzt das Grosse, was den Character
unseres Lebens bestimmt, dass ein Allleben dem Menschen zur vollen Gegenwart, zu eignem und ursprünglichem Leben werden, dass sich der Schwerpunkt seines Seins dahin verlegen kann.» (67. old.) «Nehmen wir hinzu, was
hier der Mensch bei sich wirkt und erringt, innerhalb des Ganzen steht und
zu seiner Förderung dient, auch dass in diesem neuen Leben die gewöhnlichen Unterschiede von gross und klein vor der einen entscheidenden Wendung von Welt zu Welt verblassen, ja verschwinden, dass jeder an seiner
Stelle eine Bedeutung, ja eine Grösse zu erringen und das Reich des Geistes
zu mehren vermag, so kann über einen Sinn und Wert dieses Lebens kein
Zweifel sein.» (87. old.) «Nach dem allen haben wir keinen Zweifel an einem
Gehalt und Wert unseres Lebens. Es fliesst nicht sinnlos dahin, es trägt in
sich ein hohes Ziel und setzt dafür den ganzen Umfang unserer Kraft in Bewegung ; . . . Das Leben des Alls wird der einzelnen Stelle zum eignen Erlebniss und erzeugt hier einen Quellpunkt eignen Schaffens.» (133. old.)
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gerének zúgó, hullámzó hátán. Tehát ismernünk kell, mindig
többet és többet; éreznünk kell, mindig mélyebben és bensőségesebben ; akarnunk kell, mindig önállóbban és függetlenebbül
Tehát ez új világ fölépítése mindig nagyobb és nagyobb szellemi munkát követel ; tudomány és művészet, finom, gyöngéd
nevelés és ilyen foglalkozásra való idő nélkül nem lehetséges.
Ez egy rémes fordulat, Eucken bölcseletének ijesztő gyengéje.
Nem a nagyvilág számára való; az emberiség óriási tömegei
el nem érhetik ; csak kiváltságos lelkek, a tudomány és művészet
emberei, a sors és szerencse kegyencei élhetnek eszerint. Eucken
életbölcselete csak a felső tízezreknek szólhat. Az emberiség
nagy többsége meg, a testi munkások milliói, az ő életük csak
robot, nappal és éj, egy kis öröm és sok-sok fájdalom. Ők céljukat el nem érhetik; jobb lett volna nem születni, a test és
lélek annyi kínját végig nem élni!
A másik kérdés: hová megyünk? Napjaink elfogynak s a
Halál kinyújtja utánunk kezét. Hová megyünk, mi lesz velünk?
Megsemmisülünk-e, vagy pedig örökké élünk ? Bezárul-e a lét a
halállal, vagy csak egy új fázisa nyílik meg ?
Eucken ismét a szellemi élettel s annak tulajdonságaival
felel. Az ember nem vész el nyomtalanul, mint a hab a hullámokon, hanem örökké él. Sőt az örökkévalóság nem új világ,
aminek kapuit csak a halál borzalmai nyitják meg, nem messze
város, ahová egy egész élet útja, fáradalma vezet, nem messiás,
hosszú, sötét adventeken át várt messiás, hanem maga az a
szellemi élet, mely bennünk él, melynek kialakításán, tökéletesítésén nap-nap után fáradunk. Hiszen, ha a szellemi élet végtelen
és örök, ha mi benne résztvehetünk már e földi életben, akkor
már nem kell várnunk a végtelenséget s örökkévalóságot, mi
már elmerültünk benne. 1
Tehát egy igazi másvilágról, ahová lelkünk elköltözik ; egy
örök boldogságról, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, szó
1

«Wichtiger als alles Grübeln in die Zukunft ist die Tatsache, dass
schon jetzt bei uns sich zeitüberlegenes Leben bildet, dass der Mensch an
einer ewigen und unendlichen Ordnung teilzugewinnen vermag, und zwar —
darauf kommt es an — nicht nur mit einzelnen Betätigungen, z. B. dem Denkvermögen, sondern als geistige Energie, als weltumfassendes und weltgestaltendes Wesen, mit einem Ganzen des Seins; was sich dabei an Überzeitlichem
erweist und entfaltet, das kann nicht ganz in den Strom der Zeit vergehen.
Wir harren nicht erst auf eine Ewigkeit, wir stehen in einer Ewigkeit»
138. old.)
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sem lehet. Hiszen Eucken nem hisz egy igazi lélekben, egy
valóban szellemi állagban, ami a halált túlélje. Ő csak ezt az
örök, végtelen szellemi életet látja, aminek darabja, cseppje, porszeme az emberi élet.
De e tétel ellen ismét hatalmas nehézségek merülnek fel.
Mi az, ami fennmarad belőlünk; mi az, ami tovább él osztozkodva a végtelenségben és örökkévalóságban? A szellemi élet?
De melyik formája? Az az egyéni formája-e, amiben nálunk
mintegy megtestesült? De hisz akkor az emberiségnek az az
óriási tömege, amelyiknek az élet s a körülmények erre időt
nem engedhettek, nyomtalanul elvész a semmiségben. Ha meg
az az absolut valami, akkor megszűnünk élni mint egyének.
Akkor már nem mi élünk, nem mi vagyunk örökkévalók; az
egyénnek, mint ilyennek, célja a megsemmisülés.
Maga Eucken is érzi, hogy felelete nem kielégítő. Őszintén bevallja, hogy a kérdés homályos; sokkal homályosabb,
semhogy az élet homlokterében állhatna. «Immerhin bleibt die
Sache viel zu dunkel, um den Vordergrund unseres Lebens bilden zu dürfen; so sei nur eine dogmatische Verneinung abgelehnt.» (139. old.)
S a szenvedésre, a sors játékára mi a felelet? Miért szenved, tengődik az egyik a bölcsőtől a sírig s miért történik a
másiknak minden kívánsága szerint?
A szellemi élet kiemel bennünket Eucken szerint ebből a
kinzó kérdésből s egészen új kilátásokat nyit meg előttünk.
A mi életünk nem merül ki többet a külső dolgokban, a szerencse és balsors szeszélyes játékaiban, az ő főcélja egy mindentől független, bensőséges élet kialakítása. így felfogva az élet
több, mint valami cirkuszi porond, ahol tarka egyvelegben különböző dolgok lezajlanak; több mint egy lapda, amit sötét hatalmak ide s tova hánynak; a szellemi életben egy olyan egységet, támaszpontot nyer, amit semmi megingatni nem képes.
Ezzel aztán a külső dolgok — tisztelet, szerencse, öröm, fájdalom — elvesztik jelentőségüket s csak az, ami a szellemi életet
gyarapítja, bir igaz értékkel, i
Hogy Eucken bölcselete mennyire gyenge, mennyire nem
képes az élet kérdéseire feleletet adni, az talán itt tűnik ki a
legszembeszökőbben. A probléma tulajdonképeni magjához
1
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egy szava sincsen. Honnan a szenvedés? Ki hozta a földre e
rémes valóságot ? Eucken hallgatással felel. Mi célja van a szenvedésnek, a test és lélek rémes kínjainak ? Kérdésünk felelet nélkül hangzik el. Keressük-e vagy fussunk-e előle; s ha már kikerülhetetlen, hogyan viselkedjünk látogatása alatt? Eucken a
felelettel ismét adós marad. Beszél magas célokról, de a szenvedőn segíteni nem tud. Egyedüli mondása: csak a benső élet
az igazi, csak azzal kell törődnünk. Tehát felejtsük el a szenvedéseket, ne vegyünk tudomást róluk, tekintsük őket potomságnak, elenyésző kicsinységnek a szellemi élet nagysága és végtelensége mellett.
Nem; így a szenvedőn segíteni nem lehet. Addig, míg az
ember a szenvedés okát s célját világosan nem látja, meg nem
nyugodhat, türelemmel az életet nem viselheti. így az ember a
szenvedésben csak valami vad utonállót láthat, aki váratlanul
toppan elébe s értékeitől, életétől megfosztja; akit kerülni, futni
vad, görcsös félelemmel — szent kötelesség, akivel találkozni —
szerencsétlenség, az élet tragikuma. így nem lehet élni. Tudni,
hogy ez az útonálló minden pillanatban mellünknek szegezett
pisztollyal elénk állhat, elviselhetlen, idegbontó, őrjítő gondolat.
Azért Eucken bölcselete, akármilyen nemes legyen is alapgondolata, szándéka, akármennyire igazak legyenek is egyes
gondolatai, a stílusnak s a szellemnek akármilyen káprázatos
fényével vonja is be tanításait, csak arra való, hogy a modern
élet meghasonlását, a modern bölcselet tehetetlenségét annál
jobban megmutassa s az emberiségnek igazság és boldogság
utáni kiáltását még metszőbbés még ijesztőbbé tegye.
Eucken életbölcselete megragadhat fiatal embereket, bűvkörébe vonhat egyéneket a felső tízezrekből, de a nagy tömegnél — ha ugyan eljut odáig — okvetlenül csődöt fog mondani.
Az ész nem látja be alaptételét: a szellemi élet létezését, a szív
vágyait kielégíteni nem tudja, az élet nehézségeire nincs szava
s egy homályos, a képzelet ködébe vesző világhoz utal.
Azért a modern ember nyugtalan marad továbbra is ; mindaddig, amíg el nem jut oda, ahová 15 századdal ezelőtt egy
óriási elme eljutott; aki ezt a problémát a maga rémességében
s tragédiájában átélte s aki szenvedéseit, kutatásait e szavakkal
zárta le: «Nyugtalan ami szivünk Uram mindaddig, míg Tebenned meg nem nyugszik». (Szent Ágoston.)
Szatmár-Németi.
Dr. Nyisztor Zoltán.
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INDIVIDUALISMUS a subjectivismusnak
(alanyielviség, egy
L formája. Tökéletes függetlenség és önállóság a gondolkodásban és cselekvésben, a tudományos kutatásban, érzésben és
törekvésben, ez az individual ismus célja. Nem hódol tekintély
előtt és nem fogad el semmit sem azért, mert mások azt jónak
és helyesnek ismerték. Épen azért első tekintetre nem is képzelhető élesebb ellentét, mint az, amely a felszabadított egyén
és a tömeglélek között fennáll. A lélektani tömegben ugyanis az
egyén elmosódik, eltűnik, felszívódik, az egyéni gondolkodás és
törekvés helyét a tömegnek hasonló, de természeténél fogva
sokkal alacsonyabb rendű tevékenysége foglalja el. Mindkettő:
az individualismus is, a tömeglélek és annak megnyilatkozása is,
legalább mai alakjában, az új idők fejlődési eredménye ; és épen
mivel kortársak, lehetetlen, hogy egymás fejlődésére hatással ne
lettek volna. Eltekintve attól a történeti kérdéstől, hogy időrendben melyiké az elsőség, melyiknek hatása alatt keletkezett a
másik, tényként állapítható meg, hogy míg egyrészről a tömegek
uralma az egyéniség, az individuális érzés kifejlődését hathatósan
akadályozza és meghiusítja, addig más részről a kettő között
lévő minden látszólagos ellentét mellett is kétségtelen, hogy a
kiélezett individualismus és különösen annak a «laissez faire»
alapján nyugvó politikai megnyilvánulása: a szabadelvűség
tömeguralomhoz vezet.
Tömegek uralma semmiképen sem kívánatos, mert a tömeglélek tulajdonságai olyanok, hogy egyáltalán nem képesítenek
vezetésre és irányításra. Vakság, következetlenség, érzelmek és
szenvedélyek után való indulás, türelmetlenség, zsarnokság és
felelőtlenség a lélektani tömeg jellemvonásai, ennélfogva hatásuk
csak romboló lehet. «Törekvésük nem kevesebb, mint alapjában
felforgatni a mai társadalmat és visszavinni abba a kezdetleges
communismusba, amely rendes állapota minden emberi társaságZ
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nak a művelődés kezdetén.»1 Az utóbbi szavakat nem az idézett
szerző húzta alá, hanem én, mert ezen szavakból olvasom ki,
hogy a tömeg mint ilyen ellensége a haladásnak, művelődésnek. Ezt állítja Le Bon is: «Ha a demokráciának meglett volna
a mai hatalma abban a korban,^ amikor a fonógépet, gőzgépet
és vasutat feltalálták, ezeknek a találmányoknak megvalósítása
lehetetlen lett volna, vagy csak véres forradalmak árán lett volna
lehetséges». 2
A tömeglélektan ezen sajátságaival szemben állanak az
etikai individualismusnak az egyén bizonyos irányban való tökéletesedésére irányuló törekvései. Az etikai individualismus az
emberi egyénnek minden vonalon teljes szabadságot követel;
tökéletes függetlenséget minden társadalmi szabálytól és erkölcsi
törvénytől még akkor is, amikor az egyén mint a tömeglélek
egy alkotóeleme eleve lemondott arról, hogy a szabadság és
önállóság kiváltságait mint tényleg gondolkodó egyén saját és a
köz javára értékesíthesse. Az etikai individualismus, ha minden
túlzásától és kinövésétől megtisztítjuk, szép dolog, hisz bátorságot, erőt és önállóságot akar önteni az egyes egyénbe, hogy
énjét, egyéniségét fejlessze, kifejtse. Ennek az Énnek az önállóságát, minden mástól való elkülönítettségét érezzük és védjük
mindazok ellen, akik az Ént csak öntudatalatti tényeink összességének mondják, mint a positivisták, akik egy magasabbrendű
öntudat egyszerűbb megnyilatkozásának tartják, mint a monisták,
akik valamely tüneménynek vagy tevékenységnek tekintik; mint
Kant és követői. De épen olyan hibás a másik véglet, amely az
Én függetlenségét a felelőtlenségig, szabadságát az erkölcsi
autonómiáig, igaz nevén az anarchiáig fokozza. Idáig természetesen csak úgy jutunk, ha levonjuk az individualismus végső
következményeit. Az ilyen elveknek a gyakorlati életben való
megvalósítása azonban az egyes, magában álló egyénre nézve
lehetetlen, mert a társadalmi renddel, vagy akár a büntető törvénykönyvvel is összeütközésbe kerülhet.
A valóságban a dolgok fejlődési menete egészen más. Az
individualismus hátrányos és jogosulatlan volta ott kezdődik,
amikor az átlagember nem elégszik meg bizonyos szerény és
szeretetreméltó középszerűséggel, hanem természetellenes becsvágynak lesz a rabja. Irodalmi és művészeti klikkek ennek köszön1

Le Bon : A tömegek lélektana 10. 1.
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2

I. m. 48. 1.
4

50

HOFFMANN

KÁLMÁN

hetik létüket és virágzásukat. így találkoznak először az individualismus és a tömeglélek. Az érdekszövetkezet tagjai a tömeglélek jellegzetes tulajdonságait mutatják. Van közös céljuk: saját
dicsőségük, hirük-nevük emelése, valamint közös akarattal használják, mint erre szolgáló eszközt, egymás magasztalását. Eltűnik
a tagok egyénisége is, mert jobb meggyőződésük s a művészet
és izlés törvényei ellen kell nem egyszer cselekedniök és nyilatkozniok, midőn érdektársaikat elismerik, a kívülállókat pedig
lekicsinylik. Megvan bennük ilyenformán a lélektani tömeg
elfogultsága és egyoldalúsága is. Akik tehát az individualismus,
az egyéni érvényesülés jelszavával indultak el, egyéniségük feláldozásával tömeglélekbe verődtek.
Az individualismus elvileg és fáradság nélkül a gyenge
egyénnek is jogokat és előnyöket akar biztosítani, amelyek természettől csak az erős egyéniségnek járnak. Az individualismusban
foglalt elégedetlenség a társadalmi renddel és az ettől való szabadulás vágya magyarázza meg a renaissance, a humanista bölcselet és a reformáció hatását. És jóllehet ezen mozgalmaknak az egyén felszabadítása volt a kimondott célja, kimenetelük és eredményük mégis olyan volt, hogy a tömegeké lett a
döntő szó. Luther fellázadt parasztjaitól a francia forradalomig
tömegekkel állunk szemben, amelyeken soha nem látott borzalmassággal jelentkeznek a tömeglélek alacsonyrendű tulajdonságai.
A renaissance, a humanismus és a reformáció az egyének egyenjogúságát a kereszténységgel szemben akarta hangoztatni és a
forradalom idején már senkisem emlékezett reá, hogy az egyenlőség gondolata keresztény, tehát egyáltalán nem új találmány.
Az egyén azonban nem lett önálló, hanem a félrevezetettek, az
eljövendő egyéni önállóság sugalata alatt álló egyének a tömeglélektan szabályai szerint vezetett, akarat, ítélőképesség és felelősség nélkül való romboló tömeget alkottak, amely körülménynek
megvolt rájuk nézve az az előnye, hogy nem kellett cselekedeteik következményeit viselniök, mint az egyénnek, mindennek
vége azonban a várt felszabadítás helyett jelen esetben Napoleon
egyeduralma volt.
Ha most azt kutatjuk, hogy milyen az a folyamat, amely
az individualismusból a lélektani tömegekhez vezet, azt találjuk,
hogy ez nem egyéb, mint «a tudatos személyiség megszűnése, a
tudattalan személyiség előtérbe nyomulása, az érzelmeknek és
gondolatoknak a lelki infectio és suggestio útján ugyanazon
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iránya és a sugalt gondolatoknak tetté való átalakulása», i Amidőn
tehát a túlhajtott Individualismus lélektani tömeg alakulásához
vezet, pedig rendesen oda vezet, akkor ez a fejlődés menete; a
suggerált gondolat pedig az egyén függetlensége és szabadsága.
Általánosítani ugyan nem lehet, de láttuk, hogy az etikai
individualismus gyakran tömeglélek kialakulásához vezet. Ezzel
szemben a történeti individualismus feltételezi a tömeget, mint
eszközt és alkalmat, amelynek feladata, hogy alapul és lépcsőül
szolgáljon egyes személyek egyéni érvényesüléséhez. Azt mondhatjuk tehát, hogy a történeti individualismus és a lélektani
tömeg kölcsönös fogalmak. Az etikai és történeti individualismus között fennálló különbségekből következik az is, hogy
elméletben kizárják egymást, mert az etikai individualismus alapján álló egyén sohasem tűri, hogy egyes kiválasztottak befolyása
alatt álljon, mint ahogy azt a történeti individualismus elve
kívánja. De csak elméletben, mert ha a dolgok fejlődése a gyakorlatban úgy kívánja — amint ez gyakran megtörténik — hogy
az etikai individualismus lélektani tömeg alakulását vonja maga
után, akkor a dolog természeténél fogva vezetők hatalma alá is
kerül, mert «mikor bizonyos számú élőlény egyesült, akár baromnyájról, akár embertömegről van szó, ösztönszerűleg alávetik
magukat egy főnök tekintélyének».2. A tömegnek szüksége van
vezetőre, aki ébrentartja benne a vezetőgondolatot, azt az eszmét,
amely a lélektani tömeg feltétele. Ezen szempontból másodrendű
kérdés, hogy a vezető számításból, mélységes meggyőződésből,
vagy pedig fanatizmusból hirdeti-e ezen eszmét?
Midőn a tömeg így ösztönszerűen, mintegy szükségképen,
úgyszólván önmagából emel ki egy vezetőt, ez még nem szoros
értelemben vett történeti individualismus, de mindenesetre rokon
vele. A történeti individualismus tulajdonképen nagy emberek,
kiemelkedő tehetségek és jellemek individualismusa, de általános meghatározása ráillik minden lélektani tömeg vezetőjére,
kezdve a befolyásos népszónoktól felfelé, egészen a népek sorsa
felett döntő személyiségekig.
A vezetett tömegre nézve életkérdés a vezető milyensége.
A lélektani tömeg természetéből következik, hogy azt, akit egyszer vezetőjének elfogadott és elismert, megfontolás és kritika
nélkül követi. Már most vannak egyéniségek, akiknek vezetésre
•• I. m. 26. t.
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való hivatottsága minden kétség felett áll, akiknek emelkedése,
érvényesülése, uralma áldásos lehet. Vannak viszont nem csekélyebb számmal hívatlanok, akiknek kerülő úton szerzett, sokszor
nagy befolyása csak szerencsétlen fejlődésnek lehet a kiindulópontja és romlásba vihet. A lélektani tömegnek nincsen akarata,
a vezető akarata érvényesül; a tömeg nem látja tisztán célját,
sem az erre szolgáló eszközöket, e tekintetben is a vezetőre van
utalva. Mindez mutatja a vezető jellemének fontosságát. Magától dől el most már a kérdés, hogy mily esetekben és milyen
megszorítással van a történeti individualismusnak jogosultsága.
Eucken szerint «valódi értelmében fölényes csak akkor lehet az
egyén, ha a benső életnek egy világa áll mögötte, amelyből
erőt és tartalmat meríthet. Ez azonban semmiképen sem nézete
a modern individualismusnak, úgy, amint előttünk van».i Azt a
történeti individualismust tehát, amely szerint valóban nagystílű,
fölényes, benső világából erőt és tartalmat merítő, és ezen erőt
és tartalínat kiárasztó egyén vezetése alatt álljon, nem ismeri el,
mert zsarnokságnak tartja a modern individualista, habár ez a
történeti individualismus egyetlen igazolható alakja. A vezetők
minőségéről és értékéről még az is bizonyos, hogy úgyszólván
mindig fölényesebb, kiválóbb egyéniség az, aki szellemi nagyságával, jellemének fényességével képes magának híveket toborozni, maga körül úgyszólván lélektani tömeget alakítani, mint
az, akit a vak tömeg önmagából választ ki.
Arra az esetre, amidőn az etikai individualismus lélektani
tömeg alakulásához vezet, feltétel, sőt ok gyanánt a suggestiót
és lelki infectiót jelöltük meg. A történeti individualismus lehetőségének egy feltétele van a legkezdetlegesebb alakjától fejlődésének legmagasabb fokáig, és ez a meghatározhatatlan, nagyon
összetett, a lélektani kutatóktól varázslatnak, prestigenek nevezett
fogalom. Ez magában foglalja mindazon tulajdonságokat, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az egyén a tömeg előtt tekintélyre
tegyen szert, hatást keltsen, érvényesüljön. Amint a történeti
individualismusnak is van alacsonyabb és magasabbrendű formája, épen úgy a prestige sem egyforma. A tömegeket vizsgáló
lélektan kétféle prestiget ismer: a szerzettet és személyeset.
A szerzett kívülről származik, név, születés, formaruha, rendjelek, hirdetés stb. adja meg ezt az egyénnek, gyakran minden
1
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személyes érték nélkül. Külső feltételeivel együtt rendesen eltűnik, tehát nagyon mulandó. A személyes prestige mindenekelőtt felette ritka ; ennek oka pedig abban rejlik, hogy önmagában az egyénben, annak belső értékében gyökerezik ; ritka tehetség, gyakran lángelme és sziklaszilárd jellem a feltételei.
Könnyen érthető, hogy a tömegnek nagyobb fogékonysága
van az első iránt, mert az érzékelhető dolgok biztosabban hatnak rája, mint a nagy belső értékek. Amidőn tehát a tömegből
kiválasztódott és a tömeg vállán felemelkedett egyén történeti
individualismusáról van szó, rendesen a külső, szerzett prestige
ott a mérvadó és mozgató tényező. Amidőn pedig egy kimagasló személyiség a maga gondolatainak és eszméinek varázsával tud gondolkodó embereket maga köré tömöríteni és ezekből őt tűzön-vizen keresztül követő lélektani tömeget formálni,
ilyen történeti individualismus csak személyes prestige segítségével lehetséges.
Eddig arra a megállapodásra jutottunk, hogy az individualismus, nevezetesen az etikai individualismus lélektani tömegek
alakulását vonja maga után, viszont a lélektani tömegnek mintegy életszükséglete a vezető egyéniség. A fejlődés tehát az etikai individualismusból a lélektani tömegen át a történeti individualismusba vezet. Ez azonban korántsem végleges állapot, mert
amint a prestige elvesztése, vagy valamely más visszahatás a
lélektani tömeget alkotó egyéneket a vezetőhatalma alól felszabadítja, újra fellép a történeti individualismus legerősebb ellenlábasa: az etikai individualismus. Egy körforgással állunk
tehát szemben.
Eucken is körforgást lát abban, hogy az individualismus
korszakosan üti fel fejét a történelem folyamán. Oka ennek az,
hogy minden időben támadhatnak helyzetek, amelyekben az
egyént nem elégítik ki a kultúra és társadalom, amiért is a teljes önállóságban és függetlenségben keresi a segítséget és szabadulást. Ez az irányzat mint életképtelen hosszabb-rövidebb idő
multán eltűnik az illető kor vezető mozgalmában. Ma a tömegek korát éljük. «Ingadozó és vajúdó korunkba esik a tömegeknek kultúrában és boldogságban való teljes részesedés után
tülekedő törtetése azon igénnyel, hogy saját nézete szerint döntsön afölött, ami a kultúrában tartalom és érték, hogy határozzon azon egyének közvetlen benyomása és felfogó képessége
szerint, akiket az emberiség világtörténelmi mozgalmai és tapasz-
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talásai alig érintettek», i Hogy a tömegeknek semmi jóval nem
kecsegtető uralma hova vezet politikai, társadalmi és gazdasági
téren, még nem lehet tudni ; bölcseleti szempontból az individualismus pillanatnyi tévesztését jelenti, amíg új áramlatok új alakulásokat nem hoznak.
Czikó.
Hoffmann Kálmán.
» Eucken: i. m. 241. 1.

II. rROT)AL>MI ÉRTESÍTŐ
Nagy János dr., Házasságiigyi
1917. 165 lap. Ára 5 K.

Lelkipásztorkodás.

Eger,

Az egri «Ügykezelés» után (ismertetve Religio 1917., 126 1.)
Nagy J. egri theol. tanár jeles kis munkáját bocsátja nyilvánosságra. A mű jelöli mindazt, amit a lelkipásztornak a házasságügyről pusztán gyakorlati szempontból tudnia kell, tehát a teendőket a kötés előtt (1—30), továbbá az akadályok (30—105), a kötés
(105—125), anyakönyvezés, érvényesítés (130—137) s a házassági
perek körül. Mindent megtalálunk benne világosan és röviden
s emellett az új Codex odavágó §§-ai is alkalmazást nyernek.
Tárgyi szempontból hangsúlyozom a Religio 1917., 126. 1.
felállított elvet: Minél kevesebb legyen az irodai munka!
1. Sohasem tudtam megérteni, minek a y egyesi szerződés»
(4. 1.)? Mikor úgyse kötelező. Azután a jegyességből (Codex
1017. can.) most már nem származik köztisztességi akadály sem.
Polgárjogilag pedig a jegyesi szerződésnek úgy sincs semmi
hatálya. Ezenkívül Nagy még azt kívánja, hogy a jelentkező
jegyesekről még külön jegyzőkönyvet vegyünk föl. (9. 1.) Azt
már nem tesszük. A jelentkezőket nyugodt lélekkel beírjuk a
Jegyesek akvébe, ahol az esetleges akadálynak is van rovata s
megjelölve a napot, amikor a jegyesoktatást tartani fogjuk és
intve őket, ha vegyes vallásúak, hogy a reverzálist hozzák el,
minek alapján kérjük a felmentvényt ; továbbá intve őket, hogy
becsületesen viseljék magukat, Isten nevében őket elbocsátjuk.
Kinek is volna ideje szerződést írni, jegyzőkönyvezni, anyakönyvezni, ha szombaton délután beállít — kellő lassúsággal —
vagy tíz pár? A jegyes oktatást (21. 1.) azonban — és ez már nem
irodai munka — bár röviden, de a kath. vallás minden alapigazságán, de az egész katekizmuson végig menve kell végeznünk.
2; Fontos az új törvénykönyv világos intézkedése, mely az
akath. vallás javára szóló reverzális kiállítását, a vegyes házasságnak nemkath. templomban való megkötését, a gyermekeknek
a nemkath. vallás szerinti megkeresztelését és nevelését a püspöknek fenntartott latae sententiae kiközösítéssel bünteti. (2319. c.)
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3. A hirdetésekre nézve a 22. laphoz jegyezzük meg, hogy
a magy. pki kar 1895. Utasítás 7. §-a szerint, ha a polg. kötés
napja már meg van határozva s későbbre nem tehető, a plébánost felhatalmazza a 2. és 3. hirdetés alól való felmentésre.
4. Az egyházi rend akadálya dacára házasságot kötő egyének nem a püspöknek (amint a szerző írja 55. 1.), hanem a pápának egyszerű módon fenntartott kiközösítéssel sújtatnak. (2388. c.)
5. A rokonsági tábla (85—91. 1.) sokkal világosabb, ha
csak a rokonok nevét írjuk le, a másik házasfél nevét nem,
kivéve, ha a rokonság a másik házasfélen folytatódik tovább.
Ne felejtsük el, hogy az oldalági rokonság most már csak a
3. fokig terjed.
6. A vegyes házasokra nem mondható el az ünnepélyes
nászáldás (117. 1.), ig^z; de misézni csak szabad érettök ? (809. c.)
7. A házasok gyóntatásánál (128. 1.) azt mondja szerző,
hogy ha pusztán polg. kötésben élő, bár nyilvánosan kath.
módon összekötöttnek hitt egyénnek házassági viszonya egyházilag nem rendezhető, akkor még a halálos ágyon sem részesíthető feloldozásban ; de halála esetén a botrány miatt eltemetendő. — Ezt bizony nem irom alá. Hát úgy hagyjuk őt meghalni? Nem. A döntő kérdés a halál esetén nem az, hogy a
házasság rendezhető-e vagy nem — ez is fontos, de csak másodsorban ; a döntő kérdés ez : Vari-e bánata ? És ha van, akkor
feloldozom, ha ezer akadály miatt is nem rendezhető a házassági viszony.
Ezek csak kis megjegyzések. A könyvecskét különösen a
kispapoknak és kezdő lelkipásztoroknak melegen ajánlom, kérve
a szerzőt, hogy ettől a rengeteg sok sajtóhibától ments meg,
uram, minket.
Ceglédbercel.
Dr. Boroviczényi Nándor.
Két könyv szent Benedekről: Der heilige Benedikt.
Charakterbild. Gezeichnet von Ildefons Herwegen. Abt
Maria-Laach. Düsseldorf, 1917. Schwann.
Gondolatok szent Benedek életéről. Irta: Nagy Balázs,
cés tanár. Celldömölk, Dinkgreve Nándor könyvnyomdája.

Ein
von
ben1918.

A nyugati szerzetesség alapítójáról szól mind a két könyv.
Az első, Herwegen maria-laachi apát műve, szent Benedek jellemét adja; a második vallásos irodalmunk egyik kiválóságának,
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Nagy Balázs, kőszegi bencés tanárnak munkája, szent Benedek
életén és jellemén keresztül a mostani bencésnek jellemét akarja
megrajzolni. A két művet azért ismertetjük közösen, mert a kettő
kiegészíti egymást, Herwegen elénk állítja a pátriárkát, Nagy
Balázs pedig a patriarka arcáról másolja a modern benediktinusnak vonásait.
Szent Benedek a világtörténelem azon nagyságai közé tartozik, akik nem közvetlenül, hanem közvetve, intézményeik által
vettek részt az emberiség fejlesztésében. Szent Benedek intézménye: a nyugati szerzetesség — szándékosan mondjuk az általános kifejezést szent Benedek rendje helyett; mert Benedek
nem rendet, hanem szerzetességet alapított. A rendek kialakulása
későbbi eredetű; amikor a szerzetesség a kor, a hely, a változó
életkörülmények, újabb nagy egyéniségek hatása alatt differenciálódott, akkor keletkeztek a szerzetességből rendek. Benedek
nem olyan értelemben rendalapító, mint pl. szent Norbert, szent
Ignác ; ők rendeket alapítottak, Benedek pedig a szerzetesi intézményt szervezte nyugaton'. Ö nem különböztet még más rendektől, az ő intézménye : scola servitii Domini — az Úr szolgálatának iskolája, mely nem helyezkedik szembe semmi más akkori
szerzettel, csak a már meglevő, tökéletlen kezdéseket alapul véve
szervezi az igazi szerzetességet.
*
Szent Benedek világtörténeti nagyságát ebből a látószögből
kell megítélnünk; az ő műve, hatása nemcsak abban van, amit
a jelenlegi bencés-rend alkotott a történelem folyamán, hanem
abban is, amit a nyugati szerzetesség egész komplexuma létesített. A benedeki rendszabály ma is több rendnek közös tulajdona, de a benedeki szerzetes intézmény még tágabb hatású —
történeti sine qua non-ja az egész nyugati szerzetességnek.
A benedeki rendszabály módosulhatott idők folyamán a belőle
kiágazó intézményekben, lehetett alapja az egy szerzetből szétágazó rendeknek — de alapja egyúttal azon rendeknek is, melyek
új rendszabályok szerint alakultak meg. Mert a szerzetesi intézmény, melynek szervezője szent Benedek, velejárója, fundamentuma a rendeknek; a rendalapítók munkája az, hagy a szerzetességet saját egyéniségük, céljaik szerint módosítják.
Herwegen ezt a történeti szent Benedeket állítja elénk. Azt
a feladatot állítja maga elé, hogy a szentnek képét úgy rajzolja
meg, ahogy a történeti hűség kívánja. A modern hagiografiának
készletével fog hozzá a munkához; beleállítja a szentet a maga
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korába, keresi kapcsolódását kora felfogásával, eseményeivel,
jellegével. Gondosan különböztet történet és legenda között, de
azért a legendából is kivonja azon adatokat, melyek a szentnek
jellemképét kiegészítik. Az eredmény az, hogy Benedek életére,
jellemére nézve nem N. szent Gergely életírása, hanem a benedeki rendszabály az irányadó. Szent Gergely Dialógusai már a
nép szájában élő Benedekről értesítenek; a nép nem ragadta
meg az egyéniség benső vonásait, hanem a feltűnőt, a különöset
látta meg a szentben. Szent Gergely a nép számára ír korának
izlése szerint, azért halmozza a csodákat és azért surran át egykét szóval még az életrajz külső adatain is. A jellem fokozatos
fejlődéséről pedig alig értesíti olvasóit. Az igazi történeti forrás
szent Benedek jelleméhez tehát az ő műve, a Regula. Ez Benedek egyéniségének vetülete; amit írt, azt át is élte; szerzetestől
nem kíván többet, mint amit maga, az élő rendszabály, eléjük
állít példaként. (Herwegen a Regula szövegének a Butler-féle
kiadásban megjelent rövidebb szöveget fogadja el; a kérdés
azonban, hogy tényleg ez-e az igazi Regula, még nincsen egészen eldöntve.)
Az igazi életrajz nem kész jellemeket, hanem fejlődő embereket rajzol. Benedek jellemét azonban .a Regula készen mutatja,
%nem pedig fejlődésében. Ez a nehézség okozza, hogy szent Benedek lelki fejlődését csak találgatásokból, kombinációkból ismerhetjük meg; Herwegen igyekszik kiaknázni minden adatot, a
kortörténetből, a Dialógusokból, a Regulából. De azért ez a fejlődés nagy részében mégis ismeretlen maradt előttünk; a kész
szobrot látjuk és csak úgy következtetünk vissza a művésznek —
itt a szent egyéniségének, tapasztalatainak és az isteni kegyelemnek — munkájára.
Herwegen műve nem más, mint megrajzolása azon útnak,
mely a Regulában rajzolt szerzetes tipushoz vezetett. A Regulát
nem mint paragrafusok gyűjteményét adja, hanem mint életet,
fejlődő, gazdag életét szent Benedekben. Ez ennek az életrajznak, vagy mint szerzője nevezi: jellemképnek, az értéke; egyszerre ismertet meg a szenttel és művével. A rendje szellemét
jól meglátó apát a források szétszórt üvegszemecskéiből rakja,
alakítja nursiai Benedek majesztatikus alakját szines, szép mozaikképen. Nem a történelem folyásából kiszakított, a legendák csalékony hátterébe állított életet, hanem a korában élő, korával
kontaktust tartó és kereső nagy szentnek a képet.
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Remek kiállítása, szép illusztrációi, melyek a beuroni művészet sokoldalúságát, fejlődését mutatják, a tartalma szerint is
kitűnő művet valódi díszmunkává teszik. A szerzőnek vágya,
célja a művével e sorokkal fejeződik ki: «Möchten die Wesenszüge im Bilde des hl. Benedikt: die starke, seelenverklärende
Christusliebe, die gemessene, edle Form der Antike und das
tiefe Empfinden für die sehnenden Notwendigkeiten der Zeit auch
in der anhebenden neuen Weltepoche das unveräußerliche Erbgut seiner Jünger bleiben».
Herwegen apát vágyát Nagy Balázs művecskéje akarja kielégíteni. Egyszerűbb formában jelent meg a magyar könyvpiacon, vidéki nyomda öltöztette; de a tartalma méltó az előbb
ismertetett műhöz, méltán sorakozik melléje. Nagy Balázs szerető
elmélyedéssel tekintett a Vitá-ba és a Regulá-ba, nem épen Herwegen biztos történeti perspektíváján keresztül, hanem az elmélkedés szemével és így alkotta meg szent Benedek életét, hogy
ezt az életet egyúttal a mai bencés életévé átformálja. Nagy
Balázs ismeri a patriárka lelkét, de ismeri a mai kor igényeit
is; művének alapgondolata, hogy a benedeki lelket belevigye a
mai változott világba; a külsőségeiről lemond, a betűt nem erőlteti, hiszen a Regula nem paragrafus, hanem «spiritus et vita».
Nagy Balázs már sokakat nevelt, tiszta nemes ifjúságot nevelői
működésével és a Lelkiélet könyvével, gazdag tapasztalataiból
juttatott a kispapoknak is (Vigilate et orate) ; most a mai szerzetes élet kiválósága szól szerzetestársaihoz és mindazokhoz, akik
szeretik a benedeki életet, jellemet. Műve «Vade mecum»-ja
lehet a szerzetes növendéknek, nyugodtan hagyatkozhatik Nagy
Balázs vezetésére, hiszen törvényhozójának szellemében vezeti.
Kiterjeszkedik a szerzetes élet egész területére, van mondanivalója mindenütt ; nem túloz, mint az aszkétikus írók szoktak ;
minden során érzik, hogy annak a tanítványa, akinek legkiemelkedőbb vonása épen a «discretio». Nagy Balázs megmutatja,
hogy lehet valaki igazi benediktinus most, amikor a változott
viszonyok miatt a Regula betűjéhez már nem ragaszkodhatik.
Szent Benedek tudott alkalmazkodni korához, nem vette bele
szabályába a keleti szerzetesség külsőséges szigorát; az ő szelleme
nem megmerevedett valami, hanem fejlődő, simulékony, eleven
élet Változó munkakör, új feladatok nem másítják meg a Regulát ;
a Regula maga simul, idomul az új követelmények szerint és
megneveli minden állásban, minden feladatban a maga emberét
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Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy szent Benedek
nem rendet, hanem szerzetességet alapított; az ő alapításában
megvan a szerzetesség elasticitása, fejlődésképessége ; ezért nem
lehet kötni a benediktinus jelleget ehhez vagy ahhoz a munkakörhöz, külső járulékhoz ; a benedeki rendszabály ebben hasonlít
a krisztusi erkölcshöz — általános és állandó érvényű.
Örömmel fogadjuk Nagy Balázs művét ; bizonyítéka e
munka annak az élő szellemnek, mely a Regulából még mindig
áradoz és a mely minden korban, minden helyen keresi az
embert, akit az Isten szolgálatának iskolájába vezessen. Tartalmas, mély, sokoldalú könyv ; benne van szent Benedek lelke. Ez
legyen e könyv ismertetése.
Celldömölk.
Dr. Kühár Flöris OSB.
Toronyzene. Költemények.
István-Társulat kiadása.

Irta Harsányi Lajos. A Szent

Harsányi Lajos újabb költeménykötete, a Toronyzene, határozott emelkedésről, felfogásának és formaérzékének tisztulásáról
tanúskodik. A miszticizmus keresettsége néhol még megnyilatkozik ugyan, de szívesen látjuk, hogy nem követi azokat az újság
ingerével hatni akaró dekadenseket, akik az értelmetlenségben
akarják mutogatni a lelkükben nem levő mélységet, csillogó
bombasztokkal akarják kápráztatni a minden újszerűn (de épen
nem új revelációkat vagy új alakot, vagy értéket tartalmazó terméken) kapkodó közönséget. A sejtetés fogalmával nagyon is
visszaéltek a magukat modernnek nevezett irodalmi forradalmárok, amely sejtetést belemagyaráznak mindenbe, amit a józan
és tiszta felfogás nem ért meg ; összevissza tördelik a nyelv belső
természetéből eredt, természetes ritmuson felépülő formákat, el
akarván hitetni s el is hitetik a járatlanokkal, hogy újat találtak
ki. Olyan újat tudniillik, amelyhez értettek volna régibb nagy
költőink is, ha ízlésük nem riasztotta volna őket vissza a mesterséges formátlanságtól. Harsányi Lajos, ha talán ifjú hevülésében kacérkodott is ezzel az iránnyal, e kötetéből ítélve, szakított
vele. Minden költő modern a saját korában, ha költő. Irt a lelke
parancsára s megérti minden kor, ha nyelve már nem is viseli
magán a mai napok bélyegét. Kommentárt nem azért kell írni
egyes nagy költőkhöz, mert meg nem érthető módon írtak,
hanem ama tárgyi anyag miatt, amelyet ma nem ismer a nagy-
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közönség, tehát meg kell világítania, hogy az eszmemenetet
megérthessük, méltányolhassuk, a hozzáértő búvárnak, ahogy magyarázni kell sok festői remeket is, amelynek formanyelvét minden művelt ember megérti.
A Toronyzene négy csoportra oszlik. Az első részben, amely
a «Szent Dávid hegedűjén» alcimet viseli, a papi hivatás magasztosságának érzése szólal meg, néha elragadtatással. A Szentírás
és a nagy egyházatyák képes kifejezéseit halljuk, noha egyikben-másikban (Áldozó gyermekek a dombtetőn) még mindig
kissé szertelenül. A zenei képeket is túlon-túl halmozza, ami nem
költői, hanem partitura-leltári színezetet ad némely költeményének, mint az Elevációban:
A mélygordonka bús sírása...
A primhegedűk ezer húrja
Ne ujjongjon a nyirettyúkön !

Az oboák, a klarinétok
Ne riogjanak most sikongva...

Ellenben annál szebb egyszerűségében az «Én nem halok
meg» e szakasza:
Krisztus ragyogva száll le,
Hódolok neki : szálve, szálve.
Térj be puha szivembe !
És ő betér. A teste: testem.

Biborpiros vére : a vérem.
És én szivére hullva kérdem,
Uram, mondd : meddig élek ?

S fölzeng ajkain az igéret :
Ha eszed az én testemet,

És iszod az én véremet,
Élni fogsz — mindörökké.

A végitélet jóslatának komorságával hat a Mikor az ajtókat kinyitják s Mit szólsz akkor.
A zenei képek halmozásából ered a második csoport alcíme: A halottak áriái. A cím önkényes. Nem fedi az odasorozott költemények fogalmát. A szegénység még nem bukás. A gyász
sem. Sőt sokszor ez emeli föl az ember lelkét. Még a tragikumban is ott kell lennie a magasztosságnak, megdicsőülésnek. Hogy
az elhagyott otthon keserves panaszra nyithatja ajkunkat, az
való. De hogy ez nem bukás, mutatja a szerző költői sikere, a
könyben született verőfény, hisszük, hogy még nagyobb erkölcsi jutalom és el nem hervadó hírnév. Az egyedüllét fájdalma
valóságos gyöngyöt termel lelkében s aki ezt írja, az nem lehet
elhagyatott, ginért minden olvasója vele érez, mikor így panaszkodik :
Ott láthatnék csak most egy édes arcot,
Ki lenne uram, fiam vagy cselédem !
Csak ülne mellém s csüngne ajkaimon
S a messze-messze költözött meséken.
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Csak nézne rám kerek szemmel riadva,
Ha mondanám, hogy messze süt a nap.
A Fertő partján nyilik az irisz
S a vízbe sápadt nádak hajlanak.
Ki borzadozna, ha szép életemnek
Bús titkait remegve elmesélném
S a kereszt elé Jézus lábaihoz
Oda térdelne búsan, sírva mellém !
De senkim sincsen. Egyedül vagyok,
Imádkozva ér minden csendes alkony.
Benéz a hold, mely sárga és hideg,
Mint egy megölt, nagy hercegasszony.

A két utolsó csoport hazafias költeményekből áll. Sajna,
most jobban illik ránk a Romlott Magyarország
cím. Megérkezett, amit 1913-ban a költő is sejtett «Már éjszakon fogát vicsorítja a medve, — Dél bocskoros gyülevésze ökölt ráz». Vörösmartyval együtt sóhajthatja (vajha csalódnánk mind, amint
Vörösmarty, de már csak posthumus, csalódott), hogy «a Tisza
mellől egyszer csak majd — mi magyarok is — elfogyunk».
Hol vagyon biz a «boldog Magyarország», amelyről Dante is
zengett. A külső ellenséggel hős fiaink megbirkóztak, de belül
megrothadtunk. Biz az nem következett be, amelyért Harsányi
is sóhajtott : «Adj egyetértést, Uram, közénk most, Veled győzünk,
előre látom... Én már a győztes himnuszt intonálom!» Vájjon
himnusszá fog-e forrni a Miserere? Remélnünk kell a nagy
Istenben. A súlyos megpróbáltatás legyen csak ideiglenes büntetés a felhalmozódott sok vétkünkért, mert volt s van belőle
sok ma is, bár «a nagy világ megismerte erőnket» s megismeri
most nagy gyarlóságunkat is és hogy ennyire jutottunk, annak
egyik okát, amelyet oly sokan éreztünk már régen, jól jellemzi
egyik versében (Az új élet felé), amelyben azt mondja : «Pirulva
némul el a condra ének; a Szajna szele ne is hozza erre!» Ma
még reklámkürtszó mellett zúg ez a condra ének. Örülünk,
hogy ébrednek a magyar lélek költői és megborzadnak tőle.
Talán majd a közömbös közönség is a veszedelem örvényében,
hogy virulhasson megint a magyar táj, amelyet egyik költeményében Harsányi olyan plasztikus képben rajzol elénk. Ezekben
a hazafias költeményekben találta meg, úgy látszik, igazi lelkét.
Itt kezdődik emelkedése. Kell, hogy vele érezzünk.
Budapest.
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Fizetések nyugtatása.
1915-re 12 K-t fizetett: Keleti Kálmán. 7 K-t fizetett: Németh János.
1916-ra 12 K-t fizettek: Czabán Tamás, Németh János, Keleti Kálmán.
6 koronát: Bresztyák Sándor.
1917-re 12 K-t fizettek : Dr. Balics Lajos, Bresztyák Sándor, dr. Breyer
István, Csanádi papnevelöintézet, Czabán Tamás, Szent-Ferencrend Galgócz,
Keleti Kálmán, Németh János, Plébánia Asszonyvására, Csabrendek, dr. Szabó
Vendel.
1918-ra 22 K-t fizetett:
Bresztyák Sándor. 20 K-t fizettek: dr. Balics
Lajos, dr. Bartalos Gyula, dr. Bayer Krucsay Dezső, Bencze István, Brandt
Miklós, Brenner István, dr. Breyer István, Ciszterci főgimnázium Baja, Csúcs
István, Czier Ferenc, Czabán Tamás, Döbrössy Alajos, dr. Ernszt Sándor,
Ferencrendiek Galgócz, báró Forster Gyula, dr. Géczy József, Hegyi Pál,
Jankulov Vladiszláv, Kath. Kör Szeged, Keleti Kálmán, dr. Kühár Flóris,
Látis György, Lind Lénárd, Lévay Mihály, Loschert Kázmér, dr. Martin
Aurél, dr. Metzger Márton, dr. Nékám Lajos, Németh János, Némethy Ernő,
Pércsy Márton, Plébánia Asszonyvására, Csabrendek, Kondorostanya, Martonvásár, Székesfehérvár belváros, Újkígyós, Váradszőllős, Visegrád, dr. Szabó
Vendel, gr. Széchenyi Miklós, dr. Tihanyi Béla. 10 K-t fizettek: Arnbach
Mihály, dr. Csepregi Imre, Geosits Lajos, dr. Jakubek István, Kath. Kör Vácz,
dr. Kis György, Kovács Sándor, Mayer K. János, Pévald Vilmos, Richter
Antal, dr. Sashegyi - Aladár, Spuller Gyula, Tóth Gyula, Vancea Gusztáv,
Zábrátzky György, dr. Zsiska Pál. 8 K-t fizettek: Ambrus Arthur, dr. Krammer György, Lex János, Növendékpapság egyházirod. iskolája Ungvár, Pázmány-Egylet Vácz. 5 K-t fizetett: dr. Walter János. 4 K-t fizetett: Simsik
János.
1919 re 50 K-t fizetett: dr. Várady L. Árpád. 40 K-t fizetett: dr. Molnár
János. 30 K-t fizetett: dr. Bundala Mihály. 28 K-t fizetett: dr. Rajner Lajos.
26 K-t fizettek: Apátság Tihany, dr. Ákos Ferenc, Barabás György, SzentBenedekrend székháza Kőszeg, Szent-Benedekrendiek főgimnáziuma Sopron,
Bezdán János, dr. Békefi Rémig, Bilkey Ferenc, Boksay János, dr. Czilek Balázs,
Dedek Cr. Lajos, Domonkosrend Szombathely, dr. Drahos János, Eőri János,
hg. Eszterházy Miklós, Farkas Ferenc, Sz.-Ferencrendiek Mohács, Szombathely,
Fetser Antal, Főgimnázium Csíkszereda, dr. Hadzsega Gyula, dr. Hanuy Ferenc,
Herczeg Mihály, dr. Horváth Ferencné, dr. Karácsonyi János, Kari József,
Kath. Kör Veszprém, Keleti Kálmán, Kiss István, Kiss Lajos, Kollányi Ferenc,
dr. Krammer György, dr. Lepold Antal, dr. Lukcsics József, Mayer Károly,
Marton Sándor, dr. Mester lános, Mez-gár Lajos, dr. Michel Károly, Nagy
Károly, Növendékpapság egyházirod. iskolája Ungvár, Olajos József, özv. őrgr.
Pallavicini Edéné, Pacha Ágost, Papnevelőintézet Gyulafehérvár, Szombathely,
dr. Pataky Arnold, Peszeki Ferenc, Plébánia Előszállás, Iszkaszentgyörgy,
Lovasberény, Tótszentpál, Veszprém, Zseliz, Premontrei főgimnázium Kassa,
Premontrei kanonokrend Csorna, Jászó, Ridárcsik Imre, Rosos István, Sáfrán
József, dr. Sárközy Lajos, Streit Ferenc, dr. Szemethy Géza, dr. Székely István,
Szémann Endre, Szúnyog Xavér, dr. báró Vécsey József Aurél, Vida József,
dr. Wolkenberg Alajos, Zirczi konvent, dr. Zoltvány Irén. 20 K-t fizettek :
Ambrus Arthur, dr. Babura László, Barna Miklós, Bernátsky Ferenc, báró
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Forster Gyula, dr. Halászy Caesar, Jézustársasági kollégium Kalocsa, Katholikus Kör Pécs, Kármelita rendház Budapest, dr. Kováts Kálmán, Kránitz Kálmán, dr. Martin Aurél, Milakovszky István, Molnár Zsigmond, Pázmány-Egylet
Vácz, Pokorny István, dr. Potyondy Imre, Reichel Mihály, Török Mihály, Viniss
Fülöp, dr. Walter Gyula. 18 koronát fizetett: dr. Szabó Vendel. 13 K-t fizettek: dr. Bodor József, Brém Lőrinc, Domosvay Lajos, dr. Gere Gábor, dr. Kis
György, dr. Kővágó Péter, Mészáros Amand, Palkovich Viktor, Spett Gyula,
Spuller Gyula, Szabó István, Szeifricz István. 10 K-t fizettek: Szent-Ferencrendiek Eger, Komócsy István, Milakovszky István, dr. Sashegyi Aladár, Tóth
Lajos, Tóth Péter bagi. 5 K-t fizetett: Premontrei ház Kassa.
1920-ra 6 K-t fizetett: Pázmány-Egylet Vácz.

A nyugtatást január 14-én zártam le.
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 26 korona, mint
erről az előző füzetben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet
küldtek, szíveskedjenek a pótlást megtenni; kívánatra újabb befizetési lapot küldök. Nagyon kérem megrendelőimet, a felemelt
évi díj miatt ne lépjenek vissza a folyóirattól, épen most, a drága
nyomtatás idejében, különösen szükséges hazánk legrégibb, immár 78 éves közlönyét s egyetlen katholikus hit- és bölcselettudományi folyóiratát megrendelésekkel támogatni; más fentartási eszköze, mint megrendelői, nincs. Más lapok és folyóiratok
még nagyobb mértékben emelték díjukat, én a lehető legszűkebb határok közt maradtam. Akik az előző egy vagy több évre
hátralékban vannak, szíveskedjenek adósságukat törleszteni.
A megrendelést mindig egész évre, januártól decemberig
számítom. A fizetés két részben is teljesíthető, de jobb egyszerre
és pedig mielőbb, mert a megrendelések igazolását az újságpapirközpont kívánhatja.
Nagyon kérem a megrendelőket, jelesül a volt tábori lelkészeket, szíveskedjenek a címükben beállt változást azonnal
tudomásomra adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes
címre, ellenkező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után,
rossz állapotban jut el a címzettekhez, vagy épen elvész.

HIRDETÉSI ROVAT.
Dr. Kiss J á n o s e g y e t e m i tanárnál (Budapest, IX.
Mátyás-utca 18.) kaphatók a k ö v e t k e z ő k :
Imádkozzunk. Imádságos- és. énekeskönyv. Díszes kötésben
8, 9 és 11 korona.

Kalschthaler János, Katholikus ágazatos hittan. 6 kötet, erős
kötésben 60 kor.
Jogau, Aquinói sz. Temas élete. Erős kötésben 6 kor.
A nevezett kiadó a megrendelést azonnal elküldi; ahova
csomag gyanánt nem lehet, ajánlott nyomtatvány alakjában.
A Szent-lstván-Társulat legujabb kiadványai:
Anno 1919. Évkönyv, naptárral. Tagilletmény. Nemtagoknak 10 kor.
René Bazin, A barriere. Regény. Franciából ford. Kendeffy
Katinka. 6 kor.
Federer Henrik, Teréz kisasszony. Regény. 7 kor. 80 fillér.
Dr. Hanuy Ferenc, J etvenéves küzdelem az autonómiáért.
6 kor.
Harsányi Lajos, Az óra egyet üt. Regény. 4 kor.
Dr. Kiss Menyhért, Boldog emberek. Elbeszélések. 5 kor.
Rubenescu Auguszta, Krisztus legendák. 6 kor.
Sík Sándor, Alexius. Misztérium 5 felvonásban. 10 kor.
Tarczai György, Vitus mester álma. Regény 8 kor.
Tarczai György, A nagy rendalapítók. 3 kor.
A liiseuxi kis Teréz önéletrajza. 2 kiadás. 10 kor.

R I E G E R OTTO

hazánk legnagyobb o r g o n á j á n a k (a király o r g o n á j á n a k a koronázási t e m p l o m ban) a l k o t ó j a , g ö z ü z e m r e b e r e n d e z e t t gépekkel cs. é s k i r . udvari o r g o n a g y á r a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
ORGONAÉPÍTÉSI
*

M Û 1 N T É 2 E T , «P

. é s R i r - u d v a r i szállító, a
Ferenc József-rend lovagja.

Cs

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon

kitüntetve.

Kedvező fizetési feltételek mellett, kiváló
tiszta légnyomású, csörendszerű (pneumatikái), tartós, nemeshangú orgonákat szállít.
40 év óta több mint 2000 orgonát — köztük
a királyorgonát, amely mű 80 változatú és
villanyerőre van berendezve — szállított.
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JÉZUS KRISZTUS
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Francia e r e d e t i b ő l f o r d í t o t t á k : Dr. Kiss János
és Sulyok István.
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pel és 3 rajzzal.
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Nagy, díszes album-kiadás, a könyvkötészet remeke !
Valódi vörös félbörkötésben, selyemre festett Jézus
címképpel, tokban

m
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A velünk s z á m l a v i s z o n y b a i t levő t. vevőinknek kivételes esetben
2 havi részletfizetésre is szállítjuk.
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Megrendelhető a Szent-lstván-Társulat könyvkereskedésében,
Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. és Szegeden, Kárász-utca 10.
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A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később
nagyváradi püspök 1841 elej'én alapította. 1914 elején egyesült
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetekben. Ára 1919 elejétől egész évre 26 korona.
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Budapest, IX., Mátyás-utca 18.

I. ÉRTEKEZÉSEK
i

A MÁGUSOK

CSILLAGA.

S

Jézus születését két történeti adattal határozza meg
közelebbről. Az egyik Heródes uralkodása: «Mikor született
jézus Juda Betlehemében», a másik a mágusok csillagának feltűnése: aime, bölcsek jövének napkeletről Jeruzsálembe, mondván: Hol vagyon, aki született, a zsidók királya? Mert láttuk
csillagát napkeleten és eljöttünk imádni őt» stb.1
Kíséreljük meg megállapítani a mágusok csillagának feltűnése idejét a rendelkezésünkre álló csillagászat-történelmi adatok segítségével.
E munkát csak az tarthatja meddőnek, aki a csillag megjelenésében szükségképen csodát lát. Csodásan rendkívüli csillag feltűnéséről ugyanis Heródes kortörténete egyáltalán nem tesz említést, következésképen a profán történelem ellenőrző, illetve bizonyító adatokkal ez esetben semmiképen sem járna kezünkre
Jézus születésének meghatározásában.
Ámde, mint a nagytudományú Dausch 2 is elismeri, már a
szentatyák között is akadtak, akik a csillagban majd meteort,
majd üstököst, tehát rendes természeti jelenséget sejtettek, melyet
Isten' eszközül használt fel a kegyelem rendjében arra, hogy
általa a mágusokat Jézushoz vezesse.
A természetes magyarázat híveinek száma mind jobban
szaporodik napjainkban a csillagászok és kath. exegeták között is.
Olasz Péter S. J. «A betlehemi csillag és a természettudomány» c. cikkében 3 írja:
«A természetes magyarázattal számos jeles csillagász foglalkozott és foglalkozik még ma is. Véleményük megoszlik. Egyikük új csillaggal, a másik ritkafényű üstökössel, a harmadik bolygók együttállásával magyarázza a csodafényű csillagot. LegújabZENT MÁTÉ

1
2
3

Mát. 2, 1—18.
Das Matthäusevangelium 1916. 73. o.
Magyar Kultúra 24. sz. 1917. dec. 20.

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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ban azonban a szakemberek (P. Emanuelli, Hagen, Kugler) visszatérve Kepler és Tycho Brahe véleményéhez, elvetik a csillag
fönnemlített természetes magyarázatait s az egész tüneményt
csodálatos isteni beavatkozás eredményének tartják.
A betlehemi csillag, mint Máténál olvassuk, eltűnt, 1 mihelyt
a bölcsek Jeruzsálembe értek, majd ismét föllobbant, mikor
Heródes palotájából kilépve, újra útnak indultak. Ebből némelyek
(Warnatsch) azt következtették, hogy a csodás égi jel új csillag
(nova) lehetett. Az új csillagoknál ugyanis az ismételt föllobbanást nem egyszer megfigyelték ; így már a Róka új csillagánál,
melyet Anthelme 1670. jún. 20-án fedezett fel, Ez ellen azonban
felhozható az, hogy miért nem látta ezt senki a bölcseken kívül ?
Erre a felvetett magyarázat hivei rendesen azt felelik, hogy a
Szentírás sehol sem beszél valami rendkívül fényes égijelről s
így valószinű, hogy a rendkívüli jelenség csak a csillagászatban
otthonos bölcsek figyelmét ragadta meg. Érthető, hogy e felelettel kevesen érik be s a Nova-elmélet híveinek száma egyre
kevesbbedik.
Mások ritkafényű üstökösnek vélik a bölcsek csodás kalauzát, így újabban a csillagász Stenzel is, aki az égijelt a Halley
üstökössel azonosítja, mely Kr. e. 12-ben okt. 8-án ment át a
napközelén. Azonban ez a nézet is tarthatatlannak mutatkozik. Már
Flammarion is tiltakozott ellene, mivel — úgymond — az írás
csillagról beszél, pedig ebben az időben már különbséget tettek csillag és üstökös között. Ideler pedig Josephusra, a zsidó
történetíróra, hivatkozik s arra a meg nem vetendő körülményre
hívja fel figyelmünket, hogy akkoriban különösen a keleti népek
az üstököst szerencsétlenség és elemi csapások előjelének tekintették s ezért, mint ilyen, aligha lett volna alkalmas eszköz az
örömözenet jelzésére.
Egy harmadik elmélet, mely a betlehemi csillagot a Szaturnusz és Jupiter együttállásával azonosítja, Eucke, Ideler és Pitchardban talált bátor s kellő szaktudománnyal [rendelkező védőkre.
Ugyané nyomon haladva újabban Hontheim és Kritzinger Neu1
Egy szóval sem mondja, sőt kizárja ezt Máté, mert világosan mondja,
hogy midőn a mágusok a fővárosból kiléptek, újból megpillantották a csillagot,
melyet láttak vala napkeleten. Akár földrajzi tájat (a mágusok hazáját) jelent a
napkeleten (év ávaxoXfj) kifejezés, akár asztronómiai jelentése van, mindenképen
kizárja, hogy az úton is látták volna és Jeruzsálemig vezette volna őket. V. ö.
Huber: A Messiás csillaga, Hittud. Folyóirat 1908. 565. o.
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gebauer bolygótábláiból e bolygók hármas együttállásának idejét is meghatározták s ezt időszámításunk előtti 7. év máj. 29.,
okt. 4. és dec. 5. napjaira teszik.
E föltevés mellett szólna a dátum meglehetős egyezése,
mert történetileg bizonyosra vehető, hogy Krisztus Urunk néhány,
esetleg 7 évvel is már időszámításunk előtt született. A Jupiter
és Szaturnus 3-szoros együttállása pedig rendkívül ritka tünemény, sőt Kritzinger szerint még ritkább, mint az összes bolygók együttléte egy állatövi jelben. A csillagokat vizsgáló bölcsek figyelmét csakugyan felkelthette. E föltevés még azért is a
leghálásabb, mert az evangélium szövegével könnyen összhangzásba hozható. Az első és második vagy harmadik együttállás
közé eshetett ugyanis a bölcsek jeruzsálemi útja és Jeruzsálemben való tartózkodása.
Mégis e föltevés ellen szól két figyelmen kívül nem hagyható körülmény. Először is a bolygók együttállása, ha ritkaság
is, de nem rendkívüliség, nem olyan, hogy ezt akár a csillagászatban jártas ókori bölcsek is jelentős égijelnek tarthatták
volna. Másodszor az evangélium egy csillagról, nem csillagképről
vagy csillagösszetételről beszél (Kugler ezt nyelvtudományi alapon is igazolja), már pedig a kérdéses együttállás ideje alatt a
Jupiter és Szaturnus legalább is 1 foknyi távolságra álltak egy'mástól s így a bölcsek sem nézhették egynek.
A betlehemi csillag tüneményének természetes megmagyarázójául rendesen Keplert említi a «népszerűsítő» irodalom. Teljesen indokolatlanul. Mert bár igaz, hogy Kepler a Messiás csillagáról szólva beszél a Jupiter, Szaturnus (és Vénusz) együttállásáról i, azonban ezt csak a betlehemi csodás égijel előhírnökének
tekinti s azt tanítja, hogy Isten «a csillagot abban az időben
lobbantotta föl, mikor a bölcsek leginkább várták s talán ép oda
helyezte, hová a bölcsek szeme a három bolygó együttállása
miatt irányult.»2 Más szóval Kepler szerint bár a bolygók együttállása a maga egészében természetes folyamatnak tekintendő, a
közöttük vagy közelükben föllobbant csodás égijel Isten különös
beavatkozását árulja el. Époly kevéssé hivatkozhatnak a természetes magyarázat hívei, akik már az új csillagelméletért szállnak
1
De vero anno, quo aeternus Dei Filius humanam naturam assumsit
1614. c. 12. c. munkájában.
2
Kepleri Opera omnia ed. Frisch II. 709. 1.
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síkra, Tycho Brahe-ra, aki a «Nova Tychonis»-t ismertetve a
következő megjegyzést csatolja klasszikus leírásához: «Az a csillag, mely a bölcseknek keleten feltűnt, nem volt azonos az ég
csillagaival, úgyszintén semmi köze az itt leírt új csillaghoz sem
{t. i. a Nova Tychonis-hoz) vagy üstököshöz. Inkább Isten eredeti
és csodálatraméltó műve volt az.» 1
Ma a legjelesebb szakemberek, mint Emanuelli, Hägen és
Kugler azt vallják, hogy a betlehemi csillag természetes magyarázatáról szó sem eshetik s hogy ha még az együttállás elméletét elfogadhatónak tartanok is, azt is csodás, a természetet meghaladó tulajdonságokkal felruházottnak kell tekintenünk.
Máté evangéliuma ugyanis, mikor a csillagról beszél, azt
irja, hogy «előttük ment» és hogy «megállapodott a hely (t i.
a barlang) fölött».2
Tehát kettőt állapít m e g : a csillag szemmel kisérhető
haladó mozgását és megállapodását a hely fölött. Mindkettő, már
első tekintetre kitűnik, alig vonatkoztatható természetes égi tüneményre.
A napkeleti bölcseket vezető égi fényt tehát bajosan magyarázhatjuk meg természetes, csillagászati alapon. Nincs is rá szükség. A csodák éjszakáján, amikor az Istenember a földre szállt s
jövetelét a mező pásztorainak s nemsokára rá a napkelet bölcseinek is kijelentette, méltó és megfelelő volt, hogy annak
mindenható ereje, ki a földön köztünk emberi alakban megjelent, természetfölötti úton is megmutassa isteni hatalmát és
fönségét.»
így ír Olasz Péter S. J.
Dausch 3 szerint is: «mindig rejtélyes marad, hogyan szánhatták el magukat a bölcsek, csillagászok egy természetes módon
kiszámítható csillagcoiunctio által a jeruzsálemi utazásra.» Neki
is a főnehézséget az okozza, hogy a természetes magyarázat
esetében «a csillag előttük ment és megállapodott a hely fölött»
kifejezésekben népszerű, poétikus leirást, vagy optikai csalódást
kellene látnunk. Ámde szerinte ilyen optikai csalódást nem lehet
az evangélista rovására írni.
Anélkül, hogy igazi csodacsillag feltűnésének lehetőségét
kétségbevonnók és anélkül, hogy a Hontheim—Kritzinger-féle
1
2
3

Tychonis Opera omnia Francofurti 1648. I. 239. 1.
Máté 2, 9.
I. m. 74.
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csillagászati megoldást feltétlenül biztosnak minősítenők, mégis'
mivel nagy valószínűsége miatt vele rokonszenvezünk, az Olasz—Dausch féle nehézségekre bátorkodunk a következő feleletet adni.
Mindenekelőtt nem igazi nehézség, hogy Máté áomíjp = csillagról, nem áaipwv = csillagképről beszél. Mert e különbség
aaxTjp és aaxpáív között csak a klasszikus görög nyelvben van
meg, az új-szövetségi szentírás görög nyelvében ellenben többször felcserélődnek. Pl. Kor. I. 15, 4. Luk. 21, 25.i Az «előttük
ment» (antecedebat eos) sem okoz igazi nehézséget, mert a megfelelő görög ige : npoáyecv nemcsak beható jelentéssel bir = előre
menni, hanem átható jelentéssel is = előrehozni, vonni. Miért
ne lehetne így fordítani: a csillag előre vonta, vonzotta őket?!
Ez esetben pedig tisztára optikai látszattal, illetve átvitt értelmű
beszéddel van dolgunk, nem pedig fizikai mozgással.2
A szent szöveg továbbá egy szóval sem mondja, hogy a
mágusok csillaga csodásan rendkívüli volt. Sőt inkább azt sejtteti, hogy rendes csillagászati jelenség volt Sőt annyira az asztronómia, illetve inkább az asztrologia (csillagjóslás) nyelvén
beszél, hogy kath. exegeták között is (pl. Hontheim S. J. Chr.
Schreiber, Steinmetzer stb.) mindinkább tért hódít az a nézet,
hogy rendes csillagászati tüneményről, nevezetesen a Jupiter és
Szaturnus coniunctio maxima (együttállásá)-ról van szó, melyet
a mezopotámiai eredetű mágusok, vagyis csillagjósok az asszirbabiloniai asztrologia és a rajta nyugvó dogmatika szabályai
szerint a zsidók születendő nagy királyára magyaráztak.
Már maga a Mátétól nem ok nélkül használt mágus szó e
természetes magyarázat mellett szól.
A mágus szó helyes értelmének eldöntése végett az Ap.
Csel. 13, 6. köv. soraihoz kell fordulnunk, ahol arról van szó,
hogy szent Pál és Barnabás «eljárván az egész (Ciprus) szigetet
Páfusig, találának bűbájos (mágus) hamis próféta zsidó férfiút,
kinek Bar-Jézus vala neve, ki a helytartóval, Szergius Pál értelmes férfiúval vala. Ez Barnabást és Sault híván, óhajtá hallani az
Isten igéjét. De ellenük álla Elimas, a bűbájos (mert ezt jelenti
1

V. ö. Hontheim : Das Datum der Geburt Christi im «Katholik» 1907.

II. 118.
2

V. ö. Patritius: De Evangeliis. Friburgi Brisgoviae 1853. Lib. III:
334. o. Knabenbauer: Comm. in Ev. s. Matth. Pars prior Parisiis 1892. 91. old.
Schegg : Evangelium n. Matth. München. 1856. 62. Schanz : Corum über Ev.
Matth. Freiburg im Br. 1879. 104..
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az ő neve) a helytartót el akarván a hitről téríteni stb.» Az Ap.
Csel. 13, 8. szerint tehát Mágus = Elymas. Prof. Dr. Christian
Schreiber 1 régi sémita feliratokból azt bizonyítgatja Prof. Dr.
Hubert Qrimme nyomán 2 , hogy az elim nem arab szó, mint
régebben gondolták és nem a «bölcs», «tudós» szóval fordítandó,
hanem asszir kölcsönszó : az asszir limu szónak aramaizált
alakja, mely Grimme szerint = astrologischer Glücksentscheid,
mert az eponymus = limu-nak nevezett hatóság, akinek hivataloskodásától nyerte az egész év a nevét, csak kedvező csillagászati
oraculumok után vehette át hivatalát. De elim egyszersmind
Horoskoppriester-t, csillagjóslással foglalkozó papot is jelentettEszerint Bar-Jézus asztrológus = csillagjós volt.
A Mátétól említett mágusok is ilyen hivatásos asztrológusok voltak és pedig hihetőleg valamiféle istenség templomában működő csillagjósló 'papok. Hazájuk nem lehetett Arábia
mint régebben gondolták az Iz. 69, 6. köv. említett arabs törzsek
említése miatt, — és mint szt. Jusztinus is gondolta — mert
asztrológusok létezése az arabs kulturzónában az akkori időre
nem bizonyítható be, hanem Babilónia vagy Mezopotámia, a
Magismus és csillagászati tudományok őshazája, Krisztus idejében
a nagy parthus birodalom adófizető tartománya volt.3
Az ős chaldaeus, illetve asszir-babilon dogmatika alaptanát
az a hit alkotta, mint a mult században kiásott s a londoni
British Műzeumba szállított Asszurbanipal - könyvtár ékiratos
agyagtábláiból megállapítható, hogy a föld az égnek a képmása,
a földiek sorsa az ég csillagaiban van megírva. Az istenek
a csillagokban, az égitestek constellatiójában nyilatkoztatják ki
akaratukat az emberek, kivált fejedelmek, nagyurak, országok
jövő sorsára vonatkozólag. Csak olvasni kell tudni a csillagok
járásában megnyilatkozó isteni akaratot. Az állatkör (Zoodiacus)
az isteni kinyilatkoztatás könyve, az állócsillagok és bolygók
jelenségei alkotják hozzá mintegy az irott magyarázatot. A legfőbb tudomány és legelsőrangú vallási ténykedés a csillagok vizsgálata és magyarázata. Évezredeken át rendkívül aprólékos csillagvizsgálati és csillagászati szabályok keletkeztek, melyeknek igazságértékében nemcsak álmodozó vénasszonyok hit1
2
3

Die Weisen aus dem Morgenlande. Theol. u. Glaube 1909. 186.
Köln. Volksztg. von 25. 1909. (Nr. 73.)
V. ö. Schreiber i. m. 188.
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tek, hanem királyok, fejedelmek, hadvezérek legfőbenjáróbb ténykedéseikben is ezekhez alkalmazkodtak. 1 A mi európai keresztény
eszmekörünkbe is Őskhaldeából jutott bele az a beszédmód:
szerencsés vagy szerencsétlen csillagzat alatt született.
A legfőbb megfigyelési tárgy volt a Hold, amelynek szin-,
fény- és helyváltozásaiban a régi beduin sémiták szerint a legfőbb
istenség nyilatkoztatta ki akaratát. Utána a Nap és a bolygók jöttek
leginkább számba. Mindegyik bolygó szin-, fény- és helyváltozása más és más nagy, nevezetes személynek sorsával állott
összefüggésben és pedig aszerint, hogy az égnek melyik táján,
az áHatövnek melyik csillagképe közelében tünt fel az illető
bolygó. Minden országnak és földrajzi iránynak az ég más és
más darabja felelt meg. E célból a babiloni csillagászok felosztották
az eget több mezőre. S aszerint, amint ez vagy az a bolygó
ebbe vagy abba a mezőbe tévedt, más és más ország vagy király,
nagyúr jövőjét nyilatkoztatta ki az ég titkait olvasni tudó papok,
mágusok előtt kétségbevonhatatlan biztossággal. Steinmetzer 2 és
Ernst Sellins s o k érdekes asztrológiai szabályt.és példát idéznek,
A mi tárgyunk szempontjából csak az fontos, hogy a Jupiter
is, a Szaturnus is királyok sorsát meghatározó, illetve kinyilatkoztató bolygók voltak.
Neugebauer—Hontheim—Esch csillagászati számításai szerint
a Kr. e. 7. évben, a. Ur. c. 747-ben háromszor is megtörtént e
két bolygónak coniunctio maxima-ja és pedig máj. 28., okt. 3.
és dec. 4-én. Tehát majdnem egy teljes éven át egymás közelében időztek. E két bolygónak egyszeri találkozása is csak minden 20-ik évben szokott történni, egy évben háromszori találkozásuk pedig igazán ritka tünemény. A babiloni asztrológia
szent szabályai szerint igen nagy királynak kellett fogantatnia
vagy születnie. Még pedig Zsidóországban. A «Hai» zoodiakus
csillagkép ugyanis, melybe a bolygók beléptek, Nyugat-országát = Sziria-Palesztinát jelentette. Sziria akkor római provincia
volt. Csak Palesztina volt független királyság. Tehát Zsidóországban kellett keresni ezt a születendő királyt, még pedig szabadító,
megváltó királyt. Hogy miért épen csak most indultak útnak a
mágusok, miért nem keltek útra őseik is hasonló bolygó constelJatiók alkalmával, a következőkben adjuk ennek magyarázatát.
1
2
3

V. ö. Jeremias : Das Alte Testament im Lichte des A. Orients 44—48.
Stern vom Bethlehem.
Der alttestamentliche Prophetismus 207. s köv.
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Babiloniában a fogság óta ott ragadt zsidóság révén
széles körben el volt terjedve egy szabadító, nagy zsidó király
születésének várása.1 Talán a Bálaám jóslatát is: «Csillag támad
Jákobtól» 2 úgy magyarázták, hogy a Messiás születését rendkívüli
csillag fogja hirdetni. Vagy ha talán ez a magyarázat nem volt
is bent a babiloni közhiedelemben, annyi bizonyos, hogy a Kr. e.
7-ben végbement háromszori coniunctio maximát a Hal jegyében csakis egy Zsidóországban születendő nagy királyra érthették,
a babiloni csillágjósok.3 A mágusok ki is emelik erősen: láttuk
az ő csillagát in oriente, a görög szöveg szerint év ávaxoXfj = felkelőben. Szerintük tehát a látott fényes égi tünemény az övé, a •születendő királyfié. Azért mondjuk: a születendőé, mert rendesen az
ú. n. Conceptions horoskop volt náluk divatban, vagyis a királyok stb. fogantatására, nem születése idejére vonatkozott az égi
jelenségből megállapított jóslás. A szent szerzőt nem érdekli a
«mágusok csillagának» fizikai-asztronomiai természete. Ő csupán
vallási, természetfeletti szempontból beszél róla. Rá nézve csak
az fontos, hogy 1. «felkelésében» hirdeti a babiloni csillagjósoknak
a várt nyugati király születését ; 2. az ő fénye világít a keleti forróság miatt éjjel utazó mágusoknak Jeruzsálemtől Betlehemig (nem
Babiloniától Jeruzsálemig) az úton annak bizonyságául, hogy a
a helyes úton vannak; 3. megállása a kis Jézus tartózkodáshelye
felett jutalmul eddigi áldozatkészségükért megkiméli őket a
további keresés fáradalmaitól, ami a csendes falut is nagy izgalomba hozta volna, pedig minden lármás feltűnést kerülni kellett
Heródesre való tekintettel. 4 Az ő csillagát «felkelőben» látták a
mágusok. A
' VOCTOXY] felkelésen értik a csillagászok jelen esetben a
Neptunus és Saturnusnak a napközelben (heliákusan) való együttes felkelését, ami Kr. e. 7-ben ápr. 1-én ment végbe. 5
A mágusok tehát ápr. 1-én észlelték «felkelőben» az ő csillagát. Az első coniunctio máj. 28. felébresztette, a második pedig
okt. 3-án megerősítette bennük az elhatározást, hogy felkeressék
«őt» és hódoljanak neki. Mikor pár heti utazás után Jeruzsálembe
1

Sickenberger: Das Matthaeusevangelium 1912. 95. o. Sueton: Vespas.
4. Tacitus, Hist. 5. 13.
2
Móz. IV. 24, 17.
3
Sickenberger i. m. 95.
4
Sickenberger i. m. 96.
5
L. Schreiber : Die Weisen aus dem Morgenlande. (Theologie u. Glaube
1909. 192. o.)
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érnek s onnan a kapott utasítás szerint Betlehem felé térnek, ime
a csillag újra megjelent nekik és örülének igen nagy örömmel. 1
Vagyis akkor ment végbe a harmadik, a decemberi coniunctio
s akkor már megszületett Jézus.
Jupiter és Saturnus novemberben visszafelé menőben voltak,2 azaz az eddigi nyugati irány helyett keleti irányba csaptak,
először Jupiter, azután Saturnus; így vonultak most mindketten
közel egymás mögött kelet felé : Stella antecedebat eos usque
dum veniens staret supra, ubi erat puer? azaz míg Jupiter, mely
gyorsabban ment, mind közelebb jutott Saturnushoz (éXítáv) tehát
beállott a coniunctio s így mindkét csillag, mint kettős csillag
az égen látszólag megállott, stationär lettek és ezen helyzetben
maradtak egy ideig.4 Qrimme 5 arra* tesz figyelmessé, hogy a
veniens a héber holek-nek felel meg, mely egy állapotban való
növekedést fejez ki. És több analog példát hoz fel az ószövetségi szent könyvekből.6 Jelen esetben tehát a veniens a Jupiter és
Saturnus egymáshoz közeledésének állapotát jelentené. Hontheim?
inkább a menés látszatát sejti az antecedebat és veniens kifejezések
alatt. Steinmetzer hasonlóképen azt vitatja,8 hogy ha rövid ideig
megy az ember, kivált hegyes-völgyes úton, a csillagos ég alatti
úgy látszik, mintha a csillagok is vele haladnának. Betlehem
minimális távolságra (kb. 2 rövid óra) van Jeruzsálemtől. Mikor
innen kiléptek a mágusok, az általuk figyelt kettős királycsillag
is menni látszott velük, illetve előttük s mikor megállapodtak
Betlehemnek Jeruzsálem felé eső házsorainál, hogy érdeklődjenek
az újszülött után, a királycsillag is megállani látszott velük az
isteni kisded barlangja felett, mely Betlehemnek épen ellenkező
szélén feküdt.
Bármi legyen különben ezen, a természetes magyarázatnak
egyetlen nehézséget okozó antecedebat és veniens staret kifejezések értelme, annyi valószínűnek látszik, hogy valami csillagászati értelmük van. Hogy Jeruzsálemben nem látták a mágusok
a csillagot s csak onnan kimenet tünt fel ismét előttük a kettős
1

Máté 2, 10.
Rückläufig geworden.
3
Mát. 2, 9.
* Schreiber i. h. 194,
5
Köln. Volksztg. 1909. jan. 31.
« Sám. II. 3, 1.; II. 17, 12. Jón. 1, 11. Prov. 4, 18,
7
A «Katholik»-ban 1907. II. 119.
8
Der Stern von Bethlehem, Münster, 1913. 3. s köv.
2
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bolygó, onnét magyarázható, hogy akkor még nem'történt meg
az összetalálkozásuk vagy talán megtörtént ugyan, de Jeruzsálem
szűk utcáiból alig lehet látni az eget. Az evangélistára nézve az
«előremenő» és «megálló» csillag mindenekelőtt azért fontos,
hogy a mágusokat a gyermek Jézushoz vezető isteni Gondviselést konkrete szemléltesse.1
Hogy Máténál is csakugyan ilyen csillagjóslás következtében bekövetkezett mágus-látogatásról van szó, Schreiberrel és
Steinmetzerrel együtt úgy hisszük, hogy erre nézve az általa
használt mágus szó és az ő csillaga kifejezés félreérthetetlen biztosítékot nyújtanak. A csillagjóslás rendkívül tisztelt foglalkozás
volt. A babiloni udvarban a mágusok előkelő szerepet játszottak
mint a király tanácsosai. Nélkülük sem háborút nem indítottak,
sem más nagyszabású vállalatba nem kezdettek a babiloni királyok. Nabuchodonozor kíséretében is Jeruzsálem előtt ott találjuk
586-ban a Rab-Magot, a mágus kaszt főnökét, mint legfőbb állami
hivatalnokot.2 Egyszersmind jól jövedelmező üzlet is volt a csillagjóslás a babiloni papoknak, akiknek tehát telett miből fedezni
egy nagyobb út költségeit, aminőt a mi mágusaink, vagyis
csillagjóslással foglalkozó mezopotámiai papjaink is tettek Jeruzsálembe, illetve Betlehembe. Azzal tehát, hogy mágusoknak
nevezi a kisded Jézus látogatóit, maga Máté adja kezünkbe a
rejtély természetes megoldásának kulcsát, amennyiben azt akarja
mondani: Isten a babiloniak csillagjósló tudományát használta
föl eszközül, hogy ezen csillagjóslással foglalkozó gazdag papokat odavezérelje a Jézuskához hódolatra. 3
Külön csillagot teremteni e célra fölösleges lett volna:
Deus in superfluis non abundat. Isten fölöslegesen a csodákat
nem szaporítja. Tényleg nyomát sem találjuk sem a szent szövegben, sem egyebütt, hogy a mágusokon kívül másokban is nagyobb érdeklődést, vagy csodálkozó bámulatot ébresztett volna
a «Stella», amit pedig feltétlenül előidézett volna az egész környéken, sőt az egész országban, ha a rendes természeti tüneményeken kívül eső csoda történt volna.
Ámbár mások is látták, mégis csak a mágusokból váltott
ki érdeklődést és csodálkozást e jelenség, mert a tudományuk
körébe tartozott. Szakemberek voltak az égitestek mozgásának a
1
2
3

Sickenberger i. m. 97.
Jer. 39, 3. 13.
Sickenberger i. in. 95. 6.
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földiek sorsára gyakorolt állítólagos befolyásának értelmezésében,
az asztrológiában. Ez volt mindennapi kenyerük.
Ezek előrebocsátása után csak természetes, hogy útnak indultak a csillag láttára. Olasz és Dausch csodálkozó kérdésére tehát az
assyrologia adja meg a megnyugtató helyes feleletet. Keplernek
és Tichonak még fogalmuk sem lehetett az asszir-babiloni asztrológiáról. Tehát természetes, hogy csak csodás magyarázatra tudtak gondolni. Ugyanez áll, és pedig még nagyobb joggal a szentatyákra nézve is. Különben még consensus patrum esetén sem
volna a szentatyák véleménye kötelező. Mert történelmi kérdésekben, melyek nincsenek szoros összefüggésben a dogmákkal,
amint kinyilatkoztatás nincs, úgy köteles exegetikai hagyomány
sem létezik. Csak privát véleményként szerepelhet mindaz, amit
az atyák ily dologról állítanaki. Ez a józan természetes magyarázat arra is jó, hogy megmenti az exegetát azoktól a szinte hajmeresztően merész speculációktól, melyekre túlcsapongó képzelődésüket a csodás magyarázat hívei rákényszerítik, midőn annak
megállapításában izzadnak, milyen légi tünemény is volt voltaképen az a csodás csillag.2
Hogy hányan voltak a mágusok, arról nem szól a szentszöveg. A hármas számot, mely őket, később a három nagy
népcsalád (Sem, Cham, Japhet) képviselőiül szerepelteti, nyilván
az ajándékok hármas számából vezeti le a legenda. 3 A legrégibb
hagyományok: 2, 3, 4, 6, 8, 12, sőt 15-öt is emlegetnek.4 Hogy
királyok nem voltak, az egészen bizonyos a Mátétól használt
elnevezésből. Az első századok ker. művészei korona és jogar
nélkül ábrázolják őket. Csak a késő középkorban kezdik őket
királyoknak nevezni és ábrázolni, valószínűleg az Iz. 60, 6. és
Zsolt.: 72, 19. és köv. foglalt messiási jövendölések téves értelmezése folytán. Hogy Heródes király oly nagy jelentőséget tulajdonított kérdezősködésüknek, az érthető abból a babonás tiszteletből és általánosnak mondható nagyrabecsülésből, melynek az
egész antik világban örvendtek a mágusok. Még Augustus császár is tartott maga mellett ilyen mágusokat (Theagones, Mani1

V. ö. Székely: Hermeneutica 215. o.
Ezen izzadságos és mégis terméketlen, eredménytelen munkának tanulságos példái olvashatók Huber cikkében : A Messiás csillaga. H. F. 1908. 570.
s köv. oldalakon.
3
Sickenberger: Das Matthäusevangelium 95.
4
Vigouroux: Manuel biblique 1913. III. 346.
2
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lius), akiket nagyrabecsült és föltétlen bizalmával ajándékozott meg.
Steinmetzer megjegyzi ugyan, hogy nem kell feltétlenül a
Kr. e. 7-ben végbement hármas Jupiter és Saturnus coniunctioban keresnünk a megoldást. Mert más ilyen combinatiók is lehetségesek. Nevezetesen Kritzinger 1 a Mars (szintén királybolygó a
babiloniaknál) felkelésére gondol Kr. e. 7-ben.
Ámde, ha ragaszkodunk a tudós Steinmetzer és társai megoldásához, akkor 747-tt kell tartanunk Kr. születése évének és
decembert a születés hónapjának. Mikor december vége felé sem
érkeztek vissza a mágusok Betlehemből, a gyanakvó Heródes
a bimatu et infra2 legyilkoltatta a betlehemi gyermekeket. Ebből
még nem következik, hogy Jézus akkor már két évhez közeledett. Heródes csak arra gondolt, hogy a mágusok közel egy éve
Jézus conceptioja idején látták az ő csillagát. Óvatosságból tehát
egy éven túlra visszamenő rendeletet adott ki a trónját féltő
kegyetlen zsarnok.
Esztergom..
Dr. Tóth Kálmán.
> Der Stein der Weisen 1911.
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Máté 2, 16.

AZ ÉRZÉKFELETTIEK MEGISMERÉSE.
I.

A

z

ISMERETELMÉLETEK ridegen viselkednek az érzékfelettiek
megismerésével szemben. Hiszen még az érzéki dolgok
létezésében és felismerésében is kételkednek, hogyne lennének
tehát bizalmatlanok érzékfelettiek iránt. Mi ennek az oka? Az
emberi természet titokzatossága. Nem ismerjük önmagunkat öszszes mélységeinkkel, lelki kincseinkkel. Egyszer inkább állatoknak, mint embereknek tartjuk önmagunkat; másszor pedig úgy
viselkedünk, mintha tiszta szellemek volnánk. A sensualismus, a
relativismus, a materialismus, a positivismus, a Pragmatismus, a
scepticismus ismeretelmélete inkább az állati léleknek, mint a
szellemnek ismeretelmélete. Viszont az idealismus, a kantianismus, a subjectivismus, a fideismus inkább a tiszta szellemek
megismerésének rajza. Amazok csak gépies lelki jelenségeket
ismernek; emezek csak teremtő lelki tevékenységeket észlelnek
Az ismeretelméletnek már kutatásai kezdetén tudnia kell(
hogy az ember több, mint az állat, de kevesebb, mint a tiszta
szellem. Tudnia kell, milyen élettani, világtani (kozmikus) és lelki
erők sűrűsödtek össze az emberi természetben és mily képességekkel kente fel őt a szellem. Az ember a természet kincseinek
épúgy összefoglalója, mint továbbépítője, sőt ezeknél is nemesebb kincseknek szökőkútja. A természetben él, tehát a természet
erőit összpontosítania kell magában; de hivatása, hogy a természet fölé építse a szellem birodalmát, tehát természetfeletti erőkkel is kell rendelkeznie.
De minden, ami a természetben él, rokon a természettel,
fogékony a természet erőivel szemben. Viszont, akiket természetfeletti célok lelkesítenek, azok rokonok a természetfelettiekkel,
azokban a természetfelettiek útjai vonulnak keresztül.
Az ember rokon a természettel; a természet erői benne
felmagasztosulnak és mint ajtók a természet kincseihez vezetnek.
Nem volnánk rokonszenvvel a természet iránt, ha a termé-
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szet meg nem ihletett volna bennünket. Ahány érzékszervünk
van, annyi a rokonszenvnek kapuja ; és amennyi az érdeklődésünk
és rokonszenvünk, annyi a megragadó képességünk. A természettudományok azon kozmikus rokonszenvből sarjadoznak, amelyet
a természet hagyott hátra az emberben, mikor testét kialakítottar
érzékszerveit kidolgozta, idegeit ingerhatásokra és visszahatásokra
kifinomította. Zöngeszekrények vagyunk, amely a világ életét
visszarezgi és öntudatra hozza.
Az ember azonban rokon az érzékfeletti világgal is; az
érzékfelettieknek ő az első lépcsője, útja. Közvetlenül tapasztaljuk
érzékfeletti életünk jelenségeit, kezdve a világtitkokat kereső
elmélkedések legelemibb alakjától, a fogalomtól, fel a szellemnek a végtelenséget érintő szárnyalásáig. És amennyi az érzékfeletti fogékonyságunk, annyiféle a természetfelettinek besugárzása. Amennyi az érdeklődésünk, annyi a befogadó képességünk
a végtelennel szemben.
Az az Élet, mely az anyagban minj nisus formativus, kristályosodás; a növényben mint alakokkal gazdag dús tenyészet;
az állatban mint önkéntes mozgás, érzéklés és érzéki megismerés
forrása elénk ragyog : az az Élet az emberben szellemet alkotott
és őt a szellemiség kincseivel ajándékozta meg.
A szellem nem idegen a kristállyal, a növénnyel, az állattal
szemben. Egy mélységből fakadnak ; egy végtelenség szökőkútjából erednek. A szellem is az anyag ruhájában testesül meg és
az anyag szerveivel érintkezik az anyaggal, a természettel. De
élete van önmagában is; nem merül ki, nem olvad fel az a
természet életében. Hivatása van saját mélységeiben is, hiszen a
világ továbbépítése, átszellemesítése az öröme és a célja.
Ez a gondolat az ismeretelméletben nem új. Talán csak az
alak új, amelybe beállítom. Az idealisták, a fideisták, kezdve sz.
Ágostontól, mindig különbséget tettek az érzéki megismerés, az
ész és az értelem között (sensus, intellectus, ratio). Finom elemzésük kinyomozta, mit köszönhetünk megismerésünkben az érzékeknek, mit az okoskodó észnek és mit az értelemnek, mint a
szellem ösztönszerű, hirtelen megvilágításainak. Nem csodálatos-e,
hogy Sokratesnek az istenség, a daimonion súgja legszebb gondolatait ? Nem lát-e be a lélek Plátónál az eszmék birodalmába és
nem onnan lesi-e el fenséges igazságait? Sz. Ágoston Ratiója
nem szemléli-e az örök, változhatatlan törvényeket ? Spinoza műveire nem meri a nevét ráírni, mert Istent tartja gondolatai szer-
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zőjének és forrásának. Böhme Jakab mindent az Istennel érintkező Geist-nak tulajdonít. Jakobi valami csodás ösztön után kutat,
amely készen adja érzékfeletti ismereteinket, Kant pedig a Ratioban oly eszméket fedez fel (Isten, lélek, lélek halhatatlansága),
amelyeket az értelem magától sohasem találna ki. Az actio bölcselői, a fideisták, a modernisták pedig nyiltan vallják, hogy a
mi lelkünk minden természetfeletti látás, boldogság és Istennel
való benső egyesülés eleven szerve és a lélekben Isten közvetlenül közli és kijelenti magát.
Az ismeretelmélet eddig is számolt az érzékfeletti valóságokkal, de átlag inkább ellenséges, mint barátságos szellemben.
Önkénteseknek, alapnélkülieknek, csalárdoknak jelenteite ki a legnemesebb és a legszellemibb gondolkodók kristálytiszta megfigyeléseit és tanúságait. Inkább kételkedett még érzékszerveinkben is, de nem fogadta el a szellemnek érzékfeletti tanúságait.
Ezzel az anyagelvű, vak rendszerrel szemben természettudományos alapra helyezkedünk. Utalunk arra, hogy az élet mind
tökéletesebb alakzatokat bontogat ki a természet műhelyében.
A tökéletesebbek pedig új lehetőségek csiráit is magukban hordozzák. Az ember tehát, mint a természet csúcspontja, mint tiszta
öntudatra ébredt szellem, több mint az anyagvilág mögötte maradt minden szépsége, sőt új világnak, a lélek kibontakozó világának első lépése. Az embernek van történelme. S a történelem
bizonyítja, hogy a népek élete is a szellem egy-egy erőjének
kibontakozása, megvalósulása, a formáit kifutó szellem kinyilatkoztatása. A bízó, a vágyódó, a szebb jövő távlatait fürkésző és
megsejtő emberiség is a szellem diadalát valló hitnek eleven
tanúsága. De bíznánk-e a jövőben, ha szellemünk csak az érzéki
világban élne ? Az érzékek a jelenben, az egyes dolgok körében,
a kézzelfoghatóban töltik be hivatásukat. Az érzékeknek nincsenek álmaik; az egyetemest nem ismerik; lelki igényekkel nem
lépnek fel. Jövője csak a szellemnek van; a jövő csiráit csak a
a szellem hordozza önmagában. A jövő a teremtő szellem Ígérete. A teremtés pedig az érzékek fölé emelkedő szellem tevékenysége.
II.
Az ember érzéki és érzékfeletti hatások, erők közös eredője.
Híd az anyagi és a szellemi világ között, tehát mind a két világ
kincseit őrzi magában. Érzékek, ösztönök, értelem, ész nyilvánul-
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nak meg öntudatos életében. De ez a négy látó, felfogó képesség
nem négy külön erő, négy külön valóság, hanem csak a szellemnek négy oldalról való szemlélete. A szellem egységes, egyszerű»
részekre nem osztható. Csak az elemző, a tudományos gondolkodás osztja részeire az egyet; csak ez keményíti meg a részeket külön dolgokká.
Az emberi szellem azonban, bár lényeges vonása a gondolkodás és teremtés, a lelki képességek alacsonyabb formáit is átfutja. Nem is lehet ez máskép. Hiszen az ember is születik, fejlődik, érik és virágzik. Fejlődése különböző fokain egymásután
bontakoznak ki lelki működései is. A gyermek élete ösztönös.
Később érzéki. Mielőtt önállóan gondolkodna, rá kell őt vezetni
a gondolkodásra. S csak utoljára, a gondolkodó lélekből pattan
ki a teremtő lélek. És ez a teremtő lélek sem hányja le magáról az ösztön, az érzéki megismerés, a gondolkodás alacsonyabb
formáit, sőt ezek is nőnek, tisztulnak, a szellem tüzében átlelkesülnek s a szellem emeltyűivé nemesülnek. A fideisták ösztöne
nem a természetfelettiek ösztöne-e már? Az érzékiek alatt nem
értünk-e titkot lefátyolozó sejtéseket, látásokat is! A gondolkodás
nem finomul-e el teremtéssé, ha nem pusztán elemez, hanem
szerkeszt is ? S végül a teremtés nem úgy tünik-e fel, mint finom
érzékekkel, csodás ösztönökkel, mély értelmi éllel biró lelkeknek
hirtelen megvilágosodása, titkokat feltörő, napsugaras látása?
Csak az ismeri igazán a szellemet, aki külön-külön felméri az
érzékek, az ösztönök, az értelem és a teremtő ész mélységeit;
felkutatja azok kincseit és egybefoglalja látásaikat. Mert, amint a
szerves testben minden sejtnek és minden szervnek megvan a
külön élete és tevékenysége, de mindegyik az egésznek életéhez
és kifejlődéséhez.is hozzájárul, épúgy a lelki életben is a lélek
képességei egyrészt önálló valóságok, másrészt pedig a teremtő
szellem pillérei. S amint a sejtekre, mint részekre az egész szervezet minden fényét, báját ráönti, úgy árasztja ki a szellem az
érzékekre, az ösztönökre, az értelemre csodálatos teremtő sugarait, hogy ezek is mind résztvegyenek a teremtés művében.
Mily szépen írja Amielis naplója (Tagebücher) elején: «Alle
Sinne, alle Seelen- und Geisteskräfte, alle äusseren Mittel sind
ebensoviele, der Gottheit geöffnete Tore».
De milyen az a teremtő élet, mely oly halkan, szinte észrevétlenül szunnyad a szellem mélységeiben, míg végre a teremtő
lángészben érzékfeletti törekvéseinek egész teljében elénk ragyog?
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Hozzuk öntudatra működéseit, működéseinek irányait és
azokat az irányokat úgy tekintsük, mint eleven valóságokat. Ne
csak gondolataink tükrében szemléljük a teremtő szellemet ; mert
az nem lényeges, mit gondolunk mi róla, hanem szinte elfogulatlanul és magyarázat nélkül vegyük kinyilatkoztatásait.
És mik a szellem kinyilatkoztatásai ?
A szellem kinyilatkoztatása az önmaga fölé lendülő akarat.
Pascal szép mondása : Az ember végtelenül felülmúlja az embert.
Az ember még korántsem tökéletes. A fejlődés vonala ugyan
rajtunk megy keresztül, célját azonban még el nem érte. Tökéletlenségünk még nem a végső állapot. Kell az ember számára
is lennie tökéletességnek, amelyet el kell érnie, mert benne
szunnyad, mint a zöldelő hajtás a rügyben.
A szellem kinyilatkoztatása, hogy az ember mindig, már
mint ősember is, természetfeletti fogékonysággal birt. Az ősember
hagyományai között van túlvilágban a való hit, tehát az istenség
megsejtése is. A primitiv ember Afrikában, Ausztráliában ma is
az ősember szintjén van és csodálatosképen mennél primitivebb,
annál tisztább hite Istenben és annál nemesebbek erkölcsi felfogásai. Ezek a szellemnek közvetlen kifejezései. Kell-e ezeket
magyarázni ? Ezeket, mint adott dolgokat, el kell fogadnunk és a
következtetést le kell vonnunk : az élet lendülete a szellemben a
természetfelettiek felé halad.
III.
íme, ez a mi ismeretelméletünk kiindulópontja. Az élet és
a szellem nagy tényeinek talaján akarunk állni és az élet és a
szellem tendenciáiból, teremtő kivirágzásáböl igyekszünk ellesni a
szellemi élet mélységeit és magasságait, képességeit és létbeszökő reményeit. Amilyenek a szellemi élet céljai, olyanok a
képességei is. Ám a szellem minden időkben az érzékfelettiek
fölé törekedett, tehát érzékfeletti képességeinek is kell lennie.
Másrészt a képességek nem árvák; valóságok, tények felelnek
meg nekik. Tehát az érzékfeletti képességek érzékfeletti valóságok útjelzői.
Ismeretelméletünk biologiai alapon épül fel. Más ismeretelmélet más szálakból szövődik. Más ismeretelmélet talán a meg- •
ismerés természetéből indul ki. Elsősorban azt vizsgálja, mi a
megismerés? Hogyan jön létre a tapasztalat és az ismeret? Mi
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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a megismerésben a megismerő alanynak és a megismert dolognak külön-külön a szerepe ? Alkalmasak-e érzékszerveink a megismerésre? Alkalmasak-e a tárgyak arra, hogy azokat megismerjük? Milyen értékük van fogalmainknak a megismerésben? Mi
a bizonyosság? Mi az igazság? Mi a tudomány? Összevágnak-e
a tudományok azokkal a dolgokkal, amelyekről szólanak? Az
ismeretelméleti rendszerek majdnem mind ily előzményeken
épülnek fel; ily adatok alapján hisznek vagy kételkednek a megismerés erejében és tanúbizonyságaiban.
Mi ellenben valljuk, hogy minden létező elsősorban önmagáért akar létezni, élni; másodszor pedig nála magasabb életért.
Az anyag a növény emeltyűje ; a növény az állat létrája ; az állat
az ember hágcsója.
Minden egyed, faj vagy nem ajándékokat, hivatásokat rejteget magában. Ezeket közlik a világgal. Életük célja a kifejeződés; ami ezt megelőzi, csak eszköz a cél elérésére; a cél pedig
híd a magasabb életformák felé.
Mi az ember kifejezése? Hogyan fejezi ki magát az ember?
Világos, hogy az ember kifejeződése is az élet, amelyet élni akar.
Eszközei pedig: a megismerés, a tudomány, vallás, művészeti
Ezek azok a létrák és lépcsők, amelyeken szellemi élete felkúszik, kifejlődik és kivirágzik. De a cél az egyre bővülő, egyre
nemesedő, a folyton maga fölé emelkedő élet. Tekintsünk vissza a
múltba! A történelem letűnt népek, művelődések és életeszmények emlékeit őrzi. Mindegyiknek volt lelke és minden léleknek
megvolt a maga csodálatos világa. A keleti népek a végtelenség
benyomásait közölték. A görögök a szép ember típusát alkották.
A rómaiak a polgári jogokat és a polgár nemes eszményét valósították meg. A középkor a kereszténységgel mélyítette ki a lelket. A renaissance az egyéniség elvét hozta diadalra. A felvilágosodás az értelemben bizó emberiség uralmát alapította meg a
természet felett. A francia forradalom az öntudatra, a szabadságra
ébredt ember küzdelme a túltengő, a szolgaságba vető szellemi
és anyagi erőkkel szemben.
A társadalom története voltakép a természet történetének
folytatása. Az egész mindenség minden erejével azon dolgozik,
hogy az anyag mechanismusának vasszükségszerűségéből kiemelkedjék és a tiszta szabadság eszményi légkörébe szárnyaljon.
A kitűnő Boutroux kimutatta, hogy az élő lények determinismusa lágyabb, mint a fizikáé és kémiáé. A lelki élet determi-
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nismusa pedig sokkal hajlékonyabb, mint általában az életé. De
azért a lélek élete sem tiszta szabadság; a szabadságot meg kell
valósítani. A természetben minden öntudatlan, az emberi lélek
azonban ráeszmél képességeire és öntudatosan törekszik a szabadság felé.
De mi ez a szabadság? A szabadság nemcsak politikai
szabadság! A szabadság szellemi, erkölcsi, társadalmi szabadság.
A szabadság a szellem felszabadulása mindaz alól, ami őt gátolja
és leköti, hogy a maga tiszta életét élhesse, a benne szunnyadó
lehetőségeket kifussa.
A természet létért való küzdelme az emberiség történetében harc a jogokért, a szabadságokért, az egyéniség kifejlődésének feltételeiért. A természet szülte az embert; az embernek
pedig ki kell termelnie a tökéletes embert. A természet útja felemelkedés, csúcsok felé törekvés; az emberiség sorsa szakadatlan
önmaga fölé kerekedés. A vallásos lángész, a történész, a politikus, a művész szive mélyén az igazság és a boldog ember
képét hordozza s mint eszményt tárja elénk. Ezek az eszmények
nemcsak vértelen álmok, hanem tények, fények és erők, amelyek
láthatatlan világban élnek és sorsunkra döntőleg közreműködnek.
Az eszmények, mint egy-egy nagy lélek villanásai, képesek arra,
hogy a lelkeket megdelejezzék, az idő és a tér kereteit áttörjék
és azokat lefoglalják.
Az ember célja tehát a tökéletes élet; a tökéletes élet pedig
az eszményi ember megvalósulása. Az eszmények világosságában
az ember sorsa az egymás fölött emelkedő pályák sora, amelye.ken a lélek először önszeretetből, azután az emberek iránti szeretetből, végül pedig Isten iránt való szeretetből fokozatosan
áthalad.
Más máskép láthatja az embersors kibontakozását, de mindenki látja, hogy a szellem főcélja is maga a haladó élet és minden egyéb csak az élet pillére, hágcsója és emeltyűje.
Ép azért ismeretelméleti vízióimban a fénylő központ az
élet; minden, ami körülötte van, az élet uszálya, az élet gyermeke. Az élet is gyermekei révén törekszik magát előrevinni.
Az élet kényszeríti ki a megismerést. A megismerésben is
csak az élet nemző, létesülő, teremtő kedvét érzem. Az élet vési ki
a szellemben az értelem formáit. Az értelem formái, mint mindmegannyi fogantyúk, a lét mélységeinek és magasságainak mérői.
Az élet ojtja belénk az érzelmeket, az érzékenységeket, a
6*
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hajlamokat. Ezek a hajlamosságok a mindenség titkaihoz vezető
szálak és fonalak.
Az élet gyújtja ki bennünk a belső szemek világát, hogy
villanásaiban a titkok birodalmaiba is bepillanthassunk ; egyetlen
cselekményből a cselekmények egész tömegét .kitaláljuk; egyetlen tapasztalatban az egészet észleljük.
A sas élete a messze magasságokba tör és ime szeme a
mélységekbe pillant. A vakondnak a föld mélye a hazája és szeme
nem ismeri a fényt. A hal a vizek rétegeiben él, a neki való
rétegeket mélységmérőjével méri. Amilyen az élet, olyan szerveket alkot. A végtelenbe törő embernek túl kell látnia az érzékek
határain, az érzékfelettieket is ismernie kell.
IV.
Érzékfeletti dolgok ! Mit értünk mi ezek alatt ? Az ismeretelmélet két értelemben használja az érzékfelettit. Érzékfeletti 1. a
dolgok metafizikai lényege, amelyet sem a fizika, sem a kémia
már el nem érhet és nem is magyarázhat ; és 2. érzékfeletti a szó
szoros értelmében a fizikai világgal szemben a szellemi világ.
Érzékfeletti tehát pld. az állag; a Ding an sich, mint a jelenségek hordozói. Érzékfeletti az erő, az anyag; a törvény, a nehézkesség, az ősokok, a rúgók és sok egyéb, amelyeket érzékszerveinkkel meg nem ragadhatunk. Szószoros értelemben azonban
érzékfeletti a lélek, a szellem, a szellem világa, Isten.
Megismerhetjük-e ezeket ?
A bölcselők jórésze tanítja, hogy csak a jelenségeket,
csak a külsőt ismerjük meg. Csak a realismus hiszi, hogy mi a
dolgokat lényegükben ismerjük meg. A kételkedők semmiféle
ismeretben nem bíznak. Az idealisták előtt a Ding an sich rejtve
marad. Hume, Bergson szerint nincsenek is állagok, csak jelenségek. A relativisták nézete, hogy minden megismerés csak
viszonylagos; feltétlen igazság nem létezik. A subjectivisták szerint olyan a világ, aminőnek azt magunknak megalkotjuk.
A klasszikus keresztény bölcselet szívvel-lélekkel hiszi, hogy
értelmünk a dolgokat lényegükben is megismeri.
Milyen a mi álláspontunk az értelem hordozóerejét illetőleg? E kérdésre ily egyszerűen nem válaszolhatunk. Az élet
egyetemes látómezőjéből kettőt kell átkutatnunk: 1. milyen gazdag bennünk az élet és 2. mily céljai vannak az emberi életnek ?
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Ezek igazítanak el a megismerés természetének, terjedelmének és határainak nagy kérdéseiben.
Milyen gazdag tehát életünk? Az emberi élet — mint láttuk — mindazt összegyűjti magában, ami tökéletességet előtte a
természet a szerves és szervetlen világban szétszórt és elhintett.
Sőt ezek a tökéletességek az emberben sugárzóbbak, szellemiesebbek. Hiszen az ember több mint a növény, több mint az
állatvilág; ő ember.
Érzékek, ösztönök az emberben is vannak; de ezek értéke
is kevesebb, mert a szellem erejében fürödnek meg. Értelme
pedig magasan az állatok fölé helyezi az embert.
Régi, elismert mondás: Omnis cognitio incipit a sensuIgaz-e ez? Érzékekkel kezdődik-e a megismerés? Az állatoknál
kétségtelenül; az embernél nem. Ez az én nézetem! Az a megismerés, amely a dolgokat csak kívülről, felületesen ragadja meg,
az érzékekkel kezdődhetik. A lényeg felé haladó megismerés
azonban nem! A gyermek megismerése is ilyen, az ő megismerése is több, mint érzéki megismerés.
Már a gyermek is azért bont fel mindent, hogy a jelenségek, a külső mögé lásson. Az ő érzékei mögött más lélek
figyel és észlel. Az érzékek szemüveg, amelyen keresztül a
lélek lát. Más az állat és más a gyermek érzéklése. A gyermek
lelke első pillanattól kezdve szellem és e szellem, bár fejletlen,
kiserkenéseiben is szellemileg működik. Különbség van látás és
látás, hallás és hallás, tapintás és tapintás között. Nyilvánvalóan
látjuk ezt a tehetséges gyermekeknél. A művész már gyerekkorában festőileg lát, zeneileg hall, vagy csodálatos vonalakat
hordoz ujjaiban. Idézzem-e Mozart példáját? De a festői látás,
a zenei hallás, a vonalak egyszerű és harmonikus ütemének megérzése nem a lényegeket kiemelő szellem lüktetése-e ? Mikor
érzékeinknek szerepét és természetét belülről, rugóiban kell megismernünk, azokhoz forduljunk, akiknél az érzékek megnövekedtek és fogékonyságaikban kifinomultak. E finoman visszhangzó
érzékek oly elevenek, olyan zsengék, mintha valami külső, kozmikus, vagy belső, élettani hatások alatt ép abban a pillanatban
pattantak volna ki az erők rendszeréből. Mintha még bennük
zsongna az eleven élet minden szépsége, dala ; mintha még bennük táncolnának a formák, a lényegeket összefoglaló alakok.
Átszellemült érzékeink nemcsak a tárgyak felületéről lepattanó rezgéseket fogják fel, hanem a lényegek nyelvét is átveszik
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és közlik a szellemmel. Nem voltak-e Thalestől Bergsonig mindig bölcselők, akik csodálatos megérzéssel a lét forrásait, az
ősmagvakat, az ősokokat, a legfőbb lényeket nyomozták? És
mondhatjuk-e, hogy kutatásaik és látásaik eredménytelenek maradtak ?
A fideisták még tovább mennek. Benső természetfeletti
érzéket is ismernek, amelyek az isteni hatásokat és metafizikai
áramokat mint a túlvilágról jövő üzeneteket veszik fel. Ez az
érzék már nem is anyagi; ment minden testi vonatkozástól; láthatatlan és tiszta erő, mint a Világok mozgása; mint a mozgások ősoka és mint ezen oknak és hatásainak bennünk visszhangzó zengzete.
Ezeket hiába mondom az anyagelvűnek, a pozitivistáknak,
a naturalistáknak és egyéb röghöz, anyaghoz kötött gondolkodóknak. Süketek, érzéketlenek ők minden szellemivel szembenDe a lélek világában otthonos gondolkodók, kik egész életüket
a lélek életének szentelték és titkaiba behatoltak, szent megilletődéssel hódolnak a lelki érzékenységnek. Bölcselők, mint Plotinos,
Spinoza, Reid, Jakobi; írók, mint Swedenborgianus, Goethe,
Balsac; szentek, mint sz. Teréz, Bonaventura stb., az átszellemült
érzékekben látták a gyűrűt, amely a látható világot a magasabb
világokkal egyesíti.
A természetes, vagy természetfeletti rokonszenv, a szimpátia,
lélektani nyelven fejezi ki érzékeink finom unszolásait. Ezek az
érzékek nem mulják-e felül az állatok érzékeit? Nincsenek-e
szellemmel átitatva ? Nem mélységek és magasságok hírmondói-e ?
2. De talán elmefuttatásom közepette már át is léptem az
érzékek körét és az ösztönök világába szöktem át? Ám lehet!
Nehéz megállapítani, hol végződik az érzék és hol kezdődik az
ösztön; vagy hol végződik az ösztön és hol kezdődik az értelmes élet ; vagy hol végződik az okoskodó értelem és hol kezdődik
a szellem szabad pillantása. Ugyanazon lény az, aki most csecsemő, majd gyermek, majd ifjú, majd meglett férfi. Az elaggott
ember e pályákat mind átfutotta. A szellem élete is átfutja fejlődésének fokait. A szellem sem kész az emberben, hanem készül,
fejlik. S az ember, mint minden élet fejlődésének csúcsa, az [érzéki, az ösztönös élet kincseit is átvette. De az ember ösztönei
is emberiek, nemcsak állatiak. Az ösztönöket is átizza a szellem,
sőt szellemi ösztönökkel is gazdagítja azokat.
De mi ez az ösztön? Fogalmakkal lehetetlen eredetébe
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vagy lényegébe bepillantani. A szemlélet azonban meglesi első
kipattanását és meglátja, hogy ott kezdődik az ösztön, ahol a lény
szerveződése befejeződik. Az ösztönös élet az embrionális élet
folytatása. Amely pillanatban a csirke feltöri tojása héját, akkor
befejezi embrionális életét. De mi ez az embrionális élet? Nem
lehet más, mint maga az élet, amely a teremtés műveiben soha
ki nem fárad és az anyagot folyton szervezve halad céljai felé!
Az életnek céltudatos művészete belülről szemlélve természetes,
mert látható; kívülről nézve titokzatos, mert láthatatlan. Ezt a
titokzatos működést az ész ösztönnek nevezi.
Nem is lehet az észnek az ösztönt máskép megértenie. Az
ösztön előtte tanulás nélküli tudás! Valóban, az értelem az ösztönt csak így látja és a maga nyelvén csak így tudja magát kifejezni. De ha lelkünk visszatér az élet eleven folyásába s onnan
nézi az ösztönt, bepillant az ösztönök titkaiba és eredetébe is.
Rájön arra, hogy ama hatalmas tartályban minden egy forrásból
fakad, minden összetartozik és az összetartozók között is vannak
olyanok, amelyek szorosabb viszonyban, bensőbb kapcsolatban
vannak egymással. Ez a viszony mint egymás iránt való eleven
szimpátia él bennük. Az értelem csodálkozik azon, hogy a hymenoptera mily ügyesen rátalál a maga hernyójára és mily sebészi
pontossággal teszi azt érzéketlenné. S ha e tapasztalatát el akarja
beszélni, olyan szavakkal él, mintha a hymenoptera ismerné a
hernyót és tényleg értene a sebészethez is. Pedig a hymenoptera
semmit nem tanult és az ő tudása a legigazibb docta insipientia,
bölcs esztelenség.
Vagy Bergsonnal ilyen szimbólumokkal is élhetne értelmünk.
Az ösztön oly tudás, amelyben a tárgyak veleszülettek. Más szóval: az ösztönös állat önmagában hordozza tudása tárgyát és
annak megismerését. Helyes. Csak az a kérdés, mily erő vezeti az
állatot ahhoz a tárgyhoz, amely veleszületett, amelynek szimpátiája benne él ?
Ezen kérdésre csak az a helyes felelet: az ösztön az élet
közvetlen működése. A szimpátia az élet legközvetlenebb kinyilatkoztatása. Ha az ösztönös lény hirtelen öntudatra ébredne és
megértené azt, amit az élet benne véghezvisz, akkor a természet
titkait egy szempillantással átlátná és lefátyolozná.
De ha az ösztön az élet eleven tevékenysége és nem az
értelmes öntudaté, nem nyilvánvaló-e akkor, hogy a mi öntudatunkból fakadó megismerésünkön és cselekvéseinken kívül más
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célszerű és észszerű működések is vannak? Másrészt, mivel az
ösztönös élet útjai a mi lelki életünkbe is beleszövődnek, nem
világos-e, hogy lelki világunk nemcsak az okoskodó értelem levezetéseiből és kikövetkeztetéseiből épül fel, hanem azokból az
alig kinyomozható ösztönös villanásokból is, amelyek a lélek
életének közvetlenségéből fakadnak? Sőt nem mondhatom-e,
hogy lelki életünk hajlamai, fogékonyságai ép azokból a tört
utakból erednek, amelyeket az ösztönösség lelkünkben vájt?
Még tovább szőhetem kérdéseimet. Minden bogár vagy
állat ösztöne feltétlenül bizonyítja, hogy a tér és az idő bizonyos
pontján valami neki megfelelő, hozzáillő, vele viszonyban lévő
dolog létezik. Nem kell-e ugyanezt mondanom az ember ösztönös hajlamairól is? Nem kell-e ezt állítanom akkor is, ha az
élet belőle oly ösztönöket szőtt ki, amelyek a természet keretei
fölé szöknek? Hiszen, ha az életet magát érzem, akkor is a
jelenségek fölé kerekedem. Avagy nem több-e az élet maga, mint
minden magzata? S ha az életet a maga teljében akarom (mert
akarnom kell a bennem levő vágyak erejénél fogva), akkor nem
emelkedtem-e már minden idő, tér és érzékiség fölé?
Ez a bölcsesség az okfejtő ész számara talán nehéz, mert
túlesik az értelem határain (legalább sokan így gondolják), de
vájjon túlesik az élet és a lélek határain? Hiszen az ösztön
bölcsessége is talány az értelem számára; de napnál is világosabb az élet számára. Természetünknek természetfeletti impulzusai is homályosak az okfejtések előtt, de természetes életnyilvánulások ezek is az élet és a lélek előtt. Hiába, az élet legmagasabb lendületeit csak az élettel magával mérhetjük meg. Ez az
élet pedig egyúttal lélek s azért az élet legmagasabb csúcsai
egyedül a lélek nagy vágyaiban, unszolásaiban tükröződhetnek.
Ám ezek a vágyak túllépik az érzékiség kereteit és érzékfeletti valóságok felé szárnyalnak. Mi következik ebből ? Ha minden ösztön bizonyítja, hogy a tér és az idő bizonyos pontján
valami neki megfelelő, vele viszonyban lévő létezik, akkor az
érzékfelettieket kereső ösztönök is az érzékfeletti világ létezésének hírmondói.
íme, természetünk alappillérei, az érzékek és az ösztönök is
úgy a fizikai, mint metafizikai világban, a lényegek, az ősokok,
az érzékfelettiek észlelői és hírnökei.
3. És mire tanít az értelem működése? Megerősíti-e az
érzékek és az ösztönök észlelődéseit? Megerősíti, de más szem-
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pontból. Érzékek, ösztönök egyrészről, az értelem pedig másrészről kölcsönösen kiegészítik egymást. Míg az előbbiek mintegy
önmagukban hordozzák azokat a tárgyakat, amelyek körében
sürögnek-forognak, mint az alvajáró, aki számtalan tárgy
közül a neki valókat pontosan, de gépiesen kiválasztja: addig az
értelem szinte korlátlanul és szabadon tevékenykedik. Az értelem
keresi a maga tárgyait, érdeklődése mindenre kiterjed. Az értelem sem egészen üres lap ; neki is vannak kincsei, de ami az értelemben van, az mind csak fogékonyság, fejlődésre váró szellemi
erő, amely a tárgyi világgal való érintkezés közben ölt alakot
és válik igazán fogantyúvá. Az ösztönök a tárgyakat formaliter
készen kapják és azért nem kell tanulniok; az értelem azonban
virtualiter hordoz magában mindent, azért sokat kell tanulnia és
belülről kell kifejlődnie.
Azt mondom: az értelem virtualiter hordoz magában mindent. Ez alatt többfélét értek.
a) Az élet az értelmet úgy szerelte fel, hogy benne a természet
észszerűsége, törvényszerűsége, belső szerkezete öntudatra és világos látásra ébredhessen. Az emberben az élet kincsei ezért szellemi alakot ölthetnek.
b) Az értelem berendezése, más szóval az értelem kategóriái, formái, mint működésének hajtóerői, a természet célszerű
berendezésének, teremtő szándékainak, működésének szellemi
ellenképei. Ami a természet életében világot mozgató tett, az a
lélekben törvény; ami ott már alkotás, emitt eszme; ami ott
anyagias, emitt szellemi.
c) Az értelem tehát a természet tükre. A természet a lélek
tükrében ismeri meg saját törvényszerűségeit. Mi kozmometerek
vagyunk ! A természet és a lélek egymás számára nem idegenek ;
egy forrásból fakad mindakettő, az élet forrásából, amely az
értelemben erők alakjában hagyta vissza saját képmását, a természetben pedig képességeit művek alakjában valósította meg.
Amint az életben virtualiter és implicite mindaz benn volt és benn
van, amit az idő folyamán teremtett és teremt, ép úgy az értelemben is virtualiter és implicite mindaz benn van, amit a teremtett dolgokból csak megérteni és szellemileg mintegy újrateremteni képes.
d) Az értelem és a természet, a gondolkodás és a lét összehangzanak és keresik egymást. Az értelem mindenné válni igyekszik, mikor mindent megismerni törekszik (Intellectus vult fieri
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omnia); viszont a természet szereti, ha szellemi kifejezést nyerhet. (Materia appétit formas.)
4. Nyilvánvaló tehát, hogy az értelemnek is sajátos berendezése van. Az értelem és az ösztönök természetrajza különböznek egymástól, \mert céljaik is mások. Az ösztönöknek nincs
szükségük öntudatra ; az értelemnek ellenben lényege az öntudat.
Az ösztön köre szűk, az értelem köre szinte korlátlan. Az ösztön
tárgyait készen kapja; az értelemnek, hogy hivatását betölthesse, keresnie kell azokat és dolgoznia kell értük. Az ösztön
(az állati ösztön) a tárgyi világ körében mozog; az értelem
messze maga mögött hagyja az érzékeink alá eső világot.
Miképen működik már most az értelem? Gondolkodik. Ez
a szó egy sereg benső cselekvésnek és élménynek általános kifejezője. Mert nehéz azt megmondani, mit tesz gondolkodni ?
Nehéz a lélek láthatatlan erőkifejtéseit, fogásait, tárgyhozsimuló
és megértő tetteit, tolvajkulcsait, melyekkel a dolgok titkaiba behatolni igyekszik, szemléletesen kifejezni. A lélek elemez és
összetesz; megkülönböztet és összekapcsol. Ezek a legelemibb
lelki tettek és mégis gazdag kincseket szerzők. Mikor elemez a
részek mögül, még ha élő és eleven részek is azok, kihámozza
a vonalakat, amelyek a dolgok belső felépítését meghatározzák. Mikor pedig összetesz, tetszés szerint válaszja ki a formát,
amelybe az anyagot önti. De aki a dolgok belső felépítését kieszeli, nem lépi-e túl az érzékek hordozó erejét? És aki a formákat maga határozza meg, nem teremti-e a tárgyakat, amire az
érzékek szintén nem képesek?
Mennél jobban vizsgáljuk az értelem természetét, annál
nyilvánvalóbb, hogy az értelem inkább teremtésre, mint megismerésre született. Az értelem hivatása az élet teremtő működésének folytatása. Az ember feladata a természetben, hogy a természet birodalma fölé a szellem királyságát felépítse. Amint
pedig az épület felépítéséhez anyagra, épúgy a szellem királyságának kiépítéséhez a természet megismerésére van szükség. Nagy
kérdés azonban, hogy e célból mindent kell-e tudnunk és tudhatunk-e tényleg mindent? Hiszen érzékeink is korlátoltak. Elménknek határait is folyton érezzük. Úgy látszik tehát, hogy a mindenségből mi is csak annyit tudhatunk, amennyi szükséges, hog
a természetünkbe ojtott lehetőségeket és célokat megvalósítsuk.
De mivel e célok szellemiek, azért érzékfelettiek is.
Viszont, ha királyságunk szellemi, nem lépcső-e akkor a
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magasabb szellemi lét felé? És ha lépcső, nem út-e az emberfeletti valóságok felé?
Előttem mindig nagy misztérium volt, miért vágyódott és
vágyódik az ember minden időkben a természetfelettiekkez?
A felületes magyarázó ilyen választ ad: a félelem csalta ki belőlünk az égiek hitét; vagy: a csodálkozás adta szánkba Isten
nevét; vagy: a függés érzése vezetett el a Mindenhatóhoz. Nem
látják ezek a problémát! Csak azt ismerhetjük meg explicite,
ami implicite bennünk van. Miért nem fél, csodálkozik és érez
így az állat? Mert benne ezekből az érzékfeletti valóságokból
semmi sincsen meg implicite. Benne más van meg implicite.
Pld. a póstagalambban az űrben való tájékozódás; a halban a
mélységek súlya iránt való érzékenység. Az emberben a lényegek és a Végtelenség iránt való tájékozódás van meg implicite.
Az ember tényleg kutatott az ősokok és érdeklődött is mindig
Isten iránt. Mielőtt Őt még értelmével megragadta, máris hitt
benne. A vallásos szertartások oly régiek, mint a legrégibb embercsontok. A túlvilágba, a lélek halhatatlanságába vetett hit az ősember temetkezéséből és egyéb emlékeiből elénk ragyog. Világos
tehát, hogy az ember megjelenése óta mindig metafizikai, érzékfeletti
módon eszmélődő lény. Értelme a végesség, a mulandóság mögött megsejtette az ősi elveket, a gyengeség mögött megérezte
az ősi Erőt, az örök és a hatalmas lényt. De minderre csak azért
volt képes, mert a végtelennek, az öröknek, a mindenekfelettinek
szikrája benne is élt. Simile simili cognoscitur; aki mit megismer,
ahhoz hasonló. Az ember mindig megismerte Istent, tehát hozzá
mindig hasonló volt. És ez a hasonlóság legalább is abban áll,
hogy van érzékünk Isten iránt. A Szentírás ezt így fejezi ki :
dedit nobis sensum, ut cognoscamus Deum. Adott nekünk fogékonyságot, hogy Istent megismerjük.
A természettudós talán ezt a gondolatot nem fogadja el.
Nem baj! Kifejezhetjük ezt az ő nyelvén is, az ő jelképeivel és
mondhatjuk: az Élet az ember lelkében érzékfeletti útra tért. Az
Élet az ember értelmét úgy alkotta, hogy egyrészt a dolgok
tervrajzát és eszméjét kutassa (ilyenek a fogalmaink) ; másrészt a
lét legfőbb céljaira irányítja figyelmét (innen erednek metafizikáink). Mindakettő azonban érzékfeletti működés.
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V.
Csak az a kérdés, van-e értékük ezeknek a metafizikai látásoknak ! Vannak ugyanis, akik úgy a fogalmak, mint a természetfeletti gondolatok tárgyiasságát és benső értékét tagadják és azokat mint a képzelet gyermekét tekintik. Ezzel az állásponttal
szemben visszatérhetünk a mi kiindulási pontunkra, a mi szilárd
talajunkra és kérdezhetjük : mi lehetett az Elet célja velünk, amikor érzékfeletti képességekkel és gondolaterőkkel ruházott fel
bennünket?
Tagadhatatlan, hogy az Élet lélek s amennyi az élet, annyi
a lélek. Az Élet ősforrásaiból azonban a lelkesség erei kezdetben csak lassan szivárognak, később már csörgedeznek, végül
hullámzanak. Növény, állat, ember az Élet lelkességének kiáradásai. A természet története tanúsítja, hogy az élet és a lélek
lassan fakadtak ki, lassan gyökeresedtek meg és mégis az Élet
létrehozta a lényeglátó, az Istent epedő embert. Amit teremtünk,
az a mi célunk. Amit az Élet létrehozott, az után vágyódott isAmi után pedig vágyódott, abban magát ki is fejezte. Az Élet
kereste a maga lehetőleg teljes és tökéletes kifejezéseit. Az az
Élet tehát, amely a végtelen felé való vágyat műveiben beojtotta, maga nem végtelen-e? Az az élet, amely a természet
lényegei, őselemei, anyái, eszméi (így fejezték ki magukat a
költőbölcselők) keresésére serkenti az embert, nem maga-e az
eszmék, lényegek, rúgók stb. forrása-e?
Az Élet tehát nyilván arra törekedett, hogy kincseit a tér és
idő kereteibe beillessze, azokat érzéki alakba öltöztesse, megtestesítse. És amint a természet minden órában megújhodik fáradhatatlan vajúdásának misztériumában, épúgy az ember is szakadatlan tovább teremti magát nyugtalan szellemi erőinek kutatásai
és akaratának kiolthatatlan vágyai révén.
Az Élet tehát belülről oktat ki bennünket, vannak-e lényeget kereső és a Végtelenség felé törekvő lelkünk megismeréseinek és elgondolásainak tárgyias értékük? Ez a belső világosság fényt vet arra, hogy az Élet pecsételt meg bennünket;
az Élet nyomta a maga képét lelkünkre; az Élet ojtotta belénk
az érzékfeletti dolgok iránt való fogékonyságokat, tehát ezek
biztosan kalauzolnak el bennünket az érzékfelettiek körében, Az
érzékek, ösztönök, az értelem mindannyian az Élet mélységeiből
kigördülő szárnyas kerekek, amelyek a közvetlenül adottak, a
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jelenségek fölé és mögé röppennek, hogy ne csak a jelenségeket ismerjük meg, hanem a megjelenő formákat is; ne csak az
okozatokat lássuk, hanem létbontó okokat és ősi elveket is.
De amit mi érzéknek, ösztönnek, értelemnek nevezünk, az
még mind nem meríti ki sem az Élet, sem a mi lelkünk mélységét, gazdagságát, mozgalmas életét. A lélek bensőbb, harmatosabb kapcsolatban van az Élet forrásával és eleven teremtő gazdagságával, mintsem gondolnók. Elevenebb, közvetlenebb érintkezése van mindazzal, ami mint gondolat, vágy, remény, szendergő élet, vagy fakadó rügy a lét tartályában láthatatlanul és
mégis erővel teljesen él és létbeszökni vágyik. Az okoskodó
ész csak azzal foglalkozik, ami orra előtt van. Az ösztön fogékonyság az ész előtt még ismeretlen valóságok iránt. A finom
érzék pedig a lélek életében számtalan félhomályos, bizonytalan,
elemezhetetlen és kifejezhetetlen eszmét, gondolatszikrát, érzelmet
sejtést, reményt közelít meg, amelyek titokzatosan felbuggyannak,
szelid fénnyel kigyúlnak és ismét kialusznak; nyugtalankodnak
és ismét elpihennek. Bennünk és nélkülünk fakadnak ; közvetlenül
kiserkennek ; mint a kovából a szikra kipattannak. Hogyan ? Miért ?
Az Élet lendületében ! Az Élet forrásával való eleven érintkezésben.
Vannak tehetséges lelkek, akik ezekre neszelnek! Ezeket
ragadják meg. Az írók, művészek intuícióiban ezek villannak
meg. Mások lelkében is ezeket nyomozzák, mert ^bennük lövel,
izzik, forr az élet lendülete, legszűziesebb pírja és harmatos Ígérete. Ez a látás más, mint az okoskodva látás. Ez a lélek bensejéből eredő látás, a lélek titokzatos szekrényének hirtelen felpattanása és lezárása. Ezekben ragyog igazán a lélek misztikus,
rejtett élete.
Most már új látószögből szemlélhetjük a világot és önmagunkat. Most már úgy nézhetem a külső és belső világot, mint
egyetlenegy életfolyamnak történetét. Ez az Élet fokonként fejezi
ki magát. Megdelejezi az anyagot és kristályokat vés ki belőlük.
Ellágyítja és életet ojt belé. Szervezi és művészi ösztönökkel
ékesíti fel. Értelmet sugároz beléje és öntudatra ébreszti. Nem
szakad el tőle, hanem szerető ölében tartja és oly látásokra nyitja
szemét, amelyekben magának az Életnek célját, vágyát ismeri fel
ezekben a célokban, vágyakban egyúttal ráeszmél saját hivatására, boldogságára. Már nem az értelem fátyolán keresztül látunk,
hanem az Élettől átizzított, az élet leheletétől ihletett lelkünk
kitágult és szabad pillantásra élesített szemein keresztül.
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A nagy bölcselők rendszereiben is ily látások szikráznak.
Csak az az igazi bölcselő, aki így lát, közvetlenül, az Élet teremtő
erejétől megvillanyozva. Ők a titkok megszólaltatói ; az Élet
nyelve; a lét céljainak tolmácsa. Anaxagoras, Herakleitos, Parmenides, Plato, Aristoteles, sz. Ágoston, Johannes Scotis Erigena,
Duns Scotus, Spinoza, Böhme Jakab, Descartes, Schelling, Gustav
T. Fechner, Boutroux, Bergson, W. James mindannyian a lélek
az Élet titkainak, eleven gazdagságának megszólaltatói, más, más
oldalról való megragadói. Ők a belülről látók; az érzékfelettiek
szemlélői ; az érzékfeletti vajóságok és megismerések harsonásai.
VI.
Egy kérdéssel még adós vagyok. Mit értek voltakép Élet
alatt? Nem szeretnék senkit tévedésbe ejteni, azért nyíltan megmondom, hogy az Élet maga Isten. Ő a forrása minden életnek.
Dans omnibus esse, virtutem et operationem.i Amit a természettudós életnek nevez, azt a vallásos lélek Istennek szólít meg.
Quoniam apud Te est fons vitae, mondja a zsoltáros. (35. zs.)
Istenből fakad minden élet és az élet minden szépsége és minősége. Az ő fénye, teremtő eszméi lebegnek minden létezőben,
anyagban állatban egyaránt. Az ő képe ragyog a mi lelkünk
arcvonásaibarf is, hiszen Signatum est super nos lumen vultus
eius (4. zs.), arcának ragyogásával vagyunk megjelölve. Fogékonyságaink is Tőle származnak, hogy azok is Hozzá vezessenek.
In lumine eius videbimus lumen. (35. zs.) Az Élet az ő végtelen
túlbőségében életét adja mindénnek. így vagyunk az isteni természet részesei, vetületei.
Ha tehát Isten szellemének vetületei vagyunk, nem remélhetjük-e, hogy mint vetületek elég erővel, képességgel birunk az
érzékfelettiek megismerésére ?
Az Élet eleven tanulmányozása és a vallásos lélek tanúságai
egyaránt az érzékek fölé emelnek.
Dr. Trikál József.
1

S. Thorn I. qu. 8. a. 2.

IFJÚSÁGUNK

JÖVŐJE.

!G sajog lelkünk a fájdalomtól, melyet nemzetünk ifjúságának pusztulása felidézett, de fájdalmunkat enyhíti a jobb
jövőbe vetett remény. A jövő az ifjúság kezébe van letéve.
Érdeklődésünknek egész melegével fordulunk feléjük s aggódva
kérdjük: minő lesz a jövendő ifjúság?
Egyike ez azon kérdéseknek és problémáknak, melyek az
állam és társadalom benső fejlődését legjobban érintik, mert a
nemzeti élet kifejezője végre is az egyén a maga benső világával, világnézeteivel.
Ez a világnézet, melyet az ifjúság az iskolából s a szülei
házból magával hozott. A keresztény világnézet, mely egy évtizednél tovább kiállta a próbát. Ifjúságunk az egyház kebelén
szívta magába a hazafiúi hűséget és minden nemzeti élet alapjait: a tiszta erkölcsiséget.
Mivel azonban a nevelés iránya a világnézettől függ, az
egyházzal és kereszténységgel ellentétes világnézet a maga számára követeli a gyermeket. Még élénken emlékezünk a Szabad
Tanítók Egyesületének mozgalmaira, Bihari Mór és 44 társának
beadványára, melyben az iskolák államosítását követelik «nemzeti, állami és kulturális szempontból». S a Világ örömmel látja,
hogy «új tanítói tipus van kialakulóban, melyet többé a valláserkölcsös pandururalom eszközeivel nem fognak megfékezni».
, Ez a mozgalom, mely a háború alatt a kedélyek érdeklődésére nem számíthatott, most új tápot kapott.
A forradalom az ifjúság számára is édes gyümölcsöket termett. Az új demokratikus Magyarországnak ifjúsága ezentúl majd
a «béke» iskolájában fog felnevelkedni s nem az egyház kebelén,
mely a reakció, a sötét butaság, a rabszolgák anyja volt! így
mondja a magyar tanítóság hivatalos lapja: a Néptanítók Lapja.1
1

1918. 4. 8. sz.
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Megvirradt ! Mária országának papjai öldöstették az én ősmagyar
vallásom táltosait. A kereszténység csak vallásháborúkat produkált s a vérből kisarjadzó egyházi vagy művészi kulturát produkált ;
a kereszténység a világ összes népeinek testi felszabadulását nem
hozta meg. Ezt megcsinálja majd a nemzetközi szocializmus. Az
iskolák nem lesznek rabszolga lelkek idomítására szolgáló lélekcsonkító intézmények, ahol isteni parancsokra és történelmi hazugságokra hivatkozva, örök lemondásra hangolják a fejlődő ifjú lelkeket.» A szocialista tanítók nagygyűlése 1918. december 2-án határozatilag kimondja, hogy a felekezetiségnek végleg ki kell vonulnia
az iskola szent hajlékaiból (viharos éljenzés és taps). Meg kell
szabadítani a gyermeket és szülőt attól à lelkiismereti kényszertől, melyet a vallás-erkölcsös nevelés béklyói raktak reájuk s az
emberi szolidaritás és tiszta felebaráti szeretetre való nevelés
útjából ki kell venni a felekezeti elkülönülést, hogy a tanulósereg érzelmi világa egységes legyen ? A vallás magánügy, melynek a társadalmi élethez semmi köze; ott, ahol a gyermeket a
társadalom a haza dolgozó szolgáivá akarják kiképezni, teljesen
közömbös, hogy kinek milyen fogalma van Istenről s a vallásról.
A vallás húzódjék meg szépen a szív elrejtett zugában, a templom szép fala között és szisszenni ne merjen, mert a vallás «nem
e világból való». E világ a tudomány, a technika, az ipar, a jólét,
az élvezetek, a földi ember világa, mit keres itt az elavult, régi
ember, a keresztény vallás, a krisztusi erkölcs!
Tegyük tárgyilagos vizsgálódás tárgyává a felvilágosultság
és több élet jegyében vörös zászlót bontó új pedagógiának értékét, szellemi kihatásait.
!. A laikus i s k o l a n e v e l é s i rendszere.
Háromféle iskolatípust mutat fel a történelem: az egyház
fennhatósága alatt álló hitvallásos iskolát; az állam fennhatósága
alatt álló állami iskolát, melyben az egyház csak a vallástanítás
felett gyakorol befolyást s az egyháztól teljesen független laikus
iskolát, amint azt pl. Franciaországban megtestesítve látjuk.
Az egyháztól elkülönült, vele ellenséges törekvésű laikus
nevelési rendszernek kiinduló pontja homlokegyenest ellenkezik
a keresztény vallással. A hivő világnézettel szemben úgy jelle2
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mezhetjük : ez a hitetlenség pedagógiája, mely a keresztény kultúrával szembe helyezi a természettudományok világnézetét s az
ifjúságot kizárólag e szellemben óhajtja nevelni.
Ez új világnézetet így jellemzi a monista apostol, HeckelA régi dualista világnézet mithikus és emberszabású dogmáival
romba fog dűlni, de a romokon emelkedik győzelmesen a magasba a monizmus fényes napja, mely a természet csodás templomát bearanyozza. Az igazság, szépség, jóság kultuszában, mely
az új vallás lényege, bő kárpótlást nyerünk az elvesztett régi eszmék: Isten, lélek, szabadság, halhatatlanság helyébe (Welträtsel,
Volksausgabe, 151. o.). A monista világnézeté a jövő — írja
Drews Arthur — s kétségtelen, hogy a jövő vallásának és tudományának épületén az ő győzelmes zászlaja fog lengedezni. (Der
Monismus I. 46. o.)
A monizmus tehát éles ellentétben áll a keresztény életfelfogással. A keresztény kulturideállal szembehelyezi a természettudományos ideált, a merőben emberit s a jövő emberét
ebben a szellemben akarja nevelni.
Wilhelm Oswald, a közismert monista apostol (Die Förderung des Tages 1911.) az erkölcsi nevelés célját a tudásba helyezi. Tudomány alatt csupán a tapasztalatot, vagyis a természettudományt érti s így a nevelés célja: a természettudományos
műveltség, részesedés ama kulturjavakban, amelyeket a technika
és tapasztalat nyújt. A vallás tehát, mint természettfeletti kulturtényező a nevelés tárgyát nem képezheti. Csak a természettudomány nyújt boldogságot, csak az halad az élettel, a vallás visszamarad, annál inkább, minél fejlettebb a kultura. Az erkölcsös
cselekvés alapja nem a vallásos hit, az örök, a jövő jutalom és
büntetés, hanem a szociális emberbaráti érzés.
Ezt a paedagogiai gondolatot tovább fejti Wynekens «Schule
und Jugendkultur» c. művében. (1914.) Kell vallásos nevelés,
mondja ő is. De mit ért ő vallás alatt? Aktivitást, öntudatos
kultur-munkát. A keresztény vallástanításnak az iskolai neveléshez köze nincs. «A vallástanítás nem lehet a nép positiv vallásának a tanítása.» (165. o.) «A nevelésnek nem szabad positiv vallási gondolatokat és érzéseket keltenie, azt a gyermeknek önmagának kell megtalálnia. A valláserkölcsi nevelésnek a követelményei: 1. vallástan helyett vallástörténet, a vallásfejlődés története
adandó elő, 2. az összes vallások közös elemei tanítandók, 3. az
alsóbb osztályokban a vallástanítás egészen mellőzendő.» (170. o.)
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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A gyermeknevelés intézője nem a szülő, mert a házi nevelés
individualisztikus; nem az állam, mert annak szelleme egoisztikus; nem az egyház, mert az nem szószólója az igazságnak,
hanem a független szabad iskola, mely megbízatását a kulturától
kapta». (56. o.)1
A monista világnézet nevelési elveit körvonalazza Mausenbrecher Miksa a magdeburgi Monistentag-on 1912. tartott előadásain. (Magdeburger Monistentag. München, 1913. 90. o.) Főbb
elvei a következők:
a) A monista cselekedeteit nem szabályozhatja valamely
természetfeletti törvény: egyedül a természet, mert csak ez a
létező.
b) A jövő nemzedék nevelésének főelve tehát abban fog
állani, hogy egyéniségének erejét tisztán a tapasztalat és a természet útmutatásai szerint fejlesszük.
c) A nevelés erkölcsi motívumai gyanánt a faj eszméje szerepeljen, mert minden ethikai és eszthétikai érzelem a közös
összetartozás eszméjéből ered.
d) Az akarat nevelésének az eszköze a fejlődés törvényeinek a szemlélete s azon eszmék elmélyítése, melyeket az általános kultura megkíván. Ezen eszmék legtöbbje a faj, melynek az
egyed része s mely ösztönszerűleg érvényre törekszik.
Ezen általános nevelési elvek termékeny talajra találtak
Franciaországban. Flaubert regényének «Madame Bovary»-nak
hőse M. Homais az utóbbi évtizedek közkedvelt alakja. Homais
Voltair-ért lelkesedik. Megveti a történelmet s minden rajta felépülő szervezetet, csak a fejlődésért és a szabadságért lelkesedik.
S érti alatta a technika, az ipar, kereskedelem fejlődését. Homais
ellensége az egyháznak, a klerikalizmusnak, a vallásnak ; lelkesedik a forradalom eszméiért, Gambettáért, Zoláért, Beauquierért,
mosolyog azokon, akik még hisznek természetfölötti igazságokban.
A monista bölcselet erkölcstana: tudományos erkölcs, iskolája: a szabad iskola. Franciaországban 1882-ben kiutasítják a
vallás-erkölcsi tanítást az iskolából, 1886-tól csak polgári tanítókat alkalmaznak. A vallástanítást az általános felekezetnélküli
erkölcstan pótolja, melynek tárgya az ember- és hazaszeretet.
Bourdeau «Manuel destruction moral et civique»-jében így
1
Klimke : «Die Erziehungsprobleme im Lichte der monistischen Weltanschauung». L. Pharus. 1917. 4. Heft, 269. o.
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körvonalazza az erkölcsiség alapelveit: 1. az emberek két csoportját kell szeretnünk a) jótevőinket és b) honfitársainkat. 2. Azokat is szeretni kell, kik nem franciák, kivételt képeznek azok,
akik a franciák ellenségei s Elszász-Lotharingiát elvették. 3. Vissza
kell szerezni testvéreink elrabolt földjét. 4. Ne légy bosszúálló,
mert az nem méltó a franciához. Paul Bert és Jules Ferry francia
kultuszminiszterek szerint a vallás nélküli erkölcstan tanítását
nem természetfeletti indokokra, hanem az emberi kötelességérzetre kell alapítani. Az erkölcsi törvény alapja a «devoir», a kötelesség. A nagyszámban megjelent ily irányú erkölcstanok közül
a Monteuil által készített «Manuel de l'instruction Iaique»-ban
ezeket olvashatjuk: Mi az Isten (qu'est ce que Dieu)? Felelet:
Erről semmit sem tudunk (on n'en sait rien). A következő oldalon Krisztus arcképe van. Közönséges, csúnya zsidóábrázat, piszkos kaftán a vállán. Vele szemben egy gyönyörű, erőteljes, fényes
emberarc látható meztelenül gőzgépek, rotációs gépek, léghajók
és telegráf közepett e felirattal : a dicsőséges ember (l'homme
dans sa gloire).
A radikális nevelési irány célja határozott. «Mivel a tanítás
a vallás ürügye alatt — írja Fulpius 1 — főként azt eredményezi,
hogy megtömi az embereket előítéletekkel, melyek butítanak, ha
ragaszkodunk hozzájuk és szenvedést okoznak, ha megválunk
tőlük, mivel az örökös pokollal fenyegetőzés és csalóka álmok
által elbolondítja, leigázza a lelkeket s elfelejteti velük saját földi
érdekeiket : egyszer s mindenkorra végeznünk kell a legendákkal.
Elő kell tehát adni a gyermeknek, hogy a félelem forrásából
fakadva, hogyan fejlődtek és alakultak át a vallások, mint emberi
alkotások századokon át, hogy egy napon elenyésszenek a positiv
tudományok világossága előtt». Fulpius vezetése alatt a genfi
szabadgondolkodók társasága social-ethikai kurzust alapított, hová
a gyermekek hetenként egyszer eljárnak. «Istenről — írja Fulpius —
a lehető legkevesebbet beszélünk, de előadjuk azoknak a szerzőknek különböző véleményeit, kik megmagyarázni próbálják,
hogyan született meg isten ismeretlen eszméje a primitiv népeknél. Nem vallásos, erkölcsös, hanem a közvetlen megfigyelésen
alapuló észszerű tanítás kell az ifjúságnak». (U. o. 223.)
Ennek az erkölcsi nevelésnek szellemét jellemzi egy dal,
1

«Cours de morale social» előszavában. L. Thomas «Nevelés a családban». (Világkönyvtár 222. o.) — Eberle «Schönere Zukunft. 1916. (Pustet, Regensburg) 169. o.
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melyet a genfi nyilvános park fasoraiban énekelt néhány leányka.
Első versszaka így szól:
De la libre pensée
Nous sommes les enfents
Jeunesse e'mancipée
Avançons triomphants
Pour devenir melleurs
Pour devenir plus sages
Que chacun s'encourage
Et repousse l'erreur.

Az erkölcsi cselekedet, a jog és kötelesség, az erény és
bűn, a szeretet, lemondás és a többi erények nem foglalhatók
erkölcsi törvényekbe, a positiv erkölcs helyébe az utilitarius
erkölcs lép, melynek legfőbb szabálya az egyéni és szociális boldogság s karaktere a jólét. Az erkölcs fogalma a szociális kötelesség fogalmával egyértelmű. Tehát oly általános erkölcstanra
van szükség, mely a világnézeti kérdéseket kikapcsolja, melyet
minden ember elfogad. Ezt az erkölcsi semlegességet, melyet a
monizmus hirdet, s melyet a francia iskolákban kötelezően előír
a «Programme officiel, (1882) Fer/y francia kultuszminiszter így
okolta meg a francia kamarában: «Az erkölcstanítás és erkölcs
fogalmát az üdv 1881-ik esztendejében (hangos nevetés a jobboldalon) a francia parlamentben nem keli megokolni. Azt akarják
uraim, hogy az erkölcsöt törvénybe foglaljuk s pántlikákkal felcicomázzuk? Engedjék kimondanom: Az erkölcs, az igazi, az
örök erkölcs közelebbről meg nem határozható. Az erkölcs valami nagyobb, mintsem hogy szabályok közé volna szorítható.
Az erkölcs: a kötelesség erkölcse, mely mélyen az emberiség
lelkébe honol. Parieu úr megmondotta: van evolúciós, utilitárius,
pozitivista és független morál. De valamennyi, bárhogyan nevezzük is, lényegében egy és ugyanaz. Herbert Spencer utilitarista
morálja, mely az érdekből indul ki, ugyanarra az eredményre jut,
mint Kant és Jules Simon. Megegyeznek abban, hogy a gyermekeknek erkölcsi szabályokat és nem theoriákat kell nyújtani».
(L. Foerster «Jugendlehre» 195 o.)
E tekintetben Eugen Wolfdorf szemléltető oktatást nyújt
arról, hogyan kell a gyermek lelkét felvilágosítani és idejekorán
megszabadítani a babonától. Monista neveléstanjában írja:
«Kisleányom azt kérdezte tőlem, miért megy ő haza az
iskolából akkor, ha tanulótársainak vallástan órája van. Azt felel-

IFJÚSÁGUNK

JÖVŐJE

101

tem : mert felekezetnélküliek vagyunk s reggeli imájáról kezdtem
beszélni. Azt mondod leányom : «Miatyánk». Ki ez az atya? Gyermekem nem tudta. Erre én folytattam: Úgy-e ismered a tanító
urat, az igazgató urat, a mérnök urat, ki a szomszédban lakik,
atyádat is ismered. Ezeket az urakat és ezt a földi atyát ismered,
látod, de a «Miatyánk» atyját nem láttad, nem is ismeredS mivel sohasem láttad, nem is hiszünk benne. Ezért vagyunk v
hitetlenek».
«Karácsonykor vársz valakit, aki ajándékot hoz, ugye ? Igen.
Jézus volt-e nálad ? Jézustól, vagy szüléidtől kaptad-e az ajándékot ? Szüleimtől — feleli a gyermek. A paedagogus atya pedig
tovább folytatta. Amint Jézustól várjuk az ajándékot, jóllehet nem
ő adja, úgy Istenről szoktak az emberek beszélni, jóllehet őt senkisem látta, mert Isten nincs!»
Költészete is van az új nevelési iránynak. A berlini dr. Bruno
Wille «Lehrbuch für den Jugend Unterricht freier Gemeinden» címen
három könyvet írt. (1.3 1907, II.» 1893, III.2 1905.) Az ifjúság a
Miatyánk helyett ezentúl így imádkozzék:
Kein Gott hat uns emporgehoben,
Den Christ säugt jeder Mutterschoss,
Es kommt der Segen nicht von oben,
Das Heil wächst in der Erde gross,
Der blinde Glaube bringt kein H e i l . . .

2. A laikus m o r á l p a e d a g ó g i a bírálata.
A) A monista nevelési rendszernek szelleme és alapgondolata homlokegyenest ellenkezik a neveléstannak és lélektannak alapelveivel.
Főbűne az, hogy az ifjúság lelkivilágát, annak szükségleteit
félreismeri, idegen természetellenes nyelven szól hozzá. A gyermeklélek legsajátosabb vonása a bizalom, a hit. Metafizikai szelleme természetszerűleg tör elő s e villámlásban és dörgésben
Isten szavát hallja s minduntalan kérdi honnan? hová? Lelke
öntudatlanul Isten és az ő országa után vágyik. Halálos bűn
volna a gyermekeket ebből a^ világból mesterséges módon kiragadni s egy előtte ismeretlen, neki nem való rideg világba
állítani.
Azok a pszichológiai kísérletek, melyeket a gyermek vallási közömbösségének bizonyítására felhoznak, részben megbízhatatlanok, részben egyoldalúak.
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Egy kiéli tanító 500, 9—14 éves gyermektől azt kérdezte,
melyik a legkedvesebb tárgyuk? Csak 12-en vagyis 30/o említette a vallástant. A protestáns pásztor Felden kisérleti uton arra
az eredményre jutott, hogy 410 gyermek közül 370 oda nyilatkozott, hogy Isten nem létezik. 14 eldöntetlenül hagyta a kérdést !
íme — következteti — a vallásoktatás nem felel meg a
gyermek igényeinek; a monista elv igazolva van. Az ezt követő
vitába beleszólt Foerster, ki tudvalevőleg régebben szintén e
radikális irány egyik főképviselője volt. «Ily feleletek — írja —
tudománytalanok, mert külső hatásoktól s belső zavaroktól nem
mentesek. Magam is szabad szellemű családban nevelkedtem s
tudom, hogy a családi élet mennyire befolyásolja a gyermek
lelkét. Minden valamire való pszihológus tudja, hogy a lélek
benső világa ily kérdésekkel ki nem kutatható. Vannak fiatal és
felnőtt istentagadók, kiknek egész benső világa Isten után kiált,
de kiket lelki zavarok, téves fölfogás, káros befolyás távol tart a
vallásosságtól. Nem ismerik önmagukat, mikor a vallás ellen foglalnak állást. Csak az élet keserű tapasztalata vezeti őket
Istenhez».
«Felden reakcionáriusnak nevez engem. De elfelejti, hogy a
vallástalan életet én is végig tapasztaltam s így az ő iskolájából
jövök. S azt állítom, hogy az isteni igazság előbb-utóbb kikel a
lélekből, mint Krisztus a sírboltból, s ha a vallástanítás mai módszere néha kenyér helyett követ nyújt —• a monista-pantheista
követeléssel kenyér helyett homokot szórnak a szemükbe. Csak
az embert, a múló lényt szemlélik! Alily távol áll ezen emberi
bölcseség a valóságtól, mily elégtelen ez a győzelmes, küzdelmes életalakításra. Én gyermekeimet csak a régi, kipróbált vallás
szellemében fogom nevelni! 1
Eger.
1
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Hochland : Der Gottesglaube und die Kinder. 1913/4.629.
(Folytatása következik.)

Gyula.

AZ ÉGI JELENET. ISTEN

MINDENHATÓSÁGA,

BÖLCSESSÉGE ÉS MÉLTÓSÁGA MADÁCHNÁL.
1. Az első szin az égben játszódik le. Mint bevezetés megindítja a cselekvényt és a világtörténet drámáját természetfeletti
kapcsolatba hozza. Az Úr épen befejezte a teremtést és az angyali
karok méltó dicséretét fogadja. Csak Lucifer, a tagadás szelleme nem
hódol meg, mivel az embert illetőleg hibásnak és céltalannak
találja az isteni művet. Ezen kritikára jogosultnak tartja magát,
mert meggyőződése szerint ő is örök, miként Isten. Miután az
Úr felszólítására is megtagadja a hódolatot, a mennyei lakók
köréből távoznia kell. Előbb azonban az őt megillető részt követeli a teremtésből, mert mint akadály és árnyék, mint halál és
kétkedés ő is jelen volt a teremtésnél a világosság, az élet és
remény oldalán. Kielégítésére Isten a paradicsomban egy kis
helyet ajándékoz neki, a tudás és halhatatlanság fájával. Ennek
birtokában, mint véli, tönkreteheti majd Isten teremtését.
Hasonló bekezdés, úgynevezett prologus van Jób könyvében
és Goethe Faustjában is, hol Isten és a gonosz lélek párbeszéd
alakjában határoznak az ember sorsáról. így alakilag e kettő
befolyással lehetett Madáchra.
Vizsgáljuk először a főszereplőket. Minő képet nyújt Madách
Istenről és tulajdonságairól ? Meg kell vallanunk, hogy az Isten
bemutatása fogyatékos, mi több, sértő. Már ezen sorok is méltatlanok Istenhez:
Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Évmilliókig eljár tengelyén,
Míg egy kerékfogát újítni kell.

Az eredeti sorokban a költő még a «hiszem», hogy évmilliókig eljár — kifejezést adta Isten szájába. 1 Arany János, kinek
a kéziratot bírálatra átadta, megjegyezte erre, hogy ezen hiszem
1

Beöthy Zsolt: A Magyar irodalom története 515. oldal — jegyzet.
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szócska furcsán hangzik. Istennek mesteremberi önelégültsége e
négy sorban is komikusan hangzik, i Minden valószínűség szerint
Aranynak megjegyzése indította Madáchot arra, hogy az angyalok dicsérő énekét a nevezett négy sor fölé helyezte. Ezen angyali ének Istent mint a világ mindenható Urát aposztrofálja, mert
Ő az erő, tudás és gyönyör egésze,
Részünk csak az árny, melyet ránk vetett.
S az Úr mindentől, mit lehelni enged,
Méltó adót szent zsámolyára vár.

Ha e karének gyengíti is a komikus hangot, teljesen mégsem képes megszüntetni. A továbbiakban Madách megelégedett
azzal, hogy a kifogásolt hiszem szócskát, mely Isten mindenttudását tette kétségessé, kihagyta, egészében pedig a négy sort megtartotta. így is csak mint egy gépezet áll előttünk a mindenség,
mintha Isten csupán valami perpetuum mobile-t kívánt volna létrehozni. Az angyali kar további dicsőítésében csak ezt a mechanikus
szempontot emeli ki. Igaz, hogy a csillagzatok csodálatos mozgása, a mérték és szám szerint való pontos beosztás Isten bölcsességét és mindenhatóságát dicsőítik, de a teremtés koronájáról, az emberről, kit az Úr saját képére és hasonlatosságára
teremtett, nagyon keveset említ az ének. Annál is inkább szembeszökő ez a hiány, mert így a mindenhatóság mellett az Isten
jósága és szeretete nem részesül méltánylásban.
2. Különösen figyelemreméltó azon rész, hol a három főangyal mutatja be hódolatát.
Gábor főangyal : Ki a végtelen űrt kimérted,
Anyagot alkotván beléje,
Mely a nagyságot s messzeséget
Egyetlen szódra hozta létre :
Hozsánna néked, Eszme !
Mihály főangyal : Ki örökké változandót
S a változatlant egyesíted,
Végetlent és időt alkotva,
Egyéneket és nemzedéket:
Hozsánna néked, Erő !
Ráfael főangyal : Ki boldogságot árjadoztatsz,
A tettet öntudatra hozva,
És bölcsességed részesévé
Egész világot felavatva :
Hozsánna néked, Jóság !
1

Beöthy Zsolt : A Magyar irodalom története u. o.
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Ezen három tulajdonság : bölcseség (értelem), erő (mindenhatóság) és jóság, már gyakran vita és tanulmány tárgyai voltak.
A háromságban akarják Madách istenfogalmát megtalálni. Már
az angyali kar szavai:
O az erő, tudás, gyönyör egésze,

majd Keppler intése famulusához:
Sokat kívánsz. Paránya a világnak,
Hogy lássad át a nagyszerű egészet ? (X. 2463.64.)
Uralmat kérsz, élvet kérsz és tudást.

és egyéb helyek mutatják, hogy Madách e felosztást előszeretettel használta. Szigorúan véve ezen három tulajdonság nem fejezi ki
az Isten lényegét, mert ennek gyökere még mélyebben, és pedig
a teljes függetlenségben (aseitas), a lényeg és lét azonosságában
van.i A kérdéses három tulajdonság 2 inkább az Istenség megnyilvánulását, kifelé való működését fejezi ki.
A főangyalok hódolatában sincs az ember kiemelve, az
ártatlan emberpár szépsége és boldogsága, mely istent különös
örömmel tölthette el, figyelembe se jön. Azt véljük, hogy egy
drámánál, mely kizárólag az emberrel foglalkozik, ; ez a körülmény legalább is szépséghiba.
3. Minden igyekvés ellenére az Isten mindenhatósága is
visszás szinben tűnik fel. Lucifer fellépése megrontja az isteni
méltóság magasztos képét. Néhány mellékes vonástól eltekintve,
a gonosz lélek mindig azon szándékkal jelenik meg, hogy az
embert megrontsa. Míg Jób könyvében a Sátán és Faustnál
Mefisto Istennek alárendelt szellemek, kik az Urat, természetesen
a maguk módja szerint kérik, hogy a jámbor Jóbot, illetve a
kiváló Faustot nekik próbára átadja, tehát Istennek fensőbbségét
elismerik, addig Madách Lucifere kihivő módon Istennek egyenrangú ellenlábasa gyanánt lép fel és parancsoló hangon követeli
1
St. Thomas Aqu. Summa Theol. I. I. qu. III. a. 2, 3, 4. etc. «Cum
Deus non sit ex materia et forma compositus, idem est, quod sua essentia et
natura» (concl. art. 3.) «Deus cum sit primum efficiens, ac actus purus, et ens
simpliciter primum, essentiam indistinctam ab esse habet (concl. 4. art.).
2
Kármán Mór Plátó ideáira gondol, majd Hurderre, mint Madách forrására, I. Kármán M., Az ember trag. XII., XIII. — Mások egyebütt keresnek
és vélnek találni érintkező pontokat, így Waldapfel a szabadkőmíves kátéban.
(«Melyek legyenek a mester tulajdonságai? Felelet: Bölcsesség, erő, szépség.»)
Phil. Közlöny 1901. évf. 176. o. Ezen feltevés legalább is kétséges és itt figyelmen kívül hagyható.
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részét. Belőle a kevélység, az isteni uralom ellen való engesztelhetetlen gyűlölet beszél.
Sátán és Mefisztónál föltehető, hogy már korábban estek
el és Isten akarata ellen fellázadtak, mert belopóznak a jó szellemek közé. Nem így Lucifer. Ez szemünk előtt lázad fel az
adott pillanatban, midőn Isten őt a többi jó szellemmel hódolásra és a teremtés dicséretére szólítja fel. Fellázad, de már mint
gonosz szellem, kinek nem volt szüksége az elpártolásra, mert
mindig olyan volt, mint ahogyan itt feltűnik. Nála legalább is
nem látunk változást, belső fejlődést, bűnbeesést, a lázadás a
kihívó viselkedés mindig természete volt. 1
Saját meggyőződése szerint Lucifer öröktől fogva van, mert
azt mondja, hogy
Dicsér eléggé e hitvány sereg,
És illik is, hogy ők dicsérjenek.
Te szülted őket, mint árnyat a fény,
De mindöröktől fogva élek én. (I. 110 — 113.)

Midőn az Úr figyelmezteti Lucifert, hogy anyag szülte és
azt kérdezi tőle, hol volt hatalma előbb, az eként vág vissza:
Ezt tőled én is szintúgy kérdhetem. (I. 116.)

E dacos felelettel szemben Isten csak örök tervére hivatkozik, mely benne élt és most megvalósult. Lucifer szerint azonban
Istennek kellett teremtenie, mert az ijesztő úr a teremtés előtt,
mely mindent oly soká akadályozott, ez akadály maga Lucifer,
tehát örök. Az anyag szükségképeni létrehozása által csak új
működési teret nyert és egyenrangúságára hivatkozva, követeli a
neki kijáró részt.
Lucifer fellépése alaptalan. Ha elfogadjuk, hogy csak kevélységében állítja Istennel való egyenlőségét, akkor kettős nehézség előtt állunk. Lucifer lázadása úgy van beállítva, mintha az
a hódolásra való felszólításnál történnék. De akkor nincsen előkészítve és jellemzésben gyengeséget mutat. Mi ezen színt erőltetettnek és ellenmondónak tartjuk. Lucifer már az első szót is
mint gonosz és az ellenmondás szelleme ejti ki. És mindezt
nyugodtan és meggondoltan, egyenrangúságának teljes tudatában.
1

Az Úr : S te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz, dicséretemre nem találsz-e
szót, vagy nem tetszik tán, mit alkoték?
Lucifer : S mi tessék rajta ? . . . Végzet, szabadság egymást üldözi s
hiányzik az összhangzó értelem. (I. 76—107.)
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De hogyan jelenhetett meg a gonosz szellem a mennyei
udvarnál? Jóbnál kifejezetten áll, hogy a Sátán a jó angyalok
közé lopódzik. 1 Goethe Prologja is megengedi ezen feltevést,
Mefisztója mint csábító jelenik meg s mint ilyen, nem okoz
további nehézséget. 2
Megütközést kelt Lucifernek azon állítása is, hogy léte
öröktől fogva van és ezen állítását Isten egy szóval sem cáfolja
meg. A gonosz szellem örök akadály (Madách «gát» szót használja) és tagadás volt:
Az élet mellett ott van a halál,
A boldogságnál a lehangolás,
A fénynél árnyék, kétség és remény. (I. 128—130.)

Föltétlen meggyőződéssel mondja Lucifer:
Ott állok, látod, hol te, mindenütt.
S ki így ösmérlek, még hódoljak-e? (I. 131., 32.)

Miért ezen felsorolás ? Azt véljük, ezáltal a költő Isten és
Lucifer között való ellentétet annál élesebben ki akarta domborítani. A lázadás pillanata előkészítés nélkül, egyszerre terem előttünk és így magyarázat nélkül marad, míg a sokszoros antithesisek
Lucifer egész jövendő szerepét rajzolják meg. Isten pedig, kit az
angyali karok a világok mindenható Uraként dicsőítettek, a tagadás szellemével tanácstalanul áll szemben. Igaz, hogy elűzi magától, de ezen szavakban:
Megsemmisíthetnélek, de nem teszem,
Száműzve minden szellemkapcsolatból
Küzdj a salak közt, gyűlölt idegen.
S rideg magányod fájó érzetében
Gyötörjön a végetlen gondolat :
Hogy hasztalan rázod porláncodat,
Csatád hiú az Úrnak ellenében. (I. 134—140.)

hiányzik a Lucifer által emelt kétségek cáfolata.
Még ez erőteljes szavak is veszítenek értékükből Lucifer
tiltakozása folytán:
1
«Factum est autem, cum quadam die venissent filii Dei, et Staren
coram Domino, venisset quoque Satan inter eos et staret in conspecta ejus» . . .
Liber Job 2, 1. et 1, 6.
2
Mephistopheles : Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst und fragst,
wie alles sich bei uns befinde, und du mich sonst gewöhnlich gerne sahstso siehst du mich auch unter dem Gesinde. Prolog 271—74. sor.
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Nem úgy, ily könnyen nem löksz el magadtól,
Mint hitvány eszközt, mely felesleges lett.
Együtt teremténk: osztályrészemet
Követelem. (I. 141—44.)

Várakozásunk ellenére az Úr ezen szóval: Legyen, mint
kívánod, teljesíti Lucifer követeléset és kiadja részét, csupán azt
teszi még, hogy megátkozza a két fát, amelyet átenged a paradicsomban. Vájjon Lucifer fennhéjázása, követelése alap nélkül
volt, csak hiú képzelgés? Miképen erőszakolhatta ki akkor az
őt megillető részt ? A költő vagy veszélyes játékot űz a kifejezésekkel, vagy — s ez még valószínűbb — egy számára megmagyarázhatatlan probléma, tudniillik a rossz eredetének labirintusába került.
4. Mint a bölcselettörténet tanúskodik, a rossz eredetének
kérdése kezdettől fogva a spekuláció fontos tárgya volt. Mindig
akörül volt a vita, hogy a rossznak van-e örök forrása, princípiuma; vagy n e m ? A legnagyobb gondolkodók egyike, Plátó, a
dualismus álláspontján van. Örök, határozatlan anyagot vesz fel,
melybe a világrendező (demiurgus) a változatlan ideákat keveri
és így a világlelket hozza létre. Azon mértékben, amint az anyag
az ideának enged, támad a rossz. 1 Plátó örökségébe lépett később
a manichäismus is,2 mely tévtan átvonul a századokon és a legkülönfélébb megnyilvánulásokat szüli. Majdnem valamennyi tévtanban feltalálható, így az újkor materialista és pantheista rendszereiben is. Schelling bölcselete, mely szerint az absolut indifferencia (közömbösség) differenciálódik, 3 az ellenmondás elve, mely
Hegel szerint a logikai fogalmat konkretizálja,4 szintén a világfejlődés szükségességére, a kötött teremtésre utalnak. Ilyen téves
felfogások hatásától a mi égi jelenetünk legalább is nem ment.
E következtetésünk nem alaptalan, ha tekintetbe vesszük Lucifer
jellemzését, látszólagos pártütését és a teremtésben való részel"tetését.
Többek kőzött Kármán Mór ezen helynek is nagyobb figyelmet ad. Madáchot minden tévedéstől mentesíteni akarja, de törekvése nem sikerült. Egyszer azt mondja, hogy Lucifer önvallomása :
1

Alb. Stöckl, Qrundriss der Gesch. der Phil. 32. (A plátói kosmogonia.)
U. o. 83., 84., valamint 80., 81. o. (A gnosticismus és manichäismus.)
3
U. o. 264—68. (Die Idealitätsphilosophie, Neuplatonisierende Richtung,
Positive Philosophie stufenweise Entwicklung in Schellings Auffassung.)
4
U. o. 268—73. o. stb.
2
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Győztél felettem, mert az végzetem,
Hogy harcaimban bukjam szüntelen,
De új erővel felkeljek megint.
Te anyagot szültél, én tért nyerék . . .1 (I. 124—27.)

nem más, mint költői fogalmazása azon folyton megujuló bölcseleti iránynak, melyek épen az azonosság és ellenmondás
elvének tagadásával, vagy a tagadás ősi szellemének személyesítésével óhajtják a fejlődés problémáját megmagyarázni. Mindjárt
utána pedig ezen hegelianus gondolatot összeegyeztetni óhajtja
sz. Ágoston felfogásával, aki a teremtett dolgok eltérőségéből
magyarázza a világ szépségét. Hegel és sz. Ágoston bölcselete
között azonban lényeges különbség van, mert az utóbbi elveti a
rossznak elvét.1
Hogy ezen veszedelmes tévtant, sőt annak legcsekélyebb
gyanúját elkerülje, Madáchnak nemcsak a gondolatait kellett
volna az ismert személyek által kifejeznie, hanem az egyetlen
lehetséges álláspontra helyezkednie. Istenről, mint a világnak
szellemi és személyes teremtőjéről nem adhatott volna olyan
fogyatékos, hanem teljesen méltóságos, a végtelen jóság és bölcseségnek, a mindenhatóságnak megfelelő képet. Ilyen feltétlen
független lényt azonban semmiféle más ok nem kényszerítheti a
teremtésre, sem abban nem akadályozhatja. E korlátlanságból
következik, hogy «az isteni akaratnak egyedül az isteni jóság a
tárgya s ezen akarathoz, mint céljához minden más igazodik,
mondja aquinói szt. Tamás, így Isten a saját jóságát föltétlenül
és szükségképen akarja, minden más kívüle fekvőt pedig nem
szükségképen». 2
Az aristoteles-thomistikus bölcselet szerint a rossznak nincs
ősoka, hanem csakis a jó alanyban (teremtményben) mint ennek
fogyatkozása létezhetik. Tisztán rossz lény önmagát semmisítené
meg. Azok, akik a dualismushoz ragaszkodnak, a dolognak nem
általános okát, hanem egyoldalúlag csak a részlegest tartják
szem előtt. 3
1

Kármán Mór, Az ember trag. XII., XIII., XIV. és XV. (A lázadó
angyal, Lucifer.)
2
Summa Theol. I. I. qu. XIX. a. 3. «Cum bonitas divina sit proprium
divinae voluntatis objectum, ad quam alia ordinantur, ut ad finem ; bonitatem
ipsam Deus absolute et necessario vult ; alia vero a se non necessario ...» (concl.)
3
Summa Theol. I. I. qu. XLIX. a. 3. «Cum nullum sit per essentiam
malum, non datur in rebus aliquod summum malum omnium malorum causa,
sicut datur summum bonum omnium bonorum causa.» (concl.) — «Omne ens»
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A legfőbb jónak helyes felfogásával semmi nehézség sem
volna a rossz megmagyarázásában. Az emberiség sorsa nem volna
Lucifer erőszakossága által megrontva és olyan mértékben függővé téve, a hosszú földi küzdelem inkább az isteni gondviselés
vezetését mutatná, ha az ember, — ha saját hibájából is — csak
próbára adatott volna át a gonosz léleknek. így ezen alaphiba
a következő színekben is még több és pedig nagy ellenmondásokat okozott.
5. Az újabb időben egy világköltemény jellent meg, mely
ugyan már ismertté lett, azonban még távolról sincsen eléggé
méltatva. Ez Hlatky Ede trilógiája, a Weltenmorgen.i Madách égi
jelenetével szemben ez a drámai költemény az Isten méltóságáról
egészen más képet nyújt. Mint Hlatky életrajzából értesülünk,
nagyrészben az Ember tragédiájának fogyatékos és méltatlan égi
jelenete indította a Weltenmorgen megírására.
Itt is mint lázadó szellem jelenik meg Lucifer, de Isten
ellen való pártütését a legnagyobb gonddal készíti elő és
alapozza meg, hogy semmi hihetetlen és valószínűtlen se legyen
jellemében. Lépésről-lépésre sülyed a legdicsőbb angyal, hiúsága
mindjobban hatalmába ejti, eleinte nem akar, végül nem tud már
Istennek meghódolni. Hiába állítja eléje Isten az iszonyatos veszedelmet, hiába erősítgeti a megbocsátó atyai kegyesség:
Es gibt für dich, für alle Geistesgeschöpfe
Nur eine Seligkeit : mit dem, der euch
In Liebe schuf, sich liebend eins zu wissen.2

A megtévedt angyal végre kimondja a döntő szót:
Ich diene nicht ! nicht ihnen, doch auch ihm nicht,
Der uns zu Menschenknechten will entwürd'gen.3

Noha Istennek tartja magát és nagy sereg angyalt csábít el
magával, mégis érintetlen marad Istennek dicősége, megközelíthetetlen méltósága és atyai jósága, mert látjuk, hogy Lucifer
önmaga idézi elő szerencsétlenségét, míg az Úr büntető igazságossága mellett is mint jóságos atya mutatkozik.
Nagyvejke.
Faust Antal.
inquantum est ens, bonum est ; et quod malum non est nisi in bono, ut
subjecto... Summum autem malum esse non potest, quiaetsi malum semper
diminuât bonum, nunquam tamen illud potest totaliter consumere...» (ibid.)
1
E. Hlatky, Weltenmorgen, Dramatisches Gedicht in drei Handlungen.
2
Weltenmorgen I. 63. o.
3
U. o. I. 66. o.

II. KRCTDAbMI É-RTESITÔ

Jézus Krisztus élete és tanítása. A négy evangéliumból
összeállította : Szabó Imre szombathelyi püspök, harmadik kiadás.
1918. Martineum r. t. kiadása Szombathely. Ára: ? kis 8°.
Jézus Krisztus életének, tanításának a szentírásból való összeállításával a b. e. neves szombathelyi püspök, — a budapesti
egyetemi templom egykori alaposan képzett és szívesen meghallgatott hitszónoka — 1881-ben azt a célt óhajtotta elérni, hogy
azoknak, kiknek nincs idejük az egész újszövetségi szentírást
elolvasni: alkalmas művecskét nyújtson az isteni Mester megismerésére és megszeretésére. Tudta nagyon jól, hogy az Úr
Jézus Krisztust csak az szeretheti igazán és teljes odaadással,
csak az veheti fel Krisztus keresztjét és követheti Őt e földön :
ki Őt ismeri! Ma, midőn még az atyáik vallásához komolyan
ragaszkodó katholikusok is, az egyre nehezedő megélhetés és a
kényszerű törtetés miatt lelki táplálékhoz alig juthatnak s az
újszövetségi szentírásnak és magyarázatának rendszeres olvasására
még csak nem is gondolhatnak: szerintem e mű célját még jobban szolgálja ma, 4 évtized után, mint megjelenésekor.
Jézus Krisztus életét és tanítását a következő fejezetekben
mondja el : I. Jézus Krisztus magános élete. II. Nyilvános élete.
III. Csodái. IV. Példabeszédei. V. Jövendölései. VI. Szenvedése.
VII. Feltámadása és mennybemenetele. VIII. A szentlélek eljövetele. Az apostoli kor.
Szabó művének megjelenése óta sokan megírták Jézus életét; munkája mindazonáltal mit sem veszített értékéből, az még
ma is kedves lelki olvasmány, mert művét világos elmével, meleg
szívvel írta meg s minden sorából kicseng az evangélium fenséges egyszerűsége.
Igen üdvös volna, ha e művecske több százezer példányban volna elterjesztve minden rendű és rangú katholikus közt.
A Szent-István-Társulat
nagy hálára kötelezné a kath. lelkipásztorokat, ha a b. e. szombathelyi püspöknek ezen fölötte szükséges
és hasznos munkáját akár a «Népiratkák», akár a «Keresztény
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kis könyvtár-» sorozatában a kath. hivek millióinak néhány fillérért hozzáférhetővé tenné. Azt hiszem, hogy a templomi könyvestáblák egyik legkeresettebb füzete volna.
Kassa.
Dr. Fekete Géza JózsefHüsing Qeorg, Die einheimischen Quellen zur Geschichte
Flams. I. Teil: Altelamitische Texte. (Assirologische Bibliothek
XXIV. 1.) Leipzig, 1916. VII. és 96. 1. 18 m.
A Religio-1917. évfolyamának 527. lapján már megemlített
munkát személyes tanulmány alapján a következőkben ismertetjük :
Hüsing munkája azokat az adatokat összegezi és dolgozza
föl szerves egészbe, melyeket a «Délégation et Perse»-nek 1897.
óta Susában folytatott ásatásai napfényre hoztak. Könyvének első
része rendszeres történeti bevezetés, második része az elamita
szövegeket közli magyarázatokkal, de fordítás nélkül, mely a
következő kötetnek fogja tárgyát képezni. Nevezetebb állításai a
következők.
Elam története jóval régibb időre nyúlik vissza, mint
Asszíriáé. Az ország neve az elamita szövegekben Aucan-Susun ;
hatalma Móz. I. 14. szerint valamikor Palesztinára is kiterjedt.
Az Elamban talált feliratok nyelve Narâm-Siu akkad király előtt
a sumir, azóta az elamita. Miután a Babylonban uralkodó II.
(kassi eredetű) dynasztia kiterjesztette jogarát Elam fölé, a feliratok nyelve a babilon lett, míg 1300 körül, Humbanumena király
idejében újra az elamita nyelv lett használatossá. A hivatalos
nyelv változása mélyreható x politikai változásokat tételez föl. Az
eddig ismeretes elamita feliratok közül legterjedelmesebb SilhakInsusinak királynak 360-szoros nagy steleje, melyen vagy 150
városnév is olvasható. — Az elemita pantheon főistene talán
Pinikir, ki után rögtön Humban következik. — Az elamiták
valószínűleg Irán vidékének őslakosságát képezték. Elamnak két
évezredes történelme, műveltsége nagyon befolyásolta a szomszédos népek kultúráját. A babilon nyelvben számos elamita kölcsönszó lehet, főleg a bronztárgyak elnevezésére, de az elamita
nyelv igen kevés babylonkölcsönszót vett át: tippi (irás, a
babylonban duppi) és calmu (kép, asszirül salmu, héberül obs).
Elam gyakran állt akkad, illetve babilon fenhatóság alatt :
Gudea és Dungi idejében, Narâm Sin alatt; Hamumrabi alatt a
kassi királyok idejében ( + 1750 + 1178.) és I. Nabukodonozor
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alatt (1100 körül). A babylon befolyás azonban egy már régebben meglevő és önálló elamita kultúrát érintett.
A kassi dynasztia hatalmát Sutruk-Nahhunte döntötte meg
1178. körül. 1300 és 1100 közt az elamita királyok sorozata a
következő: Ike-halki, Pahir-issan, Unpahas-Humban, Kiten-Hutranu-tas, Mar-kittah, Humbanumena, Untas-Humban, Napir-akus,
Hal-lutus-lnsusinak, Sutruk-Nahhunte, Kutir-Nahhunte, SilhakInsusinak, Hute-lutus-Insusinak, Silhina-hamru-Lakamar. — Az
Ike-halkit megelőző időből csak egyes királyok nevei ismeretesek, mint pl. Hurpatilla, kinek kassi neve van.
Más királysorozat Eparti-val kezdődik, de ennek a dynasztiának uralkodási idejéről semmit sem tudunk.
Az új-elamita királyok sorozatát Humbanimmeiia nyitja meg,
kinek fia II. Sutruk-Nahhunte. — Eddig mintegy 70, Susában
uralkodó elamita király nevét ismerjük, kikhez még vagy 30 király
járul a rokon törzsből származó észak-elamita kassi dynasztiából.
Ancan-Susan régi országát I. Nabukodonozor semmisítette
meg. Az elfoglalás jó ideig tartós volt: két elamita királynak
(Insusinak-sar-ilani és Tepti-ahar) babilon nyelvű feliratai maradtak fenn. Nemsokára azonban újra elamita feliratokkal találkozunk. Az új-elamita ország virágzási kora 909—800 közé esik;
történetét legjobban 750 körül ismerjük egy jó évszázadon
keresztül, főleg a babilon krónikákból. így pl. tudjuk, hogy Kr.
e. 692-ben Ab hó 8-án Kudurru ( = II. Kutir-Nahhunte) elamita
királyt 10 hónapi uralkodása után egy lázadás alkalmával elfogták és megölték. Utódját, Menanut ( = Humbanimena) 689. Nisan
15-én a szél ütötte meg. Az assziriai emlékek is gyakran megemlékeznek Elamról, főleg Senacherib és Assurbanipal idejé
ben. így Assurbanipal említi Elamnak eddig ismeretlen legrégibb
uralkodóját I. Kutir-Nahhuntet 2280. körül.
Az új-elamita szövegek a 980—750. közt lefolyt időkből valók
és túlnyomólag rövidek. Az elamita nyelv megismerésére kitűnő
szolgálatot tettek az Achaemenida perzsa királyok emlékei, melyek
az iráni szövegeket babylon és elamita nyelvre is lefordítják.
Végül megjegyezzük, hagy az elamita nő helyzete nagyon
szabad lehetett; voltak női uralkodók, több női szobor maradt
fenn, és a feliratok gyakran említik a király anyját.
Budapest.
Dr. Pataky Arnold.

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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Michel Bliimelhuber: Weltenwende. Verlag v. Ed. Strache.
Warnsdorf-Wien.
Szerzőnek nem írás a kenyere Ő «az acél mestere». Steyr
városának végén egy virágos domb oldalán áll az ő pompás
villája, benne az ő műhelye, páratlan, egyedülálló műhelye : ott
acélt farag a mester. Amit mások tajtékban, elefántcsontban nagy
üggyel-bajjal megcselekesznek, azt Blümelhuber mester a legkeményebb acélban teszi meg bravúros fölénnyel. Az ő kezében
mintha engedne az acél, mintha megolvadna, oly bámulatos
faragványokat mutat fel sokszor az acéldarab legbensejében. Ez
az ő titka, páratlanul álló mestersége. Egy Istentől megáldott
tehetség.
A Weltenwende új oldalról mutatta be a mestert. Hogy igen
kedves és mindig tartalmas társalgó, azt mindenki tudta, aki csak
egyszer is volt szerencsés vele beszélni. De hogy a tollforgatáshoz is ért, sőt abban is mester, csak akkor tudta meg a világ,
mikor két év előtt ezt a verses művét adták ki tisztelői. A kritika
a legválogatottabb dicséretekkel halmozta el. «Eine Dichtung
höchsten Schwunges über den Weltkrieg.» «Geniale Gedanken.»
«Ich muss bekennen, dass ich diesen kühnen Geistesflug bewundere
und über dessen Gedankenbilder staune», irta Franz Klein.
«Dieses Werk is aus übervollem Herzen hingeworfen, mit dem
Merkmal des Genius», mondja Irene v. Schellander. Ottokar
Kernstock pedig így méltatta: Ein mächtiger Zusammenklang
von tiefen Empfindungen, ahnungsvollen Visionen und herzbewegenden Prophetenworten. Die Stimme eines Rufenden in
der Wüste, der auf das Kommen einer gewaltigen Weltenwende
der Geister vorbereiten will».
A szerző ezeket a dicséreteket meg is érdemli. A világháború rajzolta lelke elé azokat a nagyszerű látomásokat, melyeket művében megörökített. Nem hosszas tanulmányok leszürődése
ez a mű, hanem inkább pillanatnyi sugalmazás feldolgozása.
A vértengert ő közelről látta. Az ember és a hazafi sirt fel e
véres borzalmak láttára. Kultúránk rémes pusztulása mérhetetlen
fájdalommal tölti el lelkét. Felemeli tehát szavát ez esztelen pusztítás ellen s a megértés, a szeretet örök parancsaival kiált hatalmas vétót ellene. Nem a romok eltakarításában látja a jövőnek
szebb kialakulását, hanem a benső, a lelki újjáalakulásban. Még
a háború véres viaskodásába kiáltotta bele:
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Endet endlich eurer tief in Blut und Leid getauchten Horden
Irres Schlachten ! Endet eure Frewel ! Endet, endet dies Morden !
Wahngepeitschte Narren !

És már akkor hallja a béke harangjának szelíd hangját:
Erste Glocke gebenedeite,
Mit deinem einsamen Liede,
Flügel breite von Turm zu Türmen,
Läute... bis alle Glocken stürmen —
Friede !

Már erősbödik a békehàrangok koncertje. Még sok bántó
hang vegyül beléje: trónok recsegése, népek búcsúzkodása,
elválása. De bármily szomorú a jelen képe, szerzőnk nem ismeri
a kislelkűséget; ő hisz a népek örök életében.
Der Herr des Lebens tötet nicht!
Az első kiadás hamarosan elfogyott. A másodikhoz egy
kisérő kötetet is írt a költő — prózában, melyben művének megszületéséről mond el érdekes dolgokat. Ez az írása betekintést
enged az ő lelki műhelyébe.
Az acél mestere írásában is acélos : nem könnyű olvasmány.
«Weltenwende gehört zu den Büchern — jegyzi meg egyik
kritikusa — die dreimal gelesen sein sollen, ehe sie sich uns
ergeben.»
Mégis kivánjuk, hogy minél többen olvassák s a költővel együtt vallják, hogy csak benső átalakulásunkon épülhet fel
a szebb jövő.
Budapest.
Dr. Babura László.
Ecclesia orans. Herausgegeben von Abt Ildefons Herwegen
O. S. B. I. Bändchen, R. Guardini: Vom Geist der Liturgie. Freiburg, Herder, 1918. (XVI. 84.) 1. 1 M. 60 Pf.
Sajnálatra méltó és szinte érthetetlen, hogy a katholikus
világból mennyire kiveszett az Egyház lelkiélete : a liturgia iránt
való érzék. A hivők legnagyobb része megszokottságból eljár
még a templomba és elvégzi ott a maga külön «ájtatoskodását»,
de az, ami az oltárnál történik, a liturgiának egész világa idegen
előtte. De lehet-e másként, mikor úgy látszik (és sajnos nem
egyszer úgy is van), hogy vannak papok is, akik a lelkiélet
kialakítására, fejlesztésére, folytonos ápolására és virágoztatására
8*

116

IRODALMI

ÉRTESÍTŐ

nézve fontosabbnak tartják a különféle ájtatosságokat, emberi
rendszereket, szent olvasmányokat, elmélkedéseket, ezeket terjesztik, magyarázzák, magát a liturgiát pedig ők maguk is csak
officíumnak, szent, de sokszor terhes és a lelkiéletben édes kevés
táplálékot adó «kötelességnek» nézik? Pedig már az is gondolkozóba ejthet, hogy az Egyház a lelkiélet különféle eszközeit
csak «jóváhagyja», kötelezővé azonban csak a liturgiát teszi és
hivatalosan nem is ad más eszközt gyermekei kezébe. Miért
nem hiszünk az Anyaszentegyháznak, ennek a mi szerető édes
anyánknak? Miért nem éljük az ő lelkiéletét? Miért kapkodunk
mindenfelé ?
Keresztény őseink lám másként cselekedtek. Tizenhárom
századon át a liturgia volt a hivők lelkiéletének igazi forrása.
Szent Benedek is, a lelkiélet nagy tanítómestere, ezt tette gyermekei lelkiéletének alapjává és az igazi benediktinus aszkézis a
liturgiából virágzik ki. Ezt a nagy igazságot átértette az a nagy
benediktina, aki azt ismételgette: non circumferamur omni vento
doctrinae. Legyenek az újabb elméletek még oly szépek, csillogjanak eszünk számára az újabb rendszerek még oly megvesztegetően, szivünk egész melegével ragaszkodjunk az Egyház lelkiéletéhez: a liturgiához, annál is inkább, mert kifejezetten hangoztatta a pápa, hogy az igazi katholikus szellem legelső és nélkülözhetetlen forrása az Egyház liturgiájában való aktiv részvétel. (V. ö. X. Piusz, Motu proprio, 1903.)
X. Piusz pápa liturgikus reformját elsősorban a belga
benediktinusok tették magukévá. Bennük ott élt Quéranger apát
szelleme, akinek mélyen járó lelke meglátta a benediktinus szellem
leglelkét és egész életén át a liturgia apostola volt. Őket segítette
Mercier biboros is és munkájukat már-már teljes siker koronázta»
mikor a háború sok más értékkel együtt, ennek is részleges pusztulását okozta. Az ő örökségüket átvette a maria-laachi bencés
kolostor és ennek apátja adja ki az «Ecclesia orans» sorozatot,
melynek célja, hogy szabad időközökben megjelenő kisebb értekezésekben bevezesse a hivőket az Anyaszentegyház imádságos
lelkéhez és hogy újra felélessze bennök liturgikus istentisztelet
iránt való szeretetet. Herwegen Ildefonz neve és nagy tudománya
magában elég biztosíték, hogy a liturgia gondolatai teljes igazságukban és szivetmegkgpó szépségükben fognak elénk tárulni
ezekből az értekezésekből.
A most megjelent első füzet cime kissé többet mond, mint
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amennyit ad. Azt ígéri, hogy a liturgia szelleméről fog szólni,
tulajdonképen pedig a modern ember részéről felmerülő néhány
problémát old meg a liturgia szelleméban és kimutatja, hogy a
liturgia a pusztán természetes és egészséges psychologia és lelki
kultura alapelveinek is teljesen megfelel. Elsősorban tehát a ma
emberét nézi és ennek alkalmas voltát a liturgia átélésére. Munkájánakcélja a talaj előkészítése, a lelkek nehézségeinek eloszlatása.
Az első fejezetben, amely a liturgia szellemének megértésére
a legfontosabb, a liturgikus imádságról szól. Megmutatja, hogy
a liturgikus imádságban megvan minden kellék ahhoz, ami a
minden kornak és minden léleknek megfelelő imádsághoz szükséges. Mert a liturgikus imádság hitünk nagy, alapvető igazságain épül fel úgy, hogy nem is más, mint imádságba foglalt
dogma, emellett azonban nem fagy meg a rideg intellectualismusban, hanem át meg átjárja az érzelmek melege, mely benne
izzik látszat szerint hideg formáiban és csak nagy ritkán tör elő
a nagyszombati Exultet-hez hasonló erővel. Ezen tulajdonságai
által lesz a liturgia az Anyaszentegyház lelkiéletének igazi megnyilatkozása, a különféle ájtatosságok szabályozója és a via ordinaria felé útmutatója.
Azután a liturgikus közösség mibenlétét tárja fel, mely az
egyéntől áldozatot és munkát kíván. Alázatos lélekkel le kell
mondania az egyénnek a saját maga irányításáról és szeretettel
bele kell olvadnia testvérei nagy közösségébe. A következő fejezetek egy-egy nehézséget oszlatnak el. Ezek közül különösen fontos a két utolsó, mely a komoly, erős akaratú embereknek, a
XX.-ik század voluntarisztikus, csak az akarat ereje előtt meghajló
gyermekeinek a nehézsége. Ezek nem találnak a liturgiában elég
célratörő komolyságot és a gyakorlati életre való közvetlen indítást.
Velük szemben bebizonyítja Guardini, hogy a liturgia nem
célszerűtlen játék, mert ha nincs is benne meg a mechanizmusok
világában látható pontos meghatározott célszerűség, mégis meg
van benne az élő szervezetek működésében tapasztalható értelem.
A liturgia értelme pedig az, hogy általa és benne a lélek Isten
előtt él, ott magamagát mintegy kiöntheti és az isteni valóságok,
az örök igazságok, a világot kormányzó gondolatok világában
örvendezhet. «A liturgiát átélni annyit jelent, mint a kegyelemtől
hordozva, az Anyaszentegyháztól vezetve élő műremekké lenni
Isten előtt, nem más célból, mint épen abból, hogy a lélek Isten
előtt legyen és ott éljen.» (71. 1.)
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,Az pedig, hogy a liturgia a mindennapi élettel nem áll
egyenes kapcsolatban és az élet küzdelmeiben közvetlen, rögtön
maguktól tettekbe fejlődő indításokat nem ad, nem jelent semmit
azelőtt, aki átérti azt a nagy kalholikus gondolatot, hogy a «logos»
felette áll az «ethos»-nak. A liturgiában a «logos» uralkodik, innen
származik bámulatraméltó, mélységes nyugalma. Ezért törődik
látszatra oly keveset az emberek cselekedeivei, mert tudja, hogy
aki «valóságban benne él a liturgiában, az igazán és természetfeletti szempontból egészséges és legbensőbb lényében megbékélt
lesz és ha az ilyent a maga szent környezetéből kibocsátja az
életbe, egész embert állít oda». (84. 1.)
Legyen szabad most az ismertetés mellett egy biráló megjegyzést is tennem. Több helyen és elég nyomatékosan szó van
ebben a kis munkában a liturgián kívüli ájtatosságokról és a
szerző azt mondja, hogy sohasem szabad azt követelni, hogy a
liturgia legyen a közös vallásos élet kizárólagos formája (5.1.) és
hogy semmi sem lenne elhibázottabb, mint azt kívánni, hogy a
vallásos élet kizáróan liturgikus legyen. (74. 1.) Ebben nagy igazság van és az igazán megértett liturgikus lelkiélet nem lehet
ilyen kizárólagos s a különféle magánájtatosságoknak sem lehet
ellensége, hanem ellenkezően ennek gyámolítója, szabályozója,
(v. ö. Festugière O. S. B. — La liturgie catholique. Ch. XIII.
3. §. La liturgie comme modératrice de la piété et cause d'équilibre
dans la vie spirituelle) amint ezt maga Guardini is tartja. De ha
ezt ennyire hangsúlyozzuk, akkor jobban ki kellett volna emelni
azt is, hogy az Anyaszentegyház igazi lelkiélete a liturgia, hogy —
ismét X. Piusz pápa szavait használva — a liturgiában való aktiv
részvétel az igazi keresztény szellem első és nélkülözhetetlen forrása, hogy épen a mi individualista korunkban, amikor az Egyház
közös imádságának közös értékelése is, főként azonban a gyakorlása teljesen ismeretlen, ezzel szemben a különféle nemcsak
liturgián kívüli, hanem sokszor liturgia ellenes magánájtatoskodások száma légió, épen most van szükség, hogy az igazi katholikus gondolatot elnyomó ájtatoskodások helyébe odaállítsuk az
Egyház «erős, egészséges, természetes, egyszerű» imádságos életét.
A szerzőnek azt az állítását pedig, hogy a vallásos életnek
ezen liturgián kívüli formái feltétlenül szükségesek (74. 1.), nem
tudjuk elfogadni, mert az Egyház első századainak lelkiélete, az
első monastikus rendek aszkézise, köztük kiváltképen Szent
Benedek rendjének szelleme, meg magának az Egyház belső
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életének vizsgálata az ellenkezőt mutatja. Sőt ha ezek a liturgián
kívüli ájtatossági formák elfeledtetik vagy háttérbe szorítják a
liturgiát, akkor egyenesen károsak. Nem azt mondjuk, hogy a
hívőknek csak a liturgiából kell élniök, hanem azt, hogy elsősorban belőle.
Bárcsak minél többen olvasnák ezt a kis füzetet, hogy a
liturgia szeretete hazánkban is elterjedne. Tudom, hogy ennek
elengedhetetlen feltétele, hogy legalább a misszálét oda lehessen
adni a hivők kezébe. A Szociális Missziótársulat kiadásában megjelenni készülő latin-magyar misszáléra és a talán vele egy időban meginduló liturgikus folyóiratra nagy feladat vár. Azért
várjuk már megjelenését és imádkozzuk addig is egyre nagyobb
vággyal, egyre forróbb óhajtással: «sanctificetur nomen tuum».
Szenteltessék meg Uram, Istenem a te neved, szenteltessék meg
azáltal, hogy az Isten dicsérete egyre szebb, egyre méltóbb
legyen, hogy az «opus Dei» hazánkban is kialakuljon a maga
teljes mivoltában, hogy a liturgia isteni szépsége átgyúrja, átalakítsa, megdicsőítse nálunk is a lelkeket, akik ma még, sajnos,
legnagyobb részben el vannak zárva ettől a forrástól.
Komárom.
Szúnyog Xav. Ferenc O. S. B.

A RITUSVÁLTOZTATÁSHOZ.
I. Ritusváltoztatás kerülővel.
A katholikus anyaszentegyház különböző (latin, görög), szertartású részei közötti átlépés törvényes módja tudvalevőleg a két
ritus illetékes püspökének (eppus a quo és eppus ad quem) engedélye és a római szentszéknek a Sacra Congregatio de propaganda Fide útján kieszközölt áthelyező határozata.
Ezen törvényes, ámde egyfelől hosszadalmas, másfelől bizonytalan eredményű,1 nemkülönben, sokszor még a törvénytudó világiak előtt sem ismeretes eljáráson kívül van egy másik,
meg nem engedett módja is a ritusváltoztatásnak, mely kettős
áttéréssel érthető el, vagyis oly módon, hogy az illető a kath.
vallásból más vallásra áttér, avagy felekezetnélkülivé lesz s ezen
állapotból tér a kath. egyház másik rítusára. Ezen útnak bűnös
voltát a S. Congr. de Prop. Fide-nek 1903. ápr. 27-én 15.921.
sz. a. Magyarország bíboros hercegprímásához intézett átirata
erősen hangsúlyozza, ámde mindazonáltal nem mondja ki világosan az ily vétkes ritusváltoztatásnak egyúttal érvénytelenségét
is. így tehát a lelkipásztorok nagy része — probabilis álláspont
alapján — ma is felveszi az ilyen áttérőket. Mivel azonban az
ily megkerült ritusváltoztatás a kánonisták általánosabb véleménye szerint (sent, communior) egyházilag érvénytelen, míg polgárjogi érvénye fennál (mivel két polgárjogérvényes áttérés útján
jött létre), ily módon az illetőnek hovatartozandóságában beáll a
dualistikus ritusállapot vagyis azon körülmény, hogy a polgári törvények más szertartáshoz tartozónak tekintik őt, mint a kath.
egyház felfogása.
Sőt mi több, ezen dualistikus ritusállapot az illetőnek törvényes leszármazóira is átöröklődik, amennyiben ezeket az állami
1
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törvény az apának új rítusához utalja, holott egyházilag érvénytelen lévén a rituscsere — miként az apa, úgy ők is a régi ritus
híveiként birálandók el.
A dualistikus ritusállapot tehát (mely a megkerült, «in fraudem legis történt» ritusváltoztatásból áll elő és a gyermekekre
is átszáll) sok zavarnak képezi okát, nemcsak a két rítusnak különböző böjti és ünneprendje és ideje, a szentáldozás eltérő
módja (kovásztalan, vagy kovászos), hanem, ami mindezeknél is
sokkal fontosabb, a lelkipásztor illetékessége (proprius parochus)
és a két ritus eltérő házasságjoga szempontjából is, melyek a
dualistikus ritusállapotban kötött házasságok érvényét is vitássá
tehetik.
Már pedig Erdélynek és a románlakta Alföldnek városai
főleg hemzsegnek az ily dualistikus szertartásállapotúaktól, vagyis
azoktól, kik szakítani akarván a románjelleggel, kerülőúton cserélték fel a görög ritust a latinnal. Romániának a világháborúban elfoglalt állásfoglalása következtében, a hazafias felbuzdulás
méginkább fokozta az ily áttéréseket, sőt ismeretes azon esetf
hogy még jóval a háború előtt egy egész gör. katholikus román
falu : Csiklázárfalva lett az akkori szolgabíró tanácsára latin szert,
római katholikussá, szintén a felekezetnélküliséget használva közbeeső állapotul.
Azon körülmény, hogy az ily tiltott úton eszközölt ritusváltoztatásnak egyházi érvénytelensége csak valószínűbb és általánosabb véleményen, de nem biztos és tisztázott tényen alapszik, még bonyolultabbá teszi a helyzetet, mert ily módon az
egyházi életben se lehet az ilyeneket egyszerűen a régi ritus
híveiként kezelni, legalább is azon parochus, ki az illetőket átvette, bizonyára jogot formál arra, hogy az átvett embert saját
hivének tekintse s a plébánosi ténykedésekben részesítse.
Ezen kérdés tehát minden esetre nagyon is megérdemli az
egyházi intézőkörök és kánonisták figyelmét és érdeklődését,
melynek oda kell irányulnia, hogy a zavarokozó dualistikus állapot azoknál, kiknél fennforog, megszűnjék, a jövőben pedig létre
ne jöhessen.
Az első kívánalom kétségkívül egy csapásra megoldható
volna egy oly irányú pápai decretummal, mely a kerülővel
történt ritusváltoztatásokat
orvosolja, vagyis az illetőket tömegesen átrituálja az elhagyott régi szertartásról a felvett új szertartásra.
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Hogy pedig a dualistikus ritusállapot lehetőségének a jövőre
nézve eleje vétessék, a következő intézkedések foganatosítása
válik ajánlatossá.
Legfelsőbb helyről elrendelendő, hogy apostata — hithagyása után 10 éven belül — csak azon szertartásra vezethető
vissza, melyhez hithagyása előtt törvényesen tartozott. Amennyiben pedig megtérését oly helyen foganatosítaná, ahol régi ritusa
nem bir hitközséggel, a másik ritus lelkésze feldolgozhatja és
hitvallástételét elfogadhatja, de a megtértek anyakönyvében köteles kitüntetni, hogy a visszatérés a másik, t. i. a születési, illetőleg az apostasia előtt követett ritusra történt. Ugyancsak kimondandó az is, hogy amennyiben a katholikus vallásból kilépett felekezetnélküli szülő az 1895. XLI1I. t-c.-ben ráruházott
joggal élve, nembeli gyermekét a katholikus vallásban kívánja
neveltetni, a gyermek csakis az apja által elhagyott • rítusban
nevelhető, kivéve, ha az apa kilépésének 10 éve már elmúlt.
Szóval, a hitehagyott az apostasiát követő tíz éven át(
vagyis a rendes elévülési idő tartama alatt régi ritusa tagjának
tekintessék egyházilag, míg magának a kath. egyháznak tudvalevőleg holtáig lelki tagja marad.
A rítushoz való lelki tartozást azonban a halál napjáig kivinni nem célszerű. Ugyanis 10 évi hithagyás alatt állhat be oly
változás az illetőnek életkörülményeiben, ami visszatérés esetén
• a másik ritus felvételét indokolttá teszi, sőt ennek lehetetlenné
tétele esetleg magát a visszatérési hajlandóságot is leronthatja,
így pl. ha egy latin ritusú ember gör. keletivé tért s 10 évig
mint ilyen a görög liturgiához és naptárhoz szokott, indokolt
dolog, hogy ne zárassék el annak útja, ha esetleg a görög ritus
megtartásával, vagyis görög katholikussá akarna megtérni. Hasonlókép, ha egy volt görög katholikus 10 évig mint protestáns
magyar és új naptár szerint élt, a görög rítustól teljesen elszokott stb. s a tíz évi apostasiális állapot kizárja az előre tervezett törvénytelen ritusváltoztatás intencióját — ez esetben ne
akadályoztassák meg, hogy az illető egyenesen a latin ritusra
legyen felvehető.
Természetes, hogy apostata áldozárok holtuk napjáig az
elhagyott ritus tagjaiul és papjaiul tekintendők, vagyis ilyenekre
nem vonatkoztatható a ritustagság tiz év alatti elévülése s ezután beálló szabad ritusválasztás joga, másszóval az apostata
papok és szerzetesek bármikor is csak felszentelésük ritusára,

VEGYESEK

123

illetőleg az apostasia előtt közvetlenül szolgált egyházmegye,
avagy szerzetèsrend ritusára legyenek visszafogadhatok.
Az összes lehető esetek körvonalozására van szükség, úgy
hogy minden búvórés betömessék s ezen, a képzeltnél sokkal
jelentékenyebb és mélyrehatóbb következményű ügy, mely Magyarországon a ritusvegyesség folytán a legkomolyabb, minden
kétséget és kibúvást lehetetlenné tevő, bölcs megoldást nyerjen.
il. Szabad ritusváitoztatást!
A román fenhatóság veszedelmének kitett magyarajkú görög
katholikusok közül sokan félnek attól, hogy majd román plébániákhoz tartozhatnak s többen a román jellegű görög vallás elhagyásával akarják magyar jellegüket megvédeni és a románság
"körébe való beolvasztásuknak elejét venni.
Minthogy a görög szertartásról a latinra (róm. kath.-ra)
való áttérés első feltétele a görög püspök engedélyének megszerzése, melyet a hosszas római processus követ — sokan hazafiasságukban a protestáns vallásra térnek, vagy ily áttérés gondolatával foglalkoznak magyarságuk megmentése céljából.
Hogy tehát az egyház a tömeges apostasiától megmentessék s az illetők módot nyerjenek céljukat, mint római katholikusok elérni, igen üdvös volna, ha a szabad, illetőleg rendes
áttérési formák közt végbemenő ritusváitoztatást megengednék.
K.
Dr. B.

JÉZUS TÁRSASÁGÁNAK TAGJAI A TRIENTI
ZSINATON.
A trienti székesegyház 1545. december 13-án nem mindennapi jelenetnek volt a színhelye. E napon ugyanis együtt volt
látható hat biboros főpap (ezek között három pápai követ, akik
utóbb a szent Péter székében ültek), 11 érsek, 129 püspök, 6 királyi követ, 2 püspöki megbizott, 6 apát, 7 szerzetrend-főnök,
6 kánonjog- és államjogtudor, 12 szent-Domonkosrendi, 20 szent
Ferencrendi, 14 minorita, 11 konventuális, 6 karmelita és 5 szervita
theologiai tudor, összesen 237-en. Ez a nagy tekintélyű gyülekezet nyitotta volt meg a világra szóló trienti közzsinatot, amelynek megtartását a kath. egyház már rég óhajtotta, hogy a kath.
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több oly cikkelyeire nézve, amelyeket a tévtanítók kétségbevontak, végérvényesen döntsön és az ingadozó katholikusokat
hitökben megerősítse !
A következő év május havában eme tudós és nagy tekintélyű gyülekezet létszáma három oly áldozárral gyarapodott, akik
külső szegényszerű megjelenésükben eme fényes sokadalomban
nagy feltűnést keltettek. Öltözékük a világi papokéhoz hasonlított; de emellett arculatuk szelid jellege, alázatosan méltóságos
megjelenésük, nyugodt és szerény tekintetük szerzetesekül
tüntetett föl. Ezzel a három szerzetessel Don Diego Hurtadó de
Mendóza, V. Károly király követe nagy szerétettel kezet szorított ;
továbbá többen a püspökök soraiból barátságosan üdvözölték
őket. Legelső megjelenésük alkalmával nem egy a jelenlevők
közül kérdezősködött, vájjon kicsodák lehetnek ezek a fiatal papi
egyének, kiket a legmagasabb rangúak oly kegyes fogadtatásban
részesítenek és akik oly szegényszerű, viseltes talárban jelentek
meg ily magas gyülekezetben!
Azonban ez a titokzatosság csakhamar meg lőn fejtve.
Ugyanis sokan, amint megpillantották őket, azt suttogták egymás között: ezek itt a pápa őszentségének 2 theologusa s Ottó,
ágostai: bíboros-püspök követe, mind a hárman a «Jézus
Társaságnak» tagjai! Eme Társaság alig öt éve, hogy létesült,
alig számlált néhány theologust, mégis ezek közül szemelte ki
a pápa a követeit, kiket a legfontosabb és legnagyobb felelősséggel járó megbízatással ruházott fel.
E fiatal jezsuitáknak minden erényes volta mellett is attól
lehetett tartani, hogy ekkora kitüntetésüket akárhányan a zsinati
atyák soraiból irigy szemekkel fogják majd nézni. Mert Laynez
páter még csak 24, míg Salmeron atya alig 31 évesek voltak:
mindemellett az elképzelhető legfontosabb üggyel lettek a pápa
részéről megbízva. Lejay páter, Truchsez Ottó, ágostai kardinálispüspöknek volt a zsinati követe. Tekintettel oly ritka kitüntetésükre,
elsősorban tekintettel ama körülményre, amely szerzetesi alázatosságukra káros hatással lehetne, Loyolai Ignác a trienti zsinaton
résztvevő 3 pátert utasításokkal látta el. A buzgó rendtársak azon
voltak, hogy ez utasításokhoz, amelyeket rendgenerálisuk sajátkezűleg írt le számukra, pontosan alkalmazkodjanak. Látni lehetett,
hogyan szolgálták ki és ápolták ezek hárman a betegeket a kórházakban, meglátogatták a foglyokat, tanították a gyermekeket,
kenyeret koldulgattak a szegények részére, prédikáltak, gyóntat-
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tak s mindezt végezték anélkül, hogy zsinati működésükben a
legkevésbbé akadályozva lettek volna. A bíborosok, prelátusok (
doktorok minduntalan hozzájuk folyamodtak tanácskéréseikkel.
A közzsinat Laynez atyát — aki bámulatos emlékezőtehetséggel volt megáldva — azzal a nehéz feladattal bizta meg, hogy
minden egyes zsinati tanácskozásról rövid kivonatot készítsenAz a mód, ahogyan ez az atya ezt a feladatát, mindjárt a legelső
kezdetnél megoldotta volt, akkora, oly élénk hatást keltett mindeneknél, hogy határozatba vették, miszerint eme munkáját állandóan végezze és az általa szerkesztett kivonatos följegyzések a zsinati
ügyiratokkal együtt, szószerinti szövegükben gondosan megőriztessenek. E két pápai theologusnak lett kötelessége fölkutatni a
régebbi zsinatok döntvényeit, a kibocsátott pápai bullákat, az
egyháztanítók és az egyházatyák mindama nyilatkozatait, amelyek
a fölmerült tévtanok megcáfolásánál kiindulási alapul szolgáljanak. Mindez óriási munkálatok közben Salmeron atya latin nyelven oly beszédet tartott, amellyel a zsinati atyákat magával ragadta.
Egyhangúlag elhatározták ennek a nagyszabású beszédnek a
kinyomatását, amely mindmáig fennmaradt. Az ügyrend szerint
minden zsinati felszólaló legfölebb egy óra hosszat beszélhetett;
azonban Laynez páternek, akinek az ékesszólása vetekedett nagy
tudásával és aki ellenfeleinek az érvelését határozott fensőbbséggel verte vissza, kivételesen meg lőn engedve, hogy teljes három
órán át, minden megszakítás nélkül, beszélhetett.
Loyolai szent Ignác szerzettagjai tudományosságának eme
fényes diadalai a legkevésbbé sem ingatták meg azok alázatosságát A zsinat kebelén kívül állandóan szegénységben és egyszerűségben jelentek meg. Tanították emellett a gyermekeket és a
tudatlanokat, vigasztalták és ajnározták a betegeket, koldulgattak
a kenyeretlenek táplálására.
Amidőn aztán Lejay páter a zsinat legközelebbi ülésén, szent
Pál apostolnak a Szentlélek kegyelméről szóló egyháztanát kifejtette, a trienti püspök elhalálozott és így az ottani püspökség
megüresedett. /. Ferdinánd császár azt kívánta, hogy ez a fontos
püspöki méltóság Lejay jezsuita atyára ruháztassák.
Lejay a neki felajánlott kitüntetéstől megrettenve, azt felelte,
hogy nem merészeli ezt a nyomasztó terhet magára vállalni,
melynek elviselésére képes úgy sem lenne; egyúttal a páter levélben sürgősen Ignáchoz, rendi generálisához fordult és arra kérte
őt, hogy minden erejével rajta legyen, hogy ezt a fenyegető

126

FIZETÉSEK NYUGTATÁSA

veszélyt az ő fejéről elhárítsa. Ferdinánd császár a vonakodónak
ezt az alázatosságát újabb indítóokul vette arra nézve, hogy
kifejezett kívánsága mellett megmaradjon. Ennélfogva már most
egyenesen a pápához, fordult. A pápa azt válaszolta a fejedelemnek, hogy hajlandó óhajának megfelelni. Ámde Loyolai Ignác,
aki semmitől sem félt annyira, mint attól, hogy szerzetének a
tagjai kitüntetésekben részesüljenek és egyházi méltóságokra
jussanak, ausztriai Margitot, kinek ő gyóntatója volt, fölkérte, hogy
némi haladékot eszközöljön ki ez ügyben. «Addig is — úgymond — imodkozom énmagam és imádkoztatok rendtársaimmal
és arra kérem a fölséges Úr Istent, hárítsa el fejünkről a méltóságokra fölemelésnek az ostorát, amely társaságunkra halálos
csapás lenne!» Miután Margit hercegnő a kért haladékot megnyerte, Ignác írt a császárnak, élénken feltárta előtte a veszedelmet, melynek a «Jézus Társasága» magát kitenné, ha a kérdéses
püspökséget elfogadná, mert e Társaságnak a kitűzött célja a
többi szerzetesrendekétől e fekintetben teljességgel elütő. Mindezeket figyelembe véve, a fejedelem kénytelen volt a rendalapítóval szemben a vitorlákat bevonni.
A szent rendalapító azonban ezzel be nem érte. Attól tartva,
hogy más fejedelmeknek is támadhatnának enemű kívánalmai,
amelyeknek a pápa engedhetne, az esetben a Társaság legjobb
erőit elvesztené; ezenfelül pedig, ha a rendtagok előtt a kapu
feltárulna, a szerzetesi alázat és szegénység szelleme sérülhetne,
holott ép ezek a jezsuitáknak legfőbb erőforrásai, ép azért Ignác
nem tágított, amíg ki nem nyerte azt a biztosítékot, hogy sem
ő, sem utódai sohasem fogják a jezsuitákat méltóságok elfogadására kényszeríteni. Alig hogy távozott, III. Pál pápa így kiáltott fel: «Most esik meg legelőször, hogy egy fejedelem színe
elé ilyen kéréssel járulnak». Ignác pedig hazaérkezve «Te Deumot»
énekeltetett a rendi főtemplomban az elért nagy kegyelemért.
Temesvár.
Németh Sándor.
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Egyed, Simkó Károly, dr. Simon György, Steger Gyula, Szabó Jenő, Szabó
Sándor, dr. Szely Lajos, dr. Szentes Anzelm, dr. Szánthó Géza, gróf Széchényi
Miklós, Székely Tamás, Taksonyi János, Tamási Áron, dr. Tauber Sándor, dr.
Tóth József, dr. Tóth Tihamér, dr. Török Mihály Esztergom, Thym Adolf,
dr. Varga Gábor, Venczell Ede, Vér Vilmos, dr. Vucskics Gyula, dr. Werdenich Endre, Zahoránszky István, dr. Zalka László, Zimányi Mihály. 23 K 40 f-t
fizettek: Kegyesrendiek főgimnáziuma Szeged, Országos Kaszinó Budapest, dr.
Stolpa József, Városi nyilvános könyvtár Budapest. 10 K-t fizettek: dr. Boda János,
dr. Csernoch János, dr. Demeter István, Hukk György, Plébánia Öskü, Nóvák
István, Szolinger Antal, Török Mihály Meszlen. 13 K-t fizettek : Chobot Ferenc,
Csekó Gábor, Dicenty Gyula, Ferschich János, Kartsár Péter, Hofmeister Ferenc,
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Kerekes Adalbert, dr. Nyisztor Zoltán, Pázmánykor Innsbruck, Szabó Sadocus,
Szén József, Timár Kálmán, Vasvármegyei róm. kath. kör. 12 K-t fizettek : Ciszterciták budapesti intézete, Baráczius József, Sz.-Ferencrendiek Szászváros, Mayer
Ker. János, dr. Szmrecsányi Lajos, Tihanyi Károly. 6 K-t fizettek (kiegészítésül) : Bernátsky Ferenc, Bognár Gyula, dr. Halászy Caesar, Horváth Pál, Jézustársasági kollégium, Kránitz Kálmán, dr. Potyondy Imre, dr. Walter Gyula.
3 K-t fizetett (kiegészítésül) : Tóth Lajos. A Hitt. F.-ra 70 K-t fizetett : Tőkés
Lajos.

A nyugtatást február 14-én zártam le.
A folyóirat ára a jelen év elejétől évi 26 korona, mint
erről az előző füzetben értesítést adtam. Akik tehát kevesebbet
küldtek, szíveskedjenek a pótlást megtenni ; kívánatra újabb befizetési lapot küldök. Nagyon kérem megrendelőimet, a felemelt
évi díj miatt ne lépjenek vissza a folyóirattól, épen most, a drága
nyomtatás idejében, különösen szükséges hazánk legrégibb, immár 78 éves közlönyét s egyetlen katholikus hit- és bölcselettudományi folyóiratát megrendelésekkel támogatni; más fentartási eszköze, mint megrendelői, nincs. Más lapok és folyóiratok
még nagyobb mértékben emelték díjukat, én a lehető legszűkebb határok közt maradtam. Amióta az újabb áremelést megtettem, már ismét jelentékenyen emelték a nyomtatási árakat.
Akik az előző egy vagy több évre hátralékban vannak, szíveskedjenek adósságukat törleszteni.
A megrendelést mindig egész évre, januártól decemberig
számítom. A fizetés két részben is teljesíthető, de jobb egyszerre
és pedig mielőbb, mert a megrendelések igazolását az újságpapirközpont kívánhatja.
Nagyon kérem a megrendelőket, jelesül a volt tábori lelkészeket, szíveskedjenek a címükben beállt változást azonnal
tudomásomra adni, mert csak így küldhetem a folyóiratot helyes
címre, ellenkező esetben a füzet csak hosszas vándorlás után,
rossz állapotban jut el a címzettekhez, vagy épen elvész.
A megszállott területek állapota ne legyen akadálya a
megrendelésnek ; az az eset, hogy a példány rendeltetési helyére
el nem jut vagy onnan pénzt nem lehetj feladni, csak kivételes
és az is csak rövid ideig tart.

Dr. Kiss J á n o s egyetem! tanárnál (Budapest, IX.
Mátyás-utca 18.) kaphatók a k ö v e t k e z ő k :
Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv. Díszes kötésben
8, 9 és 11 korona.
Katschthaler János, Katholikus ágazatos hittan. 6 kötet, erős
kötésben 60 kor.
Jogau, Aquinói sz. Tamás élete. Erős kötésben 6 kor.
A nevezett kiadó a megrendelést azonnal elküldi; ahova
csomag gyanánt nem lehet, ajánlott nyomtatvány alakjában.
A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai:
Federer Henrik, Teréz kisasszony. Regény. 7 kor. 80 fillér.
Dr. Hanuy Ferenc, Hetvenéves küzdelem az autonómiáért.
6 kor.
Harsányi Lajos, Az óra egyet üt. Regény. 4 kor.
Dr. Kiss Menyhért, Boldog emberek. Elbeszélések. 5 kor.
Rubenescu Auguszta, Krisztus-legendák. 6 kor.
Sík Sándor, Alexius. Misztérium 5 felvonásban. 10 kor.
Tarczai György, Vitus mester álma. Regény 8 kor.
Tarczai György, A nagy rendalapítók. 3 kor.
A liiseuxi kis Teréz önéletrajza. 2. kiadás. 10 kor.

R I E G E R OTTÓ

hazánk legnagyobb orgonájának (a király orgonájának a koronázási templomban) alkotója, gőzüzemre berendezett gépekkel cs. és klr. udvari orgonagyára

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
ORGONAÉPÍTÉSI
<f MŰINTÉZET. *

Cs. é s Kir. u d v a r i s z á l l í t ó , a
F e r e n c Józsei>rend lovagja.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűntetve.

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

Tervezeteket é s mintarajzokat
kívánatra díjmentesen küld.
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Az Ó- és Újszövetségi

SZENTÍRÁS

a Vulgata szerint, figyelemmel az eredeti szövegre, Káldi György fordítása
nyomán, jegyzetekkel átdolgozta Tárkányi B. József, az apostoli Szentszék
jóváhagyásával a 3-ik kiadás utolsó IV-ik k ö t e t e is megjelent.

Ezen most már teljes Szentírásnak, mely négy könnyen kezelhető
kötetben, fekete védőtokban, ízléses
aranydíszes félvászonkötésben jelent

meg bolti á r a 45 kor.

m

Tekintettel arra a páratlanul áldásos misszióra, melyet a S z e n t í r á s ez újabb kiadásának a kath.
magyarság legszélesebb rétegeiben
teljesítenie kell, a négy kötetet tokkal — dacára a mai előállítási költségek hallatlan drágaságának —
45 korona helyett, a lehető legmérsékeltebb áron, —

34 koronáért

adjuk.
•

é

•

Mindazoknak, kik ezen Szentírás megrendelőit

összegyűjtik,

minden tiz

példány után egy teljes példányt ingyen adunk, ha rendelesét misionb be-

küldi, mert a mai nap-nap után emelkedő kötési árak mellett csak egy
bizonyos mennyiségű példányszám áll rendelkezésünkre és így az újabb
kötésnél az ár lényegesen log emelkedni.

ë
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Megrendelhető a Szent-lstván-Társulat konyvkereskedéseben Budapest,
IV., Kecskeméti-u. 2 „ Szeged, Kárász-u. 10. valamint az összes Könyvkereskedésekben.

UZrô\)

*/ / L>

III. FÜZET j* LrXXVIIt. ÉVF.

~ Március.

RELIGIO
HITTUDOMÁNYI
É S BÖLCSELETI FOLYÓIRAT
SZERKESZTI t S KIADJA

. {1

P. Ti «O

^

A
Dr. R I S S JÄNOS-<iv\'
kv
E G Y E T E M I TANÁR

Tartalom:
A K e r e s z t t a n u l i i j K . Z .8 .—
A mindenség élete a » e l l e m
magMlstárAI, Dr.Trillái J ó .

a
°
a

u e l . - Ilj&tiguaK Jövője. Dr.
Hetényl Gyula.
— Irodtl o m .— VetfyeieK.

BUDAPEST
A STEPHANEUM R. Ti NYOMÁSA,

1919.
"FOLYÓIRAT

« . ívvfrÁR i
; t : :r,iO }

lí S • ' . ' » I
"V.«.«^
y

/

TARTALOM.
I. Értekezések.
A kereszt tanulsága. Z. B.
A mindenség élete a szellem magaslatáról Dr. Trikál József
Ifjúságunk jövője. Dr. Hetényi Gyula
—

Oldal

... 129
... 140
... 159

II. Irodalmi értesítő.
Dr. Kis-Erős Ferenc : Esztétika. Dr. Némethy Oyula
...
176
Jahn Jakab: Világbéke és evangélium. Dr. Fekete Géza József ...
„178
Dr. Töttössy Miklós: Katholikus hitvédelemtan felsőkereskedelmi iskolák
felső osztálya számára. Dr. Fekete Géza József
... — ... _ 179
Dr. Jos. Ries. Die Mischehe, eine ernste Pastorationssorge Dr. ScheffierJános 181
III. Vegyesek.
Ószövetségi biblikus szakszemle. Dr. Pataky Arnold
Házasságtörvényesítő pápai kedvezmény. Dr. B. P.
Pályázati hirdetmény
_ — — — —
Fizetések nyugtatása— ... — ... — — — —
Hirdetési rovat
—

...
_
...
...

184
190
191
192
192

A Religio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, később
nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején egyesült
vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 1890 elején
alapított. Ez egyesüléstől kezdve a Religio megjelenik július és
augusztus kivételével minden hónap közepén 4—6 ives füzetekben. Ára 1919 elejétől egész évre 26 korona.
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Budapest, IX., Mátyás-utca 18.
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Nagypénteki g o n d o l a t o k .

J

Krisztus szenvedése olyan tárgy, melyhez a szentek is
félelemmel, borzadással, s mégis szeretettel nyúltak e földi
életökben, hogy felőle elmélkedjenek, hogy másoknak hirdessék.
Félelemmel, mert kegyelem-megvilágosította lelkök jól látta, hogy
ők is okai, a legjobb esetben megmentendő okai voltak; borzadással, mert Jézus szenvedésénél felborult minden jogrend, kialudt a népnek különben oly könnyen lángra gyúló rokonérzése
s az állatias kegyetlenség teljes hatalmát mutatta ; szeretettel, mert
a szenvedő Jézust csak szeretni lehet.
Magunkforma szegény, bűnös ember alázattal gondolkodik
a megváltó Szenvedéséről. Tudja, hogy hályog fedi lelki szemét»
hogy a megtörtént valót, okaival, tényeivel csak gyarlósága sűrű
ködén át láthatja, de mégis megteszi, maga elé varázsolja az
Istenember utolsó napját, mert még oly sűrű fátyolon át is rikítók, megdöbbentők, megrázok a szenvedés eseményei.
Jézus utolsó napján teljesedett a József-korabeli Fáraó álmának mása: végtelen tenger nyelt el végtelen tengert. Az isteni
irgalom tengere az emberi bűnösségét.
Az Úr halálával teljesült Izaiás jövendöléseinek s az ószövetségi szertartásoknak nagy része.
A Megváltó életének alkonyán érvényesült igazán a királyi
zsoltáros szép szava: az igazságosság és a béke megcsókolták
egymást.
Nagypénteken nyerte méltó befejezését a betlehemi angyalszó. Isten megkapta elégtételét az igazság végtelen szigora, az
ember megkapta lelki békéjét az irgalom végtelen könyörülete
szerint.
A szenvedésnek éjjelét, életet, fényt, világosságot hozó éjjelét
isteni alkony vezeti be. Az alkony az utolsó vacsora, az Istenember önátadása, önmegsemmisítése a szentségi szinek alatt.
ÉZUS

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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A másnap a Megváltó átadása a szenvedésre, a halálra. Az alkonyon a húsvéti bárány a szeretetét, másnap, utolsó szavában is,
céltudatos irgalmát, égi szelídségét mutatja meg.
Mert a szenvedésnek ez az alapja. Szeretet, irgalom, szelídség; mind a három egy cél, megmentésünk felé irányítva.
Erre szolgált a szenvedésben minden. Júdás árulása, Kaifás,
Heródes, Pilátus; kivált ez utóbbinak megfoghatatlan jellemgyengesége, az elvakult nép, mind csak a főszemélynek, Jézus
Krisztusnak nagyságát emeli ki.
Mi meg körülálljuk az Urat, ki közelebbről, ki távolabbról,
amint a szivünk vonz feléje. Részvétlen nézők nem lehetünk, mert
a szenvedés vagy örök hasznunkra, vagy örök kárunkra van.
Ezúttal kövessük az Urat a Qolgothára vezető újában s fenn
a megváltó halál hegyén.
A biró halálra Ítélte az ismételten ártatlannak nyilvánított
Jézust, s a menet 10 óra után megindult a Golgotha felé. Lármázó gyereksereg s két lator között, körülvéve a legionáriusok
csapatától, kisérve a főpaptól, az egész szanhedrintől, halad, viszi
nehéz keresztjét az Úr.
Veronika, igazi nevén Seraphia kendője, a fájdalmas találkozás Szűz Anyjával, a háromszoros összeesés a kereszt alatt, a
siró asszonyok, cyrenei Simon, mind egy-egy mélyértelmű, sok
tanulságot rejtő jelenete a hosszú, kínos keresztútnak.
Végre, déli 12 órakor a halál e menete elérte célját: felért
a Golgothára.
Jézusunk e legfájdalmasabb útja az élet hű tükre. Erőnk,
vigaszunk, fentartónk, lelkesítőnk. Fényvonal, amely átragyog életeken, időkön, lelkeken. Szenteket, hősöket képző iskola.
Mert az élet: a kereszt útja. Azzá teszi velünk született
gyarlóságunk, testünk betegségei, Istennek szeretetből, az embereknek gyarlóságból vagy gonoszságból minket érő megpróbáltatásai; a lélek kinzó szava, ha nem törődünk vele; a kemény
küzdelem az ellenséggel, ha megtesszük; nem egyszer ajkunkra
tolul szent Pál sóhaja: én szerencsétlen ember, ki szabadít meg
engem a halál e testétől!?
A világ közös sorsa a kereszt. A gondolkodó, az életet s a
lélek mivoltát szemlélő előtt ez olyan természetes. Az ember oly
gyarló, szenvedélyei, bűnei, a rosszra hajlandósága oly erős, örök
élete, boldogsága a természetében rejlő rendetlen önszeretet miatt
annyi veszélynek van kitéve, hogy nagyon, de nagyon hathatós

A KERESZT

TANULSÁGA

131

folytonos orvoslásra van szüksége, ha nem akar bűneinek áldozatául esni, ha nem akarja teste-lelke örök javát örökre elveszteni.
S ezen, általánosan szükséges, általánosan ható orvosság
csak egy: a kereszt. Legyen az testi fogyatkozás, vagy lelki fájdalom, küldje reánk Isten, vagy érjen embertársaink részéről: a
haszna mindig megvan. Elvon a világtól, Istenre utal, megmutatja
erőtlenségünket, gyöngéinkkel megaláz, önmagunk iránt bizalmatlanokká tesz, tekintetünket befelé irányítja.
S mert az élet így nagyon nehéz, mert könnyen kislelkűekké
lehetnénk s az orvosság, saját hibánkból, méreggé válhatnék számunkra, a jóságos mennyei Atya e keserű labdacsot cukorban
adja: elénkbe állítja Fiát, Jézus Krisztust, amint a világ keresztjét a
Qolgothára viszi, amint arra a hegyre megy, melyen valamennyiünkért minden hősnél hősiesebben a legrettenetesebb halállal hal meg.
Mert Jézus keresztútjának szemlélésénél egy gondolattól
nem tudunk szabadulni: Te, Isten Fia, oly türelemmel, oly szeretettel vitted a keresztet — értem, s én ne így vigyem az
enyémet ?
"
Teérted? Neked ennél semmi közvetetlen érdeked, ebből
semmi személyes hasznod nem volt, nálam minden ettől függ.
Te az én megmentésemért vállaltad, s én a magam örök boldogságáért ne tenném, mikor már e földön is békém, nyugalmam,
boldogságom csak az, ha összeszokom a keresztemmel?
A karácsonyi éjféli istentisztelet után — épen ötezredik szentmisémet mondottam — oly szép álmom volt. Azt álmodtam,
hogy keresztre akartak feszíteni s én ettől rémmód féltem. Hiába
mondogattam magamnak, hogy nagy, szent ügyért történik, hogy
a szenvedés rövid, a jutalom örök lesz : borzadt, reszketett egész
valóm. S akkor egy kimondhatatlanul, leírhatatlanul kedves hang,
melyet nem tudok feledni, azt mondta: ne félj, a kereszt másik
oldalán függ Jézusod!
A kereszt áldásos, hasznos, érdemszerző viselésének csak
egy a módja : in unione divinae intentionis et amoris Jesu.
Szépen mondja szent Ágoston: ha megmentésünkre lett
volna más út, más mód, mint a kereszt : Isten úgy szeret minket,
hogy azt választotta volna. De nincs, s irgalmának, szeretetének,
rólunk gondoskodásának istenileg szép jele, hogy előképül, előharcosul, bátorítóul elsőnek szent Fiát küldte reá.
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Oda föl csak a kereszt királyi útja vezet.
Fél egy felé járt az idő, mikor a kereszt, isteni drága terhével a magasban megjelent.
Feje fölött a címtáblával, magasan a föld s a milliónyi fej
felett, ég és föld között függ már az áldozat. Az érintkezést, a
kapcsot az ég és föld között visszaállító láncszem.
Égnek kedves, földnek becses látvány. Annak kedves, mert
végre valahára megnyilhatik, ennek becses, mert évezredes várakozás után ama felé reménnyel tekinthet.
A keresztfán, az ószövetség gyalázatfáján függ a nem teremtett Szentség; két lator között az Ártatlanság és Tökéletesség;
a nép gúnyhahotájának, a farizeusok ellenséges élcelődésének
gyúpontjában a megtestesült szeretet; káromlók tömegében az
Isten; megátalkodottak között a Megváltó.
A Golgotha a végtelen ellentétek találkozó helye.
És még valami.
A golgothai napfogyatkozáskor tört meg a sátán majdnem
föltétlen uralma a lelkek felett, kelt fel az az örök, igaz nap, melyet
Jézus e szavakkal jövendölt meg: ha az emberfia felmagasztaltatik, mindeneket magához fog vonzani.
'
Történettudós, lélekbúvár, filozofus bámulva áll meg Jézus
keresztje s a kereszten függő Jézus előtt.
Sötét éjszaka után, azúrkék égen, teljes pompájában feltűnő
nap, pusztító vihar után üde zöld, nagy lelki megrázkódtatások
után édes benső béke a golgothai kereszt gyümölcse.
Az asszonyt a kereszt alatt álló hétfájdalmú anya emeli ki
a rabszolgáénál is gyászosabb sorsából. A férfi, az atya korlátlan,
sokszor vad, emberietlen hatalmának megállj-t mond e szent határjelző. Az engesztelhetetlen gyűlölet, uralomvágy, egymást pusztítás élét elveszi a szeretetnek szeretetből meghalt Istene.
A lélekbe, mely sokszor hangosan, de legtöbbször a nagy
sokaságnál némán, sejtelemszerűen kiáltotta a próféta szavait:
rorate coeli, békét, megnyugvást, bocsánatot hoz a Princeps pacis.
A világ, az emberiség átalakulása a Qolgothán kezdődik.
Dühöngött még s dühöngeni fog mindig a trónját vesztett pokolbeli fejedelem, de hatalmát megtörték a Jézust a keresztre
szegező kalapácsütések. Érezte ezt s közegei által azért töltötte
úgy bosszúját az Úron az utolsó három órában.
Gúnyolódva mondják ellenségei : szállj le a keresztről s hinni
fogunk benned. Az a Jézus, aki a habokon járt, ezt is nagyon
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könnyen megtehette volna. De nem tette, mert arra a gúnyolódók nem voltak érdemesek, mert úgy sem hittek volna, mert a
golgothai három óra minden más volt, csak nem tüneményes
szinjáték, s mert Jézusunkhoz sokkal jobban illett a csendes tűrés
a kereszten.
Itt a legnagyobb Ő. Istensége a lehető legszűkebb határok
közé vonul s előtérbe lép az ember, aki szenvedni tud és szenvedni akar.
Az áldozati Bárány nem védekezik. Izaiás századokkal előbb
mondott szava szerint elnémult s követte hóhérait s e hősies
tűrésből még ellenségeinek maró gúnyja sem zökkenti ki.
Csendes, nagy szenvedés Jézus egész élete, meg nem értetés
e földi sorsa, s ez a része a halálban is.
Születésekor nincs ház, még oly szegény sem, amely Anyját
befogadná. A Megváltó első sóhaját az istálló s a jászol hallotta.
Alig néhány napos korában, a leghidegebb évszakban, éjnek idején Egiptomba kell futnia a trónját féltő, vérengző
király elől.
Harminc éves koráig a nehéz ácsmunka, a sokszor nagyon
nyomasztó szegénység a kísérője.
Nyilvános életének kerete az uri osztály gyűlölködő féltékenysége, apostolainak sokszor bántó tökéletlensége.
S mindennek vége az utolsó nap, a maga borzalmaival, s
végül, mint pont a mondat, az élet végén: a kereszt.
S ez, mert így történt, s mert miattunk történt így, előttünk
olyan természetesnek látszik.
Mi nem is tudnók Jézust máskép elképzelni. Gazdagságban,
becsültetésben, hírnévben két kézzel vájkáló Krisztus psychologiai lehetetlenség.
A mi Jézusunk az Izaiás megjövendölte «fájdalmak férfia,
vir dolorum».
Mi is lenne belőlünk e Jézus nélkül? Életét sóhajtozva,
nyögve cipelő eszes teherhordó állat, amely a legelső alkalommal
elvetné e nehéz podgyászt.
Jézussal a kereszten, a hivő, hacsak kicsit ismeri Őt: ember a szó legnemesebb értelmében, azaz Isten gyermeke, Jézus
társa, még a kereszt viselésében is. Szerető gyermek, hűséges
társ, aki tudja, hogy egyetlen célja, feladata a Jézushoz hasonlítás, tudja hogy ez csak a Golgotha útjain lehetséges, tudja,
hogy mindez javára van, mert nyomja bár bármily nehezen az
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élet terhe: már a közelből csalogatóan int feléje jövő sorsa: a
harmadnapra dicsőségesen feltámadó Jézus Krisztus.
Jézus keresztje, megértelek-e valahára ? Domine noverim Te !
A méla, csendes tavaknak, a nagy rengeteg őserdőiben, a
kopár sziklacsoportok mélyein elrejtett vizeknek fehértollú lakójáról járja e monda, hogy teljes életén át néma, csak vége közeledtével jön meg a hangja, hogy először s utoljára dalra gyújtson, hogy elzengje haláldalát, az ő nevén: hattyúdalát. Azt is
tartja a monda, hogy ez a dal utánozhatatlanul szép.
A mi-égi Pelikánunknak is van ilyen hattyúdala, s ebben
hét strófája: a kereszten mondott hét szava.
Néma csönd honol a Qolgothán. A jók kis csapata fájdalmában hallgat, az ellenség nagy tábora talán lelkiismeretének
pillanatra felszólaló szavára, talán kielégített bosszújában némul
el rövid időre. Csak a kalapácsütések hangzanak, csak egy hang
hallik, tisztán, értelmesen, az is azt mondja: «Atyám, bocsásd
meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek.»
A legkinosabb percben, mikor életet, vért, becsületet veszít,
az Úr Jézusnak, az eddig hallgatag Úr Jézusnak megjön a szava,
de csak azért, hogy Atyjától irgalmat, bocsánatot esdjen kínzói
részére, hogy még O mentegesse őket.
Az Úr Jézus igazán a világ Megváltója, még e szó legmagasabb értelmében is, e pillanatban. Mindent elfelejt, ami Vele,
Rajta történik, s csak egy áll a szeme előtt: a lelkek örök üdvössége, amelyért a földre jött.
Ez a könyörülő szeretet mondatja vele a második szót is,
Dismashoz, a hozzá forduló jobb latorhoz. Jézus szelídsége, türelme, az az első szó megdöbbenti, magába téríti e kérges lelket
is. A kegyelemnek egy, reá nézve örökre határozó percében,
jobbik énjére, s ez érzelmekre hallgat. Az Úrhoz fordul, szavaival nyilván megvallja hitét, megbánja életét s méltóvá lesz e
szavak hallására: «Még ma velem leszel a paradicsomban».
Nézzük, magunkba szállva, ez igazán égi jelenetet s hallgassuk, mit mond szivünk a bűnbánat s a mindent megbocsátó
irgalom ez isteni ölelkezésének láttára ?
Nekünk is ad valamit a kereszten függő Jézus. Harmadik
szavát : íme, anyád ! S ezzel, az emberiséget képviselő szent Jánossal Szűz Anyjában égi, hatalmas, pártfogó Anyát. Hogy legyen,
aki kérő, könyörgő, közbenjáró, engesztelő mindenhatóságként
oda álljon Isten haragja s a mi bűneink közé.
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S a jó Anya elfogadott minket s nem feledkezik meg
rólunk soha, mert ott fogadott el. Életet, sorsot, jövőt intéző
lelki kötelékek a legerősebben, legtartósabban a fájdalom óráiban jönnek létre.
Jézus három első szava másoknak szólt, az utolsó négy
mennyei Atyjának és önmagának, de mindkettőjükben nekünk is.
Az Úr Jézus szomjuságról panaszkodik. Az utolsó vacsora
óta nem ivott s a vérvesztés, a forróság, a kereszt magaslatain
fújó szél csak fokozta szomját. De e szavával inkább lelki szomjúságát hirdeti, vágyát a lelkek után. Ez értelemben a «sitio»
a legkedvesebb szavának ismétlése: Jertek hozzám mindnyájan!
A harmadik óra is vége felé közeledik. Hogy némi fogalmunk legyen Jézus lelki szenvedéséről a kereszten, felkiált : Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?
A lelki állapotok legsúlyosabbja, az elhagyatottság, vett erőt
Jézusban az emberen. Ezt is meg akarta Ízlelni, hogy ily helyzetben is bizalommal forduljunk hozzá, aki még ebben is hasonló lett hozzánk. A két utolsó szó egy, nagy fogalmat fejez ki :
a Megváltó búcsúzását a megváltó szenvedéstől.
Consummatum est!
Beteljesedett az utolsó betűig a próféták jövendölése, az
Isten Fia teljesítette Atyja akaratát.
Telve, színültig telve a szenvedés mértéke, mi sem maradt
hátra, egy jotta, egy pont nem hiányzik belőle.
A Megváltó elérte élete célját; ideadta mindenét s megadott, visszaadott mindent. Ádám már békén nyugodhat — a
hagyomány szerint épen Jézus keresztje alatt — amit elrontott,
azt Jézus mind kijavította már.
Joggal mondhatja az Ú r : Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet! Mindent megtettem, mindent eltűrtem, amit parancsoltál.
Mily szép, mily imádandó Ő ez utolsó szavaiban ! A férfiú,
az igaz katholikus mintaképe, az igazi jellem, a céltudatos élet
fénylő, magasztos példája.
Uram, el fogom én is mondhatni majdan, az utolsó órában :
beteljesedett ?
* * *

«Et inclinato capite tradidit spiritum».
A nagy mű immár be van fejezve, Jézus elmehet a megdicsőülés felé. Szeme még egyszer megpihen a hűek kis csapa-
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tán, végig siklik a részvétlen tömegen. Azután felemeli az Úr
töviskoronázott fejét, Jeruzsálem, a szeretett, a hálátlan város felé
néz. Majd ismét lehajlik a szent fő, Jézus magához inti a halál
angyalát, s megengedi, hogy a lelkével elröpüljön.
Jézus meghalt.
S e pillanatban vége minden gyalázkodásnak, vége minden
megaláztatásnak. E pillanattól kezdődik a megdicsőülés már itt
e földön is. A meghalt Megváltó előtt meghódol minden : halál,
természet, ember.
Meghódol a halál. A nagy halott tiszteletére visszaadja már
elejtett zsákmányait; halottak feltámadnak. Az élet és halál Ura
ezzel is mutatja e közös örökségünk feletti korlátlan hatalmát.
E feltámadottak a próféta szavainak megszemélyesítői : halál, hol
a te győzelmed? Halál, hol a te félelmetességed?
Meghódol a természet. A nap gyászbaborul Teremtője, fenntartója halálán. Elsötétül a világító, melegítő, éltető égi test,
hiszen kialudt a világ világosságának élete is. A föld megindul,
mintha mozdulatlanul nem birná el a szokatlan terhet: az emberért meghalt Istent. Egy-egy sóhaj, egy-egy felzokogás minden lüktetése; vagy talán a benne nyugvó holtaké, kiknek ez
óra szabadulást jelent ? A sziklák repedeznek, az egyik szentatya
szerint azért, mert a mi sziveink nem teszik. A templom szentélyének varratlan kárpitja széthasad. Nincs mit többé elfödnie, az
ószövetség megszűnt.
S az ember? Az is hódol. A gúnyolódás, a kacaj megszűnik, az óriási néptömeg, élén a megriadt főpappal és szanhedrinnel, hanyathomlok rohan le a Kálváriáról Jeruzsálem felé.
S amint azt a mi nagy Munkácsynk a képén szépen, találóan
jelzi az öreg, elmélyedt farizeus alakjában, nem egynek ez az út,
ez a futás, ez a sötétség a lelki virradásnak kezdete volt.
A kereszt tövében a Jézushoz nem tartozók közül csak egy
maradt: Longinus százados. Ö is megijed, mikor mindezt látja,
de igaz római jelleme, kötelességérzete legyőzi félelmét. Talán
azért, hogy a reá bízottnak haláláról teljesen meggyőződjék, talán
azért is, hogy — nem tudva a már beállott halálról — az Úr
kínjait megrövidítse, lándzsájával átdöfj a szent Szivet.
A kötelességhű Jézus megjutalmazza a pontos katonát. Egy
csép a szentséges vérből Longinusnak valamelyik hősies csatában elvesztett szemére hull, s ő ismét lát. E csoda hatása alatt is,
a százados felkiált: Ez valóban Isten Fia volt! Később nyíltan
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vallomást tesz hitéről abban, akit átszúrt, s hősiesen állja a vértanúhalált. Őt is lándzsával szúrják át Jézusért.
* * *

A kereszt alatt áll a fájdalmas Anya, a szűztiszta János, a
bűnbánó magdalai Mária, s a szent asszonyok.
Ott a helyök.
Az Anyát anyai szeretete láncolja oda. Nemes, nagy szive
vigaszt talál abban, hogy most már vérrel szerzett anyja az egész
emberiségnek. Igaz, anyai fájdalma a próféta szavaiban tör ki:
Ó ti, akik átmentek erre, nézzétek s lássátok, van-e fájdalom, mint
az én fájdalmam, de szeretete hozzáteszi szent Fia szavait : Jertek
hozzám mindnyájan, akik szenvedtek és én megenyhítlek titeket.
A kereszt alatt áll a szűztiszta János, akit Urához két kötelék
fűz: szeretete és szűziessége. Mindakettő csak a keresztben találja
erejét, fenntartó, indító okait; mindakettő csak úgy virágozhatik,
csak akkor élhet, ha a kereszthez simul.
Hol is akadna több táplálékra az erények királynője, a
mennyei üdv egyetlen életeleme, a szeretet, mint annál, aki kivált
a kereszten a megtestesítője volt és marad?
Hol talál védelmet a legszebb, legszendébb, legérzékenyebb
lelki virág, a szív lilioma, a tisztaság, ha nem a kereszt alatt?
A Jézusé alatt, ahol erőt, kegyelmet, kitartást nyer a legnehezebbi
de épen azért legdicsőbb harcra; a sajátja alatt melynek tövisei,
terhe, fájdalmai a legbiztosabb védőfala?
Mert túlbőségben, kényelemben ez erény ismeretlen. A tisztaság lilioma nem a föld örömeinek humusában, hanem egyedül
csak az önmegtagadás, a kereszt homokföldjében található.
A kereszt tövében térdel a bűnbánó magdalai Mária. Amint
alig egy évvel ezelőtt Simon farizeus házában könnyeivel, a meghódított, megtért lélek könyeivel áztatta Jézus lábát, úgy térdel
most is Megmentője keresztjénél. Könyei, szeretetének, fájdalmának
könyei feláztatják a kereszt iáján már megaludt szentséges vért.
Ott a helye: a kereszt alatt. A Ste Baume-i barlangban is,
ahol csodásan szigorú, vezeklő életét bevégezte, egyedüli vigasza
az önkezével faragott kereszt volt.
Jézus szenvedésének, halálának egyik legszebb virága: a
bűnbánat, csak a kereszt tövében nyilhat.
» Mi mutatja meg vétkeink nagyságát, Isten előtt utálatos
voltál, ha nem az, hogy ezek miattt Isten — egy Fiát — a keresztre küldötte?
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Mi utalna lelkünk értékére, ha nem az, hogy a megmentéséért maga Isten nem habozott meghalni, a kereszten?
Van-e hangosabb, az ítélet harsonájánál zengőbb szó, amely
jobban a szivünk-lelkünkbe kiáltaná a bűn által elkövetett végtelen hálátlanságunkat, mint a kereszten függő édes, szelid, szeretetteljes Ige?
Ki lehetne jobb vezetőnk, hathatósabb édesgetőnk a komoly, őszinte bűnbánat útján, mint Jézus Krisztus, aki a mi bűneinkért úgy vezekelt, úgy szenvedett?
Kitárja felénk karját, az a holthalavány arc, az a csukott
száj oly édesen suttogja : Kövess engem ! Ne félj, én törtem utat
részedre; ne remegj, az én igám könnyű, az én terhem édes.
S a kereszt alatt állanak a szent asszonyok, ki még férjes,
ki már özvegy. Mily mélységesen mély ennek a jelentősége is!
A kereszt alá menjetek, ti házasok ! Ha az élet hideg szele,
a megszokás hűsítő hatalma, a hibák, gyarlóságok, talán szenvedélyek kisebb-nagyobb hullámai elmosták, lefokozták, eltüntették
az első idők forró érzelmeit, ha a karikagyűrű nehéz teherré lett ;
ha nyögtök a tapasztalás alatt, hogy nem két angyal, hanem két
gyarló ember kötött egy életre szóló szövetséget :
a kereszt alá menjetek!
Ott látjátok azt, aki felétek suttogja: Viseljétek türelemmel
az egymás hibáit, s ezzel betartottátok az egész törvényt.
Ott Jézus függ, aki a tengert csendesítette le, akinek szavára Péter a habokon járt.
Hozzá forduljatok, s Ő szent keresztjéről int a ti habjaitoknak, s azok elcsendesednek; példája ad majd erőt, hogy habokon, vizeken járjatok, hogy a gyarlóság, gond, baj össze ne
csapódjék felettetek, hanem az Ő nevében ti tapodjátok!
Jézushoz, a Megfeszítetthez menjetek!
*

* *

A halál után számunkra e földön még két, nagyon passzív
dolog marad hátra: a kiteríttetés s a sír. Sietve, el nem nyomható borzadással teszik meg velünk, rajtunk mindakettőt, mert a
holttest már nem tartozik a családtagok közé, mert bármennyire
is sirassanak minket mieink, a temetésről hazajövet önkénytelenül, de megkönnyebbülten sóhajtanak fel s kiszellőztetik a halotti szagot a szobákból. Azután még emlegetnek egy kicsit,
mindig ritkábban, az idő lassan, de teljesen begyógyítja az el-
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vesztésünk felett érzett fájdalom sebét, cito actum est de te. Csak
az egyház emlékezik meg rólunk a mindennapi mementóban.
Az Úr Jézusnál ez épen ellenkezőleg történt. A mindenség
hódolata ulán előlépnek, nyiltan, bátran, az addig titkos tanítványok : Nikodém- s arimathei József.
Tisztelettel, gondosan veszik le a szent testet a keresztről s
egyelőre a legjobb helyre, a fájdalmas Anya ölébe helyezik. Ez
volt a bold. Szűz életének legnehezebb, legkeserűbb órája.
Nem volt idő a kesergésre. Az alkony s ezzel a zsidók
húsvéti ünnepe közeledett, a temetéssel sietni kellett.
A leggyöngédebb, legféltőbb gonddal illatos, fűszeres lepedőkbe göngyölik az Urat, a három férfi — Jónás, József, Nikodém — felemeli s viszi gyors léptekkel Nikodém kertjébe, a
sziklába vájt új sírba, melyet a gazda magának készíttetett elő.
S amint elhelyezik az Urat, s a hét, szerető szív még egyszer fájdalommal rátekint: feltűnik az első csillag.
Menniök kell. Húsvét előestéjén kiki-a házába való: Jézus
már ott van, a magáéban.
Teste csendesen pihen a sírban, lelke elszállt a pokol előtornácába, ahol — kisérő angyalai társaságában — örömmel,
imádással fogadja Ót a várakozó szentek serege.
Odafenn utolsó mérgét adja ki a gyűlölet : a szent sírt őrök
veszik körül s a főpap pecsétjével zárja le.
S a sioni szent házban, az utolsó vacsora termében ?
Csendesen, fájdalmába merülve ül a bold. Szűz, fájó szeretettel nézi legszentebb ereklyénkké lett kendőjét Veronika ?
És szent János?
A hű tanítvány a fájdalmában féleszméletlen Magdolnát
vigasztalja s fogadja a lassan összeszállingozó apostolokat. Utolsónak Péter jön s csak a bold. Szűz szelid, biztató szava enyhíti
némileg a magát vétkéről nyilvánosan vádoló apostol fájdalmát.
Édes, fájón édes beszélgetésben az Úrról utolsó napjáról,
annak minden legkisebb eseményéről múlik az idő.
Jeruzsálem gyertyafényben úszik. A gyilkosok eszik a húsvéti bárányt.
Az égen megjelenik a hold, halavány, ezüstös sugaraival
bűvös fénybe borítja az Úr sírját.
S az Úr Jézus a nagy munka után pihen. Ezen sírban pihenése a nagy mű vége, a csendes s mégis oly hangos Amen.
Z. B.
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gondolkodás szakadatlan ellentétek között hányódik, vetődik. Ez az örökös nyugtalanság, folytonos keresés
kifárasztja azt, aki a bölcseletet nem lelki hivatásból és rátermettségből, hanem puszta tudásvágyból vagy kíváncsiságból tanulmányozza. A lélek vágyik arra, hogy elkészüljön, önmagában
befejeződjék és saját biztos talapzatán álljon. Csak szilárd alapokra lehet épületet emelni; csak a lélek szilárd pillérein lehet
biztos meggyőződéseket, határozott világképet felépíteni. A bölcselő azonban folyton az alapokat, a kiindulási pontokat döngeti.
Egyre új szőgletköveket keres, egyre új talajba illeszti azokat.
Ez a sziszifuszi munka sokszor kétségbeejti a higgadt szemlélőt
és reménytelenül fordul el a terméketlen elmélkedésektől.
A bölcselőt, hiába, csak a bölcselő érti meg. A bölcselő
tudja, hogy a nagy problémák más-más látósíkból más-más
értékeket tárnak föl. A bölcselő látja, hogy az ember érzékek,
ész és szellem csodálatos egysége és a világ, amelyre az ember
rátekint, más reliefet tár fel az érzékek, mást az ész és ismét
mást a szellem szempontjából.
Ha a világot az érzékek síkjából szemléljük, akkor teljesen
a tárgyak, a külső benyomások hatása alatt állunk; a világtól
igyekszünk az ember és dolgok titkaihoz eljutni. Ez a kiindulás
az embert teljesen a világhoz kapcsolja és a világból meríti az
élet és a szellem minden tartalmát. Ezen a síkon a lélek olyan,
mint a mozgóképek vászna ; egyszerűen felveszi a rávetített jeleneteket, eseményeket és alakokat. íme a szenzualizmus, a materializmus, a relativizmus forrása.
Bármily tetszetős, népszerű és kézzelfogható is ez a szemlélet, mégis óriási tévedések forrása. A vászon mit sem kölcsönöz a maga természetéből a rávetített képeknek; a vászon egyszerűen átvesz. A lélek ellenben alkotó élet. Ahány lélek, annyi
BÖLCSELETI

A MINDENSÉG

ÉLETE A SZELLEM

MAGASLATÁRÓL

141

a befogadó, az átértékelő, a teremtő élet. A szenzualizmus nem
veszi észre, hogy az érzéki és a lelki, a külső és a belső elemek
mily gyorsan olvadnak össze, mily szines kapcsolatba lépnek
egymással és mily csodálatos elemek folynak át az ember különös és jellegzetes benső világából a valóságok képébe. Az érzékek síkján az ember belső élete nem találja meg az őt megillető
elismerést és értékelést.
így jutott a bölcselő (Descartes) arra a gondolatra, hogy az
emberből induljon ki és az ember titkaiból férkőzzék a külső
világ titkaihoz, lényegéhez. Ez a nézőpont az észnek a nézőpontja. Az ész síkján minden az észből fakad ; az ész önmagából
szövi ki a külső természetet is. De bármint kifeszíti is az ész
erőit és képességeit, képes lesz-e kizárólag önmagából kiszőni a
valóság egész tartalmát? Nem lesz-e az észtől teremtett valóság
túlságosan elvont, vértelen és eszmei valóság? Nem vész-e el a
világból kimondhatatlan sok eleven frisseség? Nem lesz-e az
élet árnyszerű, tartalom nélküli fogalom? íme az intellektualizmus túlzásai; íme a túlzó intellektualizmus csődje!
Nyilvánvaló, hogy csak az a helyes álláspont, amely a külsőt és a belsőt, a világot és a lelket egymástól el nem szakítja,
hanem a kettőt szorosan összetartja. A szellem síkján az ellentétek kiegyenlítődnek. A szellem nem kívülről, hanem belülről
ragadja meg önmagát és a világot. Saját mélységeiben érzi és
látja, hogy bár a lét telje anyagi és lelki valóságokra és soksok egyedre és elemre forgácsolódik is szét, de egy-egy pontjában a végtelen okkal mindegyik összefügg, aki beléjük életet ojt,
erőket sugároz, önmagukban való létet lehel. Ez a mélységek
fenekére vetett látás és a mélységekből eredő világszemlélet a
szellemnek a látása és szemlélete. A szellem magaslatán a jelenségek összefonódnak az ősokkal; az események az eleven törvénnyel ; a véletlenek a gyökeres akarattal ; a formák az értelemmel. Itt a szellem a saját középpontjában egyúttal a mindenség
központját, a saját tükrében a mindenség tükrözését is látja.
Plato, szent Ágoston, Joannes Scotus Erigena, a nagy német
misztikusok: Eckehart, Seuze, Tauler, Böhme Jakab; Spinoza,
Fichte, Hegel, G. T. Fechner, Boutroux, Bergson, Maeterlinek,
Eucken a szellemnek a bölcselői. A szellem síkjában az anyagi
tünemények mögött feldereng az élet eleven lelke, a legnagyobb
és legmélyebb valóság, mely mindent magába foglal és mindenben más-más alakot ölt.
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2. Böhme Jakab a Morgenröte im Aufgang elején jelzi,
hogy szándéka a szellem és nem a jelenségek szemlélete alapján
írni. Mein Vornehmen ist nach dem Geist und Sinne zu schreiben und nicht nach dem Anschauen. Az Anschauen, a külvilág
szemlélete csak változékony képeket nyújt és minden kép csak
halvány visszfénye a dolgoknak. Még a fogalmak sem vezetnek a
mélységekbe. A fajok, a nemek is legfeljebb csak a szélességben és általánosságban tükrözik a mindenséget és nem a mélységben és lényegességben. A szellem túl akar haladni a jelenségek
képein, túl a fogalomban egybegondolt lényeges jegyeken;
mindennek benső értelmét és lelkét igyekszik megragadni.
Ámde ez szerfölött nehéz, mert sok akadályt kell megtörni.
Először kevés a mély lélek, a lényeglátó szem. Tipusok
vagyunk és más mások ajándékaink. A szenzualizmusnak ép oly
típus felel meg, mint a kriticizmusnak. Az egyik elfogult a
másikkal szemben és mind a kettő vak a lényeglátóval szemben.
A nyelv is nagy akadály. Beszédünk dadogássá válik, mihelyt a szellem mélységekbe és magasságokba lendül; mihelyt
új és szokatlan dolgokat kell kifejeznie. Új szavakat, új kifejezéseket kell találnia, mert a kész nyelv, a kész gondolatok az
eredetit ki nem fejezhetik, sőt mint a járt út az ujat is megszokott irányba terelik.
Az igazi bölcselőknél ép az új nyelv, a szokatlan kifejezések, az eredeti látások ragadnak meg. Érezzük erőfeszítéseiket,
hogy a kifejezhetetleneket is közöljék; a láthatatlanokat is megérzékítsék; az intelligencia legmélyén kivillanó gondolatokat is
szemléltessék. És mégis sikerül-e magukat teljesen kifejezniök?
Sikerül-e anyagias hasonlataikkal a szellem és lét misztériumait
megoldani? Sikerül-e teljes megértést kivívni? Világos, hogy
nemcsak a mesternek, hanem a tanítványnak is minden lelki
erejét meg kell feszítenie, hogy úgy értsen és lásson, amint
érteni és látni kell. Hogy meg tudja lesni a gondolatok kiszökkenését, kialakulását és be tudja fogadni azok teljes értelmét.
A szellem nyelve tehát egyéni nyelv; látása ünnepélyes és
nem köznapi látás; közlései iskolás műszavakba és mesterséges
formákba nem öltöztethető. A szellem nyelve a tucatész számára
rejtélyes, misztikus ; tana is misztikus. Mi más tehát a misztikus,
mint a léleknek, a lényegeknek, a rúgóknak, a mélységeknek
megszólaltatója? Nem voltak-e a nagy bölcselők mind miszti-
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kusok és a misztikusok nem bölcselők-e első sorban ? A misztikusok a szellem központjából nézők; a mindenség lényegéből
szemlélők ; mindent ősi forrásukban meglelők és kinyilatkoztatók.
3. Ha a mindenséget magjában, a szellem magaslatáról
óhajtom megragadni, akaratlanul is misztikus leszek és szavakat
keresek magam is, amelyek a beszédre szinte lefordíthatatlan
gondolatokat megérzékítsék. Egy csomó elfogadott szót, kifejezést
elvetek, hogy a szellem eleven lépéseit követhessem és a régi
utakra ne tévedjek. Lelkem előtt megelevenedik a lét és újra
kezdi pályáját. A nyugalomnak éjféli csendjében meglesem a
kozmosz ébredését és üdvözlöm reményt ébresztő hajnalpirját.
Átfutom a mindenség összes értékeit, hogy az anyagelvűséggel
szemben a lélek erejét ünnepeljem.
Van-e a kozmosznak ébredése?
Ébresszük fel az alvó életet; vájjon mit beszél? Mi a
gépiességbe keményedett anyag? Mi lüktet még gépiessége
mögött is? Mi az élet a növényben és az állatban ? Mi a szellem
az emberben?
Nincs minden szónak tartalma. A szó sokszor csak valamely ismeretlennek ideiglenes jele. Sajnos, erről könnyen megfeledkezünk és azt hisszük, hogy a szóval együtt azt is ismerjük,
amit a szó jelent. Ki tudja például, mi az anyag? Az anyag
puszta szó és egy csomó ismeretlennek egybefoglalója. Csak
dolgok, elemek vannak, amelyeket általánosan anyagnak nevezünk.
Az anyag az a képzeletbeli feltétlen (absolutum), amelyben minden
megvan és amiből minden szőve van. Nem is volt mindig látható; igen nagy része láthatatlan gázokból állott, amelyek kapcsolódva láthatókká váltak. (Például hydrogén- és oxygénből lett
a látható víz.)
Az anyag a láthatatlan világ titokzatos mélységeiből, a láthatatlanság függönye mögül lépett elő. Számtalan módon kapcsolódott és ásványokat és egyéb összetett testeket alkotott. Az
anyag volt a híd az élethez, a lélekhez, a szellemhez is. A fejlődés mutatja, hogy az anyag kapuján át léptek az élet, a lélek
és a szellem is a látható világba.
De mindezzel még nem mondjuk meg mi az anyag. Nem
mi teremtettük, sem teremtése pillanatában jelen nem voltunk,
hogyan tudnók tehát megmondani, mi annak a titokzatos lényege.
A természettudós kénytelen bevallani, hogy az anyag mivoltát
nem ismeri. Kísérlet és megfigyelés, elemzés és összerakás a
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titkot meg nem oldja. Érzékek és értelem a titok küszöbét át
nem léphetik.
Máskép lép a szellem az anyag elé. A szellem átéli önmagát, átérzi saját működéseit és saját lényegének tükrében
ráismer valamikép az anyag lényegére. A szellem önmagában
észleli, hogy belső erők szárnyain, vagy kerekein gördülnek
életműködései. Ezen szárnyak és kerekek nélkül nem létezhetik.
Bennük él, belőlük pattan ki minden szépsége, tette, nagysága,
láthatatlan szárnyak emelik a tér és idő fölé.
És az anyag nem alakul, módosul, fejlődik-e? Nincsen-e
múltja, jelene és jövője? Ami földünkön talán már kész; de
nem készül-e folyton a mindenségben ? Vagy ami ott már
készül, nem szunnyad-e mint reményteljes igéret az űrnek egy
más pontján? És ami már kész és ami még készül, nem beszél-e
hozzám, nem szól-e értelmemhez? íme, amit belőlük megértek,
azt számokba és képletekbe is kifejezhetem. De a szellem csak
szellemit érthet meg. A szellem magát az anyagot azért nem
ismeri, mert az anyag más, mint a szellem. Viszont az anyag
működését azért róhatja szellemi alakba, mert az anyag hajtókerekei, törvényei is szellemi erők sínjein gördülnek. Szellemünk
számára tehát az anyag (és az idő is) oly formák, amelyeken
keresztül láthatatlan intelligenciák, szellemi erők nyilatkoztatják
ki magokat. Ezek a láthatatlan intelligenciák: Kepplernek mozgástörvényei; a nehézkedés; a fizikai és a kémiai erők, amelyeknek talán az étherrezgés a legősibb forrásuk. A szellem ezekben
az egyetemes, nagyvonalú, ünnepélyes mozgásokban és a mozgások végtelen kapcsolataiban ismeretlen hatalmak nyugodt kormányzását és minden, még a legegyszerűbb fizikai jelenségnek
is, nagy és ősi erőkkel való benső összefüggését sejti meg. Ezekben a lassú, halk és csendes törvényekben maga a lét lelke él
szinte félhomályban és az élet csendes óráinak áhítatában, de
keményen és ellenállhatatlan erővel.
Az érzékek síkján táncoló Demokritos és hivei kikacagják a
szellemet és a véletlenre hivatkoznak: mint teremtő ősokra. Az
értelem síkján őrlődők pedig a kételkedés és az ignorabimus lemondásába sülyednek.
A szellem síkján azonban a jelenségek a lényegekről leomlanak és a szellem mindenben a magáéhoz hasonló törvényekre bukkan és ráeszmél, hogy az anyag összes jelenségei, a
csillag világ összhangzatos pályafutásaitól az utolsó fizikai vagy
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kémiai kapcsolatig, láthatatlan törvényeknek megtestesülése, maga
a láthatóvá vált szellem. Nincs karzene karmester nélkül. Nincs
tánc ütem nélkül. Az elfogult bölcselő kirántja a karmester kezéből a pálcát és kivonja a karból a szellemet és bolond módjára
várja, hogy a véletlen csalja ki a hangjegyekből a zenei eszméket, vagy a táncolókból az összhangzatos ütemet.
Nyilvánvaló, hogy a szervetlen világ t birodalmában is a
szellem a hajtóerő és minden fejlődésnek egyúttal a rúgója.
A látható anyag pedig csak anyag, amelyet láthatatlan erők,
mint a szellem kisugárzásai alakítanak.
Az anyagban működő szellem szép kifejezése a kristály,
amely valójában testet öltött szám, testet öltött fogalom és a
szellemnek még szebb bizonyítéka.
4. Az anyagvilág élete még élettelen élet; a lassú, a halk,
csöndes törvények élete, amelyek mégis világokat tartanak vállaikon; és a nisus formativusok létbontó élete, amelyek kristályokba
szökkenek.
Az élettelen élet már cselekvő élet a sejtben. A kristályban
a szellem még csak úgy él, mint a műben a művész lángesze.
A sejtben ellenben a művész már bennél. A kristály a szellem
pecsétje; a sejt ellenben a magát kifejező lélek első lépése. A sejt
első lépéseit a növényhez vette és érzéki életté alakult. A növényről rendszerint csak ennyit mondunk. Sem az érzékek, sem
az értelem síkja többet számunkra nem nyújt. A növény él,
táplálkozik, szaporodik ; bizonyos fényhatásokra válaszol ; a nehézkedés és a fizikai-kémiai törvényeknek engedelmeskedik; ez az,
amit az érzékek és az értelem róla tudnak.
A szellem azonban bensőbb szimpátiával ragadja meg a
növényt. Mély érzése és rokonszenve csodás bepillantást vet a
növény rejtélyes életébe és ott oly titkokra bukkan, amelyek a
szellemet is zavarba hozzák. Tisztán szökken eléje a kérdés,
vájjon minden gondolat, vágy és akarat a megfontolásból erednek-e? Hiszen a növények szótlan, hangtalan élete mögött is a
táncos szellem minden költészete, bája pajzánkodik. Nincs-e tehát
más vágy, mint értelmes vágy; nincs-e más akarat, csak értelmes akarat?
A száraz botanikus ily kérdéseket nem vet föl lelkében. Őt
a növény csak fizikai, kémai és anatómiai szempontból érdekli.
Úgy nézi a növényt, mint a gépész a gépet — lélek nélkül.
A botanikus szemében is a növény ritkán értékesebb a gépnél.
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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A szellem ellenben a gyökérben, a szárban, a levélben, az
indákban, a bibében, a porzókban, a virágban, a gyümölcsben csak
szimbólumokat lát, melyek mögött az élet eleven lelke izzik és
számára minden részecske a magát kifejező lélek akaratát, erőfeszítését, szándékát, gondolatát testesíti meg.
A szellem magaslatáról ily képek tárulnak fel.
A növényvilág élete mozdulatlan élet. Bár oly békés a
növény és lemondó; bár látszatra, életében annyi a megadás, a
csönd, az engedelmesség, tényleg a növény élete örökös lázadás a sors, a mozdulatlanság, a helyhez kötöttség ellen. Teljesen
egy célnak szenteli magát: kimenekülni alantas végzetéből; kijátszani a komor törvényt; kitalálni vagy segítségül hivni szárnyakat, a lehető legmesszebbre szökni ; legyőzni a tért, ahol a
sors fogva tartja és behatolni az élő, a mozgó világba. Amint
mi is időn és téren kívül élni akarunk, úgy törekesznek a növények is a másik életrendbe, amely már megszabadult az anyag
nyomasztó bilincseitől. Remek nagyra vágyásuk, hogy ellepjék és
meghódítsák a föld felületét. E cél elérésében csodálatos a bátorságuk, állhatatosságuk, ötletességük. Hiszen minden mag, amely
a növény lábához hull, elveszett, vagy csak nyomorúságosan
csírázik ki. Innen ered erőfeszítésük, hogy mennél messzebb lendítsék el magvaikat. És hogy ezt elérjék, légcsavarral (jávorfa),
siklókészülékkel (gyermekláncfű, bogáncs), pattogókkal (kutyatej),
fröcskölő készülékkel (balzsamuborka), sajátságos horgocskákkal
(gyapjúfű) és még számtalan meglepő szerkezettel élnek. Alig
van mag, amelyik valami teljesen megfelelő módon ne igyekeznék megszökni szülői árnyékából. A fagyöngy, a borókafenyő, a
berkenye pedig édes izű magtakaróikkal becsapják a madarakat
és azok hordják széjjel magvaikat.
Mi észleleteinket csak emberi nyelven tudjuk kifejezni és
azért akarva, nem akarva antropomorfizmusokba esünk. Francé
élénken ecseteli a virágok szerelmi életét. Maeterlinck a virágok intelligenciájáról ír remek sorokat. Az iskolás műszavakhoz
szokott bölcselő megütközik e kifejezéseken, pedig oktalanul. Ha
ugyanis a virágokat szemlélgetjük és szemléleteinket szavakba
foglalni igyekszünk, más kifejezésekkel élni nem tudunk. Ha
pedig talán az ösztönt hivjuk segítségül, akkor az egyik ismeretlen helyébe csak a másikat tesszük.
A tenyészés követeli, hogy a porzók a bibéket megtalálják.
De ez nem mindig egyszerű dolog. Óriási nehézségeket kell itt
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is a növényeknek leküzdeniök. A botanikus leírja, mily gondosan
zárják el úszó burkaikba a tengeri íüvek virágaikat. Miként küldik fel szinte végtelen hosszú indáikon a vízi liliomok virágjaikat a tó tükrére. A súlyom virágait levegővel töltött hólyagfélével látja el és azzal löki a felszínre. A termékenyítés után a
hólyag a víznél nehezebb anyagot választ ki és az egész szerkezet ismét alászáll az iszapba. A hinár is szeleppel ellátott tömlőcskékkel küldi fel virágait a víz felszínére. Termékenyítés
után pedig a tömlő a szelep útján vízzel telik meg és ismét
alászáll az iszapba. Nem csodálatos-e, hogy a növények szerkezetében a legeredményesebb felfedezéseinkre ismerünk? Már
ősi idők óta alkalmazzák ők a billentyűk, a szelepek játékát; a
folyadékok és a levegő nyomását, Archimedes hires gondolatait. Hát még a zsálya mily furfangos szerkezettel van felfegyverezve. Bámulatosak pontos mérlegének forgói és egyensúlyozói,
pedicularisainak zárt gömböcskéi, egymásután kibillenő rugói
és ferde-sík számításai. Mennyi ötletességgel csábítanak továbbá
azok a virágok, amelyek cseretermékenyítéssel szaporodnak.
Mily fortélyokra, számítgatásokra, kelepcékre vannak utalva,
amelyek a mechanika, a ballistika, a repülés és a rovarok megfigyelése szempontjából megelőzték tanulmányainkat és ismereteinket.
A tudományos anyagelvűség, a gépies világszemlélet is
látja ezeket a csodákat és üres szavakkal magyarázza. A létért való
küzdelem erőfeszítéseire, a gépiességre, a fejlődésre, a véletlenre
hivatkoznak. De ezek mit sem magyaráznak. Ezek a szavak mind
kitalálások, amelyek a lényeghez nem férkőznek ; a lényeget nem
magyarázzák meg.
Csak szellemi magaslatról juthatunk el e titkokhoz. Ebből
a fénysugárból szemlélődve belátjuk, hogy a növények észszerűen,
célszerűen, a külsőjkörülményekhez alkalmazkodva futják be pályájukat. Nem gépek ők, amelyeknek nem szabad kizökkenniök
sínjeikről; ellenkezőleg mindig az életkörülményeknek megfelelőleg rendezkednek be és szervezetük gépezetében óriási változásokat is eszközölnek. A virágok bizonyára megelőzték a rovarokat földünkön. Amikor tehát ezek megjelentek, kénytelenek
voltak váratlan munkatársaiknak szokásaihoz egészen új szerkezetet alkalmazni. És ez az átszerveződés nem intelligens jellegű-e ?
Aristoteles megjegyzi, hogy a költészetben több bölcselet van,
mint a történelemben. Valóban azért a finom érzésű költői lélek
10*
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szólaltatja meg a növényeket és azért ruházza fel azokat emberi
értelemmel, mert megérzi, hogy gyönyörűséges szépségeik, kacagó
örömeik, ravasz csábításaik mögött valami a mienkhez hasonló
értelem remekel. Nem értenők meg a növények képzelő erejét,
szerkezeteket kieszelő mesterkedéseit, ha azok a mi lelkűnkhöz
nem szólnának. Építészeti, zenei motívumokat sem kölcsönöznénk tőlük, ha azok lelkünknek meg nem felelnének.
Mi dolgozik tehát a növényben? Élet? Ám az élet egyúttal
lélek is, amilyen a lélek, olyan az élet. Elégséges-e, ha pusztán
valami tenyészlélekre gondolok? Igaz, hogy a növény életének
főcélja a faj megmaradása ; de ezen célra azután bámulatos technikát és művészetet pazarol.
A szellem síkjából tehát a növény lelke szép, gazdag fejlődésre képes, állhatatos és bátor lélek. És mégis öntudatlan!
Nem okfejtő; nem nyitott szemmel számítgató. Olyan, mint az
alvajáró. Öntudatlanságban is okosan eligazodó.
Mily magasan állanak a növények a szervetlen anyag felett!
5. Új képet tár elénk az állatok világa. Az állat mindazon
képességekkel fel van ruházva, amelyekkel a növény. Benne is
működnek a nehézkedés és a fizikai-kémiai törvények. Az az
érzékenység pedig, amely némely növénynél a fény és az elektromosság iránt mutatkozik, az állatnál fokozott mértékben észlelhető. Az élet folyamatai pedig sokkal gazdagabbak és szinesebbek.
Az állattal szemben kétféle elfogultság van.
Az anyagelvűség és általában azok, akik az életnek önmagában gyökeredző létezést nem tulajdonítanak, kénytelenek az
állatot gépnek tekinteni. De hol van a természetben olyan
gépiesség, amelyet mi gépeink működésétől elvárunk és megkövetelünk? A Keppler-féle nagy csillagászati törvényeket és a
szervetlen világ fizikai, illetőleg kémiai törvényeit leszámítva
sehol sincs feltétlen gépiesség. A természet csodálatos erőfeszítéssel szabadság felé törekszik. A növények mindannyiszor kilépnek életük szűk határából, valahányszor a külső körülmények
azokat rákényszerítik. A növények életének vannak ugyan zárt
korlátai, amelyek a gépiesség látszatát felébresztik, de ezen korlátokon belül annyi a változatosság, az önkénytesség, az esetlegesség, amennyi a faj keretében az egyed.
Még szabadabbak s még kevésbbé gépiesek az állatok. Az
állat helyét változtatja ; szabadon jár-kel tápláléka után ; megfigyel,
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fortélyoskodik, a helyzetekhez alkalmazkodik; pedig ezek mind oly
működések, amelyek a gravitatio, a fizikai és a kémiai törvényszerűségek feltétlen egyhangúságát szakadatlan átütik. Emberi
nyelven úgy fejezzük ki magunkat : az állat akar. És ez az akarat
valóság.
Akaratának gyökerei pedig a belső érzelmeik, vagy a kívülről eredő ingerek, érzetek, képzetek, szóval oly lelki elemek,
amelyek magasabb élettevékenységet követelnek. Mivel sok szemlélő saját lelki életének nagyságát és óriási lehetőségeit nem
ismeri, az állatot önmagával egyenrangúnak tartja. Ez túlzás. De
másrészről tény, hogy az állatok lelki életét sokszor kénytelenek
vagyunk a saját lelki életünkből vett szavakkal jellemezni. Nem
csodálkozom, ha oly tudósok is, mint de Quatrefages, vagy oly
költők, mint Maeterlinck, az állatok intelligenciájáról egész komolyan beszélnek. Az intelligenciának különböző fokai vannak, de az
intelligencia legalsó fokain is intelligencia. Ily értelemben
mondják: az állat érez, itél, akar és okosan gondolkodik. Az ösztön — mondják — az állat végzetszerű hivatása, amelyet azonban
intelligenciával tölt be. Az ösztön nem vak, hanem értelmes cselekvés. Quatrefages azért korántsem azonosítja az állatot az
emberrel. Sőt élesen kiemeli az ember lelkét az állat fölé. Mivel
azonban oly kitűnő képességeket észlel az állatoknál, kénytelen
feltételezni, hogy az állat lelke más, mint a növényé. Az állat
összefoglalója a szervetlen lét és a növényi élet erőinek. A gravitáció reá ép úgy nehezedik, mint a növényre. A táplálkozást és
szaporodást fizikai, illetve kémiai törvények igazgatják. Az egyes
szervek gépiesen működnek. Az élet igazi műveletei azonban
már színesebbek, gazdagabbak, lelkesebbek. Az állati lélek mint
valóság az életnél is fényesebben ragyog elénk.
Az érzéki megismerés síkján a lélek megnyugszik abban,
hogy minden az anyagnak működése; az élet és a lélek jelenségei is az anyag függvényei.
A kritika síkján a gondolkodó különbségeket állít fel az
anyag, az élet és a lélek között, de a végső következtetéseket
még sem vonja le. Manap például a testi és a lelki jelenségek
párhuzamossága mögött elégedetten megpihen.
A szellem síkján e magyarázatok között tátongó ür támad
és gyerekesnek találjuk szemléleteiket. A szellem eleven villanásában felismerjük, hogy azok a szellemi erők, amelyek a csillagrendszereket kívülről mozgatják (gravitatio), lassan az anyag belső
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erőivé mélyülnek (fizika-kémiai törvények), sőt mint nisus formativusok, alakító erők kristályokká szépülnek. De e szellemi erők
még mindig nem életelvek, még mindig inkább külső, mint
belső intelligenciák. Egészen új alakban a növényben jelentkeznek. Itt már sejtekké, csirákká, magvakká, magukból kiszökkenő
valóságokká változnak. Éreznek, szervezkednek, táplálkoznak,
szaporodnak, annyi és oly változatos működést fejtenek ki,
amennyi bennük az eszme, az alak, a benső gazdagság és életbőség. Még színesebb életforrás az állat. Bennük a lét tartalma
már feleszmél, a cselekvéseik már nemcsak az élet ösztönösségéből buzognak, hanem az eszméletből, megérzésből, akarásból.
A szellem magaslatáról a létezők képét egy szempillantással áttekintjük és látjuk, mint dagad az ősi forrásából kiserkenő
élet egyre bőségesebben és egyre több szellemmel hatalmas
folyammá.
II.
Nyilvánvaló, hogy a lét minden izében a szellem nyomait
hordozza. Az egész természet belülről szemlélve, értelmes erőknek megjelenése és alaköltése; örök tervszerűségeknek és eszes
előrelátásoknak lassú, következetesebb és egyre színesebb megtestesülése.
Milyen helyzete van az embernek e világfolyamatban?
Tagadhatatlan, hogy az ember is a természethez tartozik. Azok
a nagy erők, amelyek a csillagokat mozgatják, a szervezetek
belső működéseit szabályozzák, az érzésekben, akaratokban és az
értelmes élet elemi alakjaiban lüktetnek, mélyen belenyúlnak az
ember életébe is. És mégis az ember mindezeknél több ; lelki
élete nem merül ki ezekben a kezdetleges alakokban, sőt ő
kezdet és kiinduló pont; új világnak, új természetnek a hajnalpirja.
A csillagvilág alaptörvénye a gravitáció. Az ásványok a
gravitációra támaszkodva, új törvények szerint alakulnak. A növények a gravitatio és a fizika-kémiai törvényeket az élet eszközévé teszik. Az állatok az összes előbbi értékeken építik fel
sajátos életüket. Az ember pedig a természettől átvesz mindent
kincset, amit addig csak létrehozott és e kincseken, mint törzsvagyonon emeli föl a szellem birodalmát. Az örök szellemi lét
előkészítette az ember útját. Egyrészt a természet talajára helyezte ;
másrészt oly kincseket zárt szivébe, amelyek a tér és az idő
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kereteiben majd a szellem világát varázsolják elénk. Ez az új
kezdet és új élet, ez a természet fölé emelkedés és szellemmé
finomulás megzsendül összes lelki működéseiben : a megismerésben, érzelmeiben, törekvéseiben.
1. Az érzékek síkján a megismerés csak megtapasztalás,
tapasztalatoknak összeszövése és az emlékezetben való megrögzítése. Amíg a lény a természethez van láncolva, nem képes a
természet fölé emelkedni és összes tapasztalatait, illetőleg emlékképeit a természethez forrasztja ; a természet szempontjából érez,
ismer és akar.
Az ember azonban több, mint a természet. A természet
fölött áll, tehát képes kibontakozni környezetéből, a természetből; képes a benyomások ura lenni. Szembehelyezkedhetik a
természettel, mérlegelheti a természethez való viszonyát és benső
függetlenségének átérzésében önmagából merítheti nézőpontjait,
ítéleteinek indító-okait. A gondolkodás emberi tett. A gondolkodás annak a jele, hogy a lélek a saját lényegének talapzatán
áll. A gondolkodásban nem a természet működik, hanem a szellem, amely a saját törvényei, képességei, szervezete szerint él és
működik. A szellem azért a tapasztalatokat nemcsak egymás
mellé rakja, sőt az elemeket előbb mind saját erejével át és áthatja, azokat bensőleg összetartja, a saját lényegéből merített
tervek szerint összefoglalja és szellemi alkotásokká kiépíti. Az
ember lelke kiindulás. Új tettek csirája. Az ember lelke nem
állapot, hanem alkotó erő. A megismerés nem külső vagy belső
tények tudomásul vétele, hanem azoknak tervszerű feldolgozása.
A lélek tehát a megismerésben túllépi a természet kereteit.
A tudományok a természet felett lebegő szellem teremtő
alkotásai.
Minden lélek többé-kevésbbé alkotó, de vannak lelkek,
akik mindenek felett alkotók. Ők a szellem mélységeinek és
teremtő céljainak zengő hiradói. Ők az emberiség hivatásának
és pályafutásának nagyvonalú kifejezői. Amiket ők adnak, azok
a szellem lényegéből fakadnak. Amiket ők a szellem kincsesházából kitermelnek, azok létünk leikévé, fejlődésének pilléreivé
és hágcsóivá magasztosulnak.
Az alkotó szellemek új alakokat és kifejezésmódokat tárnak
elénk, amelyek az élet, a munka, a törekvések mintaképeivé
emelkednek. Akár önönmagán dolgozzék az ember, akár működését az anyagra terjessze ki, több akar lenni. Nemesebb, lelke-
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sebb lényt óhajt magában és környezetében szemlélni. A nagy
szentek, a kiváló erkölcstanítók, a társadalom bölcselői, az írók,
a művészek az emberi természet továbbteremtésén, a külső
világ átlelkesítésén, a lét, az élet szellemi tartalmának gyarapításán fáradoznak.
2. Csoda-e, ha érzelmeinkben is túllépjük az érzékiség és
a puszta értelem síkját ? Csoda-e, ha az állati ösztönök és vágyak
fölé kívánunk emelkedni ; csoda-e, ha természet puszta birása és
megismerése sem elégítenek ki, hanem a boldogság keresésének
szárnyain szépséges tájak és ismeretlen örömök felé epedünk?
Az érzelmek eredetükben ösztönösek és korlátlan kiélésére törekvők. A szellemi ember azonban a szellem lendítő erőivé emeli
fel azokat és gondosan mérlegeli, miként emelhetnek bennünket
azok is önmagunk fölé. Az érzelmek önzők, kegyetlenek és
ravaszok, de a szellemmel áthatott lélek a közösség, az összetartás, az önzetlenség, a szeretet kiépítésére használja ki a bennük feszülő erőket. Igaz, hogy az ember minduntalan visszaesik
az ősi állatiság állapotába, de a magábaszállás után újra felismeri helyzetének utálatosságát és a szellemből fakadó eszmények szépségét.
3. Ezekből az átszellemült érzésekből szállnak fel azok a
törekvések, amelyek a természeti ösztön sötét kényszere fölé
emelnek és a szellem országát kívánják közénk varázsolni. Ennek
az országnak gyökerei a lélek mélységeiben, igazi énjében erednek és onnan sarjadzanak. Ez az ország, mint láthatatlan királyság, a szellem fogékonyságaiban szunnyad és az öntudatra ébredt
személyiség küzdelmeiben valósul meg. Mindaz, amit mi kultúra
alatt értünk, a teremtő lélek műhelyéből és e műhely szenvedéseiből, erőfeszítéseiből, ihletéseiből sugárzik ki. A belső és a
külső kultúra a léleknek és a természetnek öntudatos, célszerű,
eszmények felé haladó továbbteremtése. A szellem törvényeinek
a lélekben és a természetben való kiizzása. A szellem szépségeinek az egész természetre való kiáradása.
A kultúra arra törekszik, hogy életünk mind jobban a
szellemből építse fel önmagát és mindinkább a szellemből merített formákba öntse a külső és a belső világot ; a természetet és
a társadalmi életet; az anyagot és a személyiséget. Mikor azonban az ember kultúrát teremt, egyúttal napnál fényesebben
bizonyítja, hogy megismerése, érzelmei, vágyai már nem a nyers
terniészet ősi ereiből táplálkoznak, hiszen akkor soha a termé-
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szet fölé nem emelkedhetnék, hanem szebb, mélységesebb, gazdagabb forrásokból, a szellem teremtő erőiből. Nyilvánvaló,
hogy a szellem ezen az útján már nem a természet lépéseinek
nyomán halad, hanem új útra tért, új kiindulási pontot talált.
És ez az út nemcsak kezdet, de sokszor visszafordulás is. Kezdete az élet átszellemesítésének és visszafordulás a természethez,
hogy ezt is szellemmel töltse el.
4. Hogyan történik az emberi létnek átszellemesítése ? Csak
a szellem erőivel. A szellem képességei és ősi törvényszerűségei
önmagukhoz térnek, összecsukódnak, önmagukban megszilárdulnak, minden idegennel és külsővel szemben saját talajukra
helyezkedhetnek és saját mélységeikből igyekeznek táplálkozni,
továbbfejlődni. A szellem nem kész, hanem, mint minden,
készül és valósul, végül pedig önállósul. Ez a legnagyobb
tett. Aniíg a szellem nem magából táplálkozó életforrás, rabja
az érzékeknek, a rajta kivül álló tárgyaknak. Mihelyt azonban
öntudatra ébred és nagykorúságát eléri, a saját életét éli ; saját
természetén keresztül nézi a világot.
Tudjuk, látjuk, hogy az emberek és korok között különbségek
vannak ; de ezeket a különbségeket nem tudjuk mindig kifejezni.
A legnagyobb különbségnek az a jele, vájjon szellemből és önmagából él-e valaki ; vagy idegen benyomásokból és hatásokból ? A szellem mindig eredeti. A szellem mindent önmagába illeszt, saját
természetének mértéke alá helyez és így belülről ismer, értékel,
szeret, akar. Az iskolás bölcselet jól mondja, hogy a megismerés actus vitális, a szellem élettevékenysége. Mert valóban csak
azt ismerhetjük meg, ami a szellem emésztő, átalakító hatása
alatt bennünk szellemi alakot ölt és szellemi energiává válik.
Igazán csak azt szeretjük, ami szellemi természetünk egy-egy
részévé vált. Az után törekszünk teljes lendülettel, ami bennünk
a mi szellemi indító okunkká módosult
A szellem nem ábránd; a szellem valóság. Oly valóság,
mint a gravitatio, a fizikai törvények, az ösztönök stb.' Mint
mindennek, a szellemnek is van tartalma; láthatatlan szervezete,
működési törvényszerűsége. Mint minden, a szellem is megvalósulni, kibontakozni és feladatait megoldani törekszik. Mint
az élő szervezetek, a szellem is egyrészt egész és összes tehetségeinek összefoglalója, irányítója; másrészt a részeknek is van
külön életük anélkül azonban, hogy az egésztől elszakadnának.
A szellem valóban mélységet alkot és saját mélységének közép-
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pontjából sugározza ki erőit az értelembe, a kedélybe, egész
lényébe és oly értékeket nemz, mint a meggyőződés, érzület,
jellem, személyiség. Ezek a szellem elidegeníthetetlen javai. Ezeket hiába keressük ő előtte az ásványoknál, a növényeknél
vagy az állatoknál. Ezekben a legtisztább szellemi bensőség
virágzik ki. És ezek nem muló, vagy esetleges jelenségek és
vonások, hanem'a szellem szilárd életállagának alapelemei; azok
a főerek, amelyekbe számtalan finom szellemi szál szövődik
és egyre szilárdabb összefüggést, szellemi szövetet alkot
Az igaz, a jó és a szép birodalma ezen a talapzaton emelkedik. Talapzaton, amely egyúttal a szellemi élet termékeny
talaja és minden szépségeinek eleven forrása.
Lássuk be, hogy a szellemi élet, mihelyt önmagában áll
és önmagához tér, a leggazdagabb tartalmú mélység és legeredetibb életforrás. Ha ezt a gondolatot szemléletes képekben akarom kiteregetni, egyenként rámutatok a vallásra és annak természetfeletti ígéreteire, kinyilatkoztatására; a bölcseletre, mint a
lét lényegének, céljainak, fejlődésének belső szemléletére; az
irodalomra, mint a szellem életének, küzdelmeinek, benső átélésekből és látásokból fakadó rajzára ; a művészetekre, mint azokra
a csodálatos szellemi szemekre, amelyek útján a szellem önmaga
természetén keresztül látja a világot ; a jogrendre, amely bennünk
mint kötelesség ölt szellemi alakot ; az erkölcsi rendre, amelynek
törvénye maga az eleven lelkiismeret a szellemben.
Ezek oly valóságok, mint maga az élet. Az élet lépései
ezeken a vágányokon haladnak és mennél biztosabban fekszenek
ezek a vágányok, annál gazdagabb és erőteljesebb életet hordoznak. Ezeken nyugszik. A szellemi élet: megismerés, érzés, akarás. Meggyőződés, érzület, jellem, személyiség. Igazság, jóság,
szépség. Tudomány, vallás, erkölcs, irodalom, művészet. Kúltúra,
polgáriasodás, társadalmi és jogi rend. És mindezek nem kész
értékek, hanem készülő és magukat folyton továbbépítő valósáságok. Bennük lüktet az élet lelke és ez a lélek ily szépségekbe
nyílik ki.
5. A szellemi világ tehát valóság! Valóság bennünk és
valóság kívülünk. A gravitáció nemcsak abban a kőben van meg,
amelyeket ép kezemben tartok és elejtek, hanem a kövön kívül
is. A gondolkodás törvényei (azonosság, ellentmondás és az okság elvei) nemcsak az én lelkemben vannak meg, hanem a lelkemen kívül és minden anyagban és dologban.
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A mathematika törvényei nemcsak adott mennyiség felett
uralkodnak, hanem minden mennyiség felett. Ép így a szellem
törvényei a szellemen kívül és felül is mint csodálatos légkör,
mint az egyes szellem otthona és hazája, lebegnek és lényeges életet élnek.
Az érzékek síkján a szellem törvényei természetesen ismeretlenek; hiszen ezek az érzékek alól kisiklanak; láthatatlan életet élnek.
A kritikus értelem az érzékek adatai felett lebeg, azok
ellentmondásait hozza tudatunkra és azok között keresi a lényegest, az állandót, de a szellemhez, mint az ész Kantnál, fel nem
emelkedik.
A szellem azonban belülről, természetének kiolthatatlan
igényeiből és tetteiből bogozza ki saját életelemeit, törvényeit,
érdekkörét. Rokonszenvei vezetik el azokhoz a barátságos erőkhöz, amelyek őt támogatják és kifejlesztik. Keresi a gyökereket,
amelyekből táplálkozik. Keresi az otthont, amelyben önmagánál
van. Keresi a világot, amelyhez tartozik, amelyből él ; amely
benne működik és amellyel együtt működik ismeretlen jövő és
szebb jelen felépítésén.
így jön rá az ember, hogy nemcsak az ő lelkének világa
valóság; nemcsak kortársainak gondolkodása, közfelfogása szellemi légköre igazán alkotó életfolyamat, hanem az ember és az
emberek szellemi világa felett van a még lényegesebb, a még
teremtőbb szellemi erők rendszere, amelyek ölükön, keblükön
hordozzák az ember szellemi világát és ennek a világnak jövőjét és minden szépségét. Erre a meglátásra azonban akkor jön,
ha szellemi életének irányait, követeléseit vizsgálja, ha lelke
mélységeinek legmélyén keresi azokat az ősi ösztönzéseket,
amelyek oly erővel és lendülettel törnek ismeretlen és beláthatatlan célok felé, amily erő szunnyad a kifeszített ijjban. Rettenetes feszültségek vannak a lelkekben, amelyek, mint a gyökér
a virágot, úgy hordozzák magukban az embersorsokat. De látja-e
a gyökér a virágot? Látja-e a hernyó a pillét? Az ember sem
látja a benne szunnyadó világokat, de valamikép mégis érzi,
hogy ő nemcsak akar, hanem akarnia is kell. Ö nemcsak saját
akaratának, hanem felette álló akaratoknak is a hordozója. Ha az
ember egyedül akarna, akarata sohasem lépné át az emberi
érdekek szűkös körét, mindig a maga világában élne. De akaratában magasabb akaratok is pihennek, fensőbb életerők is lük-
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tetnek, amelyek hatalmas feszültséggel dobják őt abba az alkotó
életfolyamba, amely a jövő reményeit hordozza magában.
Mik ezek a magasabb akaratok? Ezek oly ősi erők, amily
erő a kifeszített nyílban a húrnak az ereje. A nyíl kívülről kapja
irányát és erejét. Az ember is kívülről nyeri belső feszültségeit,
mint természetének hivatását. A nyíl repülése közben túlhaladja
természetének képességeit, az ember is kényszerű erővel ugorja
át a jelent és szökken önmaga és fajának tehetetlensége, megmerevedése fölé. Minden hű akar maradni önmagához ; az ember
is. És ime mégis időről-időre zordon elhatározással rombolja le
saját életének alapszerkezetét és új alapokra új életszerkezetet
épít fel.
Kell az emberen kívül magasabb szellemi világrendnek
lennie, amellyel össze van forrva, amelytől soha el nem szakadhat és ahonnan ama rettenefes feszültségek erednek. Mint a látható anyagvilág az étherbe, úgy van az ember szellemi világa
nála magasabb életrendbe belehelyezve, amely minden anyagi
és lelki törvényszerűségének szülője és ősi forrása
Az érzékek síkjából ez a világrend puszta ábránd. Az érzékek csak önmagukhoz hű, gépies és mindig azonos dolgokat
szeretnek. Az érzékek gépek, tehát mindent elgépiesítenek.
Az értelem is azt követeli, hogy minden mindig ugyanaz
maradjon; különben csődöt mond a megismerés.
A szellem azonban belülről, önmagából látja, hogy őt
hatalmas alkotó életfolyamatok árja sodorja és innen nyeri ösztönzéseit, irányait, reményeit és valósulásra váró szándékait.
A szellem felismeri, hogy minden törvényszerűség; az anyag, a
kristály, a növény, az állat, az ember benső szerveződése, vagy
gépiesen lüktető működései, vagy élettörvényei, vagy lelki törekvései, vagy szellemi élet(e hatalmas életfolyamat erőiből fakad,
táplálkozik, virágzik és gyümölcsözik. Mindent áthat ez az életfolyamat, de különböző mértékben. Nem minden lehet minden,
mert nem minden alkalmas lélekvezető. Az ember a legkiválóbb
szellemfelfogó lény; ő fejezi ki legszebben az Életnek akaratát,
igazságait, szépségeit. Ő benne tárul fel legmélységesebben a
szellemi élet és ő képes azt legjobban saját lényévé átváltoztatni.
Sokrates, Plato, Aristoteles, Johannes Scotus Erigena, Eckehart,
Böhme Jakab, Spinoza, Hegel, Eucken más-más jelképek alatt
ugyanazt a gondolatot tanítják. Rávezetnek arra, hogy hivatásunk
fensége, szellemi életünk nagysága ép az, hogy a felettünk álló
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szellemi világ követeléseit életünk sajátos és eredeti hivatásává
tegyük és így benső és közvetlen életközösségbe jussunk a
minden létnek forrásával. Ez a viszony nem más, mint a teremtménynek a teremtőhöz; az érnek a forráshoz, a szőlővesszőnek
a tőkéhez, az embernek az Istenhez való viszonya. Ez a viszony
több, mint a térben álló két tárgynak, vagy a síkban megrajzolt
két vonalnak helyzete; ez a viszony az egyednek a végtelenbe
való begyökeredzése ; a látható és láthatatlan világ összetartása ;
minden esetlegesnek és múlónak az örökhöz és feltétlen szükségeshez való támasztása ; minden jelentéktelennek hervadhatatlan
értékkel való megtöltése.
Ezen magaslatról tiszta fényben ragyog a mindenség élete.
Mindenen ott ragyog a szellem varázsa és teremtő szépsége.
Minden lélekkel van tele, mert mindent megpecsételt a szellem
a maga törvényeivel; mindenre erőt lehelt és mindenbe csirákat ültetett. Mindennek van élettörténete és mindennek van
kiindulója. Az anyag, a kristály, a növény, az állat, az ember
egymásután útra keltek, életbe szöktek és magukkal hozták
amaz ajándékokat és hivatásokat, amelyeket, mint természetük
törvényeit, betölfenek. Az ember a legtöbbet kapott, ép azért
nagy fogalmat kell önmagáról, fajtájáról, önmaga és az egész
emberiség sorsáról alkotnia.
Tudnia kell, hogy az ember (Pascal szerint) oly lény, amely
folyton felülmúlja önmagát. Szakadatlan maga fölé kerekedik;
önmagának lépcsője és megmászója. Minden emberben tovább
él a mult, kialakul a jelen és útban van a jövő.
Tudnia kell, hogy ő nemcsak önmaga, hanem más ember
is; a jövőnek és annak, ami fölöttünk van, a gyökere. Ezekben
a világtörténeti időkben mi vagyunk azok az utak és hidak,
amelyeken áthalad az erő az emberiség jövője felé.
Tudnia kell, hogy nem saját természetünknél fogva vagyunk
szellemi élethidak, hanem azért, mert minden létnek forrása és
életere átzúg rajtunk és eredeti életet és öntevékenységű erőt
nemz bennünk.
Tudnia kell, hogy az embersors jövője nem az egyedek lelkéből fakad, hanem úgy lép elénk, mint egy magasabb hatalom
akarata és kinyilatkoztatása, amely az embert megihleti és önmaga
fölé emeli.
Tudnia kell, hogy az ember mégsem merő eszköz és játéklabda. Élete vagyon önmagában is és minden magasabb élet csak
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akkor használhatja őt fel hidul és hágcsóul, ha hivatására készül,
ha tud magából kiemelkedő és maga fölé emelkedő életerő
lenni.
Tudnia, kell hogy az ember a történéseknek nem puszta
szintere ; a küzdő és szembenálló erőknek nem csupán versenypályája, sőt ellenkezőleg ő az igazi harcos és győző ; benne és
általa győznek a szellemi világ viaskodó hatalmai. A szellemi
világ céljai és pirkadó reményei csak akkor valósulnak meg, ha
bennünk testet ölthetnek és a tér és idő kereteiben életformákban, intézményekben, erkölcsi jogi és társadalmi berendezésekben, a természet megnemesitésében látható világot alkothatnak.
Nagy átalakulások előtt állunk. Új idők harangjai zengenek
füleinkben! Feltámadást vagy halált hordoz-e méhében a jövő?
Az élet feltámadást hirdet! De az élet csak élőben, a szellem
csak szellemben fejti ki magát. Hiába röpdös körülöttünk a legizzóbb élet, ha nyersanyag vagyunk, életté fel nem emelkedünk.
Csak szellem érti meg a szellem szavát. Szellemiekké kell válnunk, hogy a szellem fölfogói lehessünk.
De van-e szellem az emberekben? A szellem az anyagban
sokszor romboló erővé válik. Ki tagadhatná, hogy az új ember
reményei tele vannak a leggyönyörűbb szellemmel; de ki nem
látja, hogy e gyönyörű szellem dinamittá és a halál sötét és
zordon társává aljasodik. Azok az emberfeletti remények, amelyek a levegőben lebegnek, csak szellemmel teli embereket ojtják be nemesebb életerőkkel. Emberekké, igazi emberekké kell
válnunk, hogy több emberré nőhessünk, különben a halál táncát
járjuk csak el.
Ebből kiviláglik, hogy az anyagelvű világnézet talaján az
emberiség szép jövőjét soha el nem érheti. Vissza kell térnie
az embernek a szellemi világ forrásához. Ujjá kell születnie a
szellemben és a hitben, és be kell látnia, hogy az anyag maga
még nem alkotó életfolyam.. Az anyag csak a szellemnek eszköze,
hogy abban önmagát kifejezze.
Az új világrend csak akkor születhetik meg, ha kiirtjuk
önmagunkból és a közszellemből az anyagelvűséget, a nyers, természeti erőkben való bizalmat és felszabadítjuk az élet egész
vonalán a szellemet. A szellem királyságát csak szellemi érzésekből, akaratokból és meggyőződésekből lehet kiépíteni.
Budapest.
Dr. Trikál József.
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AGY tévedés a vallásban a mult hagyomány emlékét látni,
melyet az ifjúság lelkében a tudomány pótolhat William James,
bevallja, hogy a tudomány sohasem adhat végső kielégítő választ
az életről. A tudomány szimbólumokat, merev hideg fogalmakat
nyújt, melyek távol esnek az élettől, a vallás pedig meleg valóságokat, melyek személyes életünket kitöltik. (Die Religiöse Erfahrung
380.) Tolsztoj a vallást az élet eleven erejének- nevezi. A monista
bölcselők is érezték a vallásos hit erejét, mikor a keresztény vallást száműzték. Érezték, hogy a tudomány képtelen megadni
azokat az eszményeket, melyekből a lélek él. Heckel a mindenséget a lények abszolút egységére, az egyetemes mechanizmusra,
a létért való küzdelem mechanizmusára vezeti vissza, s ezzel a
szubjektív meggyőződéseket megsemmisítette. Lehet-e ezekből
levezetni bármit is, mit szabadságnak, személyiségnek, testvériségnek, önfeláldozásnak, szeretetnek és az eszmény követésének
neveznek? Lehet-e a természet zárt mechanizmusából az egyént
kiemelni a szabadság világába? Heckel maga is érezte ennek
lehetetlenségét s megtagadta önmagát, a megvetett kereszténység
helyébe más vallást, más metafizikát keres, és Oöethetől kér kárpótlást a feláldozott vallás helyébe. Azért megfűszerezi tanítását a jó és szép eszméivel s hozzájuk küldi fohászait. De mikor
a jó, a szép az igaz eszméjét visszaállítja, nemde akkor visszatért
a valláshoz. Mert az ember összes vallásos és metafizikai elmélyedéseinek e hatásos eszmény az alapja.
«Heckel filozófiává emelte a tudományt, hogy ledöntse
a vallásokat és ezután vallássá emelte a filozófiát, hogy azt a
régiek helyébe tehesse».i
Ám ez a vallás, melyet a monismus hirdet, a természet
i (Boutroux) Emil: Tudomány és vallás. 176. o. A Magy. Tud. Akad.
fordítása.
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vallása s ezért az ifjúság lelki igényeit nem elégíti ki. Az ifjú
lélek megszemélyesíti a természetet s a dolgok mögött nem elvont fogalmakat, nem erőt és anyagot keres, hanem eleven szellemeket : a csillagokban angyalokat, a villámlásban és mennydörgésben a hatalmas Istent. A honnan és hová nyugtalanítják lelkét
s ime a vallás megadja a választ: Istentől, Istenhez.
Krisztus szava: «Engedjétek a kisdedeket hozzám jönni»
a legmélyebb gyermek-psychológiai igazságot fejezik* ki.
A gyermek hivő lélekkel jön az iskolába. Mily pedagógiai
merénylet lenne őt ebből a világból kiemelni s a mesterségesen
alkotott eszmevilágba helyezni. Hisz az* egész iskolának a hit,
bizalom szellemét kell lehelnie. Tanítójának szavát elfogadja,
mert hisz, egész neveltetése a hiten alapul. Lehet-e, szabad-e a
tanítás, nevelés sikerének kockáztatása nélkül ép azt az eszközt
kiküszöbölni, mely e bizalmat, a hitet egyedül képes megalapozni? Abban a korban, mikor mindent a tekintély és engedelmesség alapján fogad be lelkébe, lehet-e az isteni tekintélyt
mellőzni ?
A vallásos hit a gyermek lelkében öntudatlanul él. A nevelés célja a gyermek egész lelkének, morális igényeinek kiművelése. A vallástan ezeket az igényeket elégíti ki. Az a Rousseau
által hirdetett elv, hogy a gyermek vallásos tekintetben közömbös s hogy csak felnőtt korban érett vallási eszmék befogadására oly állítás, melyet a mindennapi tapasztalat megdönt.
Hogy csak egy tényre hivatkozzam. A IV. parancs: «Szeresd atyádat és anyádat, hogy hosszú életű lehess a földön, melyet Urad
neked ad», nemde a legkisebb gyermekre is vonatkozik s nemde
e parancs vallásos parancs, mely feltételezi Isten létét.
Ne tévesszük össze a gyermek vallásosságát az ifjú és felnőtt vallásosságával. A gyermek vallása telve van antropomorfizmussal s forrása a félelem érzete. Sailer gyermeklélektani megállapításai szerint a gyermek vallásosságára vonatkozó tévedések
onnan erednek, hogy összetévesztik a vallást mint érzelmet, mint
többé-kevésbbé kifejlődött fogalmat és mint tudatos ideát. A gyermekben a vallás inkább homályos sejtelem, érzet. Ebben a korban tehát ezt az érzelmi világot kell különösen ápolni. A serdülő ifjúban a vallás már érzelmi és intellektuális elemeket árul
el, e korban tehát a vallás intellektuális részére kell súlyt helyezni. A felnőtt ifjúban pedig a vallásos nevelést erősen tudományos, ésszerű alapokra kell fektetni. (Lásd: Krusz «Paedago-
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gische Grundfragen 4360.) Ha a gyermekben rejlő ezen természetes vallási hajlamot nem fejlesztjük, életének legértékesebb
kincsétől fosztjuk meg. Mert felnőtt korban, mikor vallásos érzülettel ellenkező fiziologiai hajlama jelentkezik, a vallásos neveléssel elkéstünk. A tapasztalat bizonyítja, hogy azok az ifjak,
kik gyermekkorukban nem lettek vallásosan nevelve, későbben
sem vallásosak. Nem mintha a vallásosság csupán a nevelés
eredménye volna, hanem azért, mert felnőtt korban a bűnös akarat elnyomja a lelkiembert és «stat pro ratione voluntas».
A vallásnak megvan a maga önálló jelentősége. A történelem bizonysága szerint megfelel a szív vágyakozásainak. Mily
pedagógiai merénylet tehát a tudománynak és a szabadságnak
téves megfogalmazása alapján a gyermeket megfosztani attól, mi
millióknak vigasztalás és világosság; mi milliók lelkében szül
édes reményt, mi milliók lelkében imádsággá magasztosul, szabadulást, megnyugvást hoz!
A hitetlen ember, kinek szemében a vallás illúzió, hagyja
meg gyermekét ez illúzióban, mely boldogít, gyógyít, életet ad.
Az élet meggyőződést követel az egyéntől ; nos ép a vallás tüzes
érzései avatják a száraz személytelen gondolatot világfölényes
meggyőződéssé.
B) A hitetlenség azonban nem nyugszik s így okoskodik :
A vallásos erkölcs helyébe tudományos erkölcstant kell helyezni.
Mert ha az erkölcs egyedüli alapja a vallás, akkor az erkölcsi
ideál a vallási ideállal áll és bukik. A vallási ideál elbukhat, az
erkölcsinek elbukni nem szabad. Az erkölcsi nevelést itt oly
alapra kell helyezni, mely a vallástól független. így gondolkodik nemcsak a monizmus, hanem oly pedagogusok is, kik
mint Barth, a vallásos nevelést szükségesnek tartják.
Lehet-e a vallástant az erkölcstantól elválasztani s a vallásos erkölcs helyébe bölcseleti erkölcstant, észerkölcstant, laikus
morált helyezni?
Mindenekelőtt egy nagy tévedésre kell rámutatnom, mely
szerint az erkölcsi eszmék a vallásos eszméktől függetlenek.
A francia laikus morálnak az alapgondolata ez. E feltevés tévességét a vallástörténet és a lélektan világosan bizonyítja.
A vallástörténet kimutatja, hogy a vallás és erkölcs nem
két külön fejlődési folyamat, hanem egyidőben egyszerre jelennek meg s a legrégibb vallásos eszmék erkölcsi vonatkozásúak.
Schmidt kimutatja (Di Uroffenbahrung als Anfang der OffenbaReligie, hittud. és bölcs, folyóirat.
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rungen Gottes. Kösel, Kempten, 1Q15.), hogy a legrégibb népek
tényleges vallásának az alapja, egy legfőbb lény elismerése, kit
ég, atya, miatyánk néven tisztelnek. Ha asszonyai és gyermekei
vannak e jelenségekből kimutatható, hogy későbbi mitológiai
járulékok. Legfőbb hatalma van a dolgok és emberek fellett.
Erkölcsi lény, ki hatalmát rosszra nem használja, amint az a mithológiában sokszor megnyilvánul. Csapásokat, betegségeket küld
az emberekre, hogy őket büntesse. A másvilágon a jó jutalmat,
a gonosz büntetést nyer. A legfeltűnőbb módja a tiszteletadásnak az, hogy őt erkölcsi törvényhozónak ismerik. Oly tény ez,
mely ama népek korlátlan szabadság szeretete mellett, súlyosan
esik latba. Schmidt kimutatja, hogy azok a modern elméletek,
melyek a vallás és erkölcs teljes elválasztásáról beszélnek a kezdetben, tények által megcáfolt hypotézisek. Az ősvallásban feltalálható a kulturnépek vallásának hármas jellege: a vallásos
jelleg (imádás), az erkölcsi jelleg (áldozat) és a kultusz.
De a vallástól független, tudományos erkölcsnevelés tarthatatlan voltát bizonyítja az élet, az egyéni cselekvés psychologlája is.
A nevelés főelve : Nem oly ifjakra van szükségünk, akik
túlsókat tudnak, hanem olyanokra, akik tisztelik az erkölcsi törvényt, a tekintélyt. Az ismeret mennyisége nem pótolhatja a
lelkiismeret minőségét. Ezt a háború, mely a lélek erejének, az
erkölcsi törvény tiszteletének, az erkölcsi erőkifejtésnek próbaköve, fényesen igazolta. Nem a biológia, a darvinista világnézet,
hanem a keresztény hit és erkölcs adta és adja meg az ifjúságnak
azt a lelki erőt, melyet az élet megkíván. Az ifjúságot önlegyőzésre, önmegtagadásra, munkaszeretetre, kötelességtudásra kell
nevelni. Erre csak az oly nevelési rendszer képes, mely rendületlen talajon áll, elveit nem a tudományos megállapítások és
kísérletek süppedékes talajáról, hanem a vallásos tekintély kategorikus imperativusából meríti. Mihelyt a tekintélyt elvetjük, a
gyermek a tízparancsolat tábláját darabokra töri s vele a társadalom alapjait dönti meg. Isten nélkül egész erkölcsi életünk a
levegőben lóg. Erkölcsösnek lenni annyit jelent, mint szembehelyezkedni a számító ész és alacsony szenvedélyek uralmával,
annyit jelent, mint meghaladni a merő emberit. Maga Nitsche,
ki távol állt a keresztény szellemtől, tiltakozott a természetes
erkölcs ellen, mert látta, hogy az emberit, a démonit, csak istenivel, a lefelé való kitombolást, csak «a fölfelé való kitombolással»
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lehet ellensúlyozni. Ahol a fölfelé törekvés nincs meg, hol a
családi, iskolai nevelés nem a vallásosan hangolt jellemalakításra
irányul, ott a statisztika szerint az erkölcsiség is sülyedőben van.
«A vallási behatások lerombolása és gyalázása valószínűleg még
nőni fog; az ú. n. autonom ethikának tarthatatlan subjektivismusa egyre világosabban fogja kifejteni rejtett következményeit
és felborít minden igazi törvényhozó hatalmat, melynek nyomán
rettenetes elfajulás fog tért hódítani; a bűn és perverzitás nemcsak bizonyos körökre fog szorítkozni, hanem fék nélkül garázdálkodni és a legtiszteletreméltóbb tradíciókat lábbal tiporni,
amint egykor Júlia, a császárleány kijött palotájából, hogy résztvegyen az utcai prostitúcióban. Akkor aztán látni fogják, hogy
az ember csak arra használja fel eszét, hogy állatabb legyen minden egyéb állatnál, ha lelkét a vállás fenkölt szellemisége nem
tereli igaz életre».i
A monismus nem veszi észre, hogy az oltárok rombadőltével, a kötelesség fogalma elveszti uralmát. A bölcselet, a természettudomány az erkölcsiség legelső kérdéseit is válasz nélkül
hagyja: miért kell tennem a jót és kerülnöm az édes bűnt? Az
erkölcs fogalmát megfogalmazni, még nem jelenti azt egyúttal
megalapozni, a divat, izlés árjából kiemelni. Erre pedig a laikus
morál sohasem lesz képes, mert magasra törni csak felülről jövő
erőkkkel lehet. A pálmavasárnap dala ez: «Hozsanna Dávid fia,
áldott, ki az Úr nevében jő, hozsanna a magasságbei inek».
(Mt. 21, 9.) ; a monista ifjú dala ez : Der Glaube ist der
Schlimmste Bürge, die Arbeit ist die höchste Würde, die uns
erlöst durch die eig'ne Kraft.
Az erkölcs nem tudás, nem elvont fogalom, hanem maga
az élet. Az erkölcsi törvény arra való, hogy megkösse, önuralomra birja a bűnös természetet. Az erkölcs magasból jövő erő,
mely legyőzi a bennünk rejlő démont. Ennek az erőnek forrása
a magasságból jövő isteni szertetet, a feltétlen hódolat a felséges előtt, a hódolat az ő abszolút akarata előtt.
A monista pedagógus a vallásos tekintélyt a bölcselettel
akarja pótolni, de adós marad a legfőbb kérdéssel ; mi a jó, mi
a rossz; miért kell amazt tennem, emezt kerülnöm? A bölcselet
és tudomány megállapításai mindig csak emberi megállapítások,
melyeket az ifjú csak addig ismer el, míg áldozatokkal nem jár.
1
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Seneca és Marc Aurél gondolatai, Kant kategorikus imperiativusa ;
Herbart öt ideája szép elméleti elmefuttatások, melyeket minden
percben rombadönt a monismus nevelési rendszerének alapgondolata: a független egyéniség, melynek jelszava: «éld azéletet.»
A régi mózesi kőtáblák helyébe, a sinai törvény helyett mindenki önmagának lesz Mózese, önmagának alkot kőtáblákat. Az
individualizmus e túlhajtásain nem segít a laikus morálkódex
ama tanítása, hogy az emberiség közös tapasztalatai évszázadok
leszürődése képezzék az erkölcsi nevelés alapjait, mint a müncheni pedagógiai kongresszus mondja. Mert évszázadok leszűrődései, tudományos megállapításai csak azt mondják meg, ami van,
tényeket rögzítenek, de nem mondják meg azt, aminek lennie kell,
nem visznek tovább a tapasztalatnál, nem adnak metafizikai megállapításokat; nem visznek tovább a merőben emberinél. Ennek következménye, hogy a magasztos eszmék és célok hiányában megszűnik a tekintély tisztelete s a felsőbb és alsóbbrendű ember
harcában a küzdelem az utóbbi javára dől el, a gyermek; javára
a szülővel szemben, a tanuló javára a tanárjával szemben, az alattvaló javára a felebbvalójával szemben. Hangzatos szavak dacára
is meg kell állapítani, hogy ez a morál a dekadencia útja!
A laikus erkölcs nélkülözi azt az életerőt, mely az emberi
akaratot a küzdelmében, az erény és bűn tragikus összeütközésének pillanataiban megköti. Holt fogalmak rendszerére épít s
nem a valóságos életre, azért szenved hajótörést, mihelyt az életben megvalósulni törekszik. Kivált napjainkban látható, mily más
theóriákat felállítani az életről s azokat a valóságba átvinni ; mily
megdöbbentő következményekkel jár, ha fellegvárban bujkáló
doktrinärek oly eszméket dobnak a tömeg közé, melyek nem a
valóságos életből fakadnak! Mennyire nem számolnak a modern
próféták az örök emberivel, a szenvedélyek hatalmával s mily
véres valóságokat szül egy-egy életképtelen eszme ! Paul Bourget
«L' étape» cimű regényében megkapó psychológiai elemzéssel
mutat rá a laikus morál életképtelen eszméire. Egy francia családi élet mély, megdöbbentő tragikumát festi. A családatya, a
laikus morálprofesszor saját elvei szerint neveli gyermekeit, gyűlöli a kereszténységet s egyedül a tudományt, az öntudatos emberiség jövőjét, az egyéni szabadságot akarja nevelési rendszerének alapjává tenni. S csak akkor látja be nagy tévedését, mikor
fiából sikkasztó, leányából perdita lesz. «Il faut croire à l'homme,
c'est la veritable religion et le veritable Evangile». Esküszik
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Kant szavára; «Cselekedj úgy, mint aki érzi, hogy az egész emberiséget képviseli saját személyében». Mivé lesz az ember, ha
az erkölcsi világban önmagára marad s nincs magasabb inspirációja, mint a jövő emberiség! Ki ne érezné, mily nagyhangú
üres ez a jelszó. Emberiség? Mily elvont fogalom! A jövő?
Mily semmitmondó szó! Öntudatos élet? Hisz életünk mélyebb
és nemesebb része, az élet nagy alkotásai s tettei nemde az öntudatlanság mélységéből valók! Mennyire mélyebbre világít a
a kereszt tanítása, mennyi erő és világosság árad belőle!
Ne tolvajoktól kérdezzük, mi is hát a magántulajdon; ne
hitetlenektől kérdezzük, mi is hát az Istenben, Krisztusban való
hit a mi számunkra. Isten a mi erős várunk ! Krisztus a mi eszményünk! E szellem adta a" világnak a hősöket, a martirokat, a
szüzeket, a szenteket. E szellemben türtük a háború nehéz
megpróbáltatásait, e szellem megfogyatkozása szülte a számítókat, a hűtlen sáfárokat. A hit és a cselekvés, a vallás és
erkölcs itt egy talajból nőnek! A vallás a gyökér, az éltető erő!
Aki e gyökeret kikezdi, magát a fát teszi ki pusztulásnak. Ez a
nihilismus morálja!
Goethe írja: «A világtörténelem egyetlen, legmélyebb témája
mindig a hit és hitetlenség közötti ellentét marad. Minden korszak, melyben a vallás uralkodik, bárminő formában is, fénylő,
felemelő és termékeny az emberiségre. Ellenben azok a korszakok, melyekben a hitetlenség az úr, bármily formában, komor,
minden külső fény dacára, s az emberiség gyorsan elfordul tőle,
e terméketlen világtól». (Noten zum westöstlichen Divan). Paulsen Frigyes írja: «Nem vallom, hogy a vallás és erkölcs, az életművészet és világnézet egymástól függetlenek... Az Istenhez
való hit az emberi lélek legmélyebb és legbensőbb vonása, e hit
nélkül az emberiség történelme nem is gondolható. S ezzel azt
is megmondtam, hogy az erkölcs és vallás elválaszthatatlan kapcsolatban vannak egymással ; az erkölcsi akarat, az erkölcsi eszmék légkörében élő lelkület mindig vallásos színezetű. Ezen a
jövő sem fog változtatni, mert a jövőnek is szüksége lesz valamire, mi felettünk áll s nálunk különb». (System der Ethik I.
428—9. o.)
A laikus morál életképtelen a nemi nevelés szempontjából is.
C) A nemi nevelés oly kötelességeket ró a gyermekre,
amelyeket eszével belátni sohasem fog. A természetes nemi felvilágosítás még nem nemi nevelés, hisz a nemi nevelés nem a
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tudáson, hanem az erőn fordul meg. A nemi megtartóztatás, a
házassági hűség, a VI. és IX. parancs észszerűségét az ifjú nem
fogja belátni s a természet lázongásainak kemény perceiben elvész a belátás.
A természetre, az észszerűségre, az erkölcsi szükségességre
fogunk hivatkozni? A természet fogalma tág keret, melybe sok
minden elfér, melyet ki-ki saját természete szerint tágít. Az ifjúság kora nem a belátás, hanem a hajlamok kora. Ezeket a hajlamokat kell fékezni, a szeméremérzetet kell nevelni. Példákat
kell eléje állítani, amelyek vonzzák őt s lelkét, erejét inspirálják.
Nos és ez az, amit a tudás, a tudományos ethika nem adhat
meg, mert nem tudja indokolni követeléseit s mert képtelen arra,
hogy erős érzéseket keltsen. A vallás ellenben az önmegtagadás
hősi példáit, a tiszta élet konkrét formáit, az önfeláldozó szeretetet állítja a gyermek elé s misztériumainak erejével, föltétlen
isteni tekintéllyel szankcionálja a nemi élet áldozatos követelményeit. De ennél is többet tesz. A keresztény aszkézis, az akarat
természetfeletti pedagógiája a leghatalmasabb nevelő erő. —
A vallás szimbóluma a kereszt, a nemi élet pedagógiájának a
Magna Chartája, mert jelképezi az önmagát megtagadó, önlegyőző isteni szeretetet. Ha valamire, ép a nemi életre vonatkozik Goethe szava «Stirb und werde!» De meghalni a bűnnek
csak az oly ifjú képes, ki az életben valami végtelen nagyot lát,
ki tudja, hogy érdemes áldozatot hozni, kinek lelkét az életet meghaladó eszmék hevítik. Vélekedésbó'l senki sem hoz áldozatot.
«Mit Meinungen baut man keine Dome». A laikus morál pedig a,
vallás dogmái helyébe emberi vélekedéseket állít. A laikus morál a gyermek elé állítja a nagy sárkányt, a «neked kell-t» ; de
e sárkánnyal, mint Nitsche mondja, szembe helyezkedik az oroszlán szelleme és azt mondja «én akarok». 1
«Én akarok», mondja a bennünk lakozó állat, melyet csak
a keresztre feszített isteni szeretet képes legyőzni. Kerschensteiner
«Charakterbegriff und Charaktererziehung» c. művében a laikus
morál fölött mond súlyos Ítéletet, midőn ezeket írja : «A kedélyvilág elmélyítése megköveteli, hogy a nevelő oly képzeteknek
csoportját vigye tüzes lélekkel a gyermekek lelkébe, melyek kedélyére nemesítőleg hatnak. Elsősorban áll ez a vallásos ideálokra, amelyek hála millió lélek vágyakozásának, hála a vallás
1
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misztikus homályának, nem jutnak összeütközésbe a többi ideállal
s a lélekben eleven erők és ezáltal a nevelés legkiválóbb eszközeivé válnak».
«Maximák, melyek nem a lélek eleven erői,"ép akkor vesztik el hatalmukat, mikor legnagyobb szükség volna támogatásukra. Tudományosan megalapított eszmék, a merő tudás kiváló
eszköznek bizonyulhat a képzetek büszke harcában. De a szenvedélyek harcában égő szalmaszálak. Az erkölcsi élet küzdelmeiben az ideáloknak magasan fenn kell ragyogniok, mint az erdő
sötétjében Berni Ditrich fövegén a fáklyának, mellyel hős csapatát vezette!» 1 Ottó Ludwig mondása: «Werde nie so reich am
Geist, dass arm Du wirdst am Herzen».
De a laikus morál ellenkezik a társadalmi és nemzeti nevelés
eszméjével is. A nemzeti életet a sülyedéstől csak azon erkölcsi
eszmék tisztelete biztosíthatja, melyek a nemzet pillanatnyi érdekeit felülhaladják: a vallás általános nemzetközi elvei, amelyek
az egész emberiséget egy családdá olvasztják. Mihelyst a nemzeti sovinizmust bele visszük az erkölcsi életbe, melynek pedig
ép az a hivatása, hogy a változó, az egyéni, az önző érdekkel
szemben a változatlan, örök érdekeket képviselje s ezáltal az
életnek mélyebb tartalmat adjon, láthatárunkat, érzéseinket kitágítsa, akkor a nemzetet mély örvény elé állítjuk. A vallás örök
igazságai határt szabnak az egyéni akaratnak, biztosítják a szociális együttlét, az általános emberi életközösség uralmát s a
nemzeti sovinizmus fölé emelkedve a szabadság, egyenlőség és
testvériség zászlóvivője.
A francia morálkodexek ellenben revanche eszméket s a
gyűlölet érzéseit, antimorális erőket csepegtettek az ifjúság lelkébe s a világháború kitörésében jelentős része épen annak az
erkölcsi felfogásnak volt, mely az élet értelmét az egyéni boldogulásba és a merőben nemzeti kulturába helyezte s ezáltal a
nemzeteket egymás ellen tüzelte.
A szociális nevelés a szociális erények: igazságosság, szeretet, önzetlenség, hűség stb. erényeinek kifejlesztésére irányul.
De minden erény alapja az alázatosság. Foerster nagy érdeme,
hogy a keresztény pedagógiának erre az alapvető igazságára rámutatott. Mivel a gyermek lelke antiszociális, erősen realisztikus,
önző ösztöneinek mi szab határt? A társadalmi szolidaritás esz1
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méje? A társadalmi szolidaritás üres szó, ha nem a szereteten
alapul. A társadalmi szolidaritás eszméje egyetlen lemondásra
sem képesít. Az akarat legyőzéséről, a bennünk levő tragikus
erők leküzdéséről van itt szó. Már pedig egyedül a vallás képes
ezen erőket lefogni, midőn Isten iránti szeretetből lemondást
sürget s Krisztust állítja elénk példaképül.
«Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes.»
Egyedül a vallás képes a felebaráti szeretelet növelni. Mert a
szeretet inspirációját nem a nemzet, a faj, a szolidaritás, a parancsoló szükség, «a kell» imperativusa, hanem az isteni szeretet
adja. Egyedül a vallásba van adva az akarat inspirációja, egyedül a
vallás motiválja azokat az áldozatokat, amelyeket az egyénnek a
társadalom érdekében hoznia kell.
Az a kultura mely magát oly büszkén nevezte természettudományinak, ez a kultura okozta a nemzetek katasztrófáját.
Mert a háború nem volt egyéb, mint a kulturlelkület, a lelketlen
kultura eredménye.
A társadalmi életet az aranyborjú imádása, a nagy önzés,
az élet élvezeteinek korlátlan hajhászata jellemezte. Politikai életünk a «s/ vis pacem, para bellum* elv alapján a harciasság, a
kifelé és befelé való gyűlölet jegyében állt. Hiányzott belőle a
szeretetnek, a megértésnek szelleme. Ki ezért a felelős? A kereszténység ? Ó, ha a világ keresztény lenne, nem lenne háború,
nem ért volna a nagy csapás, mert Krisztus mondja: Boldogok
a szelídek, mert ők bírják a földet. A kereszténység nem volt
égető problémája sem e társadalomnak, sem a politikának. A kereszténység csak a papiron szerepelt, a valóságos életnek szószólója nem a krisztusi lelkiismeret volt, hanem a természettudományok kétes jelszavaival volt tele szórva a levegő, keresztényellenes zsurnaliszta, keresztényellenes színház csinált közlelkiismeretet. A kereszténységet régen száműzték onnan, hol a nemzetek örök érdekei forognak kockán. Ifjúságunkat nem Krisztus
szeretetére, az életet meghaladó eszmények tiszteletére, az önuralomra és szeretetre, hanem a természet elvont ismereteire nevelte az egyetemi élet.
A háború nem Krisztust, hanem a materialismust, az egoismust, az Isten nélküli erkölcsi világnézetet dezavuálta, mert ez
a világnézet vallotta Nitsche szavát : «Ne dugjátok többé fejeteket
a mennyei dolgok homokjába, hanem hordozzátok szabadon a földi
főt, mely a létnek értelmet ad». A mennyei dolgoknak, a mennyei
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szeretetnek ez a hiánya, ez a merőben emberi kultura, a kereszt
szellemét nélkülöző pestises tudás, a gépek és graniátok kulturája vitte sírjaiba a nemzeteket, ez termette a gyűlöletet, kapzsi
rablásvágyat, ez öltöztette állig fegyverbe a nemzeteket!
A népek öntudatra ébrednek! A pacifismus, emberiesség,
önrendelkezési jog lett a politikai élet jelszava. És itt megállok
és kérdem : hová forduljunk, mikor a jövő generációt a béke szellemébe akarjuk nevelni? Ahhoz az iskolatypushoz, mely a béke
örök királyát az iskolából száműzi ? Az emberiség békéjét a positiv tudományok elmélyítésétől, az értelem kiművelésétől s nem
a jellem fejlesztésétől várjuk? «Öltözzetek új emberbe», mondja
az Evangélium. Vájjon az új ember a tudás embere legyen?
Nincs elég tudás a világon, nem nyújt a mai iskola elég tudásanyagot ?
Nem tudásból, hanem a több szeretetből, a több igazságból való az új ember. A háborúnak el kell söpörnie azokat a
világnézeteket, melyek ezt a tudást isteni trónra emelték, hogy
helyet adjanak a szeretet Istenének. Az állam és társadalom majd
be fogja látni, sőt a háború tapasztalatai alapján már be kellett
látnia, hogy a kultura legfőbb feladata Krisztus szellemének
visszaállítása. Ö benne mindnyájan testvérek lettünk, ő általa
ismét mindnyájan testvérek lehetünk. A kereszt szellemének nemzeteket összekapcsoló kultúrpolitikájára van szükség s nem a
nemzeteket szétválasztó politikára. Ezt a politikát csak oly kulturpedagógia készítheti elő, mely a serdülő ifjúságnak mélyen szivébe
vési a vallás igazságait, mert mit használ az egyénnek és a nemzetnek, ha az egész világot megnyeri, lelkének pedig kárát vallja !
E) A leggyakoribb érv, mely a vallástanításnak az iskolából való kizárása érdekében felhangzik s mely a modern lélek
előtt a legcsábítóbb az, hogy a vallás oly eszméket erőszakol az
ifjú lélekre, melyekről meggyőződve nincs, melyeket elfogad,
mielőtt következményeivel számolna. Hogy egyeztethető ez össze
a szabadság eszméjével, a tehetségek szabad érvényesülésével?
A «.vallásos világnézetet nem szabad ráerőszakolni senkire, azt
kinek-kinek saját magának kell megválasztania».
E kifogás a vallásos tekintélyt és emberi szabadságot ellenséges hatalmak gyanánt kezeli. A szabadság szerintük abban áll,
hogy ki-ki saját eszével jusson el azon erkölcsi ideákhoz, melyek életét szabályozzák. Az értelem a legfőbb hatalom, az egyéni
belátás a legfőbb döntőbíróság!
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Sajnos, e túlzó individualismus nem ismeri az ifjú lélek
valóságos fejlődését s elfelejti, hogy ott, ahol az egyénnek magának kell kiküzdenie az igazságot, ott e küzdelem legtöbbször
az egyén bukásával végződik. Mert az értelem nem valami elszigetelt lelki jelenség, hanem az érzések s hajlamok tűzfolyamából
emelkedik ki s igazságnak fogadja el azt, mi az alsóbbrendű embernek kellemes, elveti azt, minek elfogadása áldozattal jár;
azt, mi előtte érthetetlen, áldozatot követel, tehát azt, mi a
legértékesebb, legérettebb, a legnemesebb. Az ember csak úgy
boldogul, ha elfogadja az emberiség' kollektiv tapasztalatát,
azokat az értékeket, melyektől a mult élt s melyeken a jelen
nyugszik. A szabadság fogalma nem abban áll, hogy ki-ki
maga teremtsen önmagának világnézetet, nem azt jelenti, hogy
a mult megszentelt s kipróbált hagyományait elvesse s csak azt
fogadja el, mi az alsóbbrendű ember vágyakozásainak megfelel,
hanem abban, hogy felszabadítsuk magunkat a hangulatok árjától
s az ős eszmék uralma alá helyezkedjünk. Nos ép a vallás minden emberi értékeléstől ment eszméi, azon misztikus, ésszel meg
nem fogható hatalmak azok, melyek az akaratot kiemelik az
érzékek börtönéből s a jellemnvelést divattól, süppedéstől mentes
gránitalapokra helyezik. A vallásos tekintélynek és szabadságnak
szembehelyezése csak jelszó, mellyel a kevésbbé gondolkodó embereket elidegeníteni törekszenek az igazi szabadságtól. Ellenkezőleg! A zsoltáros szerint: Ahol Isten van, ott van a szabadság! Ennek igazsága kiderül az erkölcsi nevelés legfőbb tényezőjének: az önuralomra való nevelésnek elemzéséből. Azt mondják a modern pedagógusok : a gyermeket arra kell nevelni, hogy
önmaga fölött uralkodjék s cselekvéseinek irányát önmaga szabja
meg. Szent igaz! «Önmaga!» De mit értsen az a fejletlen ifjú
önmaga alatt ? Vágyait, hangulatát, önző akaratát? Bizonyára
nem! A bennünk lakózó nemesebb észt? Igen ám, csakhogy ki
tudja megállapítani azt, hol kezdődik és végződik ez a «bennünk lakozó nemesebb»? Az emberi lélek ellenőrizhetetlen örvényeiben a nemes és nemtelen együtt kavarog s ki nem tapasztalta, hogy az emberi ész mily gyakran tartja nemesnek a nemtelent s mennyire képtelen a nemeset önmagában megállapítani..
Mi a bennünk rejtőző nemes? Melyik az az ideál, az a valóságos érték, az az inspiráló hatalom, az a fenséges cél, melynek
magunkat alá kell rendelni? Csak a tapasztalatlan idealista nem
tudja, hogy ép a gyermekkor az, mely magát legkevésbbé tudja
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«önmagának», a nemesebb ész-nek alárendelni. Ezt a célt, ezt az
ideált drasztikus módon kell eléje állítani, vagyis a gyermek
szabadsága érdekében a tekintélyhez kell folyamodni. Melyik
tekintélyhez? Ahhoz, mely az emberiség erkölcsi életének a mult
hagyományos gondolkodásának alapja : az isteni tekintélyhez,
Krisztushoz, mert senki sem jöhet az Atyához, hanem csak őáltala.
Ez a tekintély nem a gyermek szabadságának, hanem az érzéki
lény szabadosságának feláldozása!! A régi mondás: Credo ut
intelligam a pedagógiának alapköve. Fel kell áldoznom saját
értelmem sötétben tapogatódzását, ki kell szabadítani a gyermeket kis koponyájának szűk barlangjából; ki kell őt emelni az
egocentrikus önzésből s alázatra, a mult nagy értékeinek megbecsülésére, saját énjének a köz nagy érdekei alá való rendelésre, hódolatra, hitre, a tekintély elfogadására kell őt nevelni,
hogy így önuralomra juthasson.
Mit jelent tehát a tekintély és szabadság szembeállítása?
Semmiesetre sem azt, hogy a tekintély és szabadság két dudás,
melyek egy csárdában el nem férnek : A tekintélyen felépülő életnézet psychológiai tény. Az egész élet tekintélyen épül fel. A hitetlenség fiai, azok a genfi polgárleányok, a szociáldemokrata
munkásgyermek, a galilei-kör morálja, a bolsevikismus ethikája
szintén tekintélyt épít. Az élet a kis és nagy tekintélyek harca s
a gyermeknevelésben csak arról lehet szó, hogy azt a serdülő
ifjút Nitsche, Heckel, Marx, Ellen Key a kétes értékű ma, avagy
Krisztus, a kétezeréves egyház tekintélye alá helyezzük!
A vallástalan iskola Rousseau módszerét követi. Erről a
módszerről jegyzi meg Compayré: a módszer hitetleneket fog
nevelni, a régi módszer ellenben eleinte «félig felvilágosult becsületes embereket, kik fokról-fokra haladnak a világosság felé».
(Histoire des Doctrines de l'Education en France 7a. 1909.
II. 71. o.)
Értjük a modem ember szabadságvágyának parancsát: a
vallás megköti az egyéni akaratot s a gondolatok s érzések irányát. Nézzétek a szabadgondolkodókat — mondják — hány becsületes, jellemes ember van közöttük anélkül, hogy a vallás
béklyóiba szorították volna őket.
De ez az ellenvetés semmit sem bizonyít. A becsületes, jellemes szabad gondolkodók száma csekély. S ők is honnan merítették az erényt? Annak a keresztény társadalomnak láthatatlan
hatásából, melyben éltek s mely őket tudtuk nélkül nevelte. Ok
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nem szakadnak el teljesen a kereszténységtől. S azonfelül anima
naturaliter Christiana !
Maga Heckel is csak azért akarja ledönteni az egyházi
tekintélyt, hogy a magáét állítsa helyébe. «A jövő emberének,
szerinte, lesz tudománya s művészete s ez által lesz temploma
is. Nem kell többé bezárkóznia a térnek és időnek'azon befalazott részébe, melyet templomnak hívnak. A messze terjedő világban a létért folytatott ádáz küzdelemben mindenütt megtalálja
majd a Jó, a Szép és Igaz eszméjét s így temploma a világegyetem lesz. De mivel mindig lesznek emberek, kik szeretnek
a gazdagon ékesített templomokba visszavonulni, hogy így közösen gyakorolják vallásukat, egy napon valami hasonló fog
történni, ami a XVI. században történt, mikor számos katholikus
egyház a protestánsok kezére került: még sokkal többen fogunk
egy napon a «monista községek» birtokába átmenni.»1
F) De tisztán didaktikai szempontból is lehetetlen a laikus
morálpedagógia. A tanítás anyagát ugyanis a nemzeti kultura
képezi és pedig mint Rein kifejezi : das Werden der nationaler
Kultur. És ugyanott «Das Werden des Einzelnen wird genäht an
dem Werden des Ganzen».2
Ezen elv alapján, melyet minden nemzeti alapon álló pedagógusnak el kell ismernie, kérdem: a nemzet mi által lett azzá,
ami? Nemde a kereszténység által? Egész nemzeti művelődésünkön nemde kitörülhetetlen betűkkel vonul végig a kereszténység! Művészetünk, költészetünk, történelmünk nemde keresztény? Szent István, Szent László s a többi nagyokról szólva,
Arany, Tompa, Vörösmarty költészetét tárgyalva, mellőzhetjük-e a
vallás eszméit? Művelődésünk mélyen vallásos tartalmánál kijelentsük-e, hogy ez a múlté, s a jelenre nem vonatkozik ? A múltban a «magyar» és «keresztény» fogalmai összeforrtak; lehet-e
a kettőt egymástól elválasztani nemzeti jellegünk, nemzeti művelődésünk feláldozása nélkül ? Nemde történelmi hamisítás
volna ez? Nemde azt vonná maga után, IiQgy a gyermek lelkét,
tudatának egységét megosztjuk s a jellem legszilárdabb lelki alapjait megingatjuk ? «Nem lehet elhomályosítani azt a tényt — írja
Barth — hogy a vallás az emberi kultura lelke volt, s ma is az».3
1 Die Welträtsel XVIII. fejezet.
2
Pädagogik. 86. o.
3
Erziehung u. Unterrichtslehre. 5. A. 120.
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G) A monista nevelési rendszer szomorú gyümölcseit csakhamar megteremtette. A vallásos érzület csökkenésével egyenes
arányban nő az ifjúkori gyermek bűnösök száma. A merő tudós
kultura, a természet erőibe vetett szabadító hit elsorvasztotta erejét s elezakította az erkölcsi egyéniség erőforrásaitól. Az akaratgyöngeség feltűnő, sőt kétségbeejtő jelei mutatkoztak s korunk
kiváló pedagógusai felemelik féltő szavukat. Van eszthetikai műveltségűnk, mely a jellem életétől függetleníti magát ; van sport
műveltségünk, mely a jellem életétől függetleníti magát; van
szerelmi műveltségünk, mely ifjainkkal telíti meg a kórházakat;
van intellektuális műveltségünk, mely az eszmék elvont világába
vezet s eltávolít az élettől, de nincsen ethikai műveltségünk, mely
tetterős életre vezet.
1913-ban Anwalt Henri az «Ecoles des Hautes Etudes Sociales»-ban tartott felolvasásában felhívja a francia közvéleményt
az ifjúkori bűnösök statisztikájára. 1907-ben 24.000 ifjú, 1908-ban
27.000 ifjú ült a vádlottak padján. 1878-1903-ig 5000 fiút lopás
s 16.000 kiskorú leányt prostitúció miatt tartóztattak le Párisban.
Ennek oka Anwalt szerint főképen a tanügyi politika válsága,
Isten és vallás nélküli nevelés. E nevelés ellen emelik felkiáltó
szavaikat Bourget (L'étape, Le disciple), René Bazin stb.-Ez utóbbi
az Echo de Paris-ban La cruelle laicité címen többek között így
ír : Szülők, lássátok be, hogy ha gyermekeitek az iskolában istenről semmit sem hallanak, megfosztják őket a legelemibb szabadságtól, a vallásszabadságtól. A francia iskola legmelegebb
ágya az atheismusnak s hazafiatlanságnak. Raphael Permin bevallja,
hogy a legutóbbi években 6000 egyetemi hallgató titkos szindikátusban egyesült s Chamberyben tartott kongresszuson annyira
antimilitarista s hazaellenes volt a hangulat, hogy a kormány
kénytelen volt az egyesületeket beszüntetni. Viviani, mint francia
miniszterelnök pedig a parlamentben nyiltan kijelenti, hogy az
1882-iki vallásügyi reform diplomatikus hazugság. 1 A neutralitás
örve alatt a francia iskola vallástalan, hol Isten nevét nem említik, nem imádkoznak. Ennek a szellemnek gyümölcse fruits de
1

On vous parle de la neutralité scolaire! Mais il est temps de dire,
que la neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge diplomatique et une
tartuferie des circonstances. Nous l'invoquions pour endormir les scrupuleux
et les timorés. Mais maintenant il ne s'agit plus de cela, jouons franc jeu !
Nous n'avons jamais eu d'autre dessein, que de fair une Université antireligieuse. Idézve Raphael Peruin i. m. 260. o.
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mort avec le développement des apaches, fruits secs avec le devèloppement des illetrés.i
3. Az erkölcsi nevelés az állami iskolában.
A germán nép s szerencsére a magyar nép is fölismerte a
modern szellem szociális és nemzeti veszélyeit s az államhatalom is útját állta végső kifejlődésének. Ami Franciaországban
Itáliában s Amerikában lehetséges volt, a vallástanításnak az
iskolából való kiküszöbölése s egy új erkölcstannak a tanítása,
az a központi hatalmak területén nem sikerült. Míg Ferry s társai atheista morált hirdetnek, Bismarck kijelenti, hogy a polgári
erények forrása a vallás s a német parlament Goethével vallja
igazi egyéniséget csak ott találni, hol határozott vallási élet honol, hol az az egyén rendíthetetlen alapokon áll s nem a tudományok süppedékes talaján. Heinrick Treitschka bizonyos sémita,
újságírókkal szemben hangsúlyozza, hogy a német nép keresztény volt és az marad, mert nagyságát és erejét tudományának
s művészetének termékenyítő géniuszát belőle meríti. Wandt Vilmos a műveltség alapjait a tudományba, műveltségbe és vallásba
helyezi. Néplélektani kutatásai győzték meg arról, hogy a vallás
a néplélek pótolhatatlan, ősi vonása, melynek gyökerei mélyebbek, mint a tudományé és művészeté. A német nép vallásos műveltségét csak a kereszténység biztosíthatja; a hivatalos vallástanítás legyen keresztény, mert a nemkeresztények száma elenyésző. Ezek számára az iskolán kívül kell a vallástanításról
gondosnodni. A bajor kultuszminiszter 1914. június 18-án ünnepélyesen kijelentette, hogy a szabadelvű iskolák szelleme nemcsak a keresztény vallásos iskola és nemzeti alkotmány szellemével ellenkezik, hanem azonfelül ellenkezik a pedagógia elveivel is. Mert erkölcsi követeléseit nem egy személyes Istenre s
magasabb igazságszolgáltatásra alapítja s így a keresztény és zsidó
monotheismus alapján álló erős erkölcsi rendszert nem pótolja.
Homályos phantheismust, materialismust, atheismust terjeszt, bizonytalan, kétes értékű hypothesiseket szilárd igazságok gyanánt
árul. Az állam, mely féltve őrködik az ifjúság erkölcsi karaktere
1

Raphael Pernin' L'enseignement et l'éducation catholique en France.
L. Bericht über den I. Internationalen Kongress für christliche Erziehung in
Wien, 1912. 261. o.
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fölött, csak a keresztény és zsidó vallás által hirdetett tízpárancsolatban látja ifjúsága erkölcsiségének biztos alapját s így nem
tűrheti, hogy az ifjúságot az iskolában hypothesisekkel ámítsák,
melyek nemcsak a meglévő vallásokat támadják, hanem a társadalmi és állami rendet. S nem hajlandó kísérletezni addig, míg
ily csont és velő nélküli surrogátumok ad absurdum vezetnek, i
A középeurópai államokban minden ellenkező kísérlet dacára a valláserkölcsős tanítást biztosították. Ám a mai állapot
nem nyújt kellő biztosítékot a jövőre.
A hitvallásos iskola mellett ott van az állami iskola s az
állam nyilt törekvése az iskolaügy teljes államosítása. Kérdés,
vájjon az állami iskola mai szervezete elég biztosítékot nyújt e
felvilágosodottság ürügye alatt lappangó monista, vallásellenes
törekvések ellen ?
Eger.
Dr. Hetényi Gyula
(Vége következik.)
1

Wunderle «Schönere Zukunft». 1916. 183. o.

Esztétika. Magasabbfokú
intézetek és müveit emberek
számára. Irta dr. Kis-Erős Ferenc. Budapest,
Szent-István-Társulat bizománya. 1916. 348 oldal. Ára 7 korona.
Bizony egy kissé későn került ennek az esztétikának ismertetésére a sor, de hát az ilyen tárgyú könyv mindig aktuális és
miért ne örülnénk, ha későn J,is, egy derék keresztény szellemű,
tudományos kézikönyv megjelenésének?
Elsősorban számoljunk be a könyv tartalmával. Öt főrészből áll. Az első az esztétika rövid történetét adja 47 oldalon,
ami oly csekély terjedelem, hogy már csak azért is jobb lett
volna az egészet elhagyni. Az esztétika története külön könyvet
kiván az anyag roppantsága miatt. Jobb lett volna mindjárt a
második résszel kezdeni, az esztétika fiziológiai részével, mely
tehát a szép dolgok reánkhatásának fiziológiai feltételeiről szól.
A szép fiziológiai meghatározása után szól az esztétikai küszöbről, annak Fechner-féle négy törvényéről, az esztétikai alapról és
törvényeiről, a fény, a szín és alakok világában a mozgás és
hangérzetek szempontjából, végre az esztétikai alaptörvényről a
költészetben. Világossá, elevenné és élvezetessé teszi a könyv e
részeit a különböző művészetekből vett sok ügyes példa. Jól
esik konstatálnunk, hogy a művészettörténetben oly jártas szerző,
ahol csak lehet, magyar művészek és irók alkotásaiból veszi a
megvilágító példákat. Nem állhatjuk meg, hogy föl ne hozzuk,
amit a fény és hangérzetek különböző lelki hatásáról mond.
«A látás a dolgok külsejét, külszinéf, a hallás pedig a dolgok
belsejét érezteti velünk. Épen azért a látvány, a külső, a kép
sohasem illet meg bennünket oly mélyen és oly teljesen, mint a
hang. Ennek tapasztalati bizonyítéka a süketek és vakok lelki
világa. A süket nélkülözi a hang által való megértést... A vak
hall, de nem lát, reá nézve nem létezik a világ szine, külső képe,
alakja, de megvan a kapcsolat a lelke és az embertársak lelke
között, amit legfőképen a hang tart fenn. És csakugyan a vakok,
ellentétben a süketekkel, többnyire nyiltlelkű, kedélyes, bizalmas
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emberek...» Van valami igaz ebben az érdekes megfigyelésben,
csak nem kell túlságosan szigorú tőrvényt formálni belőle, mert
az életben a süketek között is vannak jókedvű, nyiltszivű emberek, a vakok között is akadnak gyanakodók, bizalmatlanok és
pedig épen a vakság következtében. Az irodalomban oly jártas
szerző bizonyosan olvasta Heyermans drámáját, a «Ghettot». Az
öreg vak zsidó abban merő komorság és gyanakodás.
De ha a szerző jó értelemben modern az esztétika fiziológiai részének taglalásánál, a metafizikai részben (Iil.-ik rész) a
perennis philosphia kipróbált tanítását, Aquinói sz. Tamás bölcseletét követi, sz. Tamás követői közül pedig Jungmannt. «A dolgok szépségét csak az értelem ismerheti meg. Az értelem a szépségnek a metafizikai mibenlétét legkönnyebben az esztétikai
élvezet oldaláról közelítheti meg. Az esztétikai élvezet önzetlen
szellemi szeretnek az élvezete. Az anyagi dolgok szépsége. A szellemi dolgok szépsége. Az esztétikai élvezet tárgyi okának dualismusa.» Jól esik a sok merőben «fiziológiai, pozitív és monista»
esztétikák túltengése között különös erővel hangsúlyozva látni a
régi igazságot, hogy a szép igazándi hazája a szellemi, az érzékfeletti világ, s hogy a szép nem merőben relativ, hanem absolut,
nem subjectiv, hanem objectiv valami.
A IV.-ik rész az esztétikai asszociációs hatás után a direkt
hatásról szól, a fenségről, a szoros értelemben vett vagy egyszerű szépségről, kellemesről és fajairól, a rútról, a tragikum, a
humor és komikumról. Ezt a rengeteg anyagot bizony inkább
csak érintheti, mint tárgyalhatja, inkább csak neveket, felosztásokat adhat, mint beható fejtegetéseket. A példákat is inkább csak
érinti, mint előadja s így azok csak a beavatottakra nézve bírnak jelentőséggel olvasás közben. Kevesebb példa, de kifejtve
részletesen, több lett volna. A könyv befejező V. része a művészetekről szól, a művészi megérzékítés esztétikai feltételeiről.
Elébb e képzőművészeteket, az építészetet, szobrászatot és festészetet tárgyalja, azután a hangzóművészeteket: költészetet és
zenét. Végül megemlékezik a vegyes művészetekről : tánc és
színészet. Az egyes művészetek után a művészeti felfogás és kifejezés főbb esztétikai kellékeiről szól: a hűség, az egység, az
eredetiség és szabályosságról. Megjegyezzük végül, természetesen
dicséretül, hogy minden rész vagy fejezet előtt gazdag irodalmi
jegyzéket, repertóriumot ád.
Maga az érdemes szerző jegyzi meg, hogy a háború-okozta
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat.
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viszonyok következtében kisebb terjedelemre kellett szorítkoznia,
mint eredetileg tervezte s így nem ő az oka, hogy nem tárgyalhatta az anyagot bővebben ; de viszont minket az igazság kötelez, vagy inkább a meggyőződésünk, hogy a vázlatosan s ennek
következtében itt-ott homályosan tárgyalt anyagra tekintettel
hangsúlyozzuk a «non multa, sed multum» elvét. Ha az esztétika
történetét és a művészettant elhagyja a szerző, akkor a megmaradt főanyagot kimerítőbben tárgyalhatja. Ha sokat markol az
ember, keveset fog.
Lássunk még néhány kifogást a részletekben, melyek azonban arra is szolgálnak, hogy bizonyságai legyenek figyelmes
olvasásunknak, amit a derék könyv ugyancsak megérdemel. Hogy
az angolok és franciák «csak elvétve» használják az esztétika
kifejezést, nem mondhatni teljes joggal. Legföljebb annyit, hogy
nem használják olyan gyakran, mint a németek. (5. lap.) A milói
Aphrodite semmiesetre sem származik Phidias korából, mint a
szerző állítja a 158. lapon, hanem a Krisztus előtti II. századból.
(Lübke—Semran : Qrundriss der Kunstgeschichte. Stuttgart, 1904.
I. k. 263. 1.) A kisméretű budapesti Mátyás-templomról, valamint
a szintén elég szerény arányú kassai dómról bajos azt állítani,
hogy a «fenséges» hatását teszik az emberre. (175. 1.) A modern
festészeti irányokkal szemben a szerző nagyon szigorú és elutasító állást foglal el. Amit a 273. és 274. lapokon a «szecesszióról»
és «impresszionizmusról» mond, az nem elég preciz.
Mindezek azonban csekélységek s egyáltalán nem zavarják
örömünket azon, hogy egy jó értelemben modern, emellett hamisítatlan scholastikus szellemben, ötletesen megírt esztétikai kézikönyvvel gazdagodott hasonló tárgyú művekben elég szegény
irodalmunk.
Nagyvárad.
Dr. Némethy Gyula.
Jahn Jakab: Világbéke és evangélium. Budapest, 1918. Kókai
Lajos kiadása. Ára 2 K. 36 old.'
Jahn Jakab kiskéri evang. lelkész látván, hogy a világháború
folyamán a keresztény theologusok, tanárok és papok egy része
megpróbálta a háborút tudományos eszközzel is igazolni: megírta ellentétes és szerintem helyes felfogását, miszerint a háború
dicsőítése: megtagadása a béke evangéliumának. A papságnak
feladata sürgetni, hogy a Krisztus hirdette felebaráti szeretet
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ne csak a magánéletben, hanem a nemzetek érintkezésében is
hódítson teret.
A szentírás megfelelő helyeit helyesen felhasználó szerzőnk
egyrészt megállapítja a békemozgalom célját és összefüggését az
evangéliummal, másrészt megfelel arra a kérdésre is, mikép lehet
Krisztus tanítása alapján a tartós béke áldott útját egyengetni a
szivekben, a társadalomban és a politikában egyaránt.
Felvilágosít, hogy a pacifismus nem jelenti a teljes, egész
vonalon való, azonnali leszerelés naiv követelményét, sem pedig
az angyali szeretet azonnali megtestesítését a földön, hanem
jelent égy igen nehéz, de époly nemes, magasztos feladatot,
melynek megoldásához a lelkész is hozzájárulhat : komoly, kitartó,
lelkes evangéliumszerű munkálkodásával. Ezzel nem követ el
izgatást és lázítást az állami rend ellen, sőt ellenkezőleg megszenteli a törvényt és az alkotmányt az evangélium ereje általVigye hát bele Krisztus szolgája mennyei Urának békességét minden szívbe, minden hajlékba, valósítsa meg a békeeszmét hivei magánéletében, a társadalmi téren és a politikában.
Ne engedje, hogy a világbékét csak a szociáldemokraták és a
szabadkőművesek képviseljék. Cáfolja meg a súlyos vádat, hogy
a papok a militarismus mentsvárai és uszályhordozói.
A pacifismus híveinek meleg figyelmébe ajánlom e kedvesen megírt s kerekded egészet alkotó tájékoztató könyvecskét.
Kassa.
Dr. Fekete Géza József.
Dr. Töttössy Miklós: Katholikus hitvédelemtan felsőkereskedelmi iskolák felső osztálya számára. Budapest, a Szent-IstvánTársulat kiadása. 1919. 74 old. Ára 2 K 40 f.
Dr. Töttössy ezen tankönyvével befejezi a kereskedelmi
iskolák részére két évvel ezelőtt megkezdett tankönyv-sorozatát.
Katholikus hittanját és erkölcstanát szerencsém volt e hittudományi és bölcseleti folyóirat hasábjain ismertetni, amikor is tankönyvei kiválósága mellett kiemeltem gyenge oldalaikat, bízva
abban, hogy tárgyilagos észrevételeimet a nem mindennapi tehetséggel megáldott és világosan iró szerzőnk újabb tankönyveinél
figyelembe veszi. Csalódtam. Szerzőnk jelen hitvédelemtanában
rövid 74 oldalon összesüríti nemcsak a hitvédelemtan középiskolai szokásos tananyagát, hanem a középiskolák VII. osztályában tárgyalandó főbb egyháztörténeti kérdéseket is. Egészen
IV
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természetes tehát, hogy a hitvédelemtan fontos kérdései mostoha
elbánásban részesülnek: nem is dióhéjban, hanem mogyoróhéjban vannak összefoglalva. Tankönyve kitűnő a hittanár részére,
de kevésbbé sikerült a növendékek részére. Kitűnő a hittanár
részére : mert a hittanár az egész tananyag birtokában a tankönyv
egy-egy fejezetét átolvasva, idevonatkozó ismereteit rendszeres
egészbe foglalhatja s kerekded, szép előadást tarthat. A deák
azonban, ki e dolgokról először hall, hitvédelmi ismereteit — a
hittanár magyarázatán kívül — e könyvből meríti először, kénytelen lesz az egyes fejezeteket — tömörségük miatt — szórólszóra betanulni. E tankönyv alapján még a legértelmesebb deák
sem lesz képes a tanultakról saját szavaival számot adni.
Szerzőnknek okvetlenül mellőznie kellett volna a hitvédelemtanhoz nem tartozó 'egyháztörténeti kérdések tárgyalását, sőt
kényszerűségből a hitvédelemtan egyik-másik pontját is elhagyhatta volna (a heti egy hittanóra miatt) s az ekkép rendelkezésére
álló teret arra használhatta volna fel, hogy a főbb hitvédelmi
tételeket legalább kielégítő terjedelemben tárgyalja.
Jelen tankönyvben meghatározza a hitvédelem feladatát, de
mellőzi azon fontos kijelentést, miszerint a hitvédelem feladata
nem az, hogy valakinek hitet adjon; a hitvédelem u. i. az észhez szól, a hit pedig az értelem, az akarat és a kegyelem közös
műve. — A hitvédelmi irodalomnál csak Pázmány Péter, Qiesswein,
Székely és Prohászka idevonatkozó műveit említi. Ifjúságunk
nagyon szeret olvasni, néhol kellő vezetés hiányában mindenféle
fércmunkák olvasásával tölti el idejét. Hívjuk fel tehát ifjaink
figyelmét Hajós (A végtelen felé), Szuszai, Dudek (Apologia),
Moravszki (Esték a genfi tó partján, ford.) és Kiss (Isten megismerése a látható világból) müveire is. A németül értőknek
önmagunk kölcsonözhetnők házi könyvtárunk hitvédelmi irányú
műveit: Mefíert, Klug, Sawicki, Reinhold, Qutberlet, Schanz,
Hettinger szép és tartalmas dolgait. — Az okság elvével néhány
sorban végez, pedig a hitvédelem az okság elvének segítségével keresi a tényeknek elégséges magyarázatát: okvetlenül szükséges tehát, hogy az okság elvét — a bölcselet alapfogalmait
nem tanuló kereskedelmistáknak — bővebben kifejtsük, különben egész évi munkánk kárbavész. Sőt tovább megyek: nem
felesleges az oksági viszony tárgyalásánál a Hume, Kant, Stuart
Mill okozta nehézségekre is kitérni, legalább nt'iiany megvilágosító szóval. — Isten létének bizonyságát két oldalon intézi el.—
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Kielégítő terjedelemben tárgyalja a fejlődés elméletét, az ember
származását és az emberi lélek szellemi voltát. Kerülje azonban
a latin szavak felesleges használatát, mert mindenre találhat
szép magyar szót a nagyobbrészt polgári iskolából felkerült s a
latin nyelvet nem ismerő kereskedelmisták részére.
Ha hitvédelemtanának második kiadásánál jobban figyelembe
veszi majd a gyakorlati és az iskolai élet körülményeit, a növendékek csekély vallási előismereteit és lélektanát — köszönettel
és örömmel fogadjuk tankönyvét. — Szigorúan tárgyilagos kritikánkat a tehetséges s kiválóan képzett szerzőnk iránt érzett jóakaró szeretet vezérelte. Dr. Töttössytől csak tökéletes munkát
fogadhatunk el.
Kassa.
Dr. Fekete Géza József.
Dr. Jos. Ries: Die Mischehe, eine ernste
Freiburg, 1918. Herder. 75 1. — Ára ?

Pastorationssorge.

E tartalmas füzetke a «Hirt und Herde» cimű pasztorációs
sorozat 3. száma. A szerző a freiburgi (i. Breisgau) papi kongregáció gyűlésein tartott előadásait összegezi benne.
Előbb rövid általános bevezetőben (1—6 1.) bepillantást
nyújt a vegyes házasságok történetébe. Kimutatja, hogy nemcsak
a régi és mostani egyházi irodalom és törvényhozás nyilatkozik
a vegyes házasságok ellen, hanem a maguk részéről a protestánsok is küzdenek ellenük.
A következő, legérdekesebb rész (7—48. 1.) statisztikai alapon bemutatja a v. h. rohamos szaporodását és káros következményeit. Bár adatait kizárólag a német birodalom államaiból,
főleg szűkebb hazájának, Badennek kimutatásaiból meríti, mégis
nagy tanulságokat rejtegetnek számunkra is Ries megállapításai.
Nevezetesen kimutatja, hogy: 1. a v. h. száma rohamosabban
nő a nagyobb városokban és akath. diaspora-vidékeken, mint
falun vagy katholikus területeken. 2. Szaporodásukkal lépést tart
a keresztségben nem részesülő gyermekek és a vallási aposztáziák
száma. Tehát a v. h. a vallási közömbösségnek, sőt a vallási
érzék teljes elvesztésének termékeny talaja. 3. Nagyon szomorú
a v. h. születési statisztikája. R. kimutatja, hogy legtermékenyebbek a tisztán kath. házasságok, azután a tisztán protestáns házasságok; a vegyes házasságok Poroszországban valamivel kedvezőbb születési statisztikát mutatnak, mint a tisztán zsidó házas-
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ságok, Bajorországban pedig a v. h. csak a tisztán zsidó házasságok után, mint legterméketlenebbek következnek. Míg általánosságban egy kath. házasságra 4, egy prot. házasságra 3 gyermek
esik, addig a v. házasságokra csak 2—2 gyermek esik és pl. az
1910-iki népszámlálás adatai szerint a v. h. V-t-része gyermeknélküli. Ries ezt a jelenséget joggal magyarázza abból, hogy a születések száma átlag egyenes arányban áll a vallásos érzés mélységével; mivel pedig a v. házasságok legalkalmasabbak a mély
vallásos érzés eltüntetésére, azért nem becsülik ott úgy a gyermekáldást. Nem járhat messzire az igazságtól Krose, amikor a
német népnél a születési arányszám apadását a v. h. szaporodásával is okozati összefüggésbe állítja. — Ezek a szomorú tények
Badenben egyes plébániák kath. és prot. lelkészeit már arra vezették, hogy közös megállapodást létesítettek, amely szerint közös
erővel tartják vissza híveiket a vegyes házasságtól. — 4. házassági elválások tekintetében is a vegyes házasságok vezetnek.
R. abból magyarázza ezt a jelenséget, hogy itt legkevésbbé szilárd az alap a tartós boldogsághoz. Hiszen a házastársak boldogsága a szív és lélek egyesülésén épül fel ; már pedig ez a benső
egyesülés nem elég szoros ott, ahol a legszentebb összekötő
kapocs: a vallás egysége nincsen meg.
A vegyes házasságok tehát nyilt sebek az egyház testén,
amelyek gyógyítására minden buzgó lelkipásztornak össze kell
fognia. A vegyes házasságok elleni küzdelem eszközeiről szól a
füzet 2. része. (48—71. 1.) Mivel a vegyes házasságok legnagyobb
számban nagyobb városokban fordulnak elő, azért elsősorban
ezekre kell a lelkipásztornak tekintenie. Minden .erővel küzdenünk kell a falusi népnek város után való egészségtelen törtetése
ellen. Ahol pedig ez meg nem gátolható, ott a gondos lelki pásztor ajánlja be falujából távozó hiveit a városi lelkipásztornak
vagy egy kath. egyesületnek, hogy így a városban is ápolja
hitét, — mert a méíy hit mellett nem egykönnyen fogja magát
a vegyes házasságra elhatározni. Amit a szerző a továbbiakban
mint általános eszközöket sorol fel, abban kevés az új. A mi
püspöki instructióinkban is benne van. Érdekes benne az az
eszme, nem volna-e jó a sajtó-vasárnapok mintájára országosan,
vagy egyházmegyeszerte «vegyes-házassági vasárnapokat» elrendelni, hogy azokon minden prédikáció csak erről a kérdésről
szólana. Nagyon helyesen jegyzi meg R., hogy a v. h. veszedelmeiről való felvilágosítás— iskolában, szószéken, népies iratok-
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ban — tiszta kath. vidékeken épen nem fölösleges, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy épen ilyen vidékekről városba került,
kellőképen ki' nem oktatott kath. munkás- és cselédlányok kaphatók legkönnyebben vegyes házasságra.
A függelékben a konvertita Stolberg gróf szép levele olvasható egy vegyes házasságra készülő leányhoz.
A Codex Juris Canonici szigorúbb rendelkezéseinek hatálybalépése után különösen is fontos, hogy e nagy kérdéssel behatóan foglalkozzunk. E füzetke nagyon tanulságos vezetőül ajánlkozik minden lelkipásztornak és gyóntatónak.
Szatmár-Németi.
Dr. Schefíler János.

ÓSZÖVETSÉGI BIBLIKUS SZAKSZEMLE.
Az önálló könyvek alakjában megjelent ószövetségi tárgyú
munkákról utoljára 1917. szeptemberében számoltunk be a Religio olvasóinak. Azóta kétszer csak «Folyóiratok szemléjét» adhattuk, abban a reményben, hogy a háború elmultával a külfölddel
való tudományos érintkezés mihamar újból meg fog indulni.
Sajnos, a dolog — legalább egyelőre — nem így történt. Általánosan ismeretes nehézségek miatt a külföldön megjelent munkák még most sem juthatnak akadálytalanul hozzánk s így az
ezekről szóló ismereteinket egyelőre legnagyobbrészt csak másodrendű forrásokból meríthetjük. Ezért is kénytelenek voltunk jelen
szakszemlénkben a megjelent munkák címének felsorolására
szorítkozni, részletesebb ismertetésüket jobb időkre halasztva.
A Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 1917/18
évfolyamának 1/2. száma, valamint a Biblische Zeitschrift XV.
évfolyamának 1918. végén megjelent első száma 35—96. lapjain
terjedelmes bibliographiát közöl, főleg az 1917. év folyamán
megjelent nagyszámú, de többnyire mérsékelt terjedelmű ószövetségi tárgyú könyvekről és értekezésekről. Ezt a két bibliographiát
követtük a jelen szakszemle elkészítésében; az egy-két könyvhöz
fűzött megjegyzések a Bibi. Zeitschriftből valók.
]. Bibliafordítások é s szentírási s z ö v e g e k kiadásai.
A héber szöveg újabb kiadása:
H O B E R G G. Liber Qeneseos. Textum hebraicum emendavit,
latinum vulgatum addidit. Ed. II. Freiburg i. Br. 1917. VIII és
417 1. 2-50 márka. ,
Az alexandriai görög fordítás szövegét folytatólag kiadták :
BROOKE E . A . — Mc. LEAN N . ,
The Old Testament in
Greek. Vol. I. The Octateuch. Part IV. Joshua, Judges and RuthCambridge, 1917. 15 s.
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Francia bibliafordítások :
et V I G O U R O U X , La sainte Bible, Traduction Nouv.
éd. AT. T. 1—4. et NT. Paris, 1917. ( X L I V és 778 1., 764 1.,
1007 1., 1149 1., 942 1.)
L A SAINTE BIBLE, Traduction nouvelle d'après les meilleurs
textes avec introduction et notes. La Bible du Centenaire. 1. Livr.
Genèse — Ex. 9, 16. Paris 1916. 80 1.
A héber bibliának, illetve egyes részeinek új angol fordításai.
T H E H O L Y SCRIPTURES, according to the Masoretic
text
London, 1917. 4 s.
M C F A D Y E N J. E . The Wisdom books (job, Proverbs, Ecclesiastes), also Lamentations and the Song of Songs in modern
speech and rhythmical form. London, 1917. 288 1. 4 s. 6 d.
Svéd fordítások :
RISBERG B . —
LINBBLOM J. Gamla Testamentet. Stockholm,
1917. 4 kr.
LINDBLOM J. Studier till en ny provoversättning
av Syraks
bok. Stockholm, 1917. 153 1. 3 75 Kr.
Régi szövegemlékek kiadásai:
Bécsi Codex. Első füzet. (Új Nyelvemléktár : 272.) Budapest,
1916. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 8 korona. —
Tartalmazza Ruth, Judith, Eszter könyveit, a Makkabeusok II.
könyvének következő részeit: 7, 1—42; 6, 18—31 ; Baruch, Dániel
könyveit és a kis prófétákat.
D O L D A . O . S. B. Prophetentexte
in
Vulgata-Übersetzung
nach der ältesten Handschriften-Überlieferung
der
St-Galler
Palimpseste N. 193 und N. 567. (Texte und Arbeiten, herausgegeben durch die Erzabtei Beuron, 1. Abt. 1/2. Heft.) Beuron,
1917. XL és 172 1. 2 fénynyomattal. — 12 márka. A kéziratok
Ezechiel, Dániel és a kis próféták legrégibb Vulgata-szövegét
tartalmazzák.
JEANOTTE H. Le Psaltier
de saint Hilaire de Poitiers.
Texte précédé d'une introduction. Paris, 1917 XLV és 100 1.
6 frank. — Szt Hilarius munkáiból a zsoltárok latin szövegének
mintegy két-ötödrésze állítható össze.
M A G E R H . , Die Peschittho zum Buche Josua. Freiburg i.
Br. 1916. X I I és 112 I.
WESSELY C. Griechische und koptische Texte theologischen
Inhalts. V . (Studien zur Paläographie und Papyruskunde, X V I I I :
fol. 145 és X I I I . ) Leipzig, 1917. 12 márka. — Ószövetségi tárgyú
GLAIRE
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szövegek kopt (szabid) nyelven: 268. sz. Jeremiás Siralmai, 4.
fejezet, a 2-től -vig terjedő versek az alexandriai fordítás recensiója szerint. — 269. sz. József és testvéreinek története. —
283. sz. Az ördög, Oog és Magog százesztendős uralma.
2. Ószövetségi i r o d a l o m t ö r t é n e t és hermeneutika.
CREELMAN
H.
An introduction to the Old Testament,
chronologically arranged. New-York, 1917. 2.75 £ .
F E R N A N D E Z T . A . Breve introduction
a la critica textual
del Antiguo Testamento. (Estudios de critica textual y literaria.
Fasc. 1. Rom. Pontif. Istituito Biblico.) Roma, 1917. 4 lira.
G R O E N E N P. G. Algemeene inleiding
tot de Hl. Schrift.
Oeschiedenis van den tekst. Leiden, 1917. VIII és 375 1. 3*50 frt.
H A N S E N H . P. Bibel-Haandbog
til det garnie Testament.
Kjöbnhavn, 1917. 404 1. 4 kr.
D R . SZENTIVÁNYI R Ó B E R T , A Szentírástudomány
Tankönyve.
Három könyv két kötetben. 2. kiadás. Gyulafehérvár, 1917—1918.
20 korona. (L. Religio 1918. 699. 1.)
K Ö N I G E . Kanon
und Apokryphen. Gütersloh, 1 9 1 7 . 1 4 0
márka.
N A V I L L E , The Text of the Old
Tettament. London, 1916.
VIII és 82 1. 3 s.
V E R N O N S. M. The making of the Bible. New-York, 1917.
191 1. 0-75 £ .
V I G O U R O U X , B A C U E Z ET BRASSAC, Manuel biblique. AT. (14.
kiadás.) Introduction générale. Pentateuque. Paris, 1917. XV és
587 lap.
A Pentateuchus-kritika terén két kisebb munka jelent meg.
F I N N A . H . The unify of the Pentateuch. London, 1 9 1 7 .
57 1. 1 0 s 6 d. és
N A V I L L E E. Les deux noms de Dieu dans la Genese. Paris,
1917. 49 1.
A P T O W I T Z E R V.—KRAUS S. Festschrift Adolf Schwarz
zum
siebzigsten Geburtstage, 15. Juli 1916. Berlin, 1917. IV és 577 1.
20 m. Számos ószövetségi és rabbinikus tárgyú értekezést tartalmaz.
Hermeneutikai tárgyú munkák:
E N G E L H A R D T V . Der Geist der heiligen Schrift. Die sog.
Inspirationslehre im höheren Jugendunterricht. (Zeitfragen evangelischer Pädagogik. I. 3.) Berlin, 1916. 33 1. 075. m.
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E. Schriftlesung. M. Gladbach, 1917. 124 1. 120 m.
The Bible and modern criticism. London, 1915.

HALL F . J.

42 1. 25 cts.
3. Ószövetségi bibliai történelem.
Koning van Israel. Maasluis, 1 9 1 6 . 1 1 6 1. 0 * 7 0 frt.
J. Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit.
2. Aufl. Berlin, 1917. 1 m.
B L A C K W O O D A. W . The prophets. Eli/ah to Christ. NewYork, 1917. 1-25 £ .
BRAYNE A. H. Were the Ten Tribes of Israel ever lost?
What saith the Scripture? London, 1917. 78 1. 1 s. 6 d.
B U H L F. Det israelitiske Folks Historie. 5. kiadás. Kjöbnhavn, 1917. 440 1. 6*75 kr.
CiGOl A. O. S. B. Die Heilige Schrift für das Volk erklärt.
/. Geschichte des Alten Bundes. II. Bd. Lief. 2. u. 3. Klagenfurt,
1915/1916. 143—410. 1. Az egész kötet ára 8*50 m. — A munka
első kötetét L I N D E R dolgozta ki, ez Mózes haláláig terjed és az
1911—1913. években jelent meg. A most megjelent második
kötet a zsidó nép honfoglalásának történetével kezdődik és az
ószövetség végéig vezet.
v. FAULHABER M. Charakterbilder der biblischen Frauenwelt.
3. Auflage. (Charakterbilder der kathol. Frauenwelt. I. Bd. 1. Theil.
V., XII és 202 1.) Paderborn, 1917. 2*40 m.
FISCHER O. Der Ursprung des Judentums im Lichte alttestamentlicher Zahlensymbolik. Leipzig, 1917. 131 1. 5 m. — Orientalische und griechische Zahlensymbolik. Ein Beitrag zu meinem
System der altt. Zahlenwerte. Leipzig, 1918. 59 1. 150 m. A szerző
módszere nagyon hasonló a kabbalista magyarázók játékához és
tudományos értéke nincs.
F O N C K L. S. J. Moderne Bibelfragen. Einsiedeln 1917. VIII
•és 352 1. 8-85 m. Ez a munka a szerzőnek négy felolvasását tartalmazza, melyek egyes már régebben megjelent műveit (Der
Kampf um die Wahrheit der Hl. Schrift, — Die Parabeln des
Herrn, — Die Wunder des Herrn, stb.) és tudományos véleményeit népszerűsítik. A négy felolvasás tárgya: 1. A szentírás tévmentessége. 2. Evangéliumaink és a kritika. 3. A biblia országa
a Kelet megvilágításában. 4. Jézus élete és tanítása a Kelet megvilágításában. Fonck ezekben a felolvasásaiban is a konzervatív
biblia-kritikai irány hive.
B E E N J.

BENZINGER
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JIRKU A . Die älteste
Geschichte Israels int Rahmen lehrhafter Darstellungen. Leipzig, 1917. VI és 173 1. 450 m. Jirku
szerint az Exodus korszakának eseményeit jó részben a szóbeli
hagyomány őrizte meg; a mai Pentateuchus alapját tehát elsősorban nem irott okmányok, hanem szóbeli hagyományok képezik.
M O N T É T E . Études
orientales et religieuses. Genève, 1 9 1 7 XII és 359 1. 8 fr. — Könyvünk több különálló tanulmányt foglal magában, melyek a zsidó népre és az izlamra vonatkoznak.
Az ószövetségi vonatkozású értekezések a következő tárgyakról
szólnak : a zsidó nép eredete, a zsidók tartózkodása Egyptomban
és kivonulásuk, az első összeütközés a farizeusok és szadduceusok között, — 'Előhim, 'Előah, 'El és Jahwe istennevek jelentése, — az áldozat fogalma a régi Izraelben
Jób könyve, —
a kánon, ószövetségi szövegtörténet.
N I E D L I C H J. K. Eine Geschichte des israelitischen Volkes für
Schule und Haus. Leipzig, 1914. III és 107 1. 2 térképpel. 160 m.
R O M B E R G M. Heilsgeschichtliche
Anmerkungen zum Alten
Testament. 2. Auflage. Schwerin, 1917. XVI és 152 1. 2*40 m.
SELLIN E. Gilgal. Ein Beitrag zur Geschichte der Einwanderung Israels in Palästina. Leipzig, 1917. VLl és 106 1. 3 m.—
Sellin a Jericho környéken fekvő Gilgalon kívül megkülönböztet
egy Sichern mellett fekvő hasonló nevű helységet. Bizonyítékait
többnyire az irodalmi kritika adja. A honfoglalás történetében
jahvista és elohista forrásokat különböztet meg, melyek egymásnak nem mondanak ellent, hanem egymást kiegészítik. Állításait
Sellin maga is jórészben még puszta hypothesiseknek és lehetőségeknek mondja.
T A N N E H I L I . J. B. Naamah
and Nimród. A defense of the
faith of our fathers. Columbus (Ohio) 1916. X és 358 1. 1.50 £•
T A N N E R J. M . Old Testament studies. /. The creation to the
establishment of the Kingdom under Saul. Salt Lake City,
1917. 1 £ .
T H A K E R E Y H . S. J. The letter of Aristeas. London, 1917.
117 1. 2 s. 6 d.
T H I L O M . Die Chronologie des Alten Testaments dargestellt
und beurteilt unter besonderer Berücksichtigung der masoretlschen
Richter- und Königszahlen. Barmen, 1917. 6 m.
T H I L O M . Was jedermann vom Alten Testament wissen muss.
Barmen, 1917. 120 m. Az ókori történelem és az ószövetség leg-
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fontosabb évszámainak összeállítása, különös tekintettel a próféták korára.
W I L D L A U R A H . The evolution of the Hebrew people and
their influence on civilization. New-York, 1917. 1.50 £ .
Z U R H E L L E N - P F I EIDERER ELSE, Biblische Geschichten und Persönlichkeiten in ihrem historischen Rahmen. Tübingen, 1916. XI és
332 1. 3 m.
Hogy az ószövetségi történetet mily üdvösen lehet gyakorlati célokra felhasználni, a következő munkák mutatják:
BERTHOLET A .
Altes Testament und
Kriegsfrömmigkeit.
Tübingen, 1917. 52 I. 120 m. — A szerző az ószövetségnek a
háborúra vonatkozó tanításait a világháborúra alkalmazta.
S A M U E L S. Bibel und Heldentum. Berlin, 1918. 80 1. 2 50 m.
Öt háborús felolvasás, "melyeket szerzőjük Essenben tartott az
1914—1915. években.
Aus D E M B U C H DER B Ü C H E R . Feld-Bibel, herausgegeben
vom Verband der Deutschen Juden. Berlin. 1917. 446 1. 1 m.
H E I M E S F. Alttestamentliche
Homilien. Paderborn, 1916.
109 1. 140 m. — Egyes ószövetségi részleteknek (Iz. 5, 1—7;
Jer. 6, 8—11; Iz. 35, 4; továbbá a 23, 84, 126, 103, 91, 8, 1,42,
43, 65. zsoltár a mazoretikus szöveg számozása szerint) feldolgozása szentbeszédekben.
Ugyancsak az ószövetségi szentirás feldolgozását szentbeszédek alakjában tűzte ki céljának a Paffrath T. O. F. M. szerkesztésében megindult vállalat: Alttestamentliche Predigten. Az első
füzet nyolc prédikációt tartalmaz, melyeknek tárgyát Jób könyvének 1—3. fejezetei képezik. Az egyes beszédeket Nikel, Peters,
Rosier és Stingeder írták meg.
KIRCHE U N D KANZEL. Blätter für homiletische
Wissenschaft.
Paderborn, 1918. 2 m. — Kiadója Soiron T., munkatársai: Donders A., Lasscher A., Lenartz C. S. J. Stingeder F. Az 1918. évi
első füzet a következő ószövetségi tárgyú szentbeszédeket tartalmazza: homilia az 1. zsoltárról, Isten és tulajdonsága Kir. III.
16 skk. alapján.
TEOBALD L . Die heilsgeschichtliche
Behandlung der biblischen Geschichte. (Zeitfragen evangelischer Pädagogik. I. 8.)
Berlin, 1917. — 21 1. 075 m.
Budapest.
Dr. Pataky Arnold.
(Vége következik.)
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HÁZASSÁGTÖRVÉNYESITŐ PÁPAI KEDVEZMÉNY.
(Karoljuk fel hőseink lelkiügyét.)

Az egyház a rendkívüli időkben gyakran vette eddig is
igénybe teljhatalmát és gyakorolt rendkívüli kegyet. Gondoljunk
csak VI. Pius pápa decretumára, mellyel a francia forradalom
apostata papjainak és szerzeteseinek házasságait gyökeresen
orvosolta, avagy III. Julius pápa hasonló kegyelmi intézkedésére,
mellyel a házasságot intendált angol papok ügyét orvosolta.
A mi időnk, az óriási világháború aerája páratlanul áll a világtörténelemben s úgy arányaiban, mint következményeiben felülmúl minden oly időt és eseményt, mely az egyházat idáig is a
rendkívüli hatalom igénybevételére indította. A rendkívüli kegyelmezés hatalmát az Üdvözítő a lelkek javáért ruházta az egyházra s így mi sem lehet az Isteni Alapítónak tetszőbb, mint ha
az ő földi helytartója ezt — indokolt rendkívüli körülmények
közt, — igénybe is veszi. Már pedig rendkívülibb és erre sürgetőbb időt a mai korszakalkotó történelmi fordulónál képzelni
se lehet.
Az állami paragrafusok s a bürokratikus szigor is átérezték
a rendkívüli helyzetet s egész sereg humánus és kegyelmi intézkedéssel jutalmazzák a harcost, enyhítenek a nemzetvédő vitézek
helyzetén. Adós, tanuló, elitélt, rab stb. mind érezték az állami
kormányzatnak moratóriumban, vizsga- és tanidőkedvezményben, amnesztiákban stb.-ben megnyilvánuló kegyét.
Az egyház, az Irgalmas Jézus arája s a kegyelemnek hivatásos tanítómestere tehát feltétlenül követné a jó példát, ha
figyelmét csak egy szóval is a mi vitézeink lelki ügyére ráfordítanék.
Tegyük hát amit tehetünk, szerezzük meg nekik a lelki
nyugalmat s hárítsuk el örök üdvüknek akadályát.
Egyesüljünk komolyan a nemes tett megbeszélésére 5 határozzuk el, hogy általános pápai amnesztiát kérünk harcoló, fagyban-hőben, nélkülözésben és halálveszélyben bőségesen megvezeklő azon hős testvéreink részére, kik bármely emberi jogon
alapuló, tehát pápailag orvosolható bontó akadálynál fogva, egyházilag érvénytelen házasságban élnek.
K.
-a
Dr. B. P.
I
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A budapesti tudományegyetem hittudományi kara 1919.
február 24-én tartott III. rendes ülésében a Horváth-alapítványból
jutalmazandó következő egyházjogi pályatételre hirdet pályázatot:
A katholikus e g y h á z j o g rendszere a Codex Juris
Canonici szerint.
Részletes útbaigazítás : A pályázó feladata lesz a Codex
Juris Canonici alapján elsősorban lelkészeknek és jogászoknak
szánt rendszeres és kimerítő, de mégis tömör és könnyen áttekinthető házasságjogot írni, kiterjeszkedve minden egyes jogviszonynál és tételes rendelkezésnél a kánoni és a hazai jogtörténetre, a magyar állami házasságjogi (közigazgatási és birói) gyakorlati eljárásra és végre a magyarországi állami házasságkötési
és válási statisztikára 1895-től napjainkig, nem feledkezve meg
magyarországi vegyes házasságokra és az ilyen házasságokból
született gyermekek vallására« vonatkozó statisztikáról sem.
A mű elején a szerző nyújtson rövid áttekintést a kánoni
házasságjognak jogtörténetéről és tantörténetéről, továbbá külön
fejezetben állítsa össze a házasságjognak egyetemes és lehetőleg
teljes magyarországi irodalmát és bibliográfiáját.
A munka a művelt közönség igényeihez legyen szabva és
az alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar nyelven írva,
körülbelül 30 nyomtatott ívnyi terjedelemben. A pályamű idegen
kézzel olvashatóan írva, a szerző nevét rejtő zárt jeligés levélkében 1920. november hó l-ig a hittudományi kar Dékáni Hivatalánál nyújtandók be.
Pályadíj kettőezernégyszáz korona.
A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban, külön könyv
alakjában, vagy folyóiratban közzétenni.
Budapest, 1919. február hó 24.
Kmoskó Mihály dr. s. k.,
a hittudományi kar e. i. dékánja.
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Fizetések nyugtatása.
1918-ra 16 K-t fizetett : Demjén Ákos. 10 K-t : Kövér Lajos, dr. Ptümann
János. 8 K-t kiegészítésül : Angol kisasszonyok elemi isk. tanítónőképzője
Budapest, Egyetemi könyvtár Budapest.
1917-re 52 K-t fizetett : (másodszor) : Papnevelőintézet Eger. 26 K-t
fizettek: Angol kisasszonyok el. tanítónőképzője Budapest, dr. Áldásy Antal,
dr. Baranyai József, Barcza Leánder, dr. Bedy Vince, dr. Csepregi Imre, Druga
László, Egyetemi könyvtár Budapest, Engelhardt Ferenc, Ferencrendiek Esztergom, Főgimnázium Kecskemét, Szilágysomlyó, Fridrich Sándor, Hamvai Antal,
dr. Hcrváth Sándor, Kiss Gyula, Lazarista-missióház, Makár Sándor, Merlák Ferenc,
dr. Mihályfi Ákos, dr. Monay Ferenc, Nagy József, Országos Kath. Szövetség,
Pelczer Béla, Plébániahivatal Csákberény, Nagyszalonta, Lat. sz. papnevelőintézet Nagyvárad, dr. Révay Tibor, Simsik János, dr. Wild Endre, Zimányi
Gyula, dr. Zsembery István. 25 K-t: Szekeres Fábián. 23 Kor. 40 ft: Magyar
vallásügyi minisztérium. 20 K-t: Demján Ákos, Merlák Ferenc, Németh Rudolf.
15 K-t: Arnbach Mihály. 13 K-t: dr. Klekner Alajos, Russel Károly. 6 K-t:
(kiegészítésül) : Báró Forster Gyula, Hittudományi Kar Budapest, Nóvák István.

A nyugtatást március 13-án zártam le.
A tisztelt rendelők szíveskedjenek a mult füzetben tett
közléseket figyelembe venni.

HIRDETÉSI ROVAT.
Anno 1919. Évkönyv, naptárral. A Sz. I. T. tagilletménye.
Nemtagoknak 10 kor.
René Bazin, A barrière. Regény. Franciából ford. Kendeffy
Katinka. 6 kor.
Friml Aladár. Magyar Középiskola. A Kath. Középiskolai tanáregyesület folyóirata. 1919. 12. évf. Tagdíj 8 kor. Évi előfizetési díj 15 kor. Budapest, VIII., Üllői út 64., I. 7.
Alkotmány. A keresztényszociális néppárt napilapja, 24-ik
évfolyam. Szerkeszti Túri Béla. Egész évre 88 korona. Megrendelhető Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28.
Egyházi Zeneközlöny. Szerkeszti: járosy Dezső, az országos
magy. kir. Zeneakadémia tanára Temesvár, papnevelőintézet.
A zenei melléklet társszerkesztője ifj. Büchner Antal. Megjelenik
július és augusztus kivételével minden hónapban. 26-ik évfolyam.
Egész évre 15 korona.
Papok Közlönye. (Ezelőtt Havi Közlöny.) 42. évf. Kiadótulaj-

donos és szerkesztő dr. Czapik Gyula theologiai, tanár Temesvár.
Egész évre a «Pázmány Péter» c. ékesszólástani melléklettel együtt
25 korona.
Új Lap. Politikai napilap. 19. évf. Szerkeszti Hivatal József.
Egész évre 48 korona. Megrendelhető Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 30.
Dr. Hanuy Ferenc. A katholikus autonómia főbb problémái.
1898. 3 és 6 korona.
Dr. Lutter János. A Kánonjogi Codex létrejötte, jelentősége és
jellemzése. 1918.
A Szent István Akadémia Értesítője. 1918. 3. szám 3 korona.
4. szám 1 korona 50 fillér.
Simonyi Béla. A beszéd technikája. 1917. 60 fillér.
Szent-lmre-Kör. Pro iuventute catholica.
Gróf Teleki Pál. Magyarország néprajzi térképe a népsűrűség
alapján. 1919. 6 korona 60 fillér.
Az itt hirdetett könyveket és bármely más könyvet vagy
folyóiratot tessék a Szent-István-Társulat
könyvkereskedésénél
rendelni: Budapest, IV., Kecskeméti-utca 2. vagy akinek közelebb
esik, ugyanannak fiókja: Szeged, Kárász-utca.
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h a z á n k legnagyobb o r g o n á j á n a k (a király o r g o n á j á n a k a k o r o n á z á s i t e m p l o m ban) a l k o t ó j a , g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t gépekkel es. és k i r . udvari o r g o n a g y á r a

Budapest, X., Szigligeti-utca 29. sz.
ORGONAÉPÍTÉSI

* MÜINTEZF.T. -í

Cs. és kir. udvari szállító, a
Ferenc József-rend lovagja.
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon

kitüntetve.

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

Tervezeteket é s mintarajzokat
kívánatra díjmentesen küld. ::
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Dr. Concha Győző:

Adalékok a magyar kaíholikusok
autonómiájának kezdeteihez
A Szent-lstvàn-Tàrsufat bisomànya.
Budapest, 1918. 3 3 3 lap.
=

Ára 16 kor.

Montalembertről tudjak, hogy a katholikus egyháznak egyik legnagyobbivású francia védelmezője, 8 a magyarságnak leglelkesebb
hive, amit nemcsak a magyarországi szent Erzsébet életének megírásával, hanem különösen azzal dokumentált, hogy — am.nt az a
magyar alkotmányról tervezett munkájához készített jegyzeteiből kitűnik— a magyar alkotmányért rajong s azt tökéletességében Angliáéval hasonlítja "össze, amely Lecanuet szerint álmainak másik or;rága
volt Egészen érthető, ho^y a hasonlóan r.agy szellemű kortársa, a
magyar Eötvös, még mielőtt személyesen ismerte volna, önkéntelenül
vonzódott hozzá s ő tesz meg az első lépést 1853-ban a barátság
érdekében azzal, hogy megküldi neki «A XIX. század uralkodó eszméi» cimü munkáját. Eötvösnek a kötet végén közölt, Montalemberthez intézett levelei érdekes fényt derítenek úgy Eötvös lelki alakjára,
mint politikai felfogására. A barátság olyan intimmé és hatásossá válik, hogy ennek ha'ása alatt valósitja meg Montalembert szent Erzsébet életének kiadása idejében 1836-ban kifejezett vágyut, hogy szent
Erzsébetnek távol magyarországi bölcsőjét felkeresse. 1861 junius
havában járt Pesten s októberben azt irja Eötvösnek: «Mindent szeretek, 8mi magyar. Eszem, szivem mindig Magyarországon jár. Beszéljen, de sokat, a drága Magyarországról.» — A munka amellett,
hogy a legnagyobb szaktudással készült, nem válik száraz szaktudománnyá, hanem ellenkezőleg a Iegélvezetesebb olvasmány, amely
mindenkit érdekel és mindenkinek örömet tog szerezni s melyből
önkéntelenül rájövünk annak tudatára, kit vesztettünk Eötvösben és
mit vesztettünk azáltal, hogy ezt a felébresztett francia szimpátiát
nem tápláltuk tovább napjainkig.
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Megrendelhető: a Szent-István-Társulat
könyvkereskedésében, Budapest, IV. ker.,
Kecskeméti-u. 2. vagy Szeged, Kárász-u.
10., valamint bármely más könyvkeres:: ::
kedésben is
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