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ÉH 1. ÉRTEKEZÉSEK. ® L̂ ISÍL- — 

A SZENTEK JUTALMAZÁSA 
AZ ORTHODOXOKNAK NEVEZETT 

KELETIEKNÉL. 
Palmieri, a keleti egyházak alapos ismerője, azt írja egy 

helyen, hogy az unioügy előmozdítása végett tudni kell az 
orthodoxok ellenvetéseit s azt kell tehát tisztázni, hol van a 
dogmatikus igazság. Teljesen igazat kell adnunk Palmierinek. 
Az orthodoxoK ugyanis dogmatikus újításokkal vádolják a katho-
likus egyházat. Azt tartják, hogy a szent Pál emlegette hitleté-
teményt, depositum fidei-t ők őrizték meg híven. Következőleg 
a dogmatikus ellenvetések fölött nem lehet az egyesülés holmi 
hasznossági indítékainak emlegetésével elsiklani. Hol az igazság? 
Ez a kérdés, ezt kell keresnünk és pedig mindig az úgynevezett 
orthodoxok okoskodásának, ellenvetéseinek gondos siemmel-
tartásával. Ezenkívül mindig tárgyilagosan, kíméletesen. Meg kell 
gondolnunk, hogy sok dogmatikus igazság, melyet a kat. hit-
élet az idők folyamán teljesen világossá érlelt és világosan ki-
fejezett, a régi egyházban nem élt oly világosan. Ehhez azt is 
hozzá kell vennünk, hogy az orthodox egyházat a századok 
óta tartó elválás és más irányú nevelés legkevésbbé sem tette 
alkalmassáj arra, hogy a kat. hitigazságokat könnyű szerrel el-
fogadja. Sőt ellenkezőleg. Idők folyamán egyre jobban gyara-
podtak az ellentétek, úgyhogy a szeretetteljes megértés még 
nehezebbé vált. Ezek szemmeltartásával akarom tárgyalni a fent 
megjelölt kérdést. 

Hol van tehát az igazság ? 
Mindenekelőtt a két egyház álláspontját kell szabatosan 

megállapítanunk. Az első kérdés tehát az, mit tanít a kat. egy-
ház a szentek jutalmazására vonatkozólag. A kat. egyház taní-
tását e kérdésben röviden következőképpen foglalhatjuk össze. 
A teljesen tiszta lelkek, rögtön a testtől való elválás után a 
mennyországba jutnak, hol teljes boldogságot élveznek, tehát 
Isten látásának örvendenek. Ami az Isten látását illeti, az igazak 
lelke az isteni lényeget látja. A feltámadás után az igazak bol-
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2 DR. GRAECUS. 

dogságának gyarapodása csak járuléki, amennyiben a test is 
jutalmaztatik. Ezzel szemben mit tanít a keleti egyház ? Erre 
már sokkal nehezebb a felelet. Ha pontosak akarunk lenni, 
akkor különbséget kell tennünk a keleti egyház tanítását illető-
leg, a szakadást megelőző és a szakadást követő idő között. 
A régi keleti egyház álláspontja azonos a nyugati egyház állás-
pontjával. Nagy sz. Arhamáz, Nagy sz. Bazil, Naz. sz. Gergely, 
Aranyszájú sz. János tanítása azonos a kat. egyház jelenlegi 
tanításával.1 Hogy mikor inog meg a keleti egyház álláspontja, 
erre nézve a pontos időpontot bajos meghatározni. Photius 
maga ingadozik ezen kérdésben. Aranyszájú sz. Jánosnak egy 
helyét, hol az egyik lator megigazulását magyarázza (Luk. 23, 43). 
úgy értelmezi, hogy őt első tekintetre ingadozók közé kell 
sorolnunk. Legtöbb helyen azonban ő is úgy nyilatkozik, hogy 
az igazak már most teljes boldogságot élveznek. Az első, ki 
határozottan téves álláspontot foglalt el, valószínűleg Caesariai 
András a XIII. század közepe táján. Maximos Margunios (f i602) 
már egészen kiélesíti az ellentétet. Azt mondja, hogy a szentek 
a keleti egyház tanítása szerint nem látják az Istent. Pedig 
Euthymius, Zigabenus és Ephesusi Márkot kivéve, a többi 
photianusok is, az ellenkezőjét tanítják.2 A jámborok boldog-
sága mellett bizonyítanak Bessarian, Gennadius, kikből Bellar-
minus merített. Mit tanít a jelenlegi orthodox egyház ? Erre 
határozottan nem tudunk megfelelni. Annyi tény, hogy ezen 
pontban is eltérést találunk a katolikus és orthodox egyházak 
felfogása között. így az 1895-i válasz, melyet a patriárka XIII. 
Leo felhívására adott, szemére veti a kat. egyháznak, hogy a 
szentek teljes jutalmazását tanítja a feltámadás és utolsó itélet 
előtt. De hogy mit gondol erről a konstantinápolyi egyház, azt 
nem mondja a körlevél.3 

Gerasimos beyruthi görög-arab metropolita azt írja, hogy 
a szentek a keleti egyház tanítása szerint olyan boldogságot 
élveznek, milyenre képesek. Az utolsó ítéletig olyan állapotban 
van tehát a lélek, mint azon ember, ki az igaz bíró Ítéletét 
várja. Az ártatlan boldog ártatlansága tudatában.4 Olariu dr. 
karánsebesi theologiai tanárnál ezeket olvassuk: Hogy mi az 

1 Papadopuli : Praelectiones Mystagogicae. 428. I. 
2 Papadopolus i. m. 420. 1. 
3 Artavvrjcnç síg tív tceoI xwv . . . èyy.vy./.iov. Konstantinápoly. 1895. 
* „Missionen der Augustiner" : 1911. ápr. füzet. 



A SZENTEK JUTALMAZÁSA AZ ORTHODOX KELETIEKNÉL. 3 

orthodox egyház tanítása, az ki van fejezve a keleti pátriárkák 
leveleiben. Eszerint a feltámadás előtt nincs teljes boldogság.1 

Mindezek teljesen elengedők ennek megállapítására, hogy a keleti 
egyházak jelenleg — sajnos — ezen kérdésben is eltérnek a 
hagyományos felfogástól. Hasztalan tehát azon optimisztikus fel-
fogás, hogy itt csak félreértésről van szó. A keleti egyházak — 
mint láttuk — elég határozottan fejezik ki a tévelyt. Azzal nem 
segítünk tehát a bajon, hogy mindenáron csak félreértést törek-
szünk kimutatni. A tévely igenis beleette magát a keleti egy-
házak szellemébe. Ezzel tehát szembe kell néznünk. És pedig — 
mint feljebb megjegyeztük — az ő okoskodásuk szemmeltartásá-
val. Mire hivatkoznak, hogyan érvelnek tehát a keleti egyházak? 
Az érvelésük néha igen határozatlan, úgyhogy úgy tetszik, 
mintha nem mernének nyíltan színt vallani. így pl. az imént 
említett Olariu megállapítván a kat. és az orthodox egyházak 
tanítása között fennálló különbséget, így folytatja: Az a hely, 
hol az igazak vannak, égnek, paradicsomnak, Ábrahám kebelé-
nek neveztetik. Vagyis az igazak — így szól a testtől való el-
válás után az öröm és boldogság helyét kapják. Ezen öröm és 
boldogság azonban előbbi nyilatkozata szerint nem te l jes . . . Itt 
tehát meg kellene magyaráznia, hogyan fér össze az égi lakó-
hellyel a nem teljes boldogság. Azonban mit tesz e helyet t? 
Egyszerűen — minden magyarázat nélkül — több szentírási 
helyre hivatkozik, mint amelyek mutatják, hogy az utolsó Íté-
letig, mit kapnak az igazak, (t. i. nem teljes boldogságot, mint 
ő gondolja).Ezen helyek: Ján. 14,2,3.17,23; Luk.23,43; Kor.II.5, 
1. 6. 8.; Filipp. 1, 23. 24.; Jel. 6, 9.; 7, 9.; 4, 4.2 Hát ez bizony 
nagyon határozatlan beszéd, úgyhogy kár is vele bővebben fog-
lalkozni. Az orthodox egyházak komolyabb szentírási érvei, 
melyek figyelmet érdemelnek, általában a következők: 1) A 
családfőről szóló példabeszéd: Máté 20, 1 — 16.; 2) Jel. 6, 9.; 
3) Ján. 3, 2.; 4) Zsid. 11, 13. Nézzük, hogy ezen helyek csak-
ugyan az orthodox álláspont mellett bizonyítanak-e? 

1) A családfőről szóló példabeszéd. Marguniussal az ortho-
doxok azt mondják, hogy ez a hely az ő tanításuk mellett 
bizonyít. Hogyan? Ezen példabeszédből — így szólnak — azt 
látjuk, hogy az összes munkások este kapják meg jutalmukat. 

1 Manual de teologia dogmatica ortodoxa. Karánsebes, 1907. 
2 I. m. 711. 1. 
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4 DR. GRAECUS. 

Az este alatt pedig, az összes egyházatyák véleménye szerint, 
az utolsó Ítéletet kell érteni, jutalom alatt pedig az örök életet. 
Ezt tehát — az összes igazak — az utolsó ítéletkor kapják 
meg.1 így szól az érvelés. Mit szólunk e r re? Az orthodoxok 
nem értik ezt a példabeszédet. A családfőről szóló példabeszéd 
semmit sem igazol. Ugyanis a példabeszédben — mint Arany-
szájú szt János is tanítja — nem szabad mindent képes értelem-
ben felfogni. Sok dolog csak az elbeszélés kiegészítésére szol-
gál. „Im parabolis non oportet nimia in singulis verbis cura 
peragi."2 Különben hogyan mondhatná, hogy a munkások zúgo-
lódnak. Az égben talán van zúgolódás?! Vagy hogyan mond-
hatná, hogy gonosz a zúgolódók szeme ? Hiszen az égben nincs 
gonosz. Azután miért kapnak előbb jutalmat az utolsó, mint az 
első munkások, mikor az orthodoxok felfogása szerint minden-
kinek egyszerre jár a jutalom ? De még ha az este világvéget is 
jelent, akkor sem helyes a következtetés . . . Mert a világ végén 
az egész ember és nem csupán a lélek részesül jutalomban. A 
lélek mindjárt a halál után megkapja a maga bérét ; az emberek 
pedig egyszerre az általános ítéletkor, mikor teljes jutalmat 
kapnak. „Perfectam mercedem non ex se, sed ex parte recipientis." 
Ugyanis akkor a lélek a testtel együtt, tehát az egész ember 
nyer jutalmat. Margunius tehát és vele a többi orthodoxok 
nagyon alkalmatlanul hozzák fel a családfő hasonlatát. Ezen 
parabola ugyanis csupán a meghívás kegyelmére tanít. Senkinek 
sem szabad azzal büszkélkedni, hogy a meghívás kegyelmét 
előbb kapta másoknál. Vagyis a szóbanforgó parabolával kér-
désünkben nem lehet érvelni. 

2) Jel. 6, 9 : „Et cum aperuisset sigillum quintum, vidi 
subtils altare animas interfectorum propter verbum Dei, et propter 
testimonium, quod habebant." („És mikor az ötödik pecsétet föl-
nyitotta, láttam az oltár alatt azok lelkeit, kik megölettek az 
Isten igéjéért és a bizonyságtételért, melynek hívei voltak.,,) 
Ezt a helyet szintén érvül hozzák fel az orthodoxok. Azt mond-
ják, hogy ime a vértanúk lelkei az oltár alatt, vagyis valamely 
az égen kívül lévő helyen vannak . . . Vájjon ezek azok, kikről 
a Jelen. 7, 9-ben azt olvassuk, hogy fehér stólában vannak, 
vagyis dicsőséggel övezve, mint az atyák (Theodoretus) magya-

1 Papadopulos i. m. 493. 1. 
2 Hom. 65. in c. XX. Mt. 
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rázzák ? Tehát martirokat látott az oltár alatt ? Az orhodoxok 
ezt a helyet egyszerűen hibásan magyarázzák. E hely valódi 
értelme ugyanis a következő : „Vidit Martyres non in ipsa ara, 
seu tribunali, sed subtus atrumque, Deo minirum minores et 
natura et conditione et beatitate." „A vértanukat nem magán az 
oltáron vagy az itélőszéken, hanem mind a kettő alatt látta, 
mert Istennél úgy természetre, mint állapotra és boldogságra 
kisebbek." 

Ez legfeljebb a photianusok előtt nehézség . . . 
3) Ján. I. 3, 2.: „Szerelmeseim! Most Isten fiai vagyunk, 

de még nincs kijelentve, milyenek leszünk. Tudjuk azonban, hogy 
mikor Ö meg fog jelenni, hasonlók leszünk hozzája; mert látni 
fogjuk Öt, amint van." Még szövegösszefüggés nélkül is meg-
értjük. Az utolsó Ítéletről van szó. Ebből azonban nem lehet 
azt következtetni, hogy mielőtt Krisztus megjelenne, nem leszünk 
boldogok. Ez csak annyit jelent, hogy az utolsó Ítéletkor test-
ben feltámadva, Krisztust testben fogjuk látni testi szemünkkel. 

4) Zsid. 11, 13.: „Juxta fidem defuncti sunt omnes isti 
(Abel, Énok, Ábrahám etc.), non acceptis repramissionibus sed 
a longe eas aspicientes et salutantes, et confitentes, quia pereg-
rini et hospites sunt super terram." (A hitben haltak meg mind-
ezek, az Ígéreteket el nem nyervén ugyan, hanem távolról néz-
vén azokat, és üdvözölvén, és megvallották, hogy zarándokok 
és jövevények a földön.) Hogyan értendő ez a hely ? Úgy, hogy 
Krisztus feltámadása előtt senki sem mehetett be a mennyek 
országába. Ezért mondja sz. Pál Krisztusról : „Fölmenvén a 
mennyországba, fogva vitte a fogságot, ajándékokat adott az 
embereknek."1 Margunios — helytelenül — boldogságot (beatitas) 
ért a repromissio alatt. Ezen esetben őseink most sem boldogok. 
Ez azonban ellenkezik sz. Pál felfogásával, ki „mennyei Jeru-
zsálemről", „elsőszülöttek anyaszentegyházáról", „mennyekben 
beírattak"-ról beszél.2 Továbbá Margunius felfogása azzal is 
ellenkezik, hogy sz. Pál „elválni" és Krisztussal lenni" vágyódik. 
(Cum Christo dissolvi.)3 íme ezek azon szentírási helyek, me-
lyekre az orthodoxok leginkább hivatkozni szoktak. Mit látunk 
ezekből ? Azt, hogy vagy egész alkalmatlanul hozzák elő azokat, 
vagy pedig helytelenül fogják fel. A helyes magyarázat a hagyo-

1 Efez. 4, 8. 
2 Zsid. 12, 22. 23. 
3 Filipp. 1, 23. 
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mányos álláspont mellett bizonyít. Hogy még jobban lássuk a 
kat. álláspont helyességét, nézzük mit szól kérdésünkről a nagy 
Aranyszájú sz. János. Chrysostomusra ugyanis az orthodoxok, 
ezen kérdésben is, mint koronatanura hivatkoznak. Lássuk csak 
mi igaz van ebben ? 

Chrysostomus — természetesen — nem foglalkozik directe 
kérdésünkkel, mivel erre semmi szükség sem volt. Láttuk ugyanis 
előbb, hogy Photiusig úgy a keleti, mint nyugati egyház állás-
pontja egységes volt e tekintetben. Mindazonáltal alkalmilag — 
homiliáiban és beszédeiben — e kérdést is érinti és pedig úgy, 
hogy őt a kat. álláspont mellett szólaltathatjuk meg. 

íme itt van először a családfőről szóló példabeszédhez írt 
homiliája. „Quid haec sibi parabpla vult? kérdi. Ha ezt tudjuk, 
akkor könnyebben megoldjuk e parabolát. Vinea : mandata Dei. 
Operandi tempus praesens vita est. Operarios vere, qui differen-
ter aut mane, aut tertia, aut sexta, aut nona, aut undecima hora 
vocati sunt, eos appellavit, qui diversis aetatibus vocati acces-
serunt et comprobati sunt." Miért morognak az első jó munká-
sok ? Azért, mert mások is olyan jutalmat kaptak ; tehát mások 
java miatt. Mit mondunk erre? „Nemo talia in regno coelorum 
d ispu tá t . . . procul enim hoc absit." Miért használta hát Krisztus 
ezen képleges beszédet? („figurata oratio") „Parabolam dixit. 
In parabolis non oportet nimia in singulis verbis, cura peragi." 
Ha tudjuk, mit akar a parabola által Krisztus, ez elég. Az Isten 
mindenkit meghívott „ab initio", de hogy egyesek reggel, mások 
három stb. órakor jönnek, ez azért „quia tum obtemperaturi 
erant." Ezért nem kell büszkélkedni, hogy egyesek csak 11 óra-
kor (későn) kezdtek „recte" élni. Ezek sem esnek el az égtől. 
Ezt akarta főleg tanítani a példabeszéd. Egyébként Chrysostomus 
itt a zsidókra gondol.1 Látszik tehát, hogy Chrysostomus ezen 
parabola értelmét egész máskép fogja fel, miért is nem hozható 
fel az orthodox álláspont mellett. 

Ezen parabolához van Aranyszájú sz. Jánosnak egy más 
homiliája is. Ebben a késő-t (sero) e világra vonatkoztatja. 
Azért sero és nem mane kapnak jutalmat, mert még ezen világ 
álltával lesz az utolsó Ítélet és kapja meg mindenki a maga 
jutalmát.2 Ekkor lesz az utolsó, végleges, teljes leszámolás, midőn 

1 Hom. 65. in c, XX. Mt. 
2 Horn. XXXIV. in c. XX. Mt. 



A SZENTEK JUTALMAZÁSA AZ ORTHODOX KELETIEKNÉL. 7 

minden ember megítéltetik. De hogy miképen hozható fel ez a 
példabeszéd amellett, hogy az igazak lelke az utolsó ítélet előtt 
nem boldog, azt Chrysostomus e homiliájának olvasása után 
sem látjuk. 

Zsid. 11, 13-t is magyarázza Aranyszájú sz. János. Ebben 
a repromissiót nem úgy érti, mint Margunius és vele a többi 
orthodox. Szerinte t. i. ez azt jelenti, hogy ők hitben birták és 
látták a megváltás kegyelmét. (Mindazt, miről Krisztus hozzánk 
szólott.) Az említett helyet ugyanis a teljes szöveg figyelembe-
vételével következőleg magyarázza. Hitből tudjuk, hogy Isten 
teremtette a világot. Ábel hittel áldozott. (Hitte t. i. hogy van 
Isten és jutalmaz,) Énok hite folytán lett elragadva. (Hitte, hogy 
van Isten és ez tetszett Istennek). Ábrahám, Izsák, Jákob stb. 
hittel haltak meg és az Ígéreteket meg nem kapták. De minő 
Ígéreteket gondol Pál ? Izsák és Jákob ugyanis a föld igéretét 
kapták ; de minő Ígéretet kapott Noe, Ábel és Énok ? Vagy csak 
ezekről beszél sz. Pál, vagy azokról is és így az semmiféle 
igéret sem volt, hogy Ábelt csodálták, hogy Énok elragadtatott 
és Noe meg lett mentve. Ezek ugyanis erényeik miatt lettek 
megmentve és ez a jövőnek (t. i. a megváltás befejezése után 
jövő boldogságnak) előíze volt. Távolról látták tehát azt, mit 
kapni fognak a jövőben (Kr. kereszthalála után). Ök tehát a 
megváltásban való hittel haltak meg.1 Ez Aranyszájú sz. János 
okoskodása. De mi köze van ennek az orthodox felfogáshoz? 
Semmi. De vannak Chrysostomusnál más helyek is, melyekből 
megállapíthatjuk, hogy mit tart ő az igazak boldogságáról. így 
Zsid. 12, 18—24. magyarázva, a szentek közösségével vigasz-
talja hallgatóit. A földi Jeruzsálem helyett — így szól — a 
mennyeit kapjuk, mert accessistis ad Sion montem et civitatem 
Dei viventis, Jerusalem coelestem, eljutottak Sion hegyére és az 
élő Isten városába, az égi Jeruzsálembe. A nép helyett angya-
lok vannak (sok angyal társaságáról szól t.i. sz. Pál), kik azon-
ban: Ecclesia primitiorum et spiritus justorum perfectorum, a 
hívők összes karai. íme, így szól, ezekkel vagytok együtt, tehát 
ne búsuljatok.2 Filipp 1, 2. 3. verseit sz. Pál bátor lelkületére 
vonatkoztatja. Bár t. i. tudja sz. Pál, hogy halála után Krisztus-
sal lehet, mégis itt akar maradni, hogy tovább küzdjön Krisztus 
müvéért. Te tudod, — mondja — hogy Krisztussal leszel (t. i. 

1 Hom 33. c. 11. 
2 32. Honi. c. 12. 
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a halál „dissolutio" után) és mégis itt akarsz maradni? Nem 
félsz tehát a kemény élettől ? A továbbiakban azután sz. Pált 
hajón kincsekkel utazó kereskedőhöz hasonlítja, ki a kikötés 
utan jut nyugalomhoz. Szent Pál küzdő, kire korona vár, nemes 
lélek ! — kiált fel Chrysostomus. — Mennyi veszély környezi és 
azért most még nem akar Krisztus mellett maradni.1 Nyilván-
való ebből, hogy sz. Pál a halál után — Chrysostomus szerint — 
Krisztussal van, tehát örök boldogságot élvez. Vagyis ezen hely 
is az igazaknak a halál után való közvetlen megjutalmazása mel-
let bizonyít. 

Kor. II. 5, 1., melyre némelyek, mint pl. Olariu, szintén 
hivatkoznak, Aranyszájú sz. János szerint a jelen és jövő élet 
között levő különbséget fejezik ki. íme a hely és annak magya-
rázata Chrysostomus szerint : „Mert tudjuk, hogy ha a mi földi 
házunk, melyben lakunk, leomlik, van épületünk az Istentől, 
nem kézzel állított, hanem örökkévaló házunk a mennyekben ! 
Ház alatt, némelyek — így szól Chrys. — a világot értik. Én 
azonban a testet értem. Az elnevezés által is kifejezi a jövő 
élet felsőbbségét a jelennel szemben. A földi lakás után mind-
járt odateszi az égit. Ez a lakóház állandó, nem kezzel csinált, 
hanem örök lakás lesz.2 Szent Pálnak ezen helye nem vonatko-
zik tehát tárgyunkra. 

Aranyszájú sz. János Lázárról szóló beszédében, ezt meg-
koronázottnak mondja és angyalok kíséretében látja.3 A továb-
biakban a dúsgazdag helyzetét a paradicsomból kiűzött Ádám 
helyzetéhez hasonlítja. Amint Isten a paradicsomból kiűzött 
Ádámot a paradicsomkert mellé helyezte, hogy mindig lássa, mit 
vesztett, így ezt (t. i. a dúsgazdagot) Lázár szomszédságába he-
lyezte, hogy lássa mily jóktól fosztotta meg magát." Miután pedig 
Aranyszájú sz. János szerint a paradicsomkert typusa a menny-
országnak, Lázár regio-ja alatt, mely mellé a dúsgazdagot he-
lyezte, szintén az eget kell értenünk. 

A halálról szóló beszédében azt írja Chrys., hogy a halál 
jobb dolgok elnyerése, a korona elnyerése.4 

Ezen világos helyekkel szemben vannak helyek, melyek 
első pillanatra mintha ellenkeznének az előbb mondottakkal és 

1 Hom. 4. in c. I. 
2 10. Hom. 5, l - hez . 
3 Sermo III. de Lazaro. 
4 Ecloga de morte. 



A SZENTEK JUTALMAZÁSA AZ ORTHODOX KELETIEKNÉL. 9 

ezeket még jobban kiaknázzák az orthodoxok. így hivatkoznak 
Tim. I. 6, 16-ra: „ . . . Kinek (t. i. az Istennek) egyedül vagyon 
halhatatlansága és elérhetetlen világosságban lakik; kit az embe-
rek közül senki sem látott, de nem is láthat . . ." Azt mondják 
az orthodoxok, hogy ime sz. Pál tanítása szerint az Isten meg 
nem ismerhető, őt senki sem látta és nem is láthatja. Tehát az 
igazak nem látják az Istent. E tekintetben Chrysostomusra, Theo-
doretusra, Theophylaktosra is hivatkoznak. Chrysostomus szerint 
pl. az angyalok sem látták az Istent a megtestesülés előtt.1 Csak-
hogy az orthodoxok nem értették a görög atyákat. Ezek ugyanis 
a látás alatt comprehendere cognoscendo-t értenek. Ily látást 
pedig a teremtmények részéről mi is tagadunk. Különben nem 
értjük, hogyan fogadhatta el Margunius azt, hogy a lélek nem 
látja Istent, mikor Palama azt tanítja, hogy a test szemével is 
látható. Margunius logikája egyáltalában igen furcsa. Ő sz. Pál 
helyét ugyanis a keleti egyház állítólagos álláspontja mellett 
hozza fel, mely szerint az igazak még nem boldogok, mert nem 
látják az Istent. De hát, ha lélek nem látja, a test (t. i. a fel-
támadás után) hogyan fogja látni ? Újból hangsúlyozzuk tehát, 
hogy az atyáknál a látás a teljes megismerésre vonatkozik. A 
photianus Coressius is ezt tartja.2 Aranyszájú sz. János is magya-
rázza sz. Pál megjelölt helyét és pedig a már jelzett értelem-
ben. „ . . .E t lucem habitat inaccessibilem . . . " Hogyan — kérdi — 
térben lakik Isten ? Nem. Az isteni természet felfoghatatlanságát 
jelöli meg ezzel. Az Istenről olyan képet nyújt, minőt képes.3 

Ezenkívül más homiliáiban is foglalkozik az Isten fölfogha-
tatlan természetével. Ez azonban nem a látásra vonatkozik 
mint ahogy az orthodoxok gondolják. Ezen homiliát Aranyszájú 
sz. János az anomoiok tévedése el'en írta. Ezek az ariánusi viták-
ban azt hirdették, hogy Krisztus nem hasonló (Icvoixoipg) az Atya-
istenhez; más substantiából van. íme ezek ellen ír Chrysostomus 
és megmagyarázza, hogyan értendő az, hogy az Istent soha 
senki sem látta. Ugy hogy puszta emberi ésszel senki sem fogta 
fel az isteni substantiát. Egy-két szemelvény jelzett homiliáiból 
teljesen igazolja állításunkat. 

Rom. 11, 33-ban azt mondja sz. Pál, hogy az Isten inscru-
tabilis, sőt Kor. I. 2, 9. szerint még az Istentől az igazaknak 

1 Papadopulos i. m. 425. 1 
2 Papadopulus i. m. 428. 1. 
a Hom. 18. in 1. Tim. 6. 16. 
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nyújtott jutalmak is felfoghatatlanok. Ezért írja sz. Pá l : „Most 
tükörben látjuk Istent rejtélyesen, akkor pedig majd színről-
színre ; most csak név szerint ismerem, akkor pedig majd úgy 
fogom ismerni, amint magam vagyok ismeretes." (Kor. I. 13, 12.) 
A próféták sem tudják, „mi az Isten állaga." Már pedig ha a 
próféták nem tudják, „mennyire botorak azok, akik azt hiszik, 
hogy magát az állagot saját eszükkel felmérhetik." Hát az ég-
ben vannak-e, „akik Isten állagát ismerik? kérdi Chrysostomus 
és hozzáteszi, hogy ebből nem lehet érvet kovácsolni, mert nagy 
különbség van a testi állag és a testetlen közt. Mindazonáltal — 
folytatja — „engedjük meg, hogy Isten legteljesebb értelemben 
megfoghatatlan, amennyiben az égben sincs olyan teremtett erő, 
amely az isteni állagot ismeri."1 A magasabb erők, amennyivel 
tisztábbak, bölcsebbek az emberi természetnél, annyival tökéle-
letesebben ismernek. Ha a próféta azt mondja: „Vidi Dominum 
non quasi eius" Láttam Istent, „nem úgy érti, hogy magát az is-
teni állagot látta, hanem az isteni leereszkedést, s ezt is kevésbbé, 
mint a felsőbb erők, milyenek a kerubok2 

Valahányszor azt halljuk, hogy az Istent senki sem ismerte, 
ezt úgy kell érteni, hogy „eszével Isten állagát fel nem fogta." 
Ha pedig azt olvassuk a szentírónál, hogy a leereszkedő 
(ovw.acatitíivovxa) Isten látását az angyalok sem tudják elviselni, 
(t. i. Isten előtt az angyalok is elfedik arcukat), ezzel Istennek 
teljes ismeretét tagadja, ugyanis elfedett arccal megismerni, az 
is ismeret.3 Látnivaló, hogy itt Chrysostomus csupán az ellen til-
takozik, hogy a teremtmény — egyesek tanítása szerint — teljesen 
átkutathatja az isteni állagot. Ezt pedig legfeljebb a minden áron 
makacskodó photianusok hozhatják fel érvül tételünk ellen. Komo-
lyabb nehézséget látunk — első pillanatra — Aranyszájú sz. 
Jánosnak, Zsid. 11, 37—38-hoz írt magyarázatában. Nevezetesen 
itt ezeket olvassuk: Ábrahám és Pál még ülnek és várják a 
jutalmat, míg te meghalsz, hogy akkor megkapják díjukat. — 
Mint a gyöngéd apa, azt mondja fiainak, kik a munkát befejez-
ték, hogy várjanak az evéssel, míg testvéreik megjönnek, így tesz 
az Isten. Ábel, Noe még várnak a koronára. Ezek a győzelmi 
koronát veled együtt kapják meg, hogy ne legyen jobb sorsuk, 
mint neked. Látod gondoskodását ? De nem azt mondta, hogy 

1 Hom. 26. (I. h. contra Anoemos) De incomprehensibili natura Dei 
2 III. h. contra Anoemos. 
a IV. h. 
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nélkülünk meg ne koronáztassanak, de hogy nélkülünk ne jus-
sanak tökéletességre. (11, 40.) Ha egy test vagyunk, akkor ezen 
testnek nagyobb öröm jut osztályrészül, ha egyszerre és nem 
egyenkint jutalmaztatik.1 Ezek Ch. szavai. Ezek szerint úgy lát-
szik, hogy az igazak még nem kapták meg a koronát ? ! Hogyan 
egyeztethetjük ezt össze az előbb mondottakkal ? Figyelembe kell 
vennünk a teljes szöveget. Láttuk előbb, hogy Chrysostomus a 
promissio alatt, melyet az igazak még meg nem kaptak (Zsid. 
11, 13-ban) azt érti, hogy ők csak hitben bírták a megváltás 
gyümölcseit. Néhány verssel előbb nem mondhat tehát ellen 
önmagának. Nyilvánvaló ebből, hogy itt a koronázás alatt a 
végső, nyilvános megkoronázást kell értenünk, mely tényleg a 
világ végén történik. Emellett szól az is, hogy Chr. szerint a 
koronázásra azért várnak az igazak, hogy nélkülük ne jussanak 
tökéletességre. Miután az összes keresztények egy testet alkot-
nak, helyes, hogy egyszerre jutalmaztassanak nyilvánosan. Ebből 
semmiképen sem lehet azt lehozni, hogy az igazak lelkei is vár-
nak a jutalomra. Itt csak arról az időpontról van szó, midőn a 
test is megnyeri küzdése bérét. 

A megtért latorról mondott beszédben is úgy látszik, 
mintha a jutalmazás még nem történt volna meg Aranyszájú 
sz. János felfogása szerint. Ebben ugyanis azt mondja, hogy 
amint az orvosok a haldoklóra azt szokták mondani, már meg-
halt, „így a latorról is, mert már megszűnt nála az újra-vétkezés 
minden veszedelme, az mondatik, hogy bemegy az égbe." Az-
után sz. Pál már két ízben jelzett helyére, Zsid. 11, 13-ra hivat-
kozik. „Halld, mit mond Pál, hogy t. i. még senki sem kapta 
meg jótettének jutalmát."2 Mit szólunk erre? Ez is csak akkor 
nehézség, ha nem tekintjük a szövegösszefüggést. Az Arany-
szájú itt a manicheusok ellen beszél, kik tagadták a föltámadást 
azon okból, hogy a lator már megkapta jutalmát. „Krisztus a 
megszámlálhatatlan bűnnel terhelt latrot a mennybe felvette. 
Tekintsd a gyorsaságot : a keresztről az égbe, a büntetésből az 
üdvösségbe." De erre azt felelik a manicheusok: .Tehát már 
megtörtént a jutalmak kiosztása s felesleges a feltámadás. Ha 
ugyanis a jó lator azon a napon megjutalmaztatott, teste pedig 
mind mai napig fel nem támadt, akkor nem is lesz feltámadás." 
Ha volna feltámadás, azt mondta volna Krisztus, hogy „majd a 

1 H. 28. ad Heb. 11, 37-38 . 
- Sermo VII. in Genesím. 
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beteljesedés idején, amikor a testek feltámadnak, velem leszesz 
a paradicsomban." Ezen manicheusi felfogást cáfolja Aranyszájú 
sz. János azzal, hogy a testnek is jutalomban kell részesülni, 
amint az a lélekkel együtt a fáradalmakban is részes volt. Ezen 
szövegösszefüggésből nyilvánvaló, hogy mikor azt mondja, hogy 
a jutalmazás még meg nem történt, ezt a végső jutalmazásra 
vonatkoztatja, midőn t. i. a test is meg fogja kapni a maga 
jutalmát. Ezt annál inkább állíthatjuk, mert Chrysostomus a Zsid. 
11, 13-ra hivatkozik az indokolásban. Már pedig feljebb láttuk 
ezen* hely egyedül helyes értelmét, mely kizárja az orthodox 
felfogást. Aranyszájú sz. János ugyanezen helyen önmagának 
ellenvetést tesz. Krisztus — így szól — eget ígért (Mt. 4, 17.) 
és most a latornak paradicsomot ígért. Ez azért van — felel 
az ellenvetésre, mert a lator nem volt jártas a szentírásban. 
Ezért neki paradicsomról szól, mi azonban a coelummal azonos. 
Még azt jegyzem meg, hogy Photius ezen hely meg nem értése 
folytán ingadozik. — Az eddigiekből megérthettük, hogy Arany-
szájú sz. János felfogása teljesen fedi a kath. álláspontot és az 
orthodoxok öt nem foglalhatják le ezen kérdésben sem a ma-
guk számára. — De az elfogulatlan keletiek is a kath. álláspont 
mellett vannak. Erre nézve láttunk már feljebb néhány nevet. 
Ezúttal csak Glykas XII. századbeli görög theologusra hivatko-
zom, ki világosan tételünk mellett érvel. Pindaros szerint is — 
így szól Glykas — az égben vannak az igazak lelkei. Ezért sem 
észszerű ebben kételkedni. Megerősítik ezt Nagy sz. Athanáz, 
Nazianzi sz. Gergely, Nagy sz. Bazil. De ezt tanítja szent Pál 
is a Filipp. 1, 23-ban. Nemcsak a latornak, hanem a többi igaz-
nak is szól ama isteni mondás : Ma velem leszel a paradicsom-
ban. — Lázár és a dúsgazdag parabolájával is érvel Glykas. 
Azután a szentek életére hivatkozik. A szentek életéből — 
mondja — azt tudjuk, hogy ők sokszor már haláluk alkalmával 
hallották az angyali éneket és túlvilági örömöket élveztek. Az-
után — kérdi — hogyan ragadtattak el a szentek a levegőbe 
az Isten látására ? Ezeknek higyj, a hogyant pedig hagyd Istenre. 
Ne legyünk tehát az atyák traditioi ellen.1 Ez Glykas érvelése. 
Láthatjuk, hogy egészen katholikus okoskodás. A megtért lator 
esetét is, melyet az orthodoxok ki szeretnek használni, amellett 
hozza fel, hogy az igazak lelkei a halál után égi boldogságot 

1 M r / a i f t . r o v 1 " f . v / . à : e l g r á g ( x v t o n í a g r r j g d e i a g y Q a c p r j g v . E c p a / . a i a 
. . Athén 1906. 
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élveznek. Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy Glykas 
más helyeken a paradicsomi és a mennyországi boldogság kö-
zött különbséget tesz. Eszerint az igazak lelke a paradicsomban 
van, de ez nem azonos a mennyországgal. 

Mi marad tehát az orthodox álláspont mellett ? Semmi. 
Komoly érvekkel nem lehet azt támogatni. A kath. álláspont a 
traditionalis álláspont. És e tekintetben nincs különbség a keleti 
és nyugati egyház tanítása között ; csak a keleti photianus egy-
ház tanítása tér el a hagyományos állásponttól. A keleti egyház 
atyáinak tanítása — élükön a nagy Aranyszájú sz. Jánossal — 
az egyházi könyvek tanúbizonysága, a kath. felfogás mellett 
bizonyít. A görög egyház álláspontját Severus az elfogulatlan 
photianus fejezi ki hűen e szavakkal : „Én ebben a kérdésben 
azt tartom, hogy a szentek lelkei mint lelkek Isten boldogságát 
és dicsőségét látják, miként az Isten Igéje oktat: Az igazak 
lelkei Isten kezében vannak, mint Nagy Vazul is mondotta." 
Szent Ágoston szavaival végezzük: „Ahol (t. i. abban az el-
következő nyugalomban) ízlelni és látni fogjuk, látjuk és szeret-
jük, szeretjük és dicsérjük azt, aki vég nélkül volt és van, kit 
tisztelet és hódolat illet meg mindörökké""1 Graecus. 

SZILASY JÁNOS ÉS LELKIPÁSZTORSÁGTANA. 
III. 

Szilasy Lelkipásztorságtana. 
Bár, mint láttuk, a lelkipásztorságtan anyagát illetőleg 

Szilasy járatlan utakon nem bolyongott, hanem az előtte élt 
szaktudósok munkáit szorgalmasan felhasználta, mégis kiváló 
figyelmet érdemel egyrészt anyagának megválasztása, másrészt 
a módszer, amellyel az alkalmasnak itélt anyagot egységes 
rendszerbe foglalta; a feldolgozás, ahogyan tárgyát elénk adja; 
különösen pedig magyar nyelvi szép stílusa, mely nem közön-
séges irásmüvészetet tár fel a figyelmes olvasó előtt. • 

Nézzük először anyagkiválasztásának érdekes munkáját. 
Opstraet, a legrégibb kézikönyv, amelyet gondosan forgatott 
szerzőnk is, a jó lelkipásztor fogalmából indul ki, ennélfogva az 
egész lelkipásztorságtant mintegy alanyositja, minden hangsúly 
a lelkipásztor személyén van, minden szabály és útmutatás az 
ö személyével foglalkozik s így az egész műnek lelkipásztor-

1 Papadopulos i. m. 430. 1. 
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képző, — aszketikus jellege lett. A papságnak ez a lelki irányú 
képzése ma már egészen más alapokon nyugszik ; a súlypont 
ma a papnevelőintézeti lelkiigazgató vállain van, de a szemi-
náriumi nevelés még Szilasy idejében is mutatott fel oly hiá-
nyosságokat, amelyek a lelkipásztor személyével foglalkozó 
anyagot szükségessé tették. így szerzőnk többször is foglalko-
zik a lelkipásztor személyével. Mindjárt az általános pásztori 
tanítástan elején megadja a lelkipásztor helyes fogalmát : „lelki-
pásztornak — úgymond, — azon egyházi személyt nevezzük, 
ki a pásztori hivatalt viseli, azaz, ki az Isten igéjét hirdeti, a 
szentségeket és egyéb szent szertartásokat kiszolgálja, és ezen-
felül jámbor élete által jó példát ad." E szerint osztja fel könyvét 
pásztori tanítástanra és pásztori önviselettanra. A plébánosok pász-
tori hivatala szerinte isteni eredetű, amint a püspökök az apostolok 
utódai, ugyanígy a plébánosok a 72 tanítványnak. Ezután a beve-
zető megállapítás után megrajzolja a lelkipásztor képét és pedig nem 
a saját gondolatait írja le, hanem „a Szentírásnak szívreható, arany-
szájú Szent Jánosnak bájoló, Szent Ágostonnak nyomós, Szent 
Jeromosnak erőteljes, Szent Bernárdnak mézzel folyó szavait" 
használja. Elsorolja a lelkipásztor szükséges testi, elmebeli tu-
lajdonait (28—76. oldalon.) Ezek a fejezetek mindjárt a mű 
elején bemutatják a szerző nagy olvasottságát, a papnevelés 
iránt való kiváló fogékonyságát és hozzáértését, a papság vé-
delmének azt a sajátságosan finom és tapintatos módját, amely-
lyel a meglévő hibákat nem szépíti, le sem tagadja, mégis oly 
ügyesen emlegeti, hogy belőlük egyrészt oktatás lesz a papje-
löltek részére, másrészt védelem a lelkipásztori buzgó működés 
számára. Nem lehet mondani, hogy Szilasynak ez az eljárása 
alkalmazott hitvédelem, hisz nem a hitet, hanem a papságot 
védi, nem is rendszeres okfejtéssel, de mégis oly bölcsen, hogy 
egy-egy odavetett megjegyzése teljesen kielégíti a jóhiszemű 
embert és mutatja a szerzőnek sok tapasztalaton lehiggadt sze-
líd, türelmes világszemléletét. Különösen értékes, amit Szilasy 
a pásztori okosságról, a prudentia pastoralisról ír. „Ez oly kész-
séget jelent — mondja Szilasy — mely szerint a pásztori hi-
vatal céljait közönséges és nehezebb esetekben alkalmas esz-
közökkel elérhetjük." Gyakran kell hirtelenül „valamit mondania, 
vagy tennie a papnak, midőn sem iskolai, sem egyéb könyvek 
szabályait, vagy gyakorolt pásztorok tanácsát haszonra nem 
fordíthatja." Ezért kell sokat tanulni és a lélekjelenlétet minden 
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körülállásban megőrizni, hogy „minden tettet okos meggondo-
lás előzzön meg, szemes vigyázat kisérjen, szigorú áttekintés 
és vizsgálat kövessen." Hasznos e végre a világnak, kornak, 
embereknek bővebb ismerete és helyes felfogása. A korszel-
lemmel mindig számolni kell. A vallás, a hitágazatok és erköl-
csi parancsok nem változnak, de bizonyos korok egyes vallási 
igazságok iránt, egyes erénygyakorlatok iránt elfogultak, sőt 
ellenségesek, e szerint kell tehát „az idő körülményeihez ké-
pest majd némely szükségesb hitágazatokat gyakrabban föl-
hozni, majd bizonyos közhasznúbb erkölcsi parancsokat több-
ször ajánlani, majd az erények akadályait figyelmesebben elhá-
rítani, majd a kötelességek segédszereit szorgosabban szóba 
hozni." A korszellemet a szentírás is szem előtt tartja, az ószö-
vetségi könyvekben pl. igen gyakran van szó a babonáról és 
bálványozásról. Ilyen okos lelkipásztori alkalmazkodása Krisz-
tusnak az Újszövetségben, mikor hallgatósága gondolatvilágá-
hoz méri hasonlatait a tiz szűzről, talentumról, mustármagról. 
A lelkipásztornak igenis ügyelnie kell az emberek beszédeire és 
tetteire, ismernie kell azokat a könyveket, újságokat, amelyeket 
legtöbben olvasnak, a szórakozásokat, amelyeket legjobban ked-
velnek, sőt legyen tudomása még a vétkekről is, amelyek leg-
gyakoribbak. Ma az emberek általában vágyódnak — úgymond 
— az ismeretek és igazság után, de a komolyabb tudományo-
kat mégis megvetik és enyelgő, kíváncsiságot gerjesztő munká-
kat olvasnak, az emberek általában kerülik a durvát és Ízléste-
lent, de mégis a haszontalan csélcsapságok tetszenek, s a szív 
lágysága, fényűzés és tilos gyönyörök kaptak lábra. A belső 
erkölcsi tartalom helyét fény, pompa, önfitogtatás foglalja el. 
Az istentiszteletet, ünnepeket, böjtöt kinevetik, a bűnbánat szent-
ségéhez és az oltári szentséghez nem járulnak, mintha ezek a 
finom ízléssel és divatozó szokásokkal meg nem egyeznének. 
Aki ezeket tudja, látja, e szerint fog pásztori tevékenységében 
fellépni. Jó figyelembe venni az emberek körülményeit is. Ahol 
a föld termékeny, ott az emberek rendesen renyhék és öröm-
hajhászók ; ahol a föld mostoha, ott a nép szorgalmas, de a sok 
gond, aggódás akadályozza lelki életüket. A földmives rendesen 
engedelmes, de gyakran babonás ; a mesterember szolgálatra 
kész, de irigykedő ; a városiak becsülettudók és társaság kedve-
lők, de hajlanak a fényűzésre, az egyházi és polgári szabad-
ságra; a falusi ember természetes őszinte, dolgos, de ügyetlen, 
makacs és még a kedvtöltésben is durva. 



16 DR. SALY LÁSZLÓ. 

Az általános pásztori tanítástannak a végén minden szo-
rosabb kapcsolat nélkül újra előveszi Szilasy azon tulajdonok 
ismertetését, amelyek a lelkipásztornak, mint a hitbeli igazságok 
tanítójának szükségesek. (339—355 1.) Ez a fejezet két okból 
nem szükséges. Először azért, mert már a könyv elején előadot-
takhoz csak pótlásokat függeszthet, amint maga is megállapítja: 
másodszor azért, mert még úgyis letárgyalja a hitoktató-
nak és a szónoknak szükséges tulajdonságait. Ez a mostani pót-
lás tehát bízvást kapcsolódhatott volna mindjárt a mű elejére. 
Szól pedig a hasznos könyvek olvasásáról, jegyzetek készítésé-
ről, más tanítók meghallgatásáról, mások utánzásáról és a szor-
galmas gyakorlásról, valamint a tárgyak feltalálása, elhelyezése* 
előadása, megtanulása és a közlés módjának megpróbálásáról, 
amely utóbbi gondolatkör éppen nem való a tanító tulajdonsá-
gainak tárgyalásába, hanem vagy a szónoklattanba, vagy a hit-
elemzéstanba. De a módszer hibája mellett is figyelemre méltó, 
amit Szilasy e részben tanácsol. Mikor azonban az elemi 
tanítástanhoz érkezik, nem tud mit mondani a hitelemző szük-
séges tulajdonairól. Csak ajánlja az ügyes elemi tanítók (kate-
cheta) müveinek szorgalmas tanulmányozását, előadásmódjuk 
megfigyelését, a mit még a hasznos könyvek olvasásánál is 
többre becsül. Mert könyvből nem lehet megtanulni, mit hogyan 
kell előterjeszteni, hogyan kell a kérdéseket elrendezni, a gyer-
mek helytelen feleleteit mily módon forgatni, nehogy ezek által 
vagy önmaga a tanító megzavartassék, vagy pedig a célirány-
talan beleszólás és utasítás miatt a növendékek előmenetele 
akadályoztassék."1) A gyakorlati próbálgatás is nagyon szük-
séges. A plébános kezdetben legyen jelen káplánja hitoktatá-
sán s a tanítás hibáit szeretettel, de őszintén tárja fel. 

Az egyházi szónoklattan általános részének végén negyed-
szer foglalkozik a szerző a pap személyes tulajdonságaival. Itt 
•is a hasznos munkák olvasását ajánlja; de a míg a hitelemzés-
tanban egyetlen szerzőt név szerint nem említett, itt felhozza, 
hogy oly könyveket kell olvasni, melyek mind anyagra, mind 
alakra nézve jeleskednek, „így a magyarok közül — úgymond 
— választhatni és olvashatni Pázmány Pétert, ki a legjelesebb 
szónokok közé volna számítandó, ha az erőteljes okok és csi-
nos írásmód mellett az üdvös érzelmeket ébreszteni, és az aka-
ratot megindítván jóra vezérelni eléggé hatalmában állana, ha 

i) II. 69. 1. 
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továbbá az egyházi szónoklat ma már olly annyira megkívánt 
művészi szabályait mindenkor szem előtt tartaná. Amit sok je-
lessége mellett annál könnyebb benne elnézni, mivel ez Pázmány 
korának köz fogyatkozása és ezen dísze a magyar anyaszent-
egyháznak, mint önmaga panaszkodik, esztendők, törődések és 
sok betegséggel terhes állapotú vala." *) Pázmány mellett Szi-
lasy egyetlen magyar szónokot sem ajánl, tehát mégis őt tar-
totta a legnagyobbnak ; a külföldiek közül Bourdaleaut bámulja. 
Óva int más szónokok beszédének betanulásától és elmondásá-
tól, legfeljebb kivonatot s vázlatot szabad más beszédéből ké-
szíteni; ha ugyanezt a vázlatot fel akarjuk használni, jobb azt 
egy időre félretenni, hogy később ismét elővevén saját írásmó-
dunk szerint dolgozhassuk ki. A másik módja a helyes utánzás-
nak, ha a beszéd egész fonalát megtartjuk ugyan, a körbeszé-
deket, figurákat, átmeneteket is: de a szavakat és mondatokat 
változtatjuk meg. Ennek a módszernek ma már alig akad mű-
velője. A mások követésének harmadik módszere szerinte és 
szerintünk is a legjobb : mikor a más beszédjének sem szerke-
zetét, sem betűjét, hanem szellemét utánozzuk. Szerző két be-
szédvázlatot is közöl mintának, egyiket Powondra Tamás köny-
véből,2) másikat Negyedes Pál Apostoli kalászatából.3) Az elő-
adásra készületül kívánatosnak tartja, hogy a szónok a megta-
nult beszédet először mondja el magában elejétől végig szava-
lás és tagjártatás nélkül, aztán egyedül tagjártatással és sza-
valva többször, majd egyké t ügyes és gyakorlott szónok előtt, 
akiknek bírálatát fogadja szívesen és kövesse mikor majd végül 
a szószéken mondja el beszédjét. 

Látnivaló, hogy sem a hitelemzéstanban, sem a szónoklat-
tanban nem tárgyalja szerzőnk a pap személyét sem annak tu-
lajdonságait, hanem egyszerűen tanácsot ad arra, hogyan kell 
előadni. A pásztori önviselettanban ötödször és utoljára foglal-
kozik a pap személyével. Ezúttal nagyobb tárgyszerűséggel és 
bővebben, de azért ezt a részt is inkább lelki-vezetéstannak 
(hodegetika) lehetne minősíteni, mert háromnegyedrészben taná-
csokat ád arra, hogy a lelkipásztor hogyan viselkedjék a nyilvános 
életben, hogyan távoztasson el minden botrányt híveitől, hogyan 
őrködjék a gyermekseregre és ifjúságra, hogyan védje hivei 

1) II. 142 lap. 
2) System a Theol. Pastoralis Viennae 1818. III 309. 1. 
3) Győrött 1802. 219 lap. 

Religio, 1030. 2 
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egészségét és anyagi érdekeit, oltalmazza javadalmát s őrizze 
hűséggel a hivatalos iratokat. 

A különös pásztori önviselettan pedig arra ad utasítást, 
minő magatartást tanúsítson a pap egyházi és világi elöljárói-
val, paptársaival, közvetlen munkatársaival — tanító, sekrestyés, 
háznép — vendégeivel, a szegényekkel, más plébániabeli hívek-
kel és nem katholikusokkal szemben. A mit mond, bölcs, hig-
gadt tanácsok sorozata, de ezek a tanácsok kevés kivétellel nem 
a pap belső lelkivilágát alakítják, hanem modorát, fellépését 
szabályozzák. Több fejezet végén szerzőnk mint forrásokat, a 
magyar törvényeket és királyi rendeleteket említi, s ebből a 
szempontból különösen érdekes „a nem katholikusok iránti ma-
gaviseletről" szóló fejezet. 

A nem katholikusokkal való bánás főszabálya, hogy „a 
keresztény s felebaráti szeretet, a külső illedelem és a polgári 
türelem tiszteit irántok is legnagyobb gonddal be kell tölteni." 
Ha egyház szolgájuk nem lévén önként akarnak a katholikus 
pap egyházi szolgálatával élni, akkor a lelkipásztor bánjék ve-
lük legjobb szívvel, látogassa meg őket, s szóljon a vallás köz-
igazságairól, „mindazáltal nem tanácsolható, hogy a köztük és 
köztünk kérdés alatt lévő igazságokról is mintegy szántszándék-
kal beszélni kezdjen, ha csak erre bár távol is, maguk alkalmat 
nem szolgálnak." A békesség kedvéért „jó leszen a más feleke-
zetű egyház szolgákkal belsőleg szeretettel, külsőleg illedelme-
sen bánni, hogy ezt a különféle hitvallású hívek látván, átalják 
egymást a religio miatt sértegetni." Sőt nemcsak nem illetlen, 
hanem tanácsos is a helybeli egyház szolgát békeszeretetből a 
tiszteletadásban megelőzni. Mindemellett a szorosabb barátko-
zás, melyből különféle botrányok származhatnak, éppen nem 
javaiható." Ezeknek előrebocsájtása után hozza az idevonatkozó 
törvényeket és rendeleteket. Minők az 1791. 26. t. c., mely a 
protestánsoknak teljes vallásszabadságot enged, az 1814. és 
15-iki királyi parancs, mely szerint a protestáns lelkészek ma-
gukat sem plébánosoknak, sem püspököknek nem nevezhetik; 
aztán egy egész sereg különböző királyi rendelet, mind a pász-
tori önviselet címe alatt. 

A pásztori viselet a magánéletben megint csak lelkipász-
tori vezetéstan, hogy ismerje híveit, szerezzen magának tekin-
télyt, szeretetet, bizalmat, lakjék állandóan hívei között. Van 
egy teljesen fölösleges fejezet is, amelyet már az 1. kötet be-
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vezetésébén bőségesen letárgyalt, hogy t. i. a lelkipásztor gon-
doskodjék hívei lelki üdvösségéről. Végezetül van egy egészen 
idevágó fejezet, hogy a lelkipásztor viselje magát tisztessége-
sen, azaz legyen szerény beszédében, modorában, öltözetében, 
lakásában, házi bútoraiban. Még a papi öltözet történetét is 
hozza. Elmondja többek között, hogy I. Coelestinus pápa dor-
gáló levelet írt a francia püspökhöz az V. század elején, mikor 
tudomására jutott, hogy a francia (frank) papság külső ruházata 
elütő a világiakétól. „Nem köntös, hanem tudomány és jó er-
kölcs által kell különböznünk a néptől," — úgymond a pápa. 
De azért szerző is bölcsnek tart ja a tridenti szent gyülekezet 
határozatát, hogy a papok rendükhöz illő ruhát viseljenek. A 
fekete hosszú ruha borromei szt. Károlynak 1565-ben tartott 
milánói zsinata után kezdett Európában a világi papság meg-
különböztető öltözete lenni. 

A pásztori önviselettan legutolsó szakasza „a lelkipásztor 
magánéletbeni önviselete magára nézVe" címet viseli s kb. ezt 
lehetne mondani lelkipásztori neveléstannak, vagy aszketikának, 
de nagyjában ezek a gondolatok a lelkipásztori hivatalról szóló 
részben, az I. kötet legelején már szerepeltek. Hogy t. i. a pap 
folyton képezze magát a könyvek olvasása, különösen a hittu-
dományi müvek szorgalmas tanulmányozása által, készüljön elő 
minden szent ténykedésre, kivált a prédikálásra, adjon jó példát 
híveinek (ez a tanács itt harmadszor ismétlődik 1. I. 57. 1. III. 
417 1.) De vannak külön tanácsok is : tökéletesítse magát a pap 
jámbor könyvek olvasása, gyakori imádság, elmélkedés, lelkiis-
meret vizsgálás által. A buzgó püspökök dicséretesen írják elő, 
hogy minden pap évente 8 — 10 napos lelkigyakorlatot tartson 
valamely szerzetházban s az erről kapott hiteles bizonyságot 
az alesperes útján a püspök elé terjessze. Ajánlja továbbá „a 
lelki dolgokról intézett beszélgetéseket oly emberekkel, kik az 
üdvösség dolgáabn jártasak." Befejezésül pedig az érzékiség 
megzabolására fölötte üdvösnek tartja a nem tiltott dolgoktól 
való megtartóztatást, a nyomorúságok vidám kedvvel viselését, 
a hivalkodás kerülését és a folytonos tisztes foglalkozást. 

Gondja legyen a lelkipásztornak testi egészségére is 
mert e nélkül a pásztori hivatal kötelességeit illően nem telje-
síthetni, az egészség gondozása pedig a szélsőségek kerülésében 
s a józan mértékletességben áll. Ugyancsak kötelessége a lelki-
pásztornak a vagyon felőli mérsékleti gondoskodás, mivel va-

2* 



20 DR. SALY LÁSZLÓ. 

gyon nélkül az életet és egészséget tisztesen fönn nem tart-
hatni. Szól szerző a javadalom védelméről, a bevétel egyéb 
forrásairól, a jövedelem okos felhasználásáról, a fölösleg hova-
fordításáról ; egészen tisztult emelkedett erkölcsi felfogással. 
Majd a jó hírnév megőrzésének kötelezettségéről ad néhány 
alkalmas tanácsot. Végezetül „az idő használását és az élet 
kellemeit tárgyazó elveit" fejti ki. A foglalatosságok sokasága 
megkívánja, hogy a lelkipásztor idejével takarékosan bánjék, 
tehát bizonyos évi, heti, napi rendhez tartsa magát: először 
végezze lelkipásztori teendőit, másodszor készüljön a legköze-
lebbi tennivalókra, harmadszor olvasson és gyűjtsön szükséges 
ismereteket, negyedszer gondoskodjék háztartásáról és anyagi 
ügyeit tegye rendbe, ötödször aztán foglalkozhatik oly hasznos 
dolgokkal, melyekre különös hajlama vagyon. 

A hasznos foglalkozások közé lehet számítani a jó köny-
vek olvasását, a művészetek, mesterségek, kézimunkák mérsé-
kelt gyakorlását, vagy akár a gyümölcsfatenyésztést, méhtartást 
és selyembogár nevelést. Vagy gyűjtsön valamit, pl. rovarokat,, 
növényeket, ásványokat stb. 

A mulatságok három nemét különbözteti meg: olyanok,, 
amelyekben a lelkipásztor bátran, vagy óvakodva vagy egyál-
talán nem vehet részt. Az első csoportba számít a séta, a tisz-
tességes lovaglás és szerény kocsizás, a szomszéd papok és 
más becsületes emberek látogatása, sőt az illő határok között 
gyakorolt „hangászat". A másodrendbeliekhez tartozik a kártya-
játék, sorsvetés és kockázás, de csak akkor, ha a játék minden-
képpen tisztességes, rövid ideig tartó, ritkán előforduló és nem 
nagy pénzben megy. Ugyanígy a vadászás is megengedett, ha 
csendes és mérsékelt. A színházak látogatásában óvatos legyen 
a pap, gondosan vegye fontolóra a helyet, időt, személyeket, 
mielőtt valamely színházban megjelennék. De már teljességgel 
kerülnie kell a papnak a bálbajárást és a más nembeliekkel 
táncolást, a kocsmába járást, mert ezek az egyházi hivatal mél-
tóságát lealacsonyítják. Végül pedig kerülni kell minden oly 
társaságot, melyekben szerelmes dalokat énekelnek, ocsmány 
dolgokat beszélnek. 

Az anyagkiválasztást illetően eltérő a ma szokásos anyag-
tól Szilasynak a lelkipásztorságtanról általában írott fejezete. A 
lelkipásztorságtan fogalma, célja, módszere, fontossága, becse,, 
haszna, forrásai, története, ma már nem kívánják azt a bőséges 
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tárgyalást, amelyben Szilasy ezeket a bevezető gondolatokat 
részesíti, mert az egyes szakok annyira önállósodtak, hogy 
mindegyiknél külön-külön úgyis újra kell fejtegetni történetüket, 
módszerüket, és a többi kapcsolt kérdést. így fölösleges ismét-
lés elkerülése végett ezt a részt a mai kézi könyvek elég rö-
viden tárgyalják, összesen mégis többet és jobb módszerrel mint 
Szilasy. De azért az ő érdeme nem kicsinyelhető le. A korabeli 
lelkipásztorságtanokkal szemben az ő könyve világos áttekin-
téssel és kritikai megvilágítással hozza ezen általános tudniva-
lókat. (I. 76—131. 1.) 

• A bevezető gondolatokon túl kezdődő pásztori tanítástant 
(I. 132—355 lapig) mai nézőpontból bírálva egészen elhibá-
zottnak tartjuk, azaz feleslegesnek, mert a pásztori tanítás ma 
leginkább a hitelemzésben és az egyházi szónoklatban folyik, 
ezek pedig teljesen különváltak, külön utakon járnak, s megint 
csak ismétlésekre vezet Szilasynál is, ha a kettőre vonatkozó 
szabályokat először együtt adja, másodszor pedig mindegyiknél 
külön fejtegeti. Logikusabb Szilasynak és társainak elgondolása 
s ez magyarázza, hogy a legújabb korig felszínen maradt az 
anyag ilyetén elrendezése, de a gyakorlati szempont azt java-
solta, hogy ezt az utat teljesen elhagyjuk. A régi lelkipásztor-
ságtani könyvek, a pásztori tanítástanban mindent előadtak 
s így a hitelemzéstanra és szónoklattanra jóformán semmi mon-
dani valójuk nem maradt. Sőt a régi módszer szerint megtör-
tént az is, hogy a lelkipásztorságtan tanára az egyházi szónok-
lattant egyáltalán nem adta elő, mert a középiskolában tanított 
ékesszólástan és a pásztori tanítástan elegendőnek látszott az 
egyházi szónok előkészítésére. 

De ha a pásztori tanítástan anyagát önmagában tekintjük, 
akkor is több kifogást kell vele szemben tennünk; a források 
elsorolása és bő ismertetése még hagyján, de unalmasnak, szó-
cséplésnek tűnik fel előttünk azon szabályok felsorakoztatása és 
hosszadalmas tárgyalása, amelyek szerint az anyagot meg kell 
választanunk, hogy t. i. az anyag igaz legyen, vallásos, hasznos 
legyen; méginkább fölöslegesnek látszik annak megjelölése, hogy 
az egyes hittudományszakok köréből melyek a pásztori tanítás-
ban leginkább számbavehető igazságok. Ez a rész mintha a hit-
tudomány egész körének dióhéjban kivonata, ismétlése volna s 
így már magában is vagy a hittudományi kiképzés értékét, vagy 
a lelkipásztorságtan tudományos jellegét becsüli le. Aki rende-
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sen elvégezte hittudományi tanulmányait, annak ezekre a feje-
zetekre semmi szüksége nincsen. Mi a pásztori tanítás anyagát 
nem a tantárgyak szerint, hanem a hit és erkölcsi igazságok 
belső értéke, a lelki életre fontossága szerint csoportosítjuk. 
Szilasy is tudja, hogy az egyes beszédet így kell elkészíteni 
(I. 218 1.), de vagy az előt te élt szakírók hatása alól nem tudta 
magát teljesen kivonni, vagy tényleg szükségesnek ítélte a hit-
tudomány anyagának átismétlését hallgatósága fogyatékos ki-
képeztetése miatt. 

De ha továbbmenve fejtegetésünkben a pásztori tanítás 
belső alakját úgy tekintjük Szilasy fogalmazásában, mint a szó-
noki eszközök elméletét, akkor el kell ismernünk, hogy Szilasy 
e téren gyönyörű munkát végzett. Nem hiába tanította éveken 
át a bölcselettant és a neveléstudományt. Ezirányú ismeretei 
nagyszerűen érvényesülnek a régi Quintillianus-féle hármas fel-
osztás szerint: ut Veritas pateat, placeat, moveat. A második 
részben ugyan Szilasy inkább a meggyőzés, mint a gyönyörköd-
tetés eszközeit veszi sorba, de mégis oly biztonsággal és akkora 
gyakorlati érzékkel vezeti itt hallgatóságát, hogy öröm és lelki 
szükségesség őt hallgatni és követni. Ugyan e tárgynál még kü-
lön foglalkozik a „tévelygések megcáfolása közben szem előtt 
tartandó szabályokkal," amelyeket újabban talán szintén célsze-
rűbben a hitvédelmi beszédfajnál szoktak előadni. Végezetül a 
belső alak főcíme alatt foglalkozik szerző a veszedelmes érzel-
mek lecsillapításának és az akarat rossztól való távoztatásának 
módjával, amely a harmadik résznek — veritas moveat — 
természetes kiegészítő része, jobban mondva fonákja. 

A pásztori tanítás módszere fejezete alatt tulajdonképpen 
a közlés két módját adja elő. Az értekező és beszélgető mód-
szert, kifejtve mindkettőnek jó és rossz oldalait. Krisztus Urunk 
— úgymond — mindkettőt használta, a szerint, a hogy jobbnak 
látta. A kötő és bontó módszer (synthezis, analysis) szerinte nem 
az oktatás külső, hanem belső alakjához tartozik, „ez a két egy-
mással úgyszólván ellenkező tanításmód inkább az előadandó 
igazságok belső alkatát tárgyazza, mint ugyanazon igazságok 
külső köntösét."1) Ilyképen elrendezvén tehát a tanítás külsejét, 
szerzőnk: az igazságok előadását, vagyis szavakba foglalását 
magyarázza nyelvtani, logikai, esztetikai és szónoklattani szem-
pontból. 

i) I. 318. 1. 
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Ezek szerint a jó előadásnak nyelvtanilag csinosnak, tisztá-
nak, hibátlannak kell lenni ; kifejezésben gazdagnak ; de ezt csak 
úgy lehet elérni, ha az ember gondosan tanulja a nyelvet, ame-
lyen beszélni vagy írni akar, és ha szorgalmasan olvassa a 
„jobbszerü" könyveket. A gondolkodástan azt kivánja, hogy az 
előadás világos legyen ; a széptan pedig, hogy kellemes és gyö-
nyörködtető legyen az előadás; míg a szónoklattan szerint az 
előadásnak méltósággal teljesnek és komolynak kell lennie. 
Ezekből az alkotó részekből alakul ki az írásmód, vagy másként 
a „toll."1) Szilasy háromféle írásmódot különböztet meg: az 
ismeretek közlése az alsó írásmód által történik, az érzelmeké 
a közép, az indulatoké a felső írásmód útján. Az alsó írásmód-
nak egyetlen célja, hogy a hallgató értse a dolgot és igaznak 
tartsa, a közép írásmód ennél ékesebb, ebben már képek, be-
szédmásítások, figurák, elmésségek és körbeszédek fordulnak 
elő, mert nemcsak az elmét akarjuk gazdagítani, hanem a szí-
vet is gyönyörködtetni. A felső írásmód általában ékes szavakat és 
föllengő mondatokat használ s csodálkozást és bámulást ger-
jeszt a hallgatóban. Áz így megkészített beszédet jól be kell 
tanulni, értelmes szavalással, megfelelő tagjártatással előadni — 
ez Szilasy útmutatásának rövid tartalma. 

A pásztori tanítástanban letárgyalt anyagból a szónoklat-
tant illetőleg csak a beszéd szerkezete és fajai című fejezetek 
maradtak ki, de szerzőnk nemcsak ezt a két részt tárgyalja le, 
hanem elismétli az egyházi beszédek anyagáról, belső alakjáról 
eddig mondottakat. Vagy talán igazságosabbak vagyunk, ha 
azt állapítjuk meg, hogy ugyanazon gondolatkörben mozog, 
mint előbb, hozzátévén egynémely szabályt azokhoz, amelyeket 
már előadott. Bevezetésként külön hozza az egyházi szónoklat-
tan történetét és pedig tiszteletreméltó kritikai és irodalmi föl-
készültséggel. A franciák között Bourdalouet, Bossuet-t, Massi-
lont ajánlja, az újabb kori magyar hitszónokok közül Alexo-
vichot, Majert és Szabó Jánost emeli ki. Nekünk szokatlan sza-
badelvüséggel pedig Tóth Ferenc pápai ref. teológiai professzor 
Homiletikáját is megemlíti. 

Szilasy a toll szót a stilus helyett próbálja népszerűsíteni s így 
ajánlja : „valamint hajdan a latinok az írásmódot azért nevezték stílusnak, 
mert ezen eszközzel szoktak viaszos táblára írni : úgy mi valamely írónak 
írásmódját azért mondjuk tollnak, mert a mostani szokás szerint ezzel 
írunk." Nem rajta mult, hogy a toll szó nem gyökerezett meg a nyelvben 
ezt az egyetlen szólásmódot kivéve : jó tolla van. 
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Amit Szilasy a beszéd megszerkesztéséről mond, az ma is 
mind helytálló szabály.1) Az egyházi beszéd tételét ő állításnak 
nevezi, a felosztást osztályozásnak, amely után akkori divat 
szerint a segítségülhivás következett. „A segítségülhivást — 
úgymond — a szónokok rendszerint a felosztás után szokták 
helyezni, de vágynák ollyanok is, kik azt egészen kihagyják; 
mások ellenben, kik közé mi is tartozunk, a segítségülhivást a 
fölosztás után ugyan, de csak ritkán itélik használandónak." A 
segítségülhivást pedig a hívek figyelmének kikérése kapcsolta 
össze a tárgyalással, amelyet a beszéd folyamán egyes fejeze-
tek kezdetén többször is újra lehet kérni, s „amely alakjára ne 
durva parancsnak szavaihoz, hanem inkább atyai intéshez le-
gyen hasonló."2) Szerző hálás szívvel vallja meg, hogy a szó-
noki szabályok felállításában és rendszeres előadásában igen 
nagy hasznát vette Kaprinai Istvánnak az egyházi ékesszólás-
tanról irott latin könyvének.3) 

Ha Szilasy homiletikája a pásztori tanítástannal kiegészítve, 
teljes, kimerítő anyagát adja az egyházi szónoklattannak s így 
még a mi kényesebb kívánalmainkat is kielégíti, szigorúbb mér-
tékünket megállja, — viszont elemi tanításának rövidsége és 
tapogatózása teljesen magán viseli korának bélyegét. A hit-
elemzéstan valóban szerzőnk idején még gyermekkorát élte. 
Legritkább eset volt, hogy pap az iskolában mint hitoktató 
működött volna, igy e téren az ő elméleti tanítása is sok eset-
ben kezdetleges. Lényegileg azonban az ő pedagógiailag kép-
zett elméje mégis eltalálta a módot, ahogy ezt a szakot tár-
gyalni kell. 

Éles különbséget tesz a hitoktatás és a hitoktatástan tör-
ténete között, sőt a hitoktatás gyakorlati és elméleti irodalmát 
is felismerhetően szétválasztva tárgyalja, korok szerint ; irodalmi 
ismertetéséből nyilvánvaló, hogy otthonos a szakírók becslésé-
ben. A tankönyvekről az a véleménye, hogy többre kell be-
csülni a hivatalosakat, mint az egyházi elüljárók tekintélye hí-
ján levő egyéni kísérleteket, mert nem lehet akkora tiszteletük 

!) Valószínűleg ő irja le először a következőket : „hibázna az, ki a 
beszéd bevezetését úgyszólván messzünnen hozná, ki példának okáért 
szent József napján a gyónásról akarván szólani, igy kezdené beszédét : 
Szent József ács vala, az ácsok készítik a gyóntató széket, én tehát ma 
a gyónásról beszélek." II. 114. I. 

2) II. 123. 1. 2. II. 125. 1. 
3) Kaprinai Institutio Eloquentiae Sacrae. 1758. Cassoviae. 
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és elterjedettségük, még ha egyébként jók volnának is. Az elemi 
hittanra kötelező vezérkönyv a Batthyányi József gróf bíbor-
nok, esztergomi érsek alatt 1779-ben kiadott katekizmus ily cí-
men: „Öreg katekizmus kérdésekkel és feleletekkel az ifjúság 
nyilván és külön való oktatására a császári és királyi tartomá-
nyokban." Ennek nyomán készült a közép és kis katekizmus, 
amelyek mindegyike öt részből áll: három a hit, remény, sze-
retetről szól, a negyedik a szentségekről, az ötödik a keresz-
tény igazságról s még egy toldalék a négy utolsó dologról. 
Erről a kátéról Szilasy maga is megjegyzi, hogy mint minden 
embertől származott munka, tökéletlen, de a tanító dolga a fo-
gyatkozásokat észrevenni és kipótolni. Az elvont meghatározá-
sokat a tanító tegye világosabbakká, a sorrendet változtassa 
meg, ha ném találja jónak és a római nagy katekizmusból ad-
jon jobb győzőokokat, a hosszú feleleteket pedig szaggassa 
meg apróbbakra. A lényeg az, hogy az egy-egy osztálynak elő-
írt anyagot egy év alatt végezze el, sőt a templomi délutáni 
káté magyarázatait is úgy intézze, hogy a hit egész anyagát 
évről-évre bővülő körben előadja. A bibliai oktatásra nem lé-
vén hivatalos tankönyv, Szaniszló Józsefnek Pesten 1839-ben 
Stapf József Ambrus német munkája után készült Bibliai Törté-
netét ajánlja, mint amely a bibliai történetek okos kiválogatá-
sával, a nyelvezet világosságával, rövidségével leginkább kitű-
nik. Egyébként ő a biblia tanítást a katekizmussal együtt óhajtja 
előadatni, mert ezeket a legszebben össze lehet kötni. Az 
egyes osztályok anyaga tanítási egységekbe foglalható össze s 
itt Gruber Ágoston salzburgi érsek felosztását tarlja legsikerül-
tebbnek.1) A belső feldolgozás szempontjából igen okosan ma-
gyarázza, hogy oly igazságokat kell elsősorban közölnünk a 
gyermekekkel, amelyek az ő életük irányítására szükségesek, 
oly erényeket ajánlunk, amelyeket ők megvalósíthatnak s oly 
hibákat irtogatunk, amelyeket gyermekek szoktak elkövetni. Az 
így kiválasztott anyagot pedig akkor hozzuk közelebb a gyer-
mek értelméhez, ha a könnyűről megyünk a nehezebbre, az is-
mertről az ismeretlenre, az egyszerűről az összetettre. De azért 
az üdvösségre okvetlen szükséges hitágazatok ismeretét, ha 
mindjárt nehezeknek látszanak is első tekintetre, nem szabad 
elhagyni. Annál kevésbé, mert helyes móddal és a szükséges 

Praktischer Handbuch der Katechetik für Katholiken II. kötet. 
Salzburg 1832—34. 
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előismeretek közlése után ezeket az igazságokat is felfoghatókká 
lehet tenni a gyermekek előtt. 

A belső szerkezetre nézve ismétli a hármas elvet : hogy 
az igazság lássék, tessék és megindítson. A tanításra Sokrates 
módszerét ismeri legalkalmasabbnak. Idézi az 1806. Ratio Edu-
cationist, amely a kisdedek oktatásánál kizárólagosan ezt irja 
elő. Az anyagegységeket külön-külön négy részre osztja: beve-
zetés, állítás, bizonyítás, befejezés. A külső előadó alakra ugyan-
azok a szabályok érvényesek, mint a szónoklatnál, a nyelvtan, 
gondolkodástan, széptan és szónoklattan szabályai. A hanghor-
dozásban is, taglejtésben is, a szónoklathoz hasonló változa-
tosságra kell törekedni. 

Szilasynak itt röviden összefoglalt hitelemzéstanában sok 
oly részletet nem találunk, amelyekkel a tantárgy anyaga az 
utóbbi száz év alatt jelentékenyen kibővült, sőt önállóvá fejlő-
dött. Szilasy mint említők, a nevelés tudományának irodalmában 
kiválóan képzett tudós volt, önmagára nézve mindig előírta és 
megtartotta a neveléstan és lélektan szabályait, de ezeknek fon-
tosságát hitelemzéstanában még sem hangsúlyozza. A korszel-
lem még nem emelte ki ezeket a segédtudományokat ; szerzőnk 
megérezte az idők jelét, de egyelőre csak magának vonta le a 
megfelelő tanulságot, pedig felötlő újításként hat pl. egy ily 
megjegyzése: „azon szavakat és kifejezéseket, melyeket a hit-
tanító tanítványai között akar használni, amennyire csak lehet 
ugyanazok szájából és köréből kölcsönözze, dolgozzék ki némely 
religioi igazságokat olly nyelven, mellyel a tudatlanok és kis-
dedek szoktak élni, későbben azután olvassa el és vizsgálja 
meg tulajdon munkáját, vagy talán mégjobb leszen ezt vala-
melly gyermek által olvastatni s ugyanezt okosan kikérdezni, 
ha érti-e az olvasott szavakat, mondatait?"1) Látjuk, hogy mi-
lyen nagy megértéssel akar Szilasy a gyermekhez közelíteni, de 
azért a gyermek lelkivilágának módszeres feltárásával adós ma-
radt, ez már a legújabb kor feladata. Ugyancsak röviden végez 
a gondolkodástannak a tanításra alkalmazott törvényeivel, a 
szó, szöveg és tárgymagyarázat módjával, főként a szemlélte-
tés kérdésével egyáltalán nem foglalkozik. Mindössze ennyit 
mond a belső szemléltetésről : „A religioi tanításokat nyilt hom-
lokkal, jó kedvvel és élénken szükség előadni ; azután ahol csak 
lehet, történeteket felhozni a szentírásból, vagy más alkalmas 

») II. 65. 1. 
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kútfőből és minden történetet a tanítványok körülállásihoz al-
kalmazva előterjeszteni ; végre olly kellemes tanításmódot kö-
vetni, melly képes legyen a tanítványok figyelmét szüntelen 
fönntartani."1) A belső szerkesztésben is, módszerben is nagyot 
haladt a világ s több-kevesebb változtatással a müncheni mód-
szer kezd diadalmaskodni, erről természetesen Szilasy még nem 
tudhatott. A jutalom, büntetés kérdéseiben viszont teljesen az 
ő álláspontján vagyunk ma is és szinte tisztelettel nézzük ab-
ban a korban szokatlan fellépését a testi fenyíték ellen. Ha 
mégis elkerülhetetlen volna — úgymond — akkorse a pap, 
hanem az iskolamester büntessen, mert különben a hitelemzés 
minden lelki hatása elvész. Szilasy könyvében egyes kényes 
erkölcsi kérdések különösen óvatos kezeléséről egyáltalán nincs 
szó. Alig pár gondolat az iskola fajták és a gyermeki életkor 
különbözősége szerint való külön hitelemzésrői ; a gyakori gyó-
nás és áldozásról meg éppen nem beszél. Csak általában jegyzi 
meg, hogy a vallásos érzelmeket a szentségek, főleg a bűnbá-
nat és oltári szentség ájtatos fölvétele által lehet és kell mű-
velni. Szilasy könyve nem alkalmas arra, mert kora sem volt 
az, hogy az embereket bensőséges hitéletre nevelje, de az ő 
jámbor lelkülete mégis mindenben eltalálja azt a legtöbbet és 
legjobbat, amit akkoriban egyáltalán ajánlani, és sürgetni lehetett. 

A II. kötet harmadik része a magántanítástannal foglalko-
zik (Theoria institutionis privatae.) Ö maga lépten-nyomon elis-
meri, hogy „a nyilvános pásztori tanítástan, vagyis az elemi 
tanítás és szónoklattan a magántanítástannal sokban teljesen 
megegyez." Ma a magántanítástant hodegetika, vagy kyberne-
tika név alatt adják elő.2) Akkor az emberi élet egyszerűbb, s 
az emberek megközelítése könnyebb volt, ma roppant bonyo-
lult nemcsak a társadalom szerkezete, de az egyes ember belső 
világa is. így az emberekhez leginkább alkalmazkodó magánta-
nítástannak is sokkal színesebbnek, mozgékonyabbnak és sokol-
dalúbbnak kell lennie, mint hajdanában. Mindazonáltal itt is 
nagyszerűen megállja Szilasy a helyét : az akkori társadalmi éle-
tet teljesen áttekinti és annak okos vezetésére bölcs és bőséges 
tanácsokat tud osztogatni. Ha valaki követte az ő előírásait, 
egész bizonyosan eredményes lelkipásztori tevékenységet fejt-
hetett ki. 

!) II. 47. 1. 
2) Mihályfi Ákos Lelkipásztorságtana ezen részét igy nevezi: Ige-

hirdetés az életben. 
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Tömegpásztorkodásról a templomon kívül akkor még nem 
beszéltek, sajtó, gyűlések, egyesületek, társulatok, választási moz-
galmak, tüntető felvonulások akkor még nem voltak, vagy nem 
voltak tényezők, de az emberek sok fajtája már akkor is meg 
volt: a hitben járatlanok, a babonások, újonnan megtértek, vagy 
megkereszteltek, szegények, jámborok, bűnösök, jellemtelenek, 
gonosztevők, viszálykodók, betegek. Ezekkel akkor is, mindegyik 
fajtával másként kellett bánni. A magántanítás sikeie az alkal-
mazkodó képességen fordul meg. Nagyon kell vigyázni, hogy a 
lelkipásztor se magát, se a vallást gyűlöletessé ne tegye, ne 
alkalmatlankodjék, mikor nincs reménye a sikerre. A gyengéd 
anyai érzésű lelkipásztor szeretettel, szelídséggel, béketűréssel 
tudja csak legyőzni a tanítandó hivek tudatlanságát, üres ment-
ségeit, sőt még a tőlük eredt megbántásokat is. A magántaní-
tásra első helyen a gyóntató szék alkalmas, aztán betegség, 
vagy valamely szomorúság ideje, jó alkalom a házasságra lé-
pés, hivatal elfoglalása. Végül a látogatás, a véletlen vagy 
szántszándékkal keresett találkozás. Minden hívő természe-
tét, erkölcseit, indulatait, gyöngeségeit, kívánságait jó módjával 
ki kell tanulni, s velük a szerint bánni. A lelkipásztor gyöngébb 
értelemmel ne fogjon a hitetlenek cáfolásához, mert többet árt-
hat az ügynek, mint használ. Ha pedig maga nem elég mérték-
letes életmódjában, óvakodva szóljon a mértékletlenségről. Sze-
gények és gazdagok között soha különbséget ne tegyen, földi 
dolgokba ne avatkozzék, veszedelmes ismeretséget ne kössön. 

Inkább a hitelemzéstanban lett volna helyén Szilasy sür-
gető felhívása, hogy a szülők gondatlansága miatt iskolába nem 
járó gyermekeket odakényszerítsék a lelkipásztorok. Hivatkozik 
az 1813 márc. 16-iki királyi parancsra, mely szerint a tanításra 
alkalmas fiú és leány-gyermekeket még nyáron is kényszerít-
hetni az iskolába járásra — „hacsak a szülők által elkerülhetet-
len munkára nem használtatnának."1) Ha nem volna közpásztor 
a faluban, akkor is a pórgyermekek nyáron 9 órakor hazatér-
nek a rétről, délután 3 - 4 óráig otthon vannak, ez idő alatt te-
hát naponta legalább 2 órát járhatnak az iskolába. 

Ezen általános bevezető és kitérés után Szilasy sorra veszi 
a különféle lelkiállapotú egyéneket. Többször hivatkozik Schenkl, 
Giftschütz, Powondra, Lauber lelkipásztorságtanára, mintegy 
jelezni akarván, hogy a mit mond, nem egyéni kitalálása, de ily 

i) II. 223. 1. 



SZILASY JÁNOS ÉS LELKIPÁSZTORSÁGTANA. 29 

nagyszerű tömörséggel és lélektani jellemfestéssel ezeket a fej-
tegetéseket egyik hivatkozott szerzőnél sem találjuk meg. Pl. 
oly könnyed, nyugodt komolysággal tárgyalja le a hitetlenség 
okait. A hitetlenség forrása, — úgymond — testi és lelki okok-
ban lelhető fel. Ha testi ok forog fönn, annak megszüntetése 
az orvos dolga, ha a lélek beteges állapota az ok, Szilasy ezt 
is természetesnek találja; hisz a lélek még az érzéki világban 
is sokszor hibáz, mi sem természetesebb tehát, hogy oly tár-
gyakban, melyek körét fölülmúlják, gyakran megakad. A harma-
dik oka a hitetlenségnek a szív gonoszsága, az ilyeneket nehéz 
észgyőző okokkal jobb útra téríteni. Sokszor ott is hiba van, 
hogy a hittant nem jól adják elő az ifjúságnak. „Tudniillik a re-
ligio rendszerint és nagyobb részint úgy adatik elő, mintha 
elég volna azt megtanulni és emlékezetben tartani, azzal pedig 
keveset gondolnak, hogy a hallgató ugyanazt szívére is vegye; 
holott azon ragaszkodás, mellyel a jó fiú szeretett atyjához vi-
seltetik, nem az emlékezet, hanem a szív tárgya. Hogy tehát 
ezen fogyatkozás megszűnjék, az ifjúság célszerűbb tanítása s 
neveléséről kell gondoskodni."1) Ez is mellékesen van mondva, 
de elárulja Szilasy elégedetlenségét a száraz, észgyakorló, lé-
lektelen hittantanítással szemben. Egyébként szinte humorosan 
jegyzi meg a szerző, hogy a súlyos nyavalya és a halál félelme 
a hitetlenség sok bajnokát egészen megváltoztatta. Óva int at-
tól, hogy mindent védjünk; nem tanácsos mindig titkolni az 
egyházba becsúszott visszaéléseket, mindig mentegetni, sőt in-
kább őszintén, de némi előrelátással vallja meg a lelkipásztor, 
hogy nincs egyetlen vallási társaság se, melyben emberi gyar-
lóságok itt-ott ne mutatkoznának. Mégis a keresztény egyház a 
legtiszteletreméltóbb társaság. Ha tanultabb hitetlennel van 
dolga, nézze magát jól körül a hittantanító, van-e elégséges tu-
dománya és ügyessége, hogy ellenfelét sikeresen oktassa, ha 
nem, utasítsa őt nyíltan más okosabb paphoz és megfelelő 
könyveket ajánljon neki tanulmányozásra, de minden körülmé-
nyek között komolyan és szilárdan beszéljen vele, mert itt sem 
a tréfa, sem az indulatoskodás nincs helyén. Az egyenes hitet-
leneknél rosszabbak azok, akik a vallás követőit és szolgáit 
gúnyolják és kinevetik. A pap szelíden térjen ki az ily gúnyo-
lódok útjából, ha pedig nem változtatnák meg modorukat a 
társaságban, próbálja a pap a társalgást más térre terelni. Ha 

1) II. 227. 1. 
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ez sem sikerült, védje meg pár rövid szóval a vallás és általá-
ban a kereszténység igazát. Vagy esetleg kérdezze meg, neve-
zet szerint mi ellen van kifogása s egy ily tárgyat kiragadván, 
világosítsa fel tévedéséről. Egyébként jobb az ilyenekért imád-
kozni, mint velők vitatkozni. 

A babonások magántanításánál Szilasy abbeli véleményét 
fejezi ki, hogy „ezen regeféle dolgok nagyobb részint a tisz-
tább ismeretek hiányából és különösen a természeti tárgyak 
nem ismeréséből vették eredetöket; miután a józanabb gondol-
kozásmód naponként tovább terjed, és jelesen a természettan 
mindinkább miveltetik; remélhető, hogy ezen balgaságok nem-
sokára megszünendenek."1) Szilasy annyira nem hisz az ördög-
től megszállás lehetőségében, hogy óvatosan ugyan, — Po-
wondra Tamás szavaival — de mégis elmondja, hogy azok, 
amiket a régebbi rituálék az ördöngősökre nézve elrendelnek, 
ma már nem hasznavehetők. 

A más felekezetüeknek az anyaszentegyházba felvételére 
is meg van a saját eredeti felfogása és eljárása. Könnyen nem 
kell senkit befogadni, ha csak tiszta szándéka minden gyanún 
felül nem áll. Akkor aztán alaposan ki kell oktatni, nem az el-
hagyott vallás ócsárlásával, hanem a katholikus igazság tételes 
kifejtésével. Szilasy sorba veszi az összes magyarországi vallá-
sokat, mindegyiknek ismertető főbb tantételeit, a zsidó, moha-
medán, evangélikus, református, unitárius és nem egyesült gö-
rög vallásokat, azok rövid cáfolatát, majd a katholikus egy-
házba fölvétel módozatait, sőt az állami előírásokat is, amelye-
ket részben a szertartástanban, részben az egyházjogban szok-
tunk ma előadni. 

A szomorúak vigasztalása cimen roppant bőséges anyagot 
hordott össze szerzőnk. Akik a lelkipásztorságtan tudományos 
voltát veszélyben látják, azok idegesen olvashatnák ezeket a 
hosszú fejezeteket, de a gyakorlati lelkipásztorok nagyon hálá-
sak lehettek Szilasy fejtegetéseiért. Mivel a szomorúak vigasz-
talása egyike a leggyakoribb, de legnehezebb lelkipásztori felada-
toknak, a gyóntatószékben is, az életben is. Szilasy egymásután 
írja le az ismerő-, érző-, vágyó- tehetség külső és belső rendetlen 
állapotát, mindegyikre megadván bölcsen mérsékelt tanácsait. A 
szenvedőnek műveltsége, izlése és gondolkozásmódja szerint. Ö 
sem tud minden esetet előre látni, előre megorvosolni, de leg-

i) II. 241. 1. 
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több vigasztalása még ma is teljesen használható s ez a száz 
éves próba legjobban bizonyítja a vigasztaló gondolatok érté-
két. Ugyancsak értékes része Szilasy magántanításának a bűnö-
sök és gonoszok kezeléséről szóló fejezete. A megértő, irgal-
mas szívű, elveihez hűségesen ragaszkodó, a botránkoztatást 
elítélő, de a megbocsátásra mindig készséges lelkiatya szólal 
meg, aki azonban nem riad vissza a megtorló törvényes eszkö-
zök használatától sem, ha híveit lelki veszedelemtől kell meg-
óvni, a megátalkodott bűnösökkel szemben. Majdnem a feltűnő 
újszerűség erejével hat, hogy Szilasynak a pályaválasztásra vo-
natkozólag is vannak atyai tanácsai, holott ezzel a gondolat-
körrel csak mostanában kezdünk behatóbban foglalkozni. Igaz, 
hogy főként a papi pályáról és a házas-életről beszél, de mégis 
csak megpendíti az eszmét. A házasélettel kapcsolatban a bá-
baasszonyokról mond igen okos megjegyzéseket. Pl. hogy ameny-
nyire a bábaválasztás a lelkipásztortól függ, „ájtatos, előrelátó, 
józan, kevés beszédű, gondos és feddhetetlen életű asszony vé-
tessék fel. Jó volna — úgymond — ha egyedül olyanok közöl 
lehetne választani, kik a bábáskodást iskolás rendszer után ta-
nulák, mivel azonban a kisebb községekre nézve ez teljesség-
gel nem remélhető, legalább ollyant kell választani, ki a ható-
sági orvos vagy bába által előre jól megtaníttatott és annak 
módja szerint kikérdeztetvén ügyessége iránt bizonyságlevelet 
nyert."1) Az egymással veszekedő, civakodó házastársak apróbb 
perpatvaros ügyeibe a lelkipásztor lehetőleg ne szóljon bele, 
de ha már a viszály komoly jelleget öltött, akkor alkalmas mó-
don lépjen közbe, esetleg a szülők és egyéb józan rokonok be-
vonásával próbáljon békességet teremteni. A magántanítás ne-
héz tiszte végül a rabok, halálraítéltek, öngyilkosjelöltek ellá-
tása, akikre vonatkozó oktatásait Szilasy két bővebb tartalmú 
könyv nyomán írta össze, Negyedes Pál, Lelki kalauza és a 
Munkás Lelkipásztor című müvek alapján.2) 

A betegekkel való szelíd és szerető bánásmód száz ked-
ves tanácsa mellett Szilasy nem feledkezik meg a pap szemé-
lyére szóló egészségügyi tanácsokról sem. A papnak „rettenet-
len lélekkel" kell bármily ragadó nyavalás beteghez is elmennie, 
nála a szükséges ténykedéseket rendesen elvégeznie, de mégis 

1) II. 332. 1. 
2) Negyedes Pál győri piispökségbeli egyházi pap. Komáromban 

1801. — Munkás lelkipásztor a betegek, haldoklók és rabok mellett. Pes-
ten 1821. 



32 DR. SALY LÁSZLÓ. 

önmaga és hivei iránt tartozó kötelessége egészségét megóvni 
a nyavalyától, anélkül, hogy a beteget megbántaná vagy el-
csüggesztené. Az egészséges életmód, italban, ételben mérték-
letesség a legjobb védekezés. Azután ne menjen a pap a beteg-
hez éhgyomorral, ne helyezkedjék el úgy mellette, hogy a be-
teg ráleheljen, ne üljön a beteg használta székre, ne nyúljon 
szükség nélkül a beteghez ; a beteg szobáját gyakorta szellőz-
tessék, s ha a lelkiatya hosszabb időt tölt a betegnél, a szabad 
és tiszta levegőre többször kimenjen; a beteg szobájában sem-
mit se egyék, hazatérés után ruháját tüstént levesse, es a sza-
bad levegőre tegye ; száját, kezét, arcát ecetes vízzel vagy más 
értelmes orvosok által ajánlott szerrel mosogassa. Íme, Szilasy 
száz évvel ezelőtt küzdött azokért az egészségügyi rendszabá 
lyokért, amelyeket még ma is oly nehéz a néppel megértetni 
és gyakoroltatni. „A tisztaság — úgymond Szilasy — a leg-
jobb óvószer a nyavalyák ellen és még a szoros értelmű gyógy-
szerek is csak illő tisztaság mellett hasznosak. Bizonyára a köz-
nép kalibáiban nem hatalmaskodnának annyira a nyavalyák, ha 
a tisztaságra, névszerint a szellőztetésre nagyobb gond fordít-
tatnék."1) 

Szilasy könyvének II. része, jobban mondva a harmadik 
kötete nagyobb felében a pásztori szertartástannal foglalkozik, 
amely teljesen megfelel egyrészt az akkor már elfogadott litur-
gika anyagának és fölosztásának, másrészt alapja a jelentéke-
nyen megbővült mai tantárgynak. Mihályfi két hatalmas kötete 
mutatja a nagy fejlődést Szilasy szertartástanának megjelenése 
óta. Uj fejezettel ugyan nem igen gyarapodott a liturgika, hisz 
Szilasy még a görög katholikusok szertartáskönyveit is ismer-
teti, — de az egyes részek anyaga jelentékenyen kiszélesedett 
és mélyült is történeti, lélektani, egyházjogi és erkölcstani 
(kazuisztikus) elemek hozzáadásával. Szilasy sem abban látta 
feladatát, hogy a szertartás szabályait rendszerbe foglalja, sok 
helyütt bemutatja a szertartás érdekes történeti kifejlődését, 
értelmét, sőt védelmét is, amennyiben támadás érte volna egyi-
ket-másikat. Szilasy előadásában a szabatosság és aprólékos 
hűség természetszerűen hiányzik, hisz korának képét tükrözi 
vissza, amely nagyon is hidegen és értelmetlenül nézte a val-
lási ténykedéseket. A történelmi háttér meglehetős színtelen, 
elmosódott, sőt bizonytalan. A régiségtani tudományok nagy-

») III. 366. 1. 
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szerű fellendülése után mi már sokkal többet tudunk a mult 
idők szertartásos szokásaiból, mint száz évvel ezelőtt tudtak. 
Mindazonáltal Szilasy szakismeretei tiszteletreméltók és a fel-
hozott szerzők tanúskodnak az ő lelkiismeretes munkájáról. Ga-
vantus Bertalan szertartástani könyvéről1) azt mondja : „a ke-
zem között levő nagyrétü és kétkötetü kiadás" és biztosak lehe-
tünk róla, hogy alaposan áttanulmányozta ; szintúgy Baruffaldus, 
Catalanus, Cardinalis Bona, Robertus Sala, Joannes Mabillonius, 
Martene, valamint Zacharias liturgikus müveit. A magyar szer-
zők közül Tompa Lászlót becsüli legtöbbre, de ismeri Szent-
Ilonái József, Rácz András, Pongrácz József és Zimmermann 
Jakab hasonló irányú müveit. Az újabb idegen írók között Leo-
degar Mayer és Pouget-t értékeli legtöbbre, néha Pelliciát és 
Reichenberger Andrást is idézi. A sok szerző áttanulmányozása 
nem térítette le Szilasyt egyéni útjáról, a tudományos hírnév 
megrövidülésével is számolva a szertartásokat tőle telhetőleg 
mindenütt magyarázza, ahol annak értelme a kisérő imádság-
ból vagy a kapcsolt szertartásokból nem elég világos ; legfőbb 
törekvése, hogy a pap teljesen átélje és magáévá tegye a szer-
tartásokat, mert csak így tudja azokat áhítatosan és épületesen 
elvégezni. A második jó tulajdonsága Szilasynak a gyakorlati 
érzék. Az ember nem gondolná, hogy oly csekély, — igaz, vá-
roson — eltöltött lelkipásztori tevékenység után oly bőséges 
tapasztalatokkal rendelkezzék, amelyeket tanácsai, megfigyelései 
árulnak el. Pl. ezt mondja: „a lelkipásztornak azokra az ájta-
tosságokra nézve különös vigyázattal kell lenni, miket magától 
vagy a nép kívánatára akar behozni, mert különben az történ-
hetnék, hogy a nyilvános istentisztelet különböző nemei igen 
elsokasodnának és az elöljárótól rendelt isteni szolgálat külön-
féle toldalékokkal teszem, imádságok, énekekkel megterheltet-
nék, sőt hogy a kijelölt korláton túljáró istentiszteletet a nép 
unni kezdené."2) Ugyancsak lelkére köti a lelkipásztornak, hogy 
pontosan meghatározott órában végezze „szent tételeit" — ne-
hogy a nép várakozni kényszeríttetvén, unatkozzék ; más alka-
lommal meg bízván a pap késedelmeskedésében később men-
jen templomba. A lelkipásztor isteni szolgálat közben is kerülje 
az unalmas lassúságot, de a szélességgel párosult sietséget is.3) 

') Thesaurus sacrorum rituum. Venetiis 1769. 
2/ III. 32. 1. 
3) III. 59. I. 

Religio, 1930. 3 
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Ugyanily józan okossággal beszél Szilasy a templom képeiről 
is. „E képek — úgymond — legyenek jó ízléssel készültek, 
anélkül mindazonáltal, hogy tilos gyönyörűséget gerjesztenének. 
A Szűz anya képére vagy inkább szobrára vendéghaj ne tétes-
sék és különféle asszonyi köntösök ne adassanak, a szentek 
képei és szobrai körül viasz, ezüst és aranyból különféle emlé-
kek, annál kevésbé fából készített kezek vagy lábak azután 
kardok, békók, zászlók és más ilyesek a vett jótétemény emlé-
kezetéül ne aggasztassanak. Végre a fogadásból eredett képek, 
melyek rendszerint nem eléggé értelmes művészektől s azért jó 
izlés nélkül készíttetnek, nagyszámmal a templomba ne vites-
senek. Az értelmes és ügyes művészek által készített rajzolat 
igazi ékessége a templomok és kápolnáknak; midőn ellenkező-
leg ily művészek nem találkoznak, sokkal tanácsosabb az egész 
templomot vagy kápolnát tisztán kifejéríttetni és a fejérítést 
annak idejében megújittatni, mint a szent helyet idomtalan ala-
kokkal díszteleniteni."1) 

A népnek a templomi helyes viselkedését nemcsak a szent 
szertartások illő elvégzésével, de szelíd fegyelmezéssel, illető-
leg megelőzéssel is elérhetőnek gondolja. „Ha a templomhoz 
kapcsolt imahelyeken — oratoriumokban — az emberek inkább 
beszélgetnének, mint az isteni szolgálat részeire vigyáznának, 
akkor jobb azokat egészen bezárni, minthogy némelyek a hívek 
botránkozására magukat illetlenül viseljék."2) Ugyancsak vigyáz-
zon a lelkipásztor az énekesek (hangászok) számára rendelt kar 
— kórus — illendőségéről. A sekrestyéből is igazítson ki min-
denkit, aki csak kényelemből vagy fecsegés kedvéért szokott 
oda jönni. Gondja legyen, hogy „némely jámbor férfiak és nők 
a pajkosabb gyermekekre és ifjakra ügyeljenek, ezeket ha szük-
séges, intsék meg és fenyítsék, de oily módon, hogy az intés 
vagy fenyítés nagyobb zavart ne okozzon, mint az elkövetett 
csiny."3) Ugyancsak Szilasy józan gondolkozását tükrözi az a 
megjegyzése, hogy mindazok hibáznak, akik a szertartásokat 
mind természeti okokból származtatják, de ugyancsak hibáznak, 
akik minden szertartásnak lelki okát fürkészik. Szerző őszintén 
megvallja, némely szertartás eredete annyira homályos, hogy 
vakmerőség nélkül semmi bizonyosat felölük nem állíthatni, de 

1) III. 50., 51. l. 
2) III. 45, 1. 
3) III. 37. 1. 
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viszont az anyaszentegyháznak is az a szándéka, hogy „a lelki 
okokat és titkokat alap nélkül ne sokszorozzuk."1) 

Ha az anyaszentegyház szándékait megértő lélekkel ke-
reste Szilasy, azért szorgalmasan összeszedte a fejedelmi aka-
ratnak vallási dolgokban történt megnyilvánulásait is. Rauten-
strauchnak megköszöni, hogy az ő rendszerével a pásztori szer-
tartástan sokat nyert,2) majd leírja mindazon királyi rendelete-
ket, melyek a templomi vagyonkezelést, valamint a vasár- és 
ünnepnap megszentelését szabályozzák. Bajos is lett volna más-
ként cselekednie. Más részt a király tényleg segítségére és nem 
ártalmára akart lenni itt a keresztény gondolatnak s jóindu-
latának ezt a formáját nem lehetett visszautasítani. 

Szilasy III. könyvének a második és sokkal bővebb feje-
zete a különös pásztori szertartástan. Ennek első része a szent-
mise elmondásának módjáról, a litániáról, az imádságról általá-
ban és a zsolozsma imáról értekezik. Ezek a rendes istentiszte-
let cselekedetei ; a rendkívüliek sorában pedig az áldásokat, 
körmeneteket, búcsújárásokat és a temetést tárgyalja. A szent-
misével kapcsolatban ír az egyházi öltözetekről és templomi 
felszerelésekről, az áldások közé pedig beszorítja a víz, a gyertya 
és harang szentelés szertartásait, tehát érdemben mindazt elő-
adja, amit a nyilvános istentiszteletről tanítani szokás és pedig 
a legnagyobb tudományos felkészültséggel és komolysággal. 
Forrásai itt is bőségesek, Gavantus és Baruffaldus mellett ki-
váltképen Lohner Tóbiás jézustársasági atya két munkáját di-
cséri és használja,3) ismételten hivatkozik Pelliciára, Schenklre, 
különösen ha kissé keményebben hangzó megjegyzést kockáz-
tat meg4.) Ugyancsak állandóan szem előtt tartja az esztergomi 
hivatalos szertartáskönyvet és a szombathelyi püspöki utasítá-
sokat. 

Mint már másutt említettük, a mai kifejlett liturgikus iro-
dalom szétvált szorosan vett tudományos és népszerű vagyis 

1) III. 12. 1. 
2) III. 16. l . 
3) Instructio practica de ss. missae sacrificio. Augustae Vindeliciorum. 

1772. — Instructio practica de horis canonicis. Augustae Vindeliciorum et 
Oeniponti 1768. 

4) Schenklre hivatkozik midőn ezt írja: az imádságok és ájtatos in-
dulatok az Isten és Jézus Krisztusra vonatkozzanak és az ily imádságok 
többször mondassanak, mint azok, melyek a boldogságos Szüzet és más 
szenteket illetnek. II. 161. 1. Viszont II. 180 1. a Mária tiszteletről. 

4* 



36 DR. SALY LÁSZLÓ. 

magyarázó irányra, amazt az egyetemen és főiskolai tanításban, 
emezt a hitoktatás különféle fokozatán használják", Szilasy ide-
jében azonban a szertartások ismerete és magyarázata együvé 
tartozónak látszik s ha ma Szilasy nem is elégíti ki telje-
sen a tudományos kívánalmakat, abban az időben a leg-
jobb volt, a mit e téren megírtak. Különös, hogy ép a li-
turgia történet egész szépen és elfogadhatóan van megírva, — 
egyes, ma már feledésbe ment részletek érdekességükkel nagyon 
élénkítik az előadást. Pl. a mit a mozarab liturgiáról, a száraz 
misékről, ellenség ellen mondott miséről, vagy a német nyelvű 
miséről, a Máriazelli búcsújárás megtiltásáról beszél el. — Vi-
szont a liturgikus szabályok egymásutánja hézagos és elnagyolt. 
Szerző maga is érzi, hogy keveset adott, azért a zsolozsmázás 
magyarázása után ezt írja: „egyenesen ki kell mondanunk, hogy 
a szóbanforgó tárgy sokkal szövényesb, hogy sem ezen néhány 
észrevételt az egészre nézve elegendőnek itélhetnők. Tehát azok-
nak akik a breviárium helyes elmondása iránt szükséges isme-
retekkel nem bírnak, főkép azt ajánljuk : keressenek és kérjenek 
olly egyházi férfiakat, kik képesek lesznek őket a hibátlan és 
ájtatos solosmázásra megtanítani."1) Pedig mégis csak a lelki-
pásztorságtan tanára volna hivatott arra, hogy a papi zsolozsma 
szabályait pontosan és rendszeresen előadja. 

Ez a rész is tele van királyi rendeletekkel és pedig II. 
József rendeleteivel, hogy nem szabad felhő elé harangozni, a 
veszélyre csak egy haranggal szabad jelt adni, mert nem igaz 
az, „mintha a harangszónak valami titkos ereje volna az ártal-
mas felhők eloszlatására, mivel a tapasztalás elég példát mu-
tata, hogy épen harangozás alatt sok szerencsétlenség történék"2) 
— továbbá, hogy csak az anyaszentegyház által nyilvánosan 
elfogadott körmeneteket szabad tartani, hogy a körmeneteken 
Szűz Mária és a szentek szobrait nem szabad körülhordozni ; 
aztán a temetőre vonatkozó királyi rendelkezések egész sora. De mit 
is csináljon a szertartások tanára az egyetemen? Mindenki ter-
mészetesnek találta, elsősorban a magas püspöki kar, hogy az 
egyházi ügyekben királyi intézkedések történjenek ; az egyház 
és állam szoros együttműködésének akkori elvei szerint. Sok 
furcsa és az egyházra sérelmes rendelet között ilyféle is ta-
lálkozik : „a római szertartáskönyv leszen azon zsinórmérték és 

1) 178. 1. 
2) II. k. 192. 1. 
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szabály, melyhez mind az egyházi, mind a szerzetes papok 
magukat ezután tartandják. Tehát semmi más áldást, vagy kö-
zönséges feloldozást nem lesz szabad ezután használni, mint a 
melly a római szertartásos könyvben foglaltatik."1) Vájjon, ho-
gyan lehetne egy ily rendeletet kifogásolni. 

Szilasy átlag roppant óvatos egyéni véleménye nyilvání-
tásában, de néha azért előcsillan ez is. Az olvasó imádságot 
igen melegen ajánlja, valamint a keresztúti ájtatosságot is. Lát-
szik, hogy gyakorolni szokta. A vasár- és ünnepnapi kismise 
hallgatását nagyon kevesli s gyanakodva nézi. A vízszentelést 
hetenként ajánlja, nehogy, különösen nyáron, a szentelt víz meg-
romoljon és undort keltsen. A búcsújárások iránt, úgylátszik a 
szerzett rossz tapasztalatok miatt meglehetős ellenségesen vi-
selkedik. Ugyancsak nem tud mit kezdeni a szertartásos könyv 
ördögüzéseivel, „ezek — úgymond — már most nem használ-
hatók."2). A szentképek, szobrok tiszteleténél is nagy óvatos-
ságra int. Példának hozza fel Zichy Ferenc gróf győri püspö-
köt, aki nagyon alaposan megvizsgálta a pórdömölki Mária 
szobrot és a vele kapcsolatos csodálatos eseményeket, mielőtt 
tiszteletére 1745. november 7-én engedélyt adott volna. A jó 
imádság kellékeit szépen fejtegeti, bármely jámbor írónak be-
csületére válnának megjegyzései. Hogy ő milyen imádságokat 
szeret, arra nézve az ajánlott két imakönyv ád útbaigazítást: 
az egyik Pázmány Péter imakönyve, a másik pedig a „Könyör-
gések és énekek, mellyek a szokásos ájtatosságokra a pécsi 
püspöki megyében rendeltettek és Pécsett adattak ki Knezevich 
István betűivel 1832-ben." Szelíd, megértő lelkületére jellemző ez a 
rövid megjegyzése is az öngyilkosok eltemetésére vonatkozóan : 
„jobbára esztelenek azok, kik magukat megölik."3) A népnevelő is 
kikívánkozik belőle, midőn hosszasan magyarázza a tetszhalál ese-
teit, az életrehozó kísérleteket, valamint a beállott halál tüneteit. 

Ha Szilasy különleges szertartástanának a szent miséről és 
a papi zsolozsmáról írt fejezetei mai szemüvegen nézve hiá-
nyosaknak látszanak, méginkább szegényes a szentségekről 
szóló rész, amely az újabb lelkipásztorságtani kézikönyvekben 
vaskos kötetté duzzadt, a történelmi, erkölcstani s egyházjogi 
anyagnak a szertartástanhoz kapcsolása által. A szentségek dog-
matikáját kivéve s még talán a házasságjogot, a szentségekről 

!) II. József 1784. május 5. rendelete. Szilasy II. k. 184. 1. 
2) II. 188. 1. 
3) II. 208. 1. 
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szóló összes tudnivalók a szertartástanba vándoroltak át s így 
természetszerűleg megnövelték annak tartalmát. De Szilasy böl-
csesége itt is tiszteletreméltó. Semmi lényegest ki nem felejt, 
sőt a szertartásokat történeti kifejlődésükben mutatja be, a leg-
népiesebb magyarázatokkal kiséri és folyton védi az esetleges 
támadásokkal szemben. Müvének ez az utolsó része a gondos 
forráshasználat és anyagkiválasztás szempontjából talán a leg-
lelkiismeretesebb munkásságot árulja el. 

Forrásai a dolog természete szerint szertartástaniak, jogi, 
hittani és erkölcsi könyvek. A lelkipásztorság, illetve szertar-
tástan köréből a már ismert Baruffaldus, Pouget, Schenkl, ezút-
tal is sürün forgatott szerzői, de a sort megbővíti XIV. Bene-
dek, Bellarmin, borromei szt. Károly tekintélyes neveivel, több-
ször idézi a tridenti szent zsinatot, a római és az esztergomi 
szertartáskönyvet. Egy helyen nem ugyan idézet alakjában, de 
gondolategyezésben Opstraet szelleme is megjelenik, természe-
tesen ott, ahol a gyóntató székben való enyhe bánásmódot hi-
báztatja, sőt Muszka Mihály De sacramentis novae legis Vindo-
bonae 1759 müvére és Horváth Mihály Theologia Pastoralis, 
Posonii 1790 müvére is hivatkozik, hogy a saját véleményét 
az ő ajkukkal mondassa ki. A jogi könyveket leginkább a há-
zasság tárgyalásánál forgatja és pedig Kelemen Imre magánjo-
gát1) és Gózony György egyházjogát.2) A hittan tudósok közül 
Guzmics Izidort3) és Fejér Györgyöt,4) mig az erkölcstan mű-
velői közül Tobenz Dánielt5) és egy meg nem nevezett, való-
színűleg jezsuitának munkáját forgatta.6) Ugyancsak forrásmü-
ként használja Ugróczi Istvánnak gyóntató kézikönyvét,7) G. Köh-
ler hasonló tárgyú munkáját8) és természetesen a legnagyobb 
tisztelettel közli le a keresztelésről, házasságról, anyakönyve-
zésről szóló igen bőséges királyi rendeleteket és felsőbb paran-
csokat, kezdve az újszülött beojtásától az egész emberi életen át. 

Az itt felsorolt források is láttatják a türelmes és lelkiis-

!) lnstit. Juris Hung. Privati. Budae, 1818. 
2) Egyházi törvénykezés Magyarországon. Pest, 1841. 
3) Theologia Dogmatica I. II. Jaurini 1829. 
4) Instutiones Dogmaticae Pestini 1815. 
5) Instutiones Theol. Morális, Vindobonae 1817. 
6) Tractatus Theologiae Morális Tyrnaviae 1780. 
7) Enchiridion Confessarii Sopron, 1708. 
8) Praktische Anleitung für Seelsorger im Beichtstuhle. Frankfurt 

a/M. 1812. 
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meretes munkát, melyet Szilasy a szentségekről szóló részben vég-
zett, de megfontolt értelmét nem kevésbé dicséri az anyagkivá-
lasztás. Érdemeit csak úgy látjuk igazán, ha kortársainak szét-
folyó, szinte fecsegő vagy pártszempontoktól irányított egyol-
dalú, rendesen II. József szellemét sugárzó müveit Szilasy szi-
gorúan egyházias felfogásával és rendszeres, céltudatos előadá-
sával összehasonlítjuk. Szilasy is követett el egynémely hibát ; 
védett, vagy tanított oly álláspontot, melyet ma már mindenki 
elhagyott, de gondolkozásában az egykorú írók között még min-
dig ő áll hozzánk legközelebb az igazságra való becsületes, 
őszinte törekvésével. 

Hangsúlyozza például, hogy a szentségek kiszolgálásáért 
semminemű díjat követelni nem szabad. Vagy „bár vigyázni kell 
kereszteléskor — úgymond — arra, nehogy a szertelenül hideg 
víz az igen gyönge kisdednek megártson, még sem helyes télen 
a plébánián keresztelni, mert ez nem közszokás és nem is tetszik 
mindenkinek."1) Szilasy általában a szigorúbb vélemény felé 
hajlik, de soha az egyház tételes rendelkezésével nem száll 
szembe, hanem igyekszik azt megérteni és megmagyázni. Minden 
habozás nélkül elfogadja, hogy a bérmálás szentségét azoknak 
ki lehet szolgálni, akik eszökkel élnek, következőleg kik a he-
tedik életév körül vágynák.2) De ép e miatt lehetetlennek tartja, 
hogy az ily gyermekek már előbb gyónjanak és áldozzanak, 
mert ahhoz több önmunkásság, nagyobb érettség szükséges. „A 
latin egyházban csak olly kisdedek bocsáttassanak az oltári szent-
séghez, kik a jót a rossztól, az áldozati szent kenyeret 
a közönséges kenyértől megtudják különböztetni."3) Majd borro-
mei szent Károlyra hivatkozva kivánja, hogy a kisdedek „előbb 
ne eresztessenek a szent áldozáshoz, mint kétszer vagy három-
szor meggyóntak volna, mert a kisdedek első gyónása rendsze-
rint vagy az anyag hiánya, vagy a tudatlanság és félelem vagy 
a szemérem miatt hibás és az áldozatra éppen nem elégséges." 
A halálra Ítéltek áldoztatására vonatkozólag az enyhébb felfo-
gást vallja, hogy még a kivégzés napján is lehet nekik az 01-
táriszentséget nyújtani, de a betegek áldoztatására nézve ő is 
kora gondolkozásának hatása alatt áll s így szigorú. A nem élet-
veszélyes betegeknek szerinte, mint a többi híveknek, még csak 

1) II. 227. 1. II. 240. 1. 
2) II. 250. 1. 
3) II. 262. 1. 
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orvosságképpen sem szabad előbb semmit magukhoz venni.1» 
Ugyanígy szigorú a gyakori szent áldozás tekintetében is. Akár-
mily ájtatos lélek legyen is valaki, „hogy egy hétben egyszer-
nél többször áldozzék, általában nem tanácsolható, a kétszeri 
áldozást csak renden kívül, kivételképpen, p. o. valamely ünnep 
miatt engedhetni meg; kétszernél többször áldozni pedig egy hétben 
a keresztény hivek a mostani szokás szerint, legalább nálunk, nem 
szoktak."2) Mily óvatosan fejezik magát, mintha érezné,hogy az 
ellenkező fölfogás és gyakorlat is jogosult lehet! De csak visz-
szaesik korának hűvös légkörébe, midőn rosszalja az Oltári-
szentség sürü kitételét és attól fél, hogy az Oltáriszentség a 
gyakori kitétel miatt a hivek szeme előtt tekintélyében vészit. 
Különösen kikel és itt megint igaza van, a záporra, jégesőre, 
villámlásra adatni szokott szentségi áldás ellen, mert ily alka-
lommal a szentséget esetleg tiszteletlenséggel, gúnnyal illetik 
vagy babonás, tehát helytelen módon tisztelik. 

A bűnbocsánat szentségét is ép ily szigorúan kezeli. 0 
ugyan különbséget tesz a föloldozás megtagadása és elhalasz-
tása között, de mind a kettőt igen sűrűn alkalmazza, a mai 
enyhe fölfogással szemben. Hivatkozik a trienti szent gyüleke-
zetre, hogy a papnak kötelessége „a bűnök minémüsége és a 
gyónók tehetségéhez képest üdvös és alkalmas elégtételt szabni, 
nehogy talán a vétkeket elnézvén, a penitenciatartókkal enge-
dékenyebben bánván és így a legnagyobb bűntettekért valamely 
csekély elégtételt rendelvén, mások vétkeiben részesüljön. Tartsa 
szeme előtt, hogy azon elégtétel, mellyet fölad, ne csak az új 
életre óvásul és a nyavalyára gyógyszerül, hanem az elkövetett 
bűnökre nézve is büntetésül szolgáljon."3) Egyenesen kimondja, 
hogy pl. a papi zsolozsma többszöri elhanyagolásáért nem lehet 
elégtételül egy bűnbánati zsoltárt feladni. És itt hivatkozik 
Opstraet és a janzenisták hires idézetére, Ezechiel próféta sza-
vaira: „Jaj azoknak kik vánkoskákat varrnak minden kéz kö-
nyöke alá, és vánkosokat csinálnak minden korbeliek feje alá."4) 
Ezekre illik Bellarmin mondása: „nem követtetnének ma olly 
könnyen el a vétkek, ha oly könnyen föl nem oldoztatnának."5) 

!) II. 264. 1. 
2) Ii. 268. 1. 
3) II. 289. 1. 
4) Ezech. 13, 18. 
5) Bellarminus, Sermo 7. de adventu. Nec enim esset hodie tanta 

facilitas peccandi si non esset tanta facilitas absolvendi. 
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Már a haldokló feloldozásánál az enyhébb véleményt fogadja 
el és szerinte még azt a bűnöst is fel kell oldozni, akiről nem 
tudni biztosan, adott-e valami jelet a megbánásra, magábaszál-
lásra. Egy esetben maga sem tud dönteni, t. i. mikor nincs 
anyag a feloldozásra, s azért felhozza mind a két véleményt. 
Az egyik szerint fel kell szólítani a gyónót, hogy előbbi életé-
ből mondjon valamit s azt bánja meg, s így fel lehet oldozni ; 
a másik vélemény, Kriegler Jánosé2), hogy csekély elégtétel 
adása után feloldozás nélkül kell őket áldozáshoz bocsátani és 
kérdésekkel nem zaklatni. Szilasy majd az egyiket, majd a má-
sikat tartja célirányosnak a körülményekhez képest. 

Vannak azonban, a mi mostani álláspontunk szerint egye-
nesen téves és helyt nem álló gondolatai is. De nem hittani 
tévedésekről van szó, legalább is nem olyanokról, amelyek Szi-
lasyra nézve megbélyegzők volnának. Ezeket az ő korában így 
mondták s ő csak nem tudott kibontakozni teljesen korának fo-
nák gondolatköréből. A mai fölfogás szerint határozottan téves 
az az állítás, hogy a házasságot a pap köti meg a házasfelek 
között a stólával átkötés jelképes cselekményével és e szavak-
kal : jungo vos in matrimonium. Ma már teljesen világos előt-
tünk, a mit Szilasy egyébként szintén állít, hogy a házasság két 
fél szerződéses megegyezése s ezt a megegyezést emeli az 
anyaszentegyház a szentség méltóságára; tehát a szentség ki-
szolgáltatói a felek és nem a pap. A másik már lényegtelenebb 
tévedése Szilasynak és egész korának az a felfogása, hogy amint 
a római pápának rendszerinti vagyis hivatalához kapcsolt ha-
talma van az egész egyházra, s valamint a püspöknek rendsze-
rinti hatalma — iurisdictio ordinaria — van egyházmegyéjére, 
ugyanoly hatalma van a plébánosnak plébániája területén hí-
veire nézve. Ez teljességgel nem igaz, a tanító és kormányzó 
hatalom birtokosai kizárólag a püspökök ; de akkor ez az elmé-
let a fejedelmek jogászai előtt tetszetős és közkeletű volt. A 
harmadik tévedés jóformán csak szertartásjogi, hogy a feloldo-
zást hármas keresztjellel adjuk meg. Ugyancsak megszűnt már 
az áldoztatás után a födeles kehellyel való áldásadás. A szín-
lelt feloldozás is a lomtárba került már. Sokkal egyszerűbb, iga-
zibb és természetesebb a gyónót minden külső jel, imádság, kereszt-
vetés nélkül elbocsájtani, mint hazug módon a feloldozást színlelni. 

i) Litteraturzeitung für Kath. Religionslehre 1822. XI. fiiz. 287. 1. Szi-
lasy II. köt. 340. 1. 
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Más, nekünk már szokatlan gondolatok is fordulnak elő 
Szilasy könyvében, melyek az idők változását jelzik. Például az 
a felszólítás, hogy ahányszor férfiak járulnak a szentségekhez, 
fegyvereiket tegyék le, ez ma már csak a díszmagyaros esküvő-
kön fordulhat elő. Az a figyelmeztetés is furcsa, hogy a kereszt-
szülők lehetőleg katholikusok legyenek.1) Hogy a pap, mikor 
gyóntat, ábrázatát tiszta kendővel vagy stólával díszesen ta-
karja be.:i) Az is szokatlanul hangzik nekünk, hogy a szerzete-
seknek kizárás — excommunicatio — büntetése alatt tilos volt 
bárkinek a szerzetházon kívül az utolsó kenet szentségét feladni3) 
s legfőképpen szokatlan az a sok királyi rendelet, melyet szer-
zőnk hűségesen, mintegy az egyházi előírásokkal teljesen egyenlő 
tekintélyű törvényeket ad elő. Köztük pl. azt is olvassuk, hogy 
az 1762. február 18. királyi rendelet két esztendei börtönbünte-
tést szab azon zsidókra, kik megkereszteltetés után ismét a 
zsidó vallásra térnek vissza. 

De ha ezt a néhány furcsaságot leszámítjuk, Szilasy lelki-
pásztorságtana tartalmilag még mindig érdemes és tanulságos 
munka. És ha felülmúlták is az ujabbkori tankönyvek és szak-
irodalmi termékek, azért múlhatták fölül, mert Szilasy és a hozzá 
hasonló értékes egyéniségek alapvető munkája után már köny-
nyebb volt a következőknek építeniök. 

A forrástanulmányok és az anyagmegválasztás tisztessé-
ges munkáján felül talán még nagyobb dicséret illeti Szilasy 
rendszerét, müve szerkezetének átlátszó kristályos tisztaságát. 
Az anyagkiválasztással kapcsolatban már elmondottuk Szilasy 
könyvének szerkezeti hibáit ; de általános felosztása nagyjában 
ma is irányadó, csak a részletekben vannak csekély eltolódások. 
Épen ez mutatja Szilasy értelmét, hogy az ő építette öreg kúria 
még mindig lakható a mai kényes és sokoldalú kívánságok mel-
lett is. Rosszul esnék nekünk, ha egynémely kifogás fölemlítése 
azt a látszatot keltené, mintha az épület egészében rozoga volna, 
de sokkal könnyebb volt a pár hibát elmondani, mint a mű tel-
jes értékét bemutatni. 

Aki Szilasy lelkipásztorságtanának tartalmi és szerkezeti 
jóságát akarja megismerni, annak az egész három kötetes mü-
vet alaposan át kell tanulmányoznia, mert hisz a megemlített 

1) II. 219. 243. 
2) II. 344. 
3) II. 349. 
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tökéletlenségek alig néhány oldalra terjednek, a kiváló sajátságok 
pedig majd 1000 oldalon ragyognak elő. Lényegileg ma sincs előbbre 
a lelkipásztorság tudománya, mint az ö kézikönyve ; s ha kor-
társaival hozzuk viszonylatba, messze kimagaslik közülök anya-
gának bölcs megválasztása és szerkezetének tökéletessége által. 
Egyszerű s emelkedett nyelvezetével, egyszerű és következetes, 
egymásba folyó gondolkodásmódjával, szigorú tárgyszerűségé-
vel páratlan szép munkát alkotott. Egy-egy fejezete külön kis 
remekmű, de az eleje és a vége mindig szorosan kapcsolódik 
az előzőkhöz és az utána következőkhöz. Nem unja a folytonos 
magyarázgatást. hogy ezt a fejezetet azért tette oda, ahová 
tette, ezt a szempontot azért tartja fontosnak. Ismétli nem egy-
szer, hogy éppen azon rendet követi, amelyet eddig is mindig 
megtartott. Pl. az utolsó kenetnél így ír : „a jelen kötet 57. §-ában 
megalapított rendet tartjuk itt is szem előtt. Tehát először is 
szólni fogunk a szóbanforgó szentségek anyaga és alakjáról, 
azután ugyanazok alanyáról ; továbbá arról, ki e szentségeket 
kiszolgálhatja, végre a módról, melly szerint ezen szentségeket 
helyesen kiszolgálhatni."1) És a kitűzött sorrendtől egy hajszál-
nyira el nem tér. Tudatosan, tervszerűen építi mindegyik mon-
datát és a felesleges szót még nyomdafesték előtt mind kiirtja. 
Fegyelmezett értelmét az elkalandozásra semmi sem csábíthatja. 
Ha mégis valami különös mondani valója van, inkább jegyzetbe 
teszi, de a szöveg folyamatosságát meg nem szakítja. Oly kel-
lemes és nyugodt úton jár az ember az ő határozott kézveze-
tése mellett. Ezáltal a kemény logikus gondolatmenet által éri 
el, hogy a legegyszerűbb és legaprólékosabb utasítások is súlyt 
nyernek, fontosaknak látszanak a szerző komoly egyéniségén 
keresztül. 

De amiért legkülönösebben foglalkozunk Szilasyval, az a 
már említett körülmény, hogy ő volt az első magyar nyelvű 
hittudományi tankönyv irója. Úttörő voltát már méltattuk, most 
lássuk Szilasy magyar nyelvezetét közelebbről. Tudnunk kell, 
hogy nemcsak Mária Terézia testőrei, de Verseghy, Ányos, Ré-
vai és Alexovics, Virág Benedek katholikus papok is kiváló 
mesterei voltak a magyar nyelvnek. Nyelvújítók, nyelvszépítők. 
De hogy a hittudományi szakirodalom ősi hagyományaival 
szembe szállva, az általánosan elfogadott latin mükifejezések 
helyett máról-holnapra a legsikerültebb magyar szavakat meg-

!) III. köt. 347. 1 
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szólaltatta, az Szilasy örök érdeme marad. Szinte kéjes kedv-
teléssel tüz tolla hegyére egy-egy latin szót, zárójelbe teszi s 
mosolyogva írja melléje az üde, szép magyar szót vagy kifeje-
zést. Vállalkozása nehézségét ő is érezte. Azért hirdetett pá-
lyázatot magyar műszavakra, valószínűleg sokat rágta a tollát 
előzetesen ő is, de amit leírt, az könnyed, szép, dunántúli tőről 
metszett magyarság. Syllogismus magyarul teljes okoskodás, 
enthymema csonka, dilemma kétélű, sorites halmozott, analógia 
hasonló, inductio gyűjtő okoskodás. (II. 125.1.) Argumentum győző 
ok, (I. 5.1.) comparatio hasonlítás, similitudo hasonkép, parabola 
példázat (I. 88.1.), trópus szófordulat, allegória beszédmásítás (1.153. 
1.), rationalis észgyőző (I. 205. 1.) Motivum aestheticum izlési in-
dító ok (I. 286. 1.) Synthesis, analysis kötő és bontó módszer 
(I. 317. 1.) Gestus tagjártatás (I. 325. 1.) Requisitum kellék (II. 
172. 1.) Excessus túlzás, defectus fogyatkozás (II. 240. 1.) Cir-
cumstantia körülállás (I. 40. 1.) Positiv téteményes (I. 313. 1.) 
Subsidium segédszer (I. 206. 1.) Scrupulosus szorongatott lelkü-
letű (II. 279. 1.) Vicarius apostolicus apostoli helyettes (III. 49. 1.) 
ceremoniarius szertartó, acolytus gyertyahordozó, thurifer töm-
jénező (III. 122. 1.), mappa oltárkendő, corporale testtartó, puri-
ficatorium kehelytörlő, velum terítő, ciborium födeles kehely, 
bursa tok, ampulla korsócska, thuribulum füstölő, navicula töm-
jéntartó, monstrancia szentségmutató (III. 130, 150. 1.) amictus 
nyakkendő, alba fejér ing, manipulus karkendő, casula mise-
ruha, casula plicata feltűrt miseruha, stóla nyakfüggő, pluviale 
karpalást, caputium csuklya, biretum papsüveg, pedum püspöki 
pálca, gremiale díszkendő, mantellettum köpeny, cappa kámzsa 
(III. 150, 157. 1.) Seminarium papi nevelőház (I. 116. 1.) Ablutio 
öbledék (III. 134. 1.) bursa tok, (III. 149. 1.) Officium simplex, 
duplex, semiduplex egyes, kettes, másfeles zsolozsma (III. 179. 
1.) Benedictio ínvocatoria könyörgő áldás, benedictio constitutiva 
rendelő áldás (III. 180. 1.) Schismatikus hittől szakadt, apostata 
elpártolt, excommunicatus egyháztól kizárt, interdictus kitiltott 
(III. 207. 1.) Censura egyházi fenyíték, irregularitas szabályelle-
niség (III. 220. 1.) Invalide érvénytelenül, illicite tilalom ellen. 
Intentio actualis egyenes szándék, virtuális átható szándék (III. 
221. 1.) 

Vége-hossza nem volna a már teljesen meghonosodott, 
vagy kár, hogy meg nem honosodott szebbnél-szebb hittudo-
mányi műszavaknak. A sok újítás között azonban egynéhány 
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kevésbbé sikerült szó is van. Pl. ennek a szónak „helény" ér-
telmét még a szöveg gondos tanulmányozása után sem lehet 
kivenni, annyira nem használatos.1) Vagy ez a szó „birandás" 
szükségképen eltűnt a nyelvhasználatból.2) A „tökély" szó is 
kiment már a divatból. Harcsík helyett harcteret mondunk, gőz-
kör helyett légkört, rakhely helyett rakodó helyet, szavalás he-
lyett szónoklást, bár az előbbi jobb szó volt ; indok helyett ma 
már jobb az indító ok, védszer helyett védőszer, gyógyász he-
lyett orvos. Életnem helyett életpálya, hiedékeny ma hiszékeny, 
óvás óvatosság, tanítmány tanítás, tudvágy ma tudásvágy. A 
„gépely" szó is eltűnt a közhasználatból, talán nem is volt 
benne soha, de a szentségház fölött azt a polcot jelentette volna 
(talán forgatható polcot) amelyre a szentséget nyilvános imá-
dásra kiteszik. 

Ezek helyett a kevésbé sikerült nyelvújító kísérletek he-
lyett annál több ősi magyar szót találunk. Pl. Szilasy körülmény 
helyett mindig körülállást használ, a hajkoronát pilisnek, a böjt 
egyik nemét magatartoztatásnak nevezi. A gyóntató széket zsá-
molyos széknek, a facsengetyüt kerepőnek, elődeink helyett a 
régiesebb eldődeinket használja, ugyanígy teher helyett a tereh 
szót, jelige helyett vezérmondatot, szép helyett delit, nyáron át 
nála nyaratszak, fölösleges nála fölös, képzelő erő nála költő 
erő, sollicitatio rosszra sürgetés, virágvasárnap virágzó, vagy 
barkás ágak vasárnapja, a nagyszombati tűzgyújtás nála tüzütés, 
magaviselet önalkalmazás, az évenkénti lelkigyakorlat önmeg-
gondolás, a ragályos betegség ragadó nyavalya. A tiltó házas-
sági akadályokat ilyen versbe szedi : 

"Szentes idő, tilalom, jegyváltás hü fogadással" 
Házasulást gátló, de ha megvan, fönmarad épen. 
A bontó-akadályok: 
Tévesztés, föltét, fogadás, vérség bün erőszak, 
Tisztesség papirend, kötelék, vallási különbség 
Nösztehetetlenség, sógorság, lopvamenyekzés, 
Rablott nőd ha szabad, helyben nem monda igen szót, 
Házasságodat elbontják, vagy tiltanak attól.3) 

!) I. 285. Czuczor — Fogarasy magyar nyelv-szótárában a helény 
szóról ez van : Kemenesalji tájszó, annyit tesz mint kény és kedv szerint 
való, finom, kényelmes, mint az angol comfort, comfortable szó. 

2) I. 53. 1. 
3) III. 361. 1. 
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Szilasy mondatszerkezete is magyaros. A szórend és álta-
lában a magyar gondolkodás ellen soha nem vét, de egynémely 
latinos szerkezettől nem tudott teljesen megszabadulni. Nagyon 
gyakori a szenvedő alak pl. az utolsó ítéletről így ír: „ezen 
nagy és rendkívül rettenetes napon minden ember sorsa örökre 
elhatároztatik és a megváltás nagy munkája örökre bevégez-
tetik."1) Vagy „a világosság azt foglalja magában, hogy az igaz-
ság tulajdon, nem pedig képes és keleti szólásmóddal adassék 
elő."2) Vagy „egyebek is mik a jó renddel ellenkeznek úgy mint 
a hiú beszélgetések, az ide-oda röpdeső vagy futkosó állatok a 
templomból jó módjával távolíttassanak el."3) Ugyancsak gya-
kori az andó, endő használata: „urfelmutatás után a nagyobb 
ostya letétetik, a kisebb ostyákat magában foglaló kehely pedig 
a miséhez tartozó kehely mögé helyeztetik, itt maradandó mind-
addig, mig a pap nem áldozik."4) A főnévi igenév alkalmazásá-
ban már nem lehet latinosságról vádolni, de azért ma már szo-
katlan az ő, ilyenféle mondatfűzése: „találkoznak olly emberek, 
kik az élemedett korral kapcsolt bajok miatt panaszkodnak. Azt 
mondhatni nekik, hogy nagyon hibáznának, ha talán békétlen-
ség és hiú panaszok által másoknak alkalmatlanságot szerezné-
nek, inthetni őket, hogy tartsák szemök előtt aranyszájú szent 
János eme szavait stb."5) 

Az itt előadott nyelvi gyarlóságok nem Szilasy egyéni hi-
bái, inkább csak azt mutatják, mily nehéz lehetett neki a latin 
és német világ teljes fejlettségű gondolkodáskörében a magyar 
nyelv zsenge csemetéjét oly terebélyes fává megnövesztenie, 
aminőnek összes írásaiból ismerjük. Hogy mennyire tudatában 
volt a magyar nyelv kifejlesztése föladatának, több bizonyságát 
találjuk lelkipásztorságtanában is. 1840-ben június 8-án kiadott 
müve élőbeszédjét így kezdi: „több mint 20 év óta hivatalos 
dolgaim egyike a lelkipásztorságtannal foglalkozni. Mindaz, a mit 
hivatalom első 10, 15 évében az említett tudomány körül mi-
veltem, egyedül arra volt számítva, hogy hallgatóimnak minél 
többet használjak. Csak később kezdettem afelől is gondolkodni, 
talán jó volna azt, mit hallgatóim számára gyűjtögettem, a kö-
zönség elébe ereszteni. Itt azonban, hogy őszintén szóljak, nem 

1) I. 198. 1. 
2) I. 510. 1. 
3) III. 44. 1. 
4) III. 258. 1. 
s) II. 286. 1. 
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kevés aggodalmat szerze a nyelv. Valóban igen nyomós okok 
ajánlák, hogy egészen elkészített és három kötetre osztott mun-
kámat inkább latin, mint hazai nyelven adjam ki. Kész latin 
munkám elé már 1836 nov. 25-én az u. n. praefatiot is elkészí-
tém. Elvégre mindazonáltal magasabb szempontból indulva ki, 
abban állapodtam meg, hogy anyai nyelvemen fogom mind azt 
előterjeszteni, mit a lelkipásztorságtanra nézve olvastam, gyűj-
töttem és jónak találtam. Okát kell adnom miért, elállván előbbi 
szándékomtól, a honi nyelvet használnám a latin helyett? Elő-
menetelét és virágzását óhajtván nemzeti nyelvünknek, ezenfe-
lül remélvén, sőt bizonyosnak tartván, hogy a theologiai tudo-
mányok között a lelkipásztorságtan legelőször és pedig nem-
sokára magyarul fog iskoláinkban előterjesztetni : azt gondolám, 
körömhöz képest illőbben s hasznosabban nem foglalkozhatom, 
mintha azon tudományt megmagyarosítom, melly más nemze-
teknél már hosszabb idő óta nemzeti nyelven adatik elő, s 
mellynek nagyobb részét a lelkipásztorok pásztori hivataluk köz-
ben egyedül nemzeti nyelven fordíthatják haszonra." 

A latin nyelvnek, mint a szertartás hivatalos nyelvének 
fentartását azonban Szilasy szükségesnek tartja s ezen állás-
pontját bőségesen meg is okolja. Ugyancsak külön védelmébe 
veszi a szent mise latin nyelvét . . . s idézi a trienti zsinatot, 
amely átokkal sújtja azt, aki azt állítaná, hogy a misét egyedül 
közönséges (népi) nyelven kell szolgálni.1) 

Szilasy stílusának bővebb megismerésére legyen szabad 
végezetre egynéhány ízelítőt adnunk. „A köztapasztalás szerint 
csak azt tesszük örömest, mit elménk helyesen felfog, s mi hoz-
zánk alkalmaztatva belsőleg megindít, vagyis bennünk érzelmet 
gerjeszt; azért igen természetes az a következtetés, hogy a 
ki — úgymond — hallgatói akaratát valamire bírni akarja, an-
nak kötelességében áll ama dolognak, melynek követésére kí-
vánja a hallgatót indítani, fogalmát, győző okait és befolyását 
az emberre legélénkebben szem elébe tegye."2) Egész erdélyi 
nyelvjárás szerint összerakott mondatok. „Vannak — mondja 
másutt — kik érzékeny seb gyanánt csak gyöngén akarnak érin-
tetni, mások meg sokszor a fanyar pirongatást is megvetik."3) 
Pázmány-szerü keménység árad ily mondataiból: „A szent mise 

•) III. 9o. 1. — Sess. 22. de sacrificio míssae can. 1. — 111. 158. 1. 
2) I. 276. 1. 
3) I. 274. 1. 
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áldozatban minden erő és hatóság Krisztustól ered."1) Vagy 
„a zsibárúsokat a templom ajtajából el kell parancsolni." 
Az orgonáról is egész határozott utasítása van: „tapasztalásból 
bizonyos lévén, miként némely orgonások orgánálás közben sze-
retnek néha illetlen u. n. futásokat tenni, s így a legszentebb 
dolgok közé némi lágyságot és asszonyiast vegyíteni : a lelki-
pásztornak gondosan kell vigyázni, hogy az orgona szótól min-
den helytelen és hibás fogás távoztassék. A hangszeres egyházi 
zenéből az elmezavaró és ájtatosság akadályozó dob és trom-
bitaszó pedig egészen kimaradjon."2) A temetőről: „ha talán új 
temetőt kellene kimetszeni, a temetőt azért kell bekerítve tar-
tani, mert különben a kisebb-nagyobb állatok dísztelenül meg-
rongálják és elcsúfítják."3) 

Néha elég erősen rászól a lelkipásztorokra: „gondosan 
óvakodni kell az egyházi szónoknak, nehogy a beszédet mint-
egy esetikép és úgyszólván vaktában tartsa."4) „Bő és messze 
terjedő tárgyat a fiatal szónokok szoktak választani, attól tart-
ván nehogy idő előtt be kelljen fejezniök beszédöket, terméket-
len tárgyakról pedig az öregek néha csak azért is szeretnek 
beszélni, hogy a dolgokban jártasságukat és gyakorlottságukat 
bebizonyítsák."5) „Mennyire hibáznak, kik azt gondolják, hogy a 
nép számára jó minden tővel heggyel összehányt szóhalom'"6) 
A szónoki előadásra nagyon kell vigyázni: „midőn a lelkipász-
tor tanít, szava világos és mérsékelt legyen ; midőn valamit ja-
vasol, komolyan beszéljen, midőn valakit dicsér, előadása köny-
nyen folyjon, midőn a vétkeket üldözi, szava erős és megindult 
legyen. Ha örvendetes tárgyról szól, kiejtése legyen gyöngéd 
és nyájas, ha szomorúságot gerjesztő a tárgy, legyen a szó lágy 
és panaszló. A helyes szavalás most előterjesztett tulajdonival 
némely hibák ellenkezésben vágynák. Igy a tiszta és 
különböztetett kimondással egyenesen ellenkezik a rekedező, 
lármázó, akadozó, selypítő, és szuszogó beszelés. A kiabálás, 
midőn a beszélő szerfölött erőlteti szavát, a lomhaság, midőn 
hidegen, aluszékonyan, bágyadt hangon élet és lélek nélkül ada-
tik valami elő ; a hirtelenkedés, midőn nagy sietséggel és meg 

0 III. 129. l. 
2) III. 38. 1. és III. 167. 1. 
3) III. 209. 1. 
4) II. 138. 1. 

'-) II. 95. 1. 
o) III. 450. 1. 
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nem szűnő sebességgel, mint a zuhatag rohan a beszéd, elany-
nyira, hogy sem a beszélőnek nincs ideje a lélekzésre, sem a 
hallgatónak a gondolkozásra; a lassúság, mely hibába azok es-
nek, kik majd minden második szó után megállapodnak, a be-
tűket és szótagokat mintegy számlálják és úgyszólván cseppen-
ként beszélnek."1) így a nyelvnek mestere ír. „Dorgálást érde-
melnek azok a lelkipásztorok, mondja tovább, — kik vagy min-
den jövevény szónokot föleresztenek a szószékre, vagy oly if-
jakat is prédikálni engednek, akik még csak most kezdték a 
theologiát tanulni."2) A káplán teendőiről igy nyilatkozik: — 
„vétessenek fel segédek — káplánok, — de ne azért, hogy a 
pásztorok kényelmesen tölthessék napjaikat, hanem inkább azért, 
hogy a hívek lelki java előmozdíttassék. A pásztori oktatás terhét 
ne a káplán viselje, hanem a plébános.3) Viszont gyönyörű sza-
vakkal magasztalja a pásztori hivatást : „óh mily ébresztő gon-
dolat ez; én avégett vagyok embertársaim közöl kiválasztva, 
hogy az üdvösséget szivemen hordozván, érettük mindent föl-
áldozzak."4) „A pásztori hivatal haszna : a lélek nyugalmát meg-
szerezni, a fájdalmakat enyhíteni, a haláltóli félelmet legyőzni, 
a jelenélet örömeit mérsékelni, a jövendő reményeit fölébresz-
teni s így az ember igazi boldogságát megalapítani."5) De sze-
rényen, kedvesen jegyzi meg: mi csak ültessünk és öntözges-
sünk, növekedést majd a mennyei Atya ad."6) Szilasy lelkipász-
torságtanának lapjairól az ő buzgó papi egyénisége lépten-nyomon 
elénk tárul, aki igazán ég az Úr dicsőségéért és a bajok leg-
főbb orvosságát az imádságos lelkületben látja. „A korunkbeli 
vallástalanságnak és a religiora nézve annyira elhatalmazott 
hanyagságnak egyik föoka az, mert a keresztények elszoktak a 
gyakrabb imádkozástól."7) „Az imádság — úgymond — az ájta-
tosság ébresztésére, az erény megerősítésére, a nyomorok üd-
vös elviselésére, a legtöbb erővel bir."8) De nem lágy érzel-
mekre, hanem hittudományi megalapozásra törekedett önlelké-
ben is, mások tanításában is. Azért hangoztatja, hogy a sok-

!) I. 328, 329. 1. 
2) II. 77. I. 
3) I. 144. 1. 
4) I. 7. I. 
5) I. 11. 1. 
c) I. 13. 1. 
<) II. 52. I. 
8) II. 162. 1. 
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szor túlzó erkölcsi beszédek helyett, minél több hittani prédi-
kációt mondjanak a lelkipásztorok. S mindjárt egy lélektani jó 
tanáccsal is szolgál: „Az igazság bebizonyítása közben okosan 
kell arra vigyázni, hogy a hallgató valamely erőlködést és va-
lamely szembetűnő törekvést ne vegyen a szónokban észre, 
mert azonkívül, hogy a dolognak ilyen erőltetése a miveltebb 
hallgatónak kellemetlen, arról sohasem szabad megfeledkezni, 
miszerint az előre észre nem vett erő, sokkal könnyebben győz, 
mint az, melynek egész mivolta előlegesen ismeretes volt."1) 
Ismét egy más szempont: „A gyenge emberi észt a religioi 
igazságokra nézve főtörvényszéknek okosan nem tarthatni."2) 
„A religio rendszerint és nagyobb részint úgy adatik elő, mintha 
elég volna azt megtanulni és emlékezetben tartani, azzal pedig 
keveset gondolnak, hogy a hallgató ugyanazt a szívére is ve-
gye, holott azon ragaszkodás, mellyel a jó fiú szeretett atyjá-
hoz viseltetik, nem az emlékezet, hanem a szív tárgya."3) 

A protestáns lelkészekkel szemben egyébként nagyon sür-
geti a lelkipásztor barátságos viselkedését, főként azért, hogy 
a hívek is türelmesek legyenek egymás iránt ; annál különösebb 
az a figyelmeztetése, hogy a plébános „a tanítóval közelebbi 
barátságra soha ne lépjen."4) Ez csak az akkori nem teljesen 
megfelelő tanítóságra vonatkozhatott, amelynek tudása és mű-
veltsége nagyon fogyatékos volt. 

Különösen szép és gyakorlati tanácsokat ád Szilasy a 
templomgondozásra és az istentisztelet rendezésére nézve. „A 
tisztaság kivánja, hogy az egyház, oltárok, ruhák és minden 
egyéb eszközök csinos állapotban legyenek. Az illendőség pe-
dig megkívánja, hogy a nyilvános istentisztelettől nemcsak min-
den mocsok távoztassék, hanem, hogy a használandó tárgyak 
oecse és fénye által mind az isteni fölség méltósága, mind az 
embernek Isten iránti ájtatossága kijelentessék. Igen hibáznak azok, 
kik az isteni szolgálat közben olly alávaló dolgokat használnak, 
melyeket házi szükségeikre fordítani szégyenlenének. De ellenben 
azok is hibáznak, kik p. o. az oltárokat czifra gyertyákkal, izlés nél-
kül készült szobrok és képekkel, természetes (?) vagy csinált virá-
gokkal, különféle szalagok, s csipkékkel nem annyira ékesítik, 
mint terhelik. Igaz ugyan, hogy a köznép ízlésének e tárgyban 

1) II. 102. l. 
2) II. 258. 1. 
3) II. 227. 1. 
•>) III. 421. I. 
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valamit engedhetni, azonban azt is szüntelen szem előtt kell tar-
tani, hogy a köznép lassan-lassan müveitessék és a jobbra, tö-
kéletesbre vezettessék."1) 

De már fejezzük be az idézeteket és velük együtt Szilasy 
Jelkipásztorságtanának ismertetését. 

Befejezés. 

Kis munkánknak végére értünk. Szilasy gondoskodott róla, 
hogy némi próbát tehessünk arról, sikerült-e föladatunkat nagy-
jában megoldanunk. Ö ugyanis megírta egyik igen kedves ta-
nító mesterének, Kresznerics Ferencnek életrajzát s így ő maga 
adott iskolás példát a jó életírás kellékéiről. Szilasyval együtt 
mi is elmondjuk: „nehéz munka valakit jól ismerni, helyesen 
leírni, s méltólag dicsérni." „Kresznerics élte jótevő patakként 
zajtalan folydogált közöttünk, bő áldást hozván a helyre, ahol 
működött."" Ugyanígy Szilasy is. „Előadásaira szorgos készülete — 
irja ő Kresznericsről —• nem marada siker nélkül, messze ter-
jedő, még a csekélységeket is okosan használó tudományos-
sága, a felvett tárgyak körül mély elméjének éles látása, 
oktatás közben a csendes, de világos és értelmes előadás 
őtet azon szerencsés tanítók sorába helyezteté, kiket mind 
az érdemeket méltánylani tudó közönség közfigyelemre méltat, 
mind a tanításban résztvevő hallgatók köztiszteletben tar-
tanak." „Tanító székét oly helynek tekintette mellyről szün-
telen világítani szükséges ; hol következőleg a világító-szer 
iránti gondoskodás soha meg nem szünhetik; hol megálla-
podni annyi, mint hátra maradni^, hol előbb nem menni annyi 
mint tisztének meg nem felelni. Amit pedig előada, már 
tisztje első éveiben nagy gonddal válogatá, idővel oktatása 
mindinkább tanúságos lőn, úgy hogy a végső években oskolai 
tanítására figyelmezni, vagy otthon beszélgetéseit vigyázva hall-
gatni, vagy beszéd közben vele járkálni, egyiránt hasznos és 
gyönyörködtető vala. Többen tanítványai közöl úgy válának el 
tőle, mint szives baráti, mint természetes örökösi, gondos kifej-
tői, közhasznú terjesztői a tőle tanult isméreteknek, mint tudós 
mivelői és folytatva előmozdítói az általa alaposan tanított tu-
dományoknak. Hálás szívvel tartozom részemről nyilván ki-

' ) III. 35. 1. 
4* 
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mondani, hogy érdemes tanítóink között talán ő volt az első, 
ki részént útmutatás és buzdítás, részént tekintete által velem 
a tudományokat megkedvelteié, s egyebek közt arra tőn figyel-
messé, hogy az előmenetre törekvő ifjú oskolai kötelességinek 
pontos teljesítésén kívül más tárgyakban is haszonnal foglala-
toskodhatik. Áldás ezért hamvaidra nemes lelkű tanítóm !"*) 

Igy ír Szilasy Kresznericsről, így vélekedünk mi Szilasyról. 
Áldás hamvaira, nemes emlékére. 

Budapest. Dr. Sali/ László. 

A ROSSZ KÉRDÉSE SZENT ÁGOSTON 
BÖLCSELETÉBEN. 

Az általános Egyház tekintete ebben az esztendőben Hippo 
tudós és szent püspöke felé fordul. A nagy egyházatyának im-
már ezerötszáz éves szelleme lebeg felettünk, világosságot és 
fényt árasztva mutatja az utat az igazság felé, melyet ő is küz-
delmek közepette — önmagával és az igazság ellenségeivel — 
tett meg. E nagy jubileum, amikor az Egyház egyik legünne-
pélyesebb és legvonzóbb megnyilatkozását: az eucharisztikus 
világkongresszust az egyházatya szülővárosának szomszédságába, 
Karthágó-ba teszi, hogy ezzel is hódoljon fenséges szellemének ; 
amikor a különféle országok egyetemei pályadíjakkal segítik elő 
Sz. Ágoston szellemi hagyatékának még mélyebb felkutatását 
és e szellemi kincsesbánya kiaknázását, akkor az Aquinói Szent 
Tamás-Társaság is megemlékezik a nagy bölcselőröl.2) Szívesen 
teszek eleget a reám nézve nagyon is megtisztelő meghívás-
nak, hogy nemsokára könyvalakban megjelenő tanulmányom-
ból, amely „Küzdelmekben az igazság felé" címen mint beveze-
tés Szent Ágoston bölcseletébe fog megjelenni, e társaságban 
„A rossz kérdésével Szent Ágoston bölcseletében" foglalkozzam. 
E sokat vitatott kérdést azért választottam, mert még közvetet-
len a háború előtt Heinrich Scholz protestáns egyetemi magán-
tanár tollából „Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte" 
című kö yv jelent meg, amely Szent Ágoston „De Civitate Dei" 
című müvének magyarázata és ott a nevezett szerző azt mondja,. 

J) Kresznerics Ferenc Magyar Szótár. Budán 1831. Előszavát írta 
Szilasy János. 

2) A szerző ezt a dolgozatát az Aquinói Szent Tamás-Társaság 1930.. 
február 19-ikén tartott ülésében olvasta fel. 
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hogy Ágoston tanítása a jóról és a rosszról igen homályos és 
e kiváló egyházdoktor igen keveset tett ezen alapfogalmak ki-
fejtése érdekében. Ennek a vádnak helytelenségére szeretnék 
rámutatni előadásom keretében és megismertetni Sz. Ágoston 
tanítását a rossz kérdéséről. Kiss Albin dr. legújabb munkája 
Szent Ágoston „De Civitate Dei" művének méltatásában ezt a 
pontot elég röviden intézi el és kétségben hagy minket e kér-
désben. 

Az eszes teremtmények igazság és boldogság után vágyód-
nak. Ágoston előtt, megtérésétől püspökké szenteléséig (386—95.), 
mivel értelme az igazságot, szíve a boldogságot szomjúhozta, 
értelmileg a bölcs (sapiens), érzelmileg a boldog élet (vita beata) 
fejezi ki az eszményi lét határfogalmait. De sem az értelem a 
szellemi világban, sem az akarat az erkölcsi világban nem ha-
ladhat minden akadály, minden nehézség nélkül az eszményi lét 
e fogalmai felé. Sokszor tapasztaljuk, hogy a szellemi világban 
gondolkodásunk téves utakon halad, az erkölcsi életben pedig 
a természetes ösztön vágyai sem biztos vezetők földi hivatott-
ságunk útjainak megjelölésénél. Gondolkodásunknak nem az a 
célja, hogy tévelyekbe jusson, az értelemnélküli ösztönös világ 
sem a boldogtalanságot akarja, hanem az igazság és a boldog-
ság maradnak e tény ellenére is a vezércsillagok. Tehát vannak 
tényezők, amelyek az embert akadályozzák, sőt eltérítik céljától : 
ezek a tévelyek, hibák, bűnök, betegség és más csapások, ame-
lyeket az ember egyszóval „rossz"-nak nevez. „Rossz" lehet a 
szellemi életben, amely az értelmet az igazság keresésében meg-
akadályozza, pl. tudatlanság, tévely : malum intellectuale, szel-
lemi rossz. Máskor a rossz az akaratot akadályozza a boldog-
ság elérésében, ez az erkölcsi rossz, malum morale. Ezenkívül 
a természetben is van rossz, pl. a testben a betegség, vakság, 
fájdalom, ez a természeti rossz, malum fisicum. 

Már most mi a rossz, honnan ered, van-e célja, mi a vi-
szonya a jóhoz általában és az Istenhez ? 

Ezekre a kérdésekre a felelet adja a rossz problémáját és 
ezekre akarunk megfelelni Sz. Ágoston bölcselete nyomán. Mi-
előtt megfelelnénk, egy kis történeti visszapillantásban ismerjük 
meg Ágostonnak gondolkodását e bölcseleti alapfogalmakról 
megtérése előtt. 

Mikor a körülmények az ifjú Ágostont a manicheusok hálóiba 
sodorták, mivel ezek azt állították, hogy minden tekintély el-
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kerülésével csupán az értelem útján jutnak el az igazsághoz,, 
az igazságot szomjúhozó ifjú fenntartás nélkül elfogadta tanítá-
sukat. Az első pontjuk a jó és a rossz eredetére vonatkozott. 
Ez azonban összefüggött az Istenről adott tanításukkal. Mivel 
szerintük semmi sem létezik, aminek térbeli kiterjedése nincs, 
az Isten végtelenségét is kiterjedéssel fogták fel, vagyis hogy 
Istennek térbeli kiterjedése van. A tisztán szellemi lényeket is 
csupán érzékileg tapasztalhatóknak képzelték el. A manicheus 
Ágoston Istent végtelen fény-testnek képzelte, tehát felfogása 
Istenről quantitativ volt, amely felfogás szükségképen panteisz-
tikus isten-fogalomhoz vezetett. Ugyanazon tételből: „Semmi 
sem létezik, aminek nincs térbeli kiterjedése" — a manicheusok-
kal a rosszat is önálló lénynek (substanciának) tartotta és köze-
lebbről „moles tetra et deformis" „fekete és alaktalan tömeg"-
nek tekintette. De mivel vallásos érzése nem engedte, hogy a 
rosszat Istenre, mint okra visszavezesse, két ellentétes önálló 
lényt (substanciát) fogadott el, egy jót és egy rosszat, melyek 
mindegyike végtelen, az egyik pedig, a rossz, kisebb fokban 
isten, mint a jó. Ez a manicheusok dualismusa. A Vallomások 
ötödik könyvének tizedik fejezetében Ágoston maga így írja 
ezt le: „Mivel az én Istenemről nem tudtam másként gondol-
kodni, mint azon az alapon, hogy ő valami őstömeg és azt is 
hittem, hogy ami nem test, az nem létezik, ez volt fő és majd-
nem egyetlen oka következetes tévedésemnek. Ebből kiindulva 
a rosszat is valami különálló lényegnek képzeltem. Hittem, hogy 
undok, ormótlan tömege van; ami ebben súlyos, azt a mani-
cheusok földnek nevezték; ami vékony, finom, légnemű, az volt 
szerintük a gonosz szellem, amely a tömeg anyagát átjárja. 
S mivel valami maradék kegyelem rákényszerített arra a hitre, 
hogy a jóságos Isten természet szerint való rosszat nem teremt-
hetett, úgy képzeltem, hogy Istenben két végtelen és ellenséges 
őstest létezik, az egyik a rossz, ez kisebb, másik a jó, ez na-
gyobb." (Vass J. fordítása.) 

Miután Ágoston az ujabb akadémia szkepticizmusán keresz-
tül eljutott a platonizmushoz, a végtelenség helyes fogalmával 
megtalálta a helyes Isten-fogalmat. Ekkor a rosszról is másként 
vélekedett, mint manicheus korában; halljuk saját vallomásait, 
kisérjük figyelemmel lelki küzdelmeit e fontos kérdés megoldá-
sában. (Vall. 7. könyv. 5. fej.) így okoskodott: „Itt van Isten, 
itt van a teremtett mindenség. Az Isten jó. Hatalomban, magas-
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ságban végtelenül fölötte áll ugyan mindennek, de éppen, mert 
jó, teremtményei is jók. És azonfelül egészen körülveszi és át-
járja őket. Hol van tehát a rossznak fészke? Honnan és mely 
úton jutott ide? Mi a gyökere és mi a csirája? Vagy talán 
nincs is? De miért félünk, miért óvakodunk tőle, ha nem léte-
zik? Ha pedig oktalanul félünk, akkor maga ez a félelem, szívünk-
nek ezen ingyen kínzó hóhéra, rossz és annál gonoszabb rossz, ha 
nincs okunk félni s mégis félünk." Honnan van tehát a rossz, 
kérdezte mint platonikus, kevéssel megtérése előtt. Még mindig 
csak ingadozott és nem találta meg a helyes feleletet. „Talán 
valami gonosz anyagból teremtette Isten, — folytatta tovább 
Vallomásaiban, — úgy hogy az anyag nagy részét formába és 
rendbe igazította, egy részét pedig úgy hagyta megjavítatlanul?.. . 
Miért nem semmisítette meg inkább mindenható erejével, hogy 
a gonosz anyag egyáltalán ne legyen ? Vagy talán az meg tu-
dott volna maradni Isten akarata ellenére is ? Ha pedig felteszem, 
hogy öröktől fogva megvolt, miért hagyta Isten egy végtelen 
múlton keresztül ugyanazon állapotban ? És miért nem jutott 
ennyivel későbben eszébe csinálni belőle valamit? Ilyen kérdé-
seket hánytorgatott az én boldogtalan lelkem." 

A platonizmus sem tette világossá Ágoston előtt a rossz 
eredetének és mivoltának kérdését. Csak jóval később, mikor 
már lelkét áthatotta a kereszténység, akkor lett előtte világos 
a rossz eredete, mivolta és rendeltetése a világmindenségben. 
„De civitate Dei" című munkájában világosan megmagyarázza 
(XI. 22.) „omnino natura nulla est malum, nomenque hoc non 
est nisi privationis boni"; „általában természete szerint rossz 
nincsen; a rossz a jónak hiánya." Tehát Ágoston számára 
megszűnt a dualizmus, világos lett előtte, hogy minden, ami 
van, Isten által létezik és nem létezhetik önálló lényeg (sub-
stantia), amely nem Istentől származik. A rossz tehát a jónak 
hiánya. Malum est privatio boni. De ehhez a meghatározáshoz 
hozzáadjuk: . . . boni debiti, t. i. a rossz valamely szükséges 
jónak a hiánya. Mert nem minden jónak a hiánya rossz, hanem 
csak azé, amellyel valamely lénynek természeténél fogva ren-
delkeznie kellene, de nem rendelkezik. Senki sem tartja rossz-
nak, hogy az embernek nincsenek szárnyai, mivel az ember 
természeténél fogva nincsen arra utalva, hogy repüljön. De min-
denki rossznak tartja az emberben a vakságot, mivel az ember 
tökéletességéhez tartozik, hogy ép szemei legyenek. (Ezt később 
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aquinói szent Tamás így fejezte ki: „a jó hiányát vehetjük, mint 
fogyatkozást, vagy mint tagadást; a jó hiánya tagadólag nem 
rossz, mert akkor valamely dolog rossz volna, mert nem ren-
delkezik más dolog tökéletességével, például az ember rossz 
volna, mert nem rendelkezik a zerge gyorsaságával. Ellenben 
a jó hiánya fogyatkozásképen rossz, miként a vakság, a látás 
hiánya.") 

A rossz tehát a jónak hiánya, nem pedig annak egyszerű 
tagadása. És a rossznak e fogalma megvalósul minden rosszban, 
a fizikai és erkölcsi rosszban egyaránt. 

Miután Ágostonnal megállapítottuk a rossz fogalmát, kér-
dezhetjük: vájjon szerinte a rossz tevőleges valami, positiv ter-
mészet vagy nem? 

A „Zend-Avesta" könyvekben Zoroaster, az állítólagos 
szerző azt tanítja, hogy Ahrimán a rossznak substantiális prin-
cípiuma vagyis a rossznak különálló lényeggel rendelkező létre-
hozó oka van. Későbben pedig a manicheusok és a pantheisták 
a rosszat természetnek mondták. A látszat nekik ad igazat, mert 
vannak gonosz emberek, rossz szellemek. Ezek mindnyájan ter-
mészetek és cselekszenek ; már pedig ami cselekszik, az pozitív, 
tevőlegesen létező; tehát valami természet. 

Halljuk Ágostont a „Vallomások" könyvében: (VII. 12.) 
„Sem a végtelenül jó, sem a jóságban teljesen szűkölködő dolgok 
nem romolhatnak. A végtelenül jó azért nem, mert romolhatat-
lan. Ami egyáltalán nem jó, az meg azért nem, mert nincs, 
amije romlásnak induljon. Minden romlás ugyanis árt, viszont 
ártani csak a meglevő jó csökkentésével lehet. Vagy azt kell 
tehát mondani, hogy a romlás nem árt — ami lehetetlen, — 
vagy azt, hogy minden romlás a meglevő jóból való kifosztást 
okoz, ami kézzel fogható igazság. Világos tehát, hogy amiből 
teljesen hiányzik a jó, az egyáltalában nem létezhetik tovább ; 
következőleg ameddig még létezik, addig van benne valami jó ; 
tehát minden, ami van, jó ; és az a rossz, aminek eredetét any-
nyira kerestem, nem valami különálló lényeg, — substantia — 
mert ha az volna, jónak kellene lennie. Mint különálló lényeg 
ugyanis vagy romolhatatlan volna, tehát igen nagy jó, vagy 
romlandó, tehát bizonyos fokig jó, mert egyébként nem lehetne 
romlandó." 

Amit vallomásaiban itt elmondott, azt megerősíti „De Ci-
vitate Dei" müvében is. Tehát csak a jó önmagában létező, a 
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rossznak nincs saját állaga, különálló lényege. Tehát önmagá-
ban rossz természet nincs. Minden positiv lét — tanítja Ágoston 
az új platonikusokkal — önmagában jó, a rossz pedig mindig 
valami negativ, a positiv létnek hiánya. Az erkölcsi rosszban, 
a bűnben is, a cselekvés positivuma jó, a rossz csak a rendet-
lenség, az elfordulás a helyes céltól, amelyre a cselekvés irá-
nyul. így a gyilkosságnál, a lopásnál a test tevékenysége, sőt 
magának az akaratnak, mint Istentől adott erőnek tevékenysége 
magában véve jó és ugyanaz a cselekedet, például egy ember-
nek megölése, vagy idegen tulajdon elsajátítása más körülmé-
nyek között megengedett, kifogástalan lehet ; a rossz a cseleke-
detben rejlő rendetlenség. Ebből a fogalmi meghatározásból ön-
ként adódik Ágoston számára a fontos következmény: ha a 
rossz valami positiv volna, mivel semmi positiv Isten együtt-
működése nélkül nem történik, a rossz mint ilyen is, feltételezné 
Isten hathatós támogatását, de mivel valami negativ, mint ilyen, 
nem szorul semmi positiv okra. Ez a hiánynak a következménye, 
de nem Isten részéről, hanem a teremtett ok gyengeségéből, 
vagy az emberi szabadakarat eltévelyedéséből. Isten maga nem 
okozza a rosszat, hanem csak megengedi és ezt azért teszi, 
mert a rossznak is vannak jó következményei és neki van ha-
talma a rosszat is jóra fordítani. 

A mondottak mélyebb megértése végett halljuk, mit tanít 
Ágoston a rosszal kapcsolatban az emberi természetről vagyis 
az erkölcsi rossz eredetéről. „De Civitate Dei" müvében azt 
mondja, hogy az emberi természet eredeti jósága még az első 
emberpár bukása után is megnyilatkozik. Isten az emberi ter-
mészetet jónak teremtette és a gyakorlati élet is azt mutatja, 
mert a hibák és a bűnök az emberi természet romlását hirdetik. 
Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az emberi természetet elérték-
telenedése előtt jónak tartottuk. „Akinek méltán ócsároljuk hi-
báját, annak a természetét dicsérjük." (XII. 1.) 

Amikor tehát az emberben erkölcsi rosszat fedezünk fel, 
annak legfőbb ismertető jele az Istentől való önkéntes elhajlás. 
Mivel ezt bukásnak tekintjük, lelkünk arról tanúskodik, hogy 
alaptermészetünkhöz tartozik az Istenhez, mint „summum bonunk-
hoz, a legfőbb jóhoz való ragaszkodás. Mivel tehát önmagában 
minden természet jó és a bün forrása az akaratban rejlik, kér-
dés, mi a létrehozó oka — causa efficiense a rosszakaratnak, 
amely ellentétbe helyezkedik Istennel s amely az eredetileg jó 



58 DR. LIPPAY LAJOS. 

természetet megronthatja ? Itt csak az a magyarázat lehetséges, 
— szent Ágoston szerint, — hogy, mivel Isten legfőbb lényege 
az „abszolút lét" quod est, vele szemben csak az lehet ellen-
tétben, ami nem létezik, quod non est. (XII. 2.) A bün tehát 
nem az igazi lét felé törekszik ; ebből a következmény, hogy 
a rosszakaratnak, a bűnnek oka nem létrehozó ok — causa 
efficiens, hanem fogyatékossági ok — causa deficiens. 

Az újabb skolasztikus bölcselet, például Joseph Donát 
(Ontologia 110 old.) a tételt így állítja fel: a rossznak causa 
efficiense csak per accidens, mellesleg lehet : és pedig vagy úgy, 
hogy a rossz valami tevőleges (positiv) eredményhez csatlako-
zik, például a földrengést csapások kisérik, vagy a szívszélhüdés-
hez a lélek kiválása a testből következik; vagy fogyatékos 
cselekvésből származik a rossz, pl. hiba a szónoklatban a kevés 
készültségből, vagy végül igen gyakran a rossz nem a cselek-
vésből, hanem a cselekvés elhagyásából származik, pl. a szülők 
hanyagságából a gyermekek rosszasága, a meleg hiányából a tél 
rossz következményei származnak. Tehát amint a rossz a jóban 
mint alanyban van, a jó a rossznak oka lehet per accidens, 
járulékképen. 

A rossznak tehát tulajdonképen nincsen tevőleges, positiv 
oka, hanem csak nemleges, negativ; megjelenését igen gyakran 
elégtelen erőknek, tehát okhiánynak köszönheti. A rossz eredetét 
— mondja Ágoston — ép oly kevéssé lehet megismerni, amily 
kevéssé látható a sötétség vagy hallható a csend, a hallgatás. 

Ágoston rengeteg sokat küzködik önmagával, hogy mégis 
valami tevőleges okot találjon, valami foghatót, amivel azután 
ebben a keserű valóságában a rosszat érthetővé teszi. 

Három tényezőből próbálja meg a rosszat levezetni : Isten-
ből, az anyagból és a szabadakaratból. Isten nem lehet a rossz-
nak okozója, mert Ö a jónak eredete és a természetnek, amely 
mindenütt jó. A jó akarat Isten müve, a rossz akarat pedig el-
fordulás Istentől önmagához ; a rossz akarat nem lehet Istentől, 
mivel a természet ellen van, amely pedig Isten műve. 

Az anyag sem lehet a rossznak forrása, amint már emlí-
tettük, mert az anyag romlottsága nem eredeti, hanem szerzett: 
ez nem a rossznak az oka, hanem annak következménye. (XIV. 3). 

Végül a szabadakarat önmagában nem elég a rossz léte-
zésének megmagyarázására. Mert ez is Isten adománya és azért 
ennek is, mint minden isteni adománynak, eredetileg a jó meg-
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teremtése a rendeltetése. A szabadakarat — és ebben Ágoston 
kifejezetten a későbbiek felületes gondolkodása fölé emelkedett 
— semmiképen sem érzéktelen közömbösség, hanem erő és 
akarat a jóra. (XIV. 11.) Még Harnack is azt mondja : Ádámnak 
is nemcsak szabadakarata volt, hanem ez az akarat Isten felé 
fordult. (D. G. III4, S. 215.) 

Honnan származik végül is a rossz? 
Ágostonnal felelünk: 1. A rossz lehetősége általában a 

természet általános változandóságával adva van. „Semmi rossz 
nem volna, ha a természet nem változó" mondja Civ. Dei 
(XXII. 1.) müvében. Miért változó a természet, azt nem tudjuk; 
Isten úgy akarta. 

2. A rossz megvalósításának szerve mindenütt a rossz-
akarat, azaz az Isten helyett önmagát igenlő akarat, az önmagát-
akarás, az elfordulás Istentől, egy szóval a perversa voluntas. 
És az törvény, hogy a rosszra rászabadult akarat folytonosan 
új rosszat szül. A rosszakarat nem azonos a szabadakarattal, 
hanem csak a szabadakarat visszaélése és azért érvényes a 
szabadakarat visszaéléséről az, ami a szabadakaratról önmagá-
ban érvényes: t. i. felelős minden rosszért. 

Hogyan lehetséges ez a visszaélés, bővebben nem ma-
gyarázza meg, amint a természet változandóságát sem; meg-
elégszik azzal, hogy visszanyúl a szűkebb értelemben vett min-
denhatóságra : Isten tökéletes szuverén és mint ilyen elég hatal-
mas ahhoz, hogy a rosszat is ártalmatlanná tegye és magasabb 
céljainak alárendelje. 

Ágoston végleges megállapítása tehát ez: a természet ere-
detileg jó, de ez változó jóság és a léleknek erői az emberi 
természet üde nemességével szemben is érvényesíthetnek bizo-
nyos ellentétes jogokat. A léleknek ez a hatalma a rossz szem-
pontjából kétesértékünek tűnik fel, de Ágoston ezek ellenére is 
kijelenti: „Az eszes teremtmény még az erkölcsi nyomorúságban 
is magasztosabb, mint az észnek híjával levő." (Civ. Die. XII. I.) 

Mi a rossz helyzete és rendeltetése a világmindenségben ? 
Érdekes vita keretében mutatja ezt be Ágoston „De ordine" 
című dialógusában. A világmindenséget tekintve a rossz célsze-
rüleg illeszkedik be a világren ibe, hasonlóan a festményhez, 
amelyen az árnyékok is hozzájárulnak a festmény szépségéhez. 
A világ bizonyára szebb és tökéletesebb volna a rossz nélkül, 
mert hisz Isten eredeti terve szerint a rossznak nem kellene 
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léteznie. De a rossz most oly csodálatosan illeszkedik be a vi-
lágrendbe, hogy Ágoston azt a merész kijelentést kockáztat-
hatta meg: „A világ a bűnnel is szép!" 

A jó és rossz oly ellentétben állnak, hogy semmiféle dia-
lektika át nem hidalhatja ezt az ellentétet; két ellenséges ha-
talom, amelyek állandóan harcban állnak és e különbség nem-
csak a földön, hanem azon túl is fennáll; amint eredetükben 
különböznek, végcéljukban is. A jót és a rosszat, mint különö-
sen viszonylagosakat fogta fel, a rosszat, mint a jónak nélkü-
lözhetetlen kiegészítőjét. A jó nem érvényesülne annyira, ha a 
rossz nem volna, amely az ellentéttel erejét fokozza. De más-
részről a jó az érzéki és erkölcsi világ összes fokozatain többé 
kevésbbé észrevehető gyengítő ereje a rossznak: a rossztól el-
torzított természet is jó önmagában, a rosszakarat is hatalmas 
tanú a jó eredetére s létezésére a világban. Halljuk a mondot-
taknak dialogikus bizonyítását az említett bölcseleti munkából : 

A világ törvényszerűségéről vitatkozva Licentius, Ágoston 
tanítványa, azt állította, hogy „a renden kívül (praeter ordinem) 
semmi sem történik." Ágoston ellenvetette, hogy a rossz nem 
tartozik a rendbe, mert akkor a rossz is Istentől származna, 
mert hisz tőle van a rend, és akkor Istennek a rosszat is sze-
retnie kellene. (De Ordine. I. 6, 17.) Licentius válaszolta: Isten 
semmiképen sem szereti a rosszat, és pedig nem más okból, 
mint hogy nem tartozik a rendhez, hogy Isten szeresse a rosz-
szat. A rendet azért szereti, mert miatta nem szereti a rosszat. 
Vájjon silánynak tűnik fel az a rend, amelyben Isten a jót sze-
reti és a rosszat nem ? A rossz, amelyet Isten nem szeret, nincs 
a renden kívül. A rend következtében, mivel ez a világmin-
denség összhangját a dolgok különbségei folytán is megőrzi, a 
rossz is szükséges. 

Ágoston azt a kérdést vetette fel vitatkozó barátainak, 
vájjon a rossz a rend által lett, vagy miután lett, a rendbe be-
illeszkedett? Licentius válaszoha: A rend a rosszal kezdődött. 
Tehát, — jegyezte meg Ágoston, — a rossz nem a rendnek 
köszöni létét. De a rend mind Istennél volt, és akkor vagy az, 
amit az ember rossznak mond, semmi volt, vagy ha az egyszer 
kezdődött, a rend keretén belül kezdődött. Licentius erre vissza-
vonta előbbi állítását, s azt válaszolta : A rend Istennél volt, 
de tevékenységére csak akkor került a sor, miután a rossz 
meglett. Tehát akkor, — válaszolta Ágoston, — a rossz a ren-



A ROSSZ KÉRDÉSE SZENT ÁGOSTON BÖLCSELETÉBEN. 61 

den kívül lett, és így megdől a tételed, hogy „semmi sem tör-
ténik a renden kívül." Ha ezt nem engeded meg, akkor Istent 
teszed a rossz eredőjévé, ami pedig szentségtörés. 

Erre Licentius nem tudott mit válaszolni, hanem Mónika, 
aki szintén részt vett a párbeszédben, ragadta meg a szót : 
„Én nem hiszem, hogy Isten rendjén kívül semmisem történhetett 
volna, mivel a rossz semmiképen sem Isten rendje által lett, 
hanem igazságosságával, amellyel mindennek megadja a ma-
gáét, nem engedte a renden kívül és beillesztette az azt meg-
illető rendbe." 

Tehát semmi sincs a világban haszontalan ; a rosszat is — 
és itt Ágoston Plotint követi — illőnek és épen ezért jónak is-
merte el, mert a dolgokat nem részlegesen, hanem összefüggés-
ben a világmindenséggel kell szemlélni. 

Ez röviden Ágoston tanítása a rosszról. 
Nem adhatunk teljesen igazat Heinrich Scholz-nak, aki 

említett müvében: „Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte," 
azt mondja, hogy Ágoston keveset tett a jónak és rossznak mint 
alapfogalmaknak pontos meghatározása érdekében. Úgy állítja 
oda Ágostont, mintha ő azt akarta volna bebizonyítani, hogy 
milyen kiváló építőmester anélkül, hogy a helyes alapot meg-
vetné. Scholz azt a vádját, hogy Ágoston nem lett úrrá e prob-
léma fölött, egyrészről az új-platonizmus hatásával, másrészről 
a manicheista dualismustól való félelemmel magyarázza. 

Mi Scholz vádjait visszautasítjuk. Egyrészről azzal, hogy ő 
csupán „De Civitate Dei" müvet tartotta szem előtt és a többi 
bölcseleti munkát figyelmen kívül hagyta; márpedig egy szer-
zőnek sem kell mindent egy műben kifejteni, különösen, ha már 
másutt „per excellentiam" foglalkozik a tárggyal; másrészt 
pedig ez a kérdés nem kis nehézséget támasztott és először 
még a helyes alapfogalmakat is magának Ágostonnak kellett 
tisztáznia, aki pedig maga is valamikor e tévelyeket vallotta. 
Hisz nem kis fejtörést okozott a rossznak kérdése, a „mysterium 
iniquitatis" a nagy aquinói Szent Tamásnak is, akiről azt ol-
vassuk, hogy IX. Lajos francia király asztalánál étkezés alatt is 
épen e problémáról gondolkodott, midőn elfeledkezve, mintegy 
álomból felébredve kezével az asztalra csapott s felkiálltott : 
„Conclusum est contra manicheos!" — És a jelenlévők kívánsá-
gára előadta érveit, amelyekkel amanicheusok dualizmusát meg-
cáfolta. 
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Bár Ágoston ily világos érvekkel, ily hathatós fegyverek-
kel nem tette lehetetlenné ellenfeleit, annyit azonban ö is meg-
tett, amennyi korában szükséges volt e kérdés megvilágítására 
és ellenfeleinek, a manicheusoknak legyőzésére. 

Budapest. Dr. Lippay Lajos. 

CÉLSZERŰSÉG 
AZ EMBERI SZERVEZETBEN. 

A k i szándékosan n e m zá rkóz i k e l a haladás e lő l , az t u d n i 
fog ja s n e m vonha t j a többé kétségbe, hogy a d u r v a anyage lvűség 
ide je a bölcselet te rén m á r e l m ú l o t t . M i n d e n o l d a l r ó l számos, 
élesen meg f igye l t t ény a l a p j á n e l l e n á l l h a t a t l a n u l az a meggyőző-
dés tö r magának u ta t a leg jobb e lmékben, hogy az ember teste 
nem a v a l ó d i ember, h a n e m annak csak mú landó, ha landó bu rka , 
ame lyben és amely á l t a l a belső, a va lód i , az el n e m m ú l ó szel-
l em i ember , a lélek n y i l a t k o z i k meg. H o g y ezt a l e l k e t v izsgálhas-
suk, éles boncoló e l m é r e van szükségünk. Ez az a zá tony , ame-
l y e n m á r sok tudós megfenek le t t , a k i k bonckéssel és nagy í tóva l 
f e l f egyverkezve i gyekez tek az e m b e r i l e l ke t fe l fedezn i . M i v e l ez 
nem s i ke rü l t , a lé lek létezését l eg fe l j ebb az élő test működésé-
nek t a r t o t t á k . 

Vájjon igazuk volt-e? M i e l ő t t e r re vá laszo lha tnánk , szüksé-
ges, h o g y a testet, m i n t gépezetet t e g y ü k szemlé lődésünk és meg-
f igye lésünk középpon t j ává , t a n u l m á n y u n k és v izsgá lódásunk t á r -
gyává. Ehhez e lsősorban k i i n d u l ó p o n t r a van szükségünk. Köves -
sük Aristotelest s i n d u l j u n k k i a va lóságból , a tény leges meg-
f igye lésbő l s k e z d j ü k az ősembernél . Ennek b izony , am időn r o -
zoga h a j ó j á n a nap s a cs i l lagok á l l ása u tán i gazodo t t a háborgó 
tengeren, nem ju to t t eszébe, hogy a lá tás fo l yamatán , m i k é n t j é n , 
annak m ó d j á n e l m é l k e d j é k . Ped ig reá nézve a lá tás roppan t fon -
tos vo l t , de nem m i n t cél, hanem m i n t eszköz. 

A t ig r i so rd í tás tó l megremeget t ember sem a f ü l szerkezeté-
nek bámu la tos f i nom gépezetére gondo l t , hanem l ába inak gyorsa-
ságát igénybe véve b iz tos menedék u t á n nézett ané l kü l , hogy a 
vég tagoknak , m in t m e c h a n i k a i gépnek működésén e l m é l k e d e t t 
vo lna. E g y á l t a l á b a n szervezetünk működése első sorban gyako r -
l a t i cé loka t szolgál t s é rzéke ink a l á t h a t ó nagy v i lág , a mak rokos -
mos g y a k o r l a t i megismerésének szo lgá la tában á l l o t t a k . Sok i d ő -
nek k e l l e t t e lmúln ia , m í g az ember ráeszmél t a r ra , hogy önmagá-
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nak, a k i cs i v i lágnak, a mikrokosmosnak v izsgálata b i z o n y a leg-
távo labb á l l tő le . M i d ő n megérezte ennek is a szükségességét, 
a k k o r hangozhato t t e l benne a delphii j ós temp lom a j t a j a fö lé í r t 
i smer t tanács: l ' v í ú d i a é a v c o v —„Ismerd meg tenmagadat." Hogy 
ezt megtehesse, egészen más, ú i u ta t k e l l e t t keresnie, a kü l v i l ág -
nak, a makrokosmosnak m i n t e g y há ta t f o rd í t va önmagába ke l l e t t 
m é l y e d n i e s önmagát megtenn ie megf igyelése t á rgyának . Első 
l evon t megá l lap í tása csakis az lehete t t , „Cogito, ergo sum" — 
„Gondolkodom, tehát vagyok." H a ezt e l fogadta, önv izsgá la ta 
közben r á j ö t t a r ra is, h o g y úgy neki , m i n t más ember tá rsának is 
anyagi teste van. H a gondo la tmene té t tovább fűzte, egy nagy 
k é r d ő j e l e lő t t t o rpan t meg. F e l m e r ü l t e lő t te a lét p r o b l é m á j á n a k 
nagy a és to- ja , az u n d e — q u o , honnan s hová? E m b e r ü n k elcso-
dá l kozo t t . A csodá lkozásró l ped ig Platon, A r i s to te les mestere azt 
m o n d j a , hogy az a tudás kezdete, vagy is az a l e l k i á l l a p o t , ami-
d ő n a r ra eszmélünk, hogy vo l t aképen n e m é r t j ü k azt, am i t m in -
dennap l á t u n k . A m indennap i , a közönséges, a fel n e m tűnő nem 
i nge r l i gondo lkodásunka t , m e r t megszok tuk s azért á l ta lánosság-
ban nem is f og la l kozunk ve le . M e g s z o k t u k , hogy eszünk, iszunk, 
mozgunk , a lszunk, g o n d o l k o d u n k stb. vagy is élünk. A z i d ő k fo-
l y a m á n a m i emberünk is a csodá lkozásbó l eredő megismerése, 
t udása a l a p j á n bizonyos v i lágnézet re t e t t szert, meg fe le lő v i lág-
fe l fogás a l a k u l t k i benne: az t m o n d a n ó k ma, hogy bö lcse lkedet t . 
U t ó d a i n a k a v i lágfe l fogása, a rendszerbe szedett megismerésnek, 
a tudománynak növekedésével s a n n a k sokféleségével lépést 
t a r t v a vá l tozásokon men t á t . A m í g Aristotelesnél a bölcselet , 
az a k k o r i egész ember i t udás összességét je lentet te, t ehá t tény-
leg a t u d o m á n y o k t u d o m á n y a vo l t , a d d i g manap, a m i d ő n az 
egyes u. n. szak- vagy speciális t u d o m á n y o k a v i lágnak csak rész-
leges megismeréséhez vezetnek, tehát a tudásnak csak a részeit 
a d j á k , a bölcselet az i smere tek magasabb összefüggéséhez, egy-
ségbe, rendszerbe va ló összefogla lásához, a v i lágnak egészben 
va ló és ér te lmes fe l fogásához vezet, azaz e l lenmondás né lkü l i , 
magában zá r t v i lág fe l fogás t ad, m e l y az e lmét és k e d é l y t egy-
a rán t k ie légí t i , l e l k i megnyugvás t n y ú j t , tépe lődése inkre választ 
ad. E z t ped ig csak az a bö lcse le t tehet i , m e l y n e k p i l l é re i t Aquinói 
Szent Tamás, a doctor angelicus f ek te t te sz i l á rd a lapra s a k i ko ra 
t u d o m á n y o s e redménye i t az A r i s to te les n y o m á n fe l épü l t keresz-
tény bölcselet té te le ive l hoz ta összhangzásba. Ez a bö lcse le t meg-
tan í t m i n k e t ar ra , hogy minden valódi tudás Istentől jön és Isten-
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hez vezet, ahhoz az Istenhez, a k i r ő l Berzsenyi az t mond ja , h o g y 
léte v i l ág í t m in t az égő nap, de szemünk bele n e m tek in thet . D e 
há tha a napot a ha tása ibó l is m e g i s m e r h e t j ü k ? 

M i n t orvosi több, m in t másfé l évt izede, sőt már egye temi 
ha l l ga tó ko romban is s még később, m i n t sebészt f o l y t o n á m u l a t 
fogo t t el, va lahányszor ember i t e s t ü n k szerkezetével f og la l koz -
tam, az egészséges e m b e r i test m ű k ö d é s é t f i gye l tem, avagy ped ig 
a lé téé r t küzdő, betegségektő l t é r d r e kényszer í te t t , de akko r is 
a — v e r e j t é k közö t t bár — de hős iesen és cé lszerűen védekező 
test g igász i k ü z d e l m é n bámu l t am e l . H á t mégis lehetséges vo lna , 
hogy a testet nem egy függet len, é r te lmes a k a r a t rendezte v o l n a 
be s n e m i l y e n a j á n d é k o z t a vo lna m e g azokka l a bámulatos szer-
vező és védekező e rőkke l , a m e l y e k n e k ha tása i t szakszemmel 
nézve l é p t e n - n y o m o n t a p a s z t a l h a t j u k ? A z o k , a k i k azonnal k é -
szek a válasszal s a k i k n e k a t u d á s á r ó l azt m o n d j a a német gúny , 
hogy v o n keiner Fachkenntn iss ge t rüb t , vagyis n e m igen z a v a r j a 
őke t a mé lyebb tudás , azt fe le l i k m a j d , hogy a célszerűség a l é t é r t 
va ló küzde lemben f e j l ő d ö t t k i a m a i fokára . D e m i k o r k e z d ő d ö t t 
meg ez a k ü z d e l e m ? Fe le le tünk csakis az lehet , hogy amiko r az 
anyag i test meg le t t s m ű k ö d n i k e z d e t t . De honnan és hogyan lett? 
T a l á n a még izzó F ö l d anyagából , a m e l y e n a szerves élet l é t f e l -
t é te le i h i ányoz tak? A bölcseletnek a l é t p r o b l é m á j á v a l f og la l kozó 
részében, az anyagéivüség, j obban m o n d v a a Haeckel-féle monis-
mus, egyelvűség az t igyeksz ik m e g m a g y a r á z n i és e l fogadha tóvá 
tenni , hogy az ö r ö k n e k fe lvet t anyag , me lye t ő egyedü l és k i z á -
ró l ag lé tezőnek i smer el, az ős idő e le jén egyszer csak ö n t u d a t r a 
ébred t s megszó la l t : „Existo, ergo cogito, létezem, tehát gondol-
kodom." Ped ig a mechan ika első t ö r vénye szer in t m inden a n y a g i 
test nyugsz ik , v a g y egyenes v o n a l ú egyenletes mozgásban van, 
ha reá erő nem ha t . A k k o r honnan az erő, a m e l y az anyagot m o z -
gásba hozta, hogy az célszerűen f e j l ő d j é k ? Meg tagad juk -e , h o g y 
a tes tben levő szervező erőket é r te lmes aka ra t vezet i? Ped ig ész 
n é l k ü l i nyers e rők n e m a l k o t h a t n a k szerves egészet: „Wo rohe 
Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten." Az 
élet csak az anyag függvénye, működése lenne, a nyers erő és az 
anyag összeműködése? 

A dua l ismus ezzel szemben k é t kü lönböző, egymástó l f ügge t -
l e n ü l létező s egymásbó l le nem szá rmaz ta tha tó állagot (substan-
t iá t ) vesz fe l : a n y a g i testet (substantia materialis) és sze l l em i 
lelket (substantia spirituális.) 
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F o g l a l k o z z u n k ez u tóbb inak az a n y a g i eszközével a testtel, 
s k i i n d u l v a a va lóságból , a tényleges megf igye lésbő l v i zsgá l j uk 
meg azt, hogy magasabb v i l ág fe l fogásunk számára m i n ő követ -
keztetéseket v o n h a t u n k le a testben, ész le l t berendezésből és mű -
ködésből . 

Bámulatos műhelybe lépünk be, ahol a fizika, a chemia ed-
dig ismert, sőt bizonyára még ismeretlen törvényei alapján ős-
idők óta rejtélyes munka folyik. 

Művészkéz munkájára bukkanunk lépten-nyomon, parány-
ról-parányra, ezredmilliméterről-ezredmilliméterre. Célszerűség 
a legkisebb megismerhető részecskéig, a legönzetlenebb sejtön-
feláldozásig a köz érdekében. 

A csontok szerkezetében megtalálhatjuk mindenütt az építő-
művész szakkörébe vágó statika, — szilárdságtan — törvényeit. 
A kis csontok látszólagosan szabálytalanul szivacsosan lyugga-
tott állományában, valamint a hosszú csontok végeiben, egymásra 
merőlegesen álló csontléceket, lemezeket látunk, amelyek rács-
szerűen a legnagyobb nyomás és húzás irányában helyezkednek 
el s teszik ezt ősidők óta, mielőtt a statika tudománya még léte-
zett is volna! Hiszen nem is olyan régen történt, hogy Culmann 
baseli műegyetemi tanár, Mayer anatómus tanár barátjánál egy 
felvágott combcsontot (femur) pillantott meg, amelynek az imént 
említett csont lécecskéitől képezett rajzolata nagyon ismerősnek 
tűnt fel előtte s emlékeztette őt az általa elméletileg kiszámított 
erővonalak rajzolatára. Hogy eloszlassa kétségét, tanítványaival 
elméleti alapon kiszámíttatta egy combcsont alakú daru oszlop 
erővonalait és az eredmény a combcsontnak adott igazat, 

A hosszú csontok sem tömöt tek , h a n e m csövesek s b izony 
a m é r n ö k i t u d o m á n y j óva l később j ö t t reá, hogy a csöves test 
nagyobb e l l ená l l ás t f e j t k i a kü lső beha tásokka l szemben m in t a 
sz i lá rd , t ö m ö t t test. P l . a lábszárban levő sípcsont 1500 kg -on 
f e l ü l i megterhe lés t is e lb i r . Ezé r t g y á r t j á k többek k ö z ö t t a ke rék -
pá rok vázát is csővekből . Csöves a ka lász t r ingató szalmaszál , a 
szélben zizegő n á d is. 

A z u. n. i zü le tekben egymással t a l á l kozó csontok í zü le t i fe l -
színei ped ig geomet r ia testek, p l . henger , t o j ásdad a lak , gömb 
stb. részei t , eset leg ezek vá l toza ta i t m u t a t j á k . M i n d e z pontos 
műszerekke l va ló mérés á l t a l igazo lva is l e t t . 

Az egyes csontokat összekötő lágyrészek, u. n. szalagok 
aránylag hihetetlen terheket bírnak el. Például a csípőízületet 
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k ö r ü l v e v ő toksza lagot bá t ran m e g t e r h e l h e t j ü k egy méte rmázsá-
v a l is. 

A csontoknak az ízü le tekben va ló mozgatását az i zmok vég-
z i k o l y módon, h o g y az ízület köze lében a csonthoz tapadva k is 
összehúzódással nagy k i té résű mozgást lé tesí tenek, m i k ö z b e n 
a mozgó csontokon a mechan i kának az e m e l ő k a r o k r a vona tkozó 
t ö r v é n y e i é rvényesü lnek . Talán így határozta el ezt annak idején 
az ősanyag? O l y a n bámula tos és sok i rányú gépezetet , m i n t az 
ember i kéz, i sko lázo t t elme még n e m szerkesztet t . G o n d o l j u n k 
csak a hegedűművészre, a vakok tap in tó , kézzel , i l l e t ve ú j j a l va l ó 
olvasására, szerszámok, gépek készítésére. H o g y m i l y e n összemű-
ködés f o l y i k a legegyszerűbb í z o m m u n k á n á l is, f e leml í tem, h o g y 
v a l a m e l y t á r g y n a k a f ö l d r ő l v a l ó fe lemelésénél 40—50 i z o m 
együ t tműködésé re v a n szükség. A z o n b a n az i z o m nemcsak m o z -
g a t ó j a — m o t o r j a — hanem fűtőszerkezete is a testnek. V á j j o n 
a vé le t l en f o l y t á n szerezte meg az i z o m abbél i képességét is, h o g y 
r ugó m ó d j á r a röv idebb re képes összehúzódni s ame l l e t t a t é r f o -
gata vá l t oza t l an m a r a d , hogy a test túlságos e la lak ta lan í tása e l -
k e r ü l h e t ő legyen. 

L á t t u k eddig , h o g y a test m e c h a n i k a i gép m ó d j á r a m ű k ö d i k , 
tehát akko r energ iá t is fogyaszt , m e l y n e k pó t l ásá ró l gondoskodn i 
k e l l fű tőanyag, t á p l á l é k bev i te le á l t a l . A t á p l á l é k darabo lását a 
fogak eszköz l ik . E z e k n e k o l y a n a szerkezetük, h o g y a r e á j u k bí -
zo t t mechan ika i (gépies) f e l ada to t energ iafogyasztás szempont -
j ábó l a leggazdaságosabban végz ik e l . A megrágo t t s az emésztő-
nedve t t a r t a lmazó n y á l l a l keve r t s így s ikamlóssá te t t f a l a t o t a 
nye l v , a beszéd szerve, m in t b o n y o l u l t adagoló szerkezet á t a d j a 
a nyelőcsőnek, m e l y csőpósta m ó d j á r a v isz i a fa la to t a v e g y i 
l a b o r a t ó r i u m első megá l ló he l yé re a gyomorba. E n n e k emésztő-
nedve iben a v ízben nem o ldódó fehé r jeanyagok , p l . hús, to jás , 
egyszerűen v ízben o l d h a t ó k k á - v á l n a k amel le t t , hogy o l y a lacso-
n y a b b vegyü le tek re bomlanak , ame lyekbő l t es tünk p ó t o l h a t j a a 
maga szükségletét . M i n t h a egy idegen házat l ebon tanánk egé-
szen tég laa lka t része i ig , hogy a m a g u n k ízlése sze r i n t i ház építésé-
hez használhassuk fe l az épí tő anyagot . A g y o m r o t a bél fe lé 
g y ű r ű a lakú i zom z á r j a el, a m e l y csak akkor n y í l i k k i ú j bó l , ha 
az e lőző leg a g y o m o r b ó l a bé lbe k ü l d ö t t savanyú vegyha tású 
anyago t a bél lúgos nedvei m á r közömbösí te t ték . E b iz tos í tó 
szelep ta lán vé l e t l enü l ke le t keze t t ? A l i sz tnemű tápanyago t leg-
i nkább a h a s n y á l m i r i g y (pancreas) vá ladéka, a zs i radékot ped ig 
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a m á j vá ladéka, az epe teszi v í zben o ldha tóvá s így a bél f a l á t 
sű rűn beborí tó bé lbo lyhokon , m i n t i ta tóspapí roson keresztü l k e r ü l 
a megemésztet t t á p l á l é k a szervezet vérker ingésébe. Első esetben 
a l i sz tbő l , vagyis kemény í tőbő l közönséges k r u m p l i - vagy sző lő-
cukor , a másod ikban ped ig a zs í rbó l epeszappan képződ ik . M i n d -
ke t t ő m á r vízben o l d h a t ó s így a l k a l m a s a fe lsz ívódásra. A táp -
l á l ék k io ldása u t á n m a r a d t sa lako t a bél, m in t a hasznos energ iá-
j á tó l megfosz to t t anyago t k i l ö k i magából . E g y gép egyenletes 
működéséhez még az is szükséges, hogy f ű tőanyagá t egyenle te-
sen adago l j uk . Ez az t je lentené, h o g y á l l andóan ke l l ene ennünk . 
De ez nem így van ! Gondoskod i k e r rő l többi k ö z ö t t a má j , m e l y 
p l . a megemésztet t c u k r o t e l r a k t á r o z z a magában, hogy abból a 
vérben á l l andóan k b . 0.1 ° /0 -nyi k e r i n g j e n s a m i l y mér tékben 
v isszatér a fő leg az izmokban, m i n t cukor fogyasz tó szerkezetben 
a c u k r á t ó l megfosz to t t vér a m á j b a , azon m é r t é k b e n vesz fe l 
ú j abb cukormenny isége t . E műve le tnek a má j csak a k i adóh i va -
ta la, ame l ynek ku l csá t a h a s n y á l m i r i g y ho rd ja . E g y más ik hason-
l a t t a l é lve a má j a c u k r o t ö rök lő tékoz ló f iú, a k i n e k gyámja , a 
h a s n y á l m i r i g y csak szerény rész le tekben engedi édes örökségét 
e l tékozo ln i . H a a g y á m k idő l , a t ékoz ló f iú egyszer re ve r i e l az 
örökségét . Hogy az e lső hason la tná l m a r a d j u n k , ha egyszer e lve-
szett a ku l cs s így n y i t v a ma rad a r a k t á r , k ö z p r é d á v á lesz a r a k -
tár édessége, a vér hamarosan k i ü r í t i azt, de a szervezet mégsem 
t u d j a hasznát venni , hanem i gyeksz i k az erős concent rác ió tó l , 
m i n t reá nézve m é r e g t ő l megszabadu ln i . Ez cukorbaj néven isme-
retes. H o g y a megemészte t t t áp l á l ék a testnek a k ö z é r t önzet lenü l 
do lgozó egységéhez, a sej thez e l j u thasson s onnan a nem k ívána-
tos, e lhaszná l t anyag k iküszöbölés cé l jábó l e l szá l l í t ha tó legyen, 
ú jabb szerkezetre v a n szükség. E f e l ada t ra m i n t k ö z p o n t i szívó 
és n y o m ó sz iva t tyú a szív h i va to t t a hozzá ta r tozó és zár t cső-
rendszer t a lko tó e r e k k e l va ló együt tes működés á l t a l . 

V á j j o n tud-e f e l em l í t en i a m é r n ö k i tudás m é g egy o l y a n 
ö k ö l n y i nagyságú, kb . 300 gr. sú lyú , merev a lka t rész n é l k ü l i szi-
va t t yú t , m e l y megá l lás né lkü l do l goz i k hosszú életen, 70—90 
éven ke resz tü l ané l kü l , hogy az a l ka t részek k icseré lése cé l jábó l , 
megá l l ás ra vo lna szüksége, ami egyen lő vo lna az egész rendszer 
pusz tu lásáva l . I t t m i n d e n m u n k a k ö z b e n p ó t l ó d i k . Százezerszer 
húzód i k össze a szív 24 ó ra a lat t , negyven m i l l i ószo r egy év a la t t , 
napon ta meg o lyan m u n k á t végez, h o g y 1000 kg . -o t 19 méter ma -
gasra lehe tne vele fe leme ln i . S a belső szerkezete? H o l vo l t ak a 

5* 
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m i fémből készü l t sz iva t tyú-sze lepe ink , am iko r a szív b i l l e n t y ű i 
m á r évezredek e lő t t csakis egy i r á n y b a n engedték meg a vér ke-
r ingését . H á t abban nincs-e célszerűség, hogy a m i d ő n egy ér ké t 
ágra oszl ik, ez u tóbb iak o l y a n szöget képeznek, hogy a vé r súr ló-
dása az elágazás h e l y é n a legcsekélyebb legyen? B i z o n y a mér -
n ö k i t u d o m á n y ezt nem is 100 év e l ő t t á l l ap í to t ta meg. M i v e l a 
szervezetnek nemcsak v ízben o ldódó t áp lá l ék ra v a n szüksége, 
hanem légneműre, oxygén re is, az e rekben ker ingő f o l yadéknak , 
a vérnek is o l y a n az összetétele, hogy ezen köve te lményeknek a 
leg jobban megfe le lhessen. A z o ldo t t t á p l á l é k o t a vé r a l a k n é l k ü l i 
része — a vérsavó — képez i , a l égnemű táp lá léko t , az oxygént 
ped ig az á t l ag ember ö t l i t e r vérében levő kb. huszonötezer m i l l i -
á r d vörös vé rse j t s zá l l í t j a . M í g az o l d o t t t áp lá lék a bé lcsatorná-
bó l ke rü l a vérker ingésbe, add ig a l égnemű oxygént a t ü d ő ú t j á n 
a vörös vé rse j tek vesz ik fe l , m e l y e k n e k összfelszíne 3800 négy-
zetméter k ö r ü l van, am inek kb. 62 m.-es o lda lú négyzet fe le l 
meg. E műve le thez a t ü d ő k n e k kb. 85 négyzetméter fe lszíne á l l a 
rende lkezésükre . H ihe te t l ennek lá tszó nagy fe lsz ínek ezek k is 
he l yen e lhe lyezve ! Ugyancsak a tüdő ú t j á n távoz ik az é le tműkö-
désekhez szükséges, f e l ve t t oxygén elégéséből k e l e t k e z e t t szén-
sav (CO.) s a fe l ve t t víz egy k isebb része is pára a l a k j á b a n . Örö-
kös kö r f o rga lom, örökös égés f o l y i k szervezetünk be lse jében ős-
i d ő k óta. H o l v o l t a k k o r még Lavoisier, ak i a tes tben l áng né lkü l 
végbemenő égési f o l y a m a t o k a t fe l fedezte , amikor vörös vérse j t -
j e i n k ak roba ták m ó d j á r a buk fencet h á n y v a rohan tak a tüdő h a j -
szálere in ke resz tü l az é le te t je lentő o x y g é n for rásához, magukka l 
vonszolva a méreggé v á l t s így t e r h ü k r e levő, e n e r g i á j á t ó l meg-
foszto t t s ké t o x y g é n a t o m m a l l ekö tö t t szénatomot, vagy is a szén-
savat, hogy tő le megszabadu l janak . K i t u d o t t még a k k o r az exo -
thermikus , vagy is azon vegyü le tek rő l , ame lyek o x y g é n fe lvéte le 
á l t a l a bennük l appangó he l yze t i energ ia egy részét p l , k a l ó r i á k -
ban mérhető hő a l a k j á b a n l ead ják . A hasonló e x o t h e r m i k u s t e r -
mészetű, sok h e l y z e t i energ iá t r e j t ő s oxygén fe lvé te le á l t a l annak 
egy részét l eadó robbanó anyagokra , puskapor ra az ember i e l -
me csak j óva l később j ö t t reá. A t ősember éhségének cs i l lapí tása 
közben b i zonyá ra nem elemezte a f e l ve t t t áp lá lék v e g y i összeté-
te lé t s annak h e l y z e t i energ iá jában lappangó é le t fo r rásá t . A v a g y 
az ősanyag in téze t t el m i n d e n t i l yen bölcsen a m i t u d t u n k né l kü l? 

A v ízben o l d ó d ó s e lhasznál t anyagoka t a szív a vé rke r in -
gés ú t j á n a vesékbe h a j t j a . A vese szűrő szerkezete megszaba-
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dit ja a szervezetet a fölöslegessé vált, méregként ható, vízben 
oldódó anyagoktól. Bizony keveset gondolunk a vese életmentő 
munkájára s annak mikéntjére, amikor a nevét emlegetjük! Itt 
a mikroszkóp csodás világába vezeti be a kutatót. Megfigyelhet-
jük, hogy a vesébe vezető ütőér számos ágra oszlik, amelyek mind-
egyike bizonyos út lefutása után még kisebb erekből álló gomo-
lyagot (glomerolust) alkot, amelyből újból csak egy ér vezet ki, 
de ennek csodálatosképen kisebb az átmérője, mint az érgomo-
lyagba vezető érnek. Vájjon mint gondolkodott itt a monista ős-
anyag? A tudósok e csodálatos érgomolyagot ,,rete mirabile"-ne\í 
„csodás hálózat"-nak nevezték el és pedig teljes joggal. Ha az 
érgomolyagból kivezető ér keskenyebb, mint a bevezető ér s da-
cára annak elég tágnak bizonyul a vér keringésére és elvezetésére, 
csak egy dolog lehetséges és pedig az, hogy a vér folyadékának 
egy részét az.érgomolyagban átszürődés által elvesztette s a meg-
maradt vérnek most már elegendő a keskenyebb kivezető ér is. 
Számtalan ilyen szűrőből s függelékeiből áll a vese. Az átszűrő-
dött folyadék pedig mint a szervezetre fölösteges teher időnként 
elhagyja a szervezetet. Egy hőenergiát fogyasztó ú. n. kalorikus 
gépnél számításba veendő az is, hogy a beléje fektetett s hővé 
változó energia ne illanjon el a gép nagy felszínén keresztül anél-
kül, hogy hasznos munkát ne végzett volna. Ezen úgy segítünk, 
hogy a gépnek aránylag kis felszínt adunk. Ilyen esetekben vizs-
gálat tárgyává tesszük, hogy a rendszer köbdeciméterekben, más-
szóval kilogrammokban kifejezett köbtartalma, mily arányban 
van annak négyzetdeciméterekben kifejezett felszínéhez viszo-
nyítva, azaz 1 kgr. súlyra annak testbeli a lakja szerint hány 
négyzptdeciméter felszín esik. A testek geometriájából tudjuk, 
hogy ugyanazon köbtartalom mellett — ami gyakorlatilag súlyt is 
jelent — a gömbnek van a legkisebb felszíne. Megfordítva a té-
telt: ugyanazon felszín mellett a gömbnek van a legnagyobb 
köbtartalma. Vonatkoztassuk ezt a gömbalakú koponyában helyet 
foglaló agyra s annak nagyságára. E kitérés után vizsgáljuk meg 
a fenti viszonyokat az élő testen. Minél kisebb valamely élő test-
nek a felszínéhez viszonyított s egyúttal hőt is fejlesztő súlya, 
annál több hőt ad le. Hogy pedig hőbeli egyensúlyát megtarthassa, 
annál több anyagot kell elégetnie, hogy hőmérsékletét fenntartsa, 
szívének percenként annál többször kell összehúzódnia a bőrfel-
szint a lehűlés ellen védő vérátáramoltatás céljából. Tehát a test-
súlyához viszonyítva igen nagy testfelszínű egér — ezt hangsú-
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l y o z o m — a r á n y l a g többet esz ik m i n t p l . a mókus , ez többet m i n t 
a n y ú l , ez többet m i n t a k is g y e r m e k , v iszont ez többet m i n t a fe l -
n ő t t ; a fe lnő t t t öbbe t eszik m i n t a ló, vagy az e le fánt stb. í g y v a n 
a do log a szívverések számával is ; az egér szíve percenként töb -
bet ver m in t a csecsemőé, a f e l n ő t t emberé többet m in t az e le fán té , 
a test sú lyábó l és a hozzá ta r tozó tes t fe lsz ínbő l a l ko to t t a r á n y á -
n a k megfe le lően. A z egér, a mókus , a n y ú l , a macska, h a csak 
tehe t i , összekuporod ik , hogy hőveszteségi fe lszínét csökkentse, 
A nyáron , hűvös pincében m a g á r a hagyo t t csecsemő tes tsú lyához 
v i szony í to t t nagy testfelszíne m i a t t több hő t a d le, m in t a m e n n y i t 
t e r m e l s így lassanként l ehű l a normál is hőmérsék le te alá, sőt így 
e l ís pusz tu lha t . 

Tehát egy bölcs kéz ez t is cé lszerűen rendezte el , hogy a 
n a g y tes t fe lsz ínű kis gye rmek az a rány lag k isebb tes t fe lsz ínű 
szü lők gyámo l í tásá ra szorul, a m í g később ö n á l l ó szárnyaka t n e m 
k a p . 

A z ú j s z ü l ö t t csecsemő szíve 130-at ve r percenként , a f e l n ő t t 
emberé á t lag m á r c'sak 72-őt , az e le fánté 28-at , a lóé 30-at , a 
k u t y á é 95-öt, a n y ú l é 130-at, az egéré 520—675-ö t . 

E-áy kg r . t es tsú l y ra a p a t k á n y n á l 1650, a nyú lná l 946, az 
emberné l 287 cm 2 test fe lszín es ik . Tehát e csodálatos tö rvénysze-
rűségnél sem l ehe t a vé le t l ennek szerepe. 

M i n t m i n d e n vegy i f o l y a m a t n a k , ú g y a tes tünkben végbe-
menő anyagcserének is van e g y legkedvezőbb (opt imál is ) h ő m é r -
séke, m e l y 37°C k ö r ü l i ngadoz i k . U g y a magasabb, m in t az enné l 
a lacsonyabb hőmérsék le t k á r o s hatású, s a magas lázza l j á r ó tü -
dőgyu l l adásná l ép úgy, m i n t a rendes a l a t t i (subnormál is) h ő m é r -
sék le t te l já ró 35,5—35"C- t m u t a t ó cho le ráná l álmosság (somno-
l en t i a ) , sőt t e l j e s eszmélet lenség (coma) á l l be. A szervezet a p i l -
l a n a t n y i szükségle tnek megfe le lően, tehát hozzámér t (adaequat ) 
módon , ho l csökken t i az e légés i f o l y a m a t o k a t s ugyanakko r a k i -
p i r u l t s izzadó bő r ú t j á n több h ő t ad le, h o l meg az elégési f o l y a -
m a t o k é lénkü lése s i z o m m u n k a p l . d idergés á l t a l fokozza a hő te r -
me lés t a hőegyensú ly eléréséig. Ez igen f i n o m és célszerű szerke-
ze tnek sem v o l n a mestere? 

M i m i n d e n jó t , de fő leg rosszat l á t o t t az ember i szem azon 
ide ig , hogy Lionardo da Vinci a sötét k a m a r a (camera obscura) 
ismeretére j u t o t t ané lkü l , h o g y a szemgolyó á l t a l képv ise l t s köze l 
és távo l ra a l k a l m a z k o d n i t u d ó , vá l tozó gyú j t ó távo l ságú lencsével 
b i ró , igen töké le tes sötét k a m a r á r a eszmél t vo lna. H o l v o l t a k k o r 
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még Leeuwenhoek az ő kezdet leges, lencsékből összeál l í to t t m i k -
roszkóp jáva l , am iko r az ember i szem lencséje a cs i l lagos ég fen -
ségében m e r ü l t e l? 

A z ember iség i smer t korához v iszony í tva igazán nagyon 
kevéssel eze lő t t fedezte fe l Harvey a vérker ingés t . Hiszen az ő 
fel fedezése e lő t t azt t a r t o t t ák , hogy az ü te rekben levegő k e r i n g 
s az ü te rek neve is a görög ü r , o ( a é r ) = l e v e g ő és x r , q é t o ( téreó) 
= viszek szavakbó l l e t t artéria. H a igaz a l é té r t v a l ó küzde lem 
tana, hogy f o l y t o n töké le tesedünk, hogyan van az, hogy csak az 
ú. n. tökéletesebb ember , a homo sapiens fedezte f e l a vér k e r i n -
gését? 

A v a g y a ná láná l az ősidőben s o k k a l a lacsonyabb fe j l ődés i 
és sze l lemi f o k o n á l ló , á l l í t ó l ag ember i lénynek m é g nem is nevez-
hető v a l a k i a l k o t t a m e g ? 

A z ember i f ü l b o n y o l u l t szerkezetét csak f u t ó l a g akarom em-
l í ten i . A d o b h á r t y a az igen t ompa k ú p n a k meg fe le lő felszínével 
már ős idők ó ta közve t í te t te a levegő rezgéseit, a m i k o r n a p j a i n k -
ban a r á d i ó v a l kapcso la tban csak hosszú számítások a lap ján j ö t -
tek rá, hogy a hangszóró részére a kö ldökös , p a j z s a l a k ú , vagy is 
t ompa k ú p a jó rezgő fe lszín. H o g y a f ü l be lse jében e lhe lyezet t 
csiga nem más, m in t cs igavona lban összecsavarodot t kúp , a m e l y 
zongorahúrok m ó d j á r a sok ok távának megfe le lő hosszabb-röv i -
debb húros szerkezetet ta r ta lmaz , b i zonyá ra i smer t tény. S m i -
l y e n k is h e l y e n fé rnek e l a nagyv i lágo t befogadó szem és fü l . 

Hogy az egyensúlyozás, a járás, a légzés és sok egyéb é le t -
megny i l a t kozás ö n m ű k ö d ő e n (automat ikusan) t ö r t é n i k , csak ép 
hogy megemlékezem ró l a , de n y i l v á n v a l ó a cé l ja , t . i . hogy ezzel 
a testben l akozó magasabbrendű v a l a k i tehermentesí tve legyen 
magasabbrendű működések k i fe j tése célszerűségének okából. 

M i n t m i n d e n nagy üzemben, ú g y a szervezetünkben is az 
összhang szempon t j ábó l á l l andó fe lügye le t re van szükség. O l y a n 
közpon to t k e l l f e l té te leznünk , m e l y cé lszerűen e lhe lyezve a test 
egyes részeiből fe lvesz i az á l l andó je lentéseket s ezeknek megfe-
le lően k ü l d i hozzá juk parancsai t , másrészt ped ig a nagyv i lágbó l , 
a makrokosmosbó l ő t é rő ingerekrő l , ú . n. é rzékszerve i ú t j á n 
f o l y t o n t udomás t vesz s ezeknek minősége szer in t in tézked ik 
k is b i roda lmában , a m ik rokosmosban . 

E fontos fe lada to t az idegrendszer végzi el az agyve lő és a 
ger incvelő ú t j á n . M i n k e t e lsősorban a nagy agyve lő érdeke l , m e l y 
végeredményben több m i n t 600 m i l l i ó agy idegse j tbő l s a hozzá-
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j u k ta r tozó , ingereket veze tő , idegros tbó l á l l , m e l y u t ó b b i a k fe l -
ada tuk sze r in t a p e r i f é r i á n kü lönböző végkészü lékekben végződ-
nek. M á s k é p e n a szemben m i n t a f ü lben , másképen az orrban, a 
nyelvben, az izomzatban, m i n t a bőrben, vagy a be lekben. E szám-
ta lan csáp á l landó he l yze t j e len tésének összessége a l a p j á n ke le t -
kez ik b e n n ü n k az ú. n. közérzet. E közé rze t azonban n e m mind ig 
mondha tó jónak . T a l á n ebben is van v a l a m i cé lszerű? Látszó lag 
nincs, h i szen a cé lszerűségnek csakis a test javát k e l l szolgáln ia. 
De g o n d o l j u n k csak o l y a n gyerekre, a k i egyszer tüzes vason meg-
égette a kezé t , vagy a r r a az i f j ú r a , a k i k e r é k p á r r ó l leesve e l tör te 
a k a r j á t , m i l y óvatosan ü g y e l m a j d m i n d k e t t ő a kezére, mer t egy 
rossz közérze t , — a f á j d a l o m — a r r a kényszer í t i , h o g y egy ma-
gasabb cél , a gyógyu lás érdekében n y u g o d t a n ta r t sa az t . Sőt az 
agyvelő n a g y ny i l ván ta r t ásában m i n d e n érzetnek n y o m a is ma-
rad a v isszaemlékezés f o l y a m a t á b a n s fő leg rossz é rze te ink ma-
radnak m e g tovább emlékeze tünkben . G o n d o l j u n k csak egy nagy 
záporesővel végződő n y á r i k i r ándu lás ra . A v isszaemlékezésre 
nagy szükségünk is v a n e lő reha ladásunk érdekében, h iszen p i l l a -
na tny i közérze tünke t m i n d i g régebbi közérzete ink em lékképe i ve l 
h a s o n l í t j u k össze, m i n t az ismere t len távo lságot a m é t e r r e l . M a g a 
a v isszaemlékezés f o l y a m a t a csodálatos, t i tokzatos, de m ive l ó rá-
ró l -ó rá ra , pe rc rő l -pe rc re já tszód ik le bennünk, nem igen szente-
l ü n k n e k i nagyobb f i g y e l m e t . Ügy v a g y u n k vele, m i n t a fa növé-
sével, a v i r á g k iny í l ásáva l , ho lo t t m i n d e z e k a te remtésnek o l y a n 
csodái, m i n t a cs i l lagok csendes ker ingésének r e j t é l y e . A vissza-
emlékezés segítségével i gyeksz ik az ember az e l ek t r omos á ram-
mal e l len té tes módon a lacsonyabb lehetőségű p o t e n c i á l ú he lyze t -
ből magasabb po tenc iá lú he l y re k e r ü l n i , azaz töké le tesedn i . Á m d e , 
ha meggondo l j uk , h o g y ez a nagy k ö n y v t á r — az agyvelő, — 
me l ynek té r fogatában tény leges n a g y könyv tá rak sze l lemi t a r -
t a lma v a n fe lha lmozva, a test más szerveihez hason lóan m u n k a 
közben k b . 7—10 év a l a t t az uto lsó p a r á n y i g k i cse ré lőd ik , önkén-
te lenü l is előtérbe n y o m u l az a kérdés , hogy az a sok kép, je lenet , 
me lye t szemünk, m i n d a z a szó, hang, am i t ha l l ásunk ú t j á n fog-
tunk fe l , m inden sze l l em i kincs, m e l y e t évek hosszú és nehéz 
m u n k á j a f o l yamán g y ű j t ö t t ü n k és szerez tünk s a m e l y az egyes 
agyse j tekben, m in t v a l a m i t a r t a l om jegyzékben el v a n könyve lve 
és sokszor évt izedek m ú l v a , lá tszó lag kü lső ok n é l k ü l , máskor 
meg v a l a m i külső behatásra , vagy eset leg egy a k a r a t l e n d ü l e t 
s z i k r á j á r a ö n t u d a t u n k b a n h i r te len f e l v i l l a n , nem-e m i n d csak má -



CÉLSZERŰSÉG AZ EMBERI SZERVEZETBEN. 73 

sodlagos eszköz az agyve lő , m i n t szerv ú t j á n v a l a m i magasabb, 
e lsődlegesen gondo l kodó v a l a k i rende lkezésére bocsátva, m e l y 
u tóbb i csak cé lszerűen megtervezet t gépezet ú t j á n f e j t h e t i k i 
képességei t? A t u d o m á n y a legutóbb i i dők ig , m i n t u to lsó megis-
merés i lehetőséget, az agya t á l l í t o t t a e l énk s b á r m i l y nevetséges-
nek is hangz ik , az anyagelvűség, m e l y m i n d e n ú. n. csodát tagad, 
i l l e t ő l eg m i n d e n t ésszerűen akar megmagyarázn i , t an í t ványa i t ó l 
mégis azt követe l i , hogy a csodák ezen csodá jában h i g y j e n e k , 
a m i k o r a gondo lkodás f o l y a m a t á t az agy működésének m o n d j a . 
Igaz , hogy lehet o l y mechan i ka i készü léke t szerkeszteni , m e l y 
ugyanaz t i sméte lge t i (p l . a g ramofon) , de o l y készülék, m e l y ú j 
gondo la toka t , te remtő eszméket te rmel , m i n t a lángeszű ember, 
sohasem fog s ike rü ln i . H a még o l y cé lszerűen is szerkesztet t 
v a l a m e l y í rógép, hogy benne az ember i beszéd összes v á l t o z a t a i 
szunnyadnak , „ A z ember tragédiáját", v a g y az Evangéliumokat 
l e kopog ta tn i még sem fog ja . A z agy bámu la tos lencsé jű ve t í tőké -
szülék, de nem a fény az, m e l y azt működésben t a r t j a . 

E p i l l ana tképekben , d ióhé jban f e l em l í t e t t adatok u t á n be-
fe jezésü l f e l m e r ü l az a kérdés, hogy ki az, aki ezt a gépet az 
anyag i testnél v a l a k i magasabbnak bocsáto t ta a rende lkezésére? 
H iszen a t u d o m á n y is e l ismer i , sőt tan í t j a , h o g y egyet len a tomban 
is ugyanazon e rők e lve i ha tnak , m i n t a f ö l d ü n k ö n s a v i l á g m i n -
denségben. N e m t u d j u k ? 

E g y német közmondás szer in t : „ U n k e n n t n i s s schützt n ich t 
vor der Fo l gen " , azaz va l am inek a nem tudása még nem óv meg 
a köve t kezmények tő l . S m i k ezek a köve tkezmények? H a az élet 
csak se j tműködés lenne s àz ember, a te remtés k o r o n á j a egysze-
rűen csak hőenerg iá t fogyasztó ka lo r i kus gépezet, a gondo la tok 
és érzések csak a testszervezet működése, az agyvelő a l e g j o b b 
esetben csak gondo la tgyár , akko r a mate r ia l i s ta , ak i n e m érzi , 
hogy az ember ennél sokka l több, a teremtés legnagyobb csodá ja , 
az a fo rma, m e l y eléggé töké le tes már a r ra , hogy az i s ten i sz ik -
rának, az emberi léleknek templomául szo lgá l jon s aki nem t a r t j a 
magát többnek egy magasabb r e n d ű emlős á l l a tná l , az v i l ágné -
zet i töké le tesedésünknek, bo ldogu lásunknak az ú t j á b a n á l l , m e r t 
végül is az ember azzá lesz, aminek g o n d o l j a magát . I l y e n r e r á -
i l l i k Schoppenhauer mondása : „ A z anyage lvűség az á l la t iasság-
hoz v e z e t ! " 

A z anyage lvü el a k a r j a h i t e tn i a ná láná l kevesebbet t u d ó k -
ka l , hogy nek i igaza van ahe lye t t , hogy ráeszmélne, hogy az ő 
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tudásánál mások már nagyobb s erkölcsileg is magasabbrendű 
tudással rendelkeznek. 

Ha letesszük az anyagelvü szemüveget, amellyel rövidlátá-
sunkat igyekeztünk megjavítani, hamarosan ráeszmélünk, hogy 
az emberi testben látható célszerűség nem véletlen, nem az a fá-
tyolba burkolt szükségszerűség, hanem oly okoknak a kihatása, 
amelyek az átlag ember előtt rej tve maradnak, de a bölcs előtt 
ismeretesek, aki érzi, hogy valamit észre nem venni még nem 
azonos azzal, hogy nem is létezik. A bölcsekről Rückert német 
költő ezeket í r ja : „Das sind die Weisen, Die durch Irrtum zur 
Wahrheit reisen. Die bei dem Irrtum verharren, das sind die 
Narren", azaz: a bölcs a tévelygésen keresztül is az igazság isme-
retéhez jut, az oktalan, a balga megmarad tévedésében. 

Hogy ki az, akinek a létét a mikrokosmosban is észlelhető 
célszerűségből kell elfogadnunk, megmondja a keresztény bölcse-
lettudomány. Verulami Baco szerint: „Kevés tudás, kevés böl-
csesség elvezet az Istentől, több bölcsesség visszavezet Istenhez." 
Ennek levonható következménye, hogy kötelességeink önzetlen 
teljesítése által magasabb erkölcsi alapra kell törekednünk, 
mert a tudás nem ellenkezik a vallással. Dr. Franz Hartmann 
német orvos szerint az igazi orvostudomány a vallással szétvá-
laszthatatlanul függ össze. Ha nem is leszünk olyanok, ,,sicut 
Deus, scientes omne bonum et malum, mint az Isten, jó és gonosz-
tudók, hanem ellenkezőleg a makro- és mikrokosmosban bámula-
tot keltő történésből levont tanulságok alapján bölcseleti magas-
latra emelkedve alázattal mindenben megnyugszunk, mert nem-
csak hisszük, de tudjuk is, hogy van valaki, aki mindeneket böl-
csen fenntart, intéz és kormányoz s akiről mély értelemmel azt 
énekli a zsoltáros: ,,Si sumpsero pennas meas diluculo et habita-
vero in extremis maris, et il lue manus tua deducet me et tenebit 
me dextera tua." Ha szárnyrakelek hajnalhasadáskor s a tenger 
végtelenjét szelem át, oda is a te kezed vezérel engem s jobbod 
tart fenn engem," akkor fáradozásunk nem lesz hiábavaló, mert a 
magunk tökéletesedésén és előrehaladásán munkálkodtunk, mert 
mi már mérföldekkel előbbre vagyunk azoknál, akiknek vannak 
ugyan metafizikai igényeik, de még nem látnak tisztán, hanem 
még csak keresik a világrendben, a nagy mindenségben azt a leg-
főbb igazságot, hogy van egy Teremtő, aki mindent a maga aka-
ratából hozott létre s azt jónak találta, ahogyan Mózes I. könyve 
is mondja: „Vaj jar Elauchim ki tauw, azaz „És látá Isten, 
hogy jó." 
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Jó pedig minden, ami a világmindenségnek, a tökéletlentől 
a tökéletes felé való fejlődésével s az ezt szolgáló isteni tervvel 
összhangban áll. Ezt pedig csak az az ember érti meg, aki tudja, 
hogy ez ideiglenes világ mellett egy örök világnak is részese. 
Aki kizárólagosan az elsőnek él, az ez utóbbiról sohasem fog tu-
domást szerezhetni. Mert: ,,Az Űr csodásan működik, de útja 
rejtve van. Tenger takar ja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. 
Ki kétkedőn boncolja Öt, annak választ nem ád, de a hívő előtt 
az Űr megfejti önmagát!" 

Olyan hívő előtt, aki tudással párosult sziklaszilárd hitének 
élettelen márványából, ha mindjárt nem is tökéletesen művészi 
kézzel, de vágyai teljesülésének reményében annál több igyeke-
zettel és jóakarattal lelke legmélyén a szeretet vésőjével kivési, 
kifaragja az egy élő és igaz Isten képmását. 

Budapest. Dr. Groh Rezső. 
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Géfin Gyula dr.: A szombathelyi egyházmegye története 
(1777—1928.) 1—2. k ö t Szombathely, 1929. Martineum könyv-
nyomda Rt. A szerkesztő kiadása. 8. r. I.: 445. 11., 8 mümellék-
lettel és 66 szövegképpel. II : 526. 11., 8 mümelléklettel és 76 
szövegképpel. 

A szombathelyi egyházmegye 1927-ben ünnepelte másfél-
százados évfordulóját alapításának, amely Mária Terézia királynő 
uralkodói dicsőségének hatalmas tényei közé tartozik. Ebből az 
alkalomból készült ez a kiváló monografia, mely fennhangon és 
történeti okmányok erejével hirdeti a szent Márton püspök szel-
lemétől áthatott egyházmegye 150 éves életének kimagasló és 
jellemző megnyilatkozásait. 

Szombathely történetét, a győri püspököknek Szombat-
helyen kifejtett munkásságát, az egyházmegye alapítását és első 
éveit Schönvisner István pesti egyetemi tanár (1738—1818) 
1791-ben írta meg tudományos felkészültséggel. Sok adatot 
gyűjtött egybe Köberl János prépost, sárvári plébános (1842—1916) 
az egyházmegyének első évtizedeire és papságának irodalmi 
tevékenységére vonatkozólag, majd Pálinkás Géza tb. kanonok, 
alsósági esperes-plébános (1858—1918) a püspöki és szemináriumi 
könyvtárak rendezésével és katalogizálásával értékes forrás-
anyagok hozzáférhetőségét tette lehetővé. Tóth József dr., a 
jubiláris káptalan nagyprépostja, állandóan kutatja az egyház-
megye múltját és többször tett közzé rávonatkozó adatokat. 

Géfin munkájával — amint a Bevezetésben felfedi előttünk 
— ezeket kiegészítve az egyházmegye múltját a feledés homá-
lyából kiragadni, a mult felemelő példáival papjainak, híveinek 
új lendületet, buzdítást, tanulságokat adni és bővebb monográfiák 
számára az utat előkészíteni akarta. Ha többet nem akart, ezt 
el is érte : a két vaskos kötet bőséges adattára az egyházmegye 
történetének, noha Egyed Ferenc Balassa Gábor püspök élet-
rajzához sokkal több adatot felkutathatott volna. 

Az I. kötet teljesen Géfin szorgalmas fáradozásainak gyü-
mölcse, míg a II. kötetben csupán a jubiláló egyházmegye fő-
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pásztorának, Mikes János gróf püspöknek nagystílű működését 
szedte egybe. 

Mindjárt az I. kötet elején az egyházmegye története levél-
tári és nyomtatott forrásainak főbb lelőhelyeit — köztük a kis-
papok assistentia-könyvének köteteit — ismerteti, majd Szombat-
hely múltját tárja elénk vázlatosan — a VI. századtól Kr. e., 
a kelta bojus-néptörzstől maradt nyomoktól kezdve egészen 
1777-ig (13—20 II.) A szombathelyi püspökséget tudvalevőleg 
Mária Terézia királynő 1777. február 11-ikén kelt királyi páten-
sével alapította meg és VI. Pius pápa 1777. június 17-ikén ki-
adott bullájával erősítette meg. 

Az I. kötetben az 1777—1843. évek egyházmegyei esemé-
nyei sorakoznak fel egymásutánban: Géfin Szily János, Herzan 
Ferenc gróf bibornok, Somogy Lipót és Bőle András püspökök 
életét és működését állítja össze mozaikszerüleg; a szorgalom-
mal és lelkesedéssel összegyűjtött adatokat, mint a hajdani 
krónikások, beszélteti kronológiai sorrendben. Az időkeretekbe 
bepréselt adatok felhalmozása után mindegyik püspöknél adja 
annak jellemrajzát. Ezek a jellemzések nagyon sikerültek és ta-
nulságosak. Ha belemélyed az igazi oklevelek tanulmányozásába, 
bizonyára nem beszélne K. kir. rendeletekről (223 stb. II.), 
amelyek nem mások, mint cs. kir. rendeletek! A függelékben 
közzétett 4 okmány közlési formája nagyon primitív; majdnem 
megfoghatatlan, hogy a pápai bullában miért így olvassa : . . . cum 
reliquis unice parochiis . . . , holott szinte kiabál annak helyes 
olvasása : . . . cum reliquis undecim parochiis . . . Fel is sorolja 
tüstént mind a l l plébániát név szerint, amelyeket Zalaegerszeg 
környékén a veszprémi egyházmegyéből a szombathelyihez 
csatoltak. Az „anticamente" sohasem jelenti azt, hogy „hitele-
sen", hanem „hajdan, régiesen" (311. 1. 1/j.) 

A II. kötetben, amely 1844-től 1929-ig terjed, Balassa Gábor 
püspök életét rajzolja meg bizony kurtán Egyed Ferenc, aki e 
kiváló egyházfejedelemről nem sokat tud, mert nem sokat kuta-
tott. Sokkal nagyobb lelkesedéssel dolgozta fel Kappel János dr. 
Szenczy Ferenc püspök életrajzát, amelyhez szervesen hozzá-
csatolja e kiváló püspök kimagasló munkatársairól (Kopsz János, 
Szaniszló József, Veinhofer József, Stegmüller Károly és Nagy 
János) méltatását. Igazán mintaszerű Szabó Imre püspök élet-
rajza (65—120. II.) néhai Füssy Tamás Szent István-Társulati 
bencés igazgatótól. Géfin jogosan járt el,' amikor Füssynek e már 
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a „Tájékozó" 1881. évfolyamában megjelent munkáját stiláris 
szempontból átsimította, de nem cselekedett igazságosan, amikor 
Szabó Imre püspök érdemeinek koszorúját megtépi (120. 1. 1/j.): 
a tények és cselekedetek az embereknél mindig saját koruk 
szemüvegén át ítélendők meg. Hidasy Kornél, a nagy püspök 
életrajzát Tauber Sándor dr. pápai prelátus, kanonok írta meg 
hálás kegyelettel és igazi ügyszeretettel, noha inkább gyönyörű 
reflexiók vonzó képének tűnik fel becses munkája. István Vilmos 
püspök működését Tóth József dr. pápai prelátus, nagyprépost 
saját visszaemlékezései alapján rajzolja meg. 

A II. kötet második részében mindenekelőtt a Szent Már-
tonról címzett szombathelyi püspöki szeminárium történetét ol-
vassuk Székely László dr. theologiai tanár szakavatott tollából 
(167—295. II.) az egyes püspökök főpásztori ténykedései sze-
rint csoportosítva az eseményeket. 

A II. kötet harmadik részében a vasvár-szombathelyi székes-
káptalan történetéből nyújt morzsákat Desics Ignác káptalani 
levéltárnok, aki inkább a kanonokok katalógusának összeállítá-
sára fektette a fősúlyt (301—332. II.) 

A negyedik rész (333—472. II.) adatokat közöl az egyház-
megyei papság működésére vonatkozólag: egyrészt Kovács 
Lajos, a Rómában fiatalon elhalt tehetséges pap a szombathelyi 
papság irodalmi tevékenységéről nyújt a legaprólékosabb rész-
leteket is visszatükröző képet, megemlítve a legkisebb cikket is, 
amely valaha szombathelyi egyházmegyei pap tollából meg-
jelent; másrészt az egyházmegyei papok és kispapok hazánkért 
teljesített szolgálatait a szabadságharcban és a világháborúban 
szedi csokorba Szendy László dr. theologiai tanár; ehhez csa-
tolja a forradalom és a kommunizmus hős papjainak ismertetését. 

Az ötödik részben a II. kötet befejezéseként a róm. kath. 
iskolaügy fejlődését vonultatja fel előttünk Boda János dr. apos-
toli protonotarius, püspöki helynök, kanonok, az 1868. évig. 

A függelék két oklevelet közöl: az egyik a szombathelyi 
szeminárium alapítólevele, a másik pedig Mária Terézia adomány-
levele a vasvár-szombathelyi székeskáptalan számára. 

Mindkét kötetet név-, hely- és tárgymutató egészíti ki és 
teszi könnyen használhatóvá. 

Géfin és munkatársai elérték céljukat, amelyet a Beveze-
tésben ekkép formuláztak: a vonatkozó irodalom összegyűjtése, 
az eredeti források, oklevelek és ügyiratok felkutatása, azoknak 
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beszéltetése, a mult fényes és sötét lapjainak egyaránt hü, lelki-
ismeretes feltárása. Ha mindez a genetikus történetírás szelle-
mében és módszerével történik, a két kötetes kiadvány értéke 
összehasonlíthatatlanul fokozódott volna. Nem hagyhatjuk emlí-
tés nélkül Mikes János gróf szombathelyi megyés-püspök nemes 
jóakaratát, aki a munka megjelenését lehetővé tette. 

Géfin a következő évek folyamán a szombathelyi egyház-
megye plébániáinak történetét, élő és elhalt papjainak élet-
adatait szándékozik összegyűjteni és kiadni. Örömmel várjuk. 

Veszprém. Lukcsics József dr. 

Georg Bichlmair S. J. Urchristentum und katolische Kirche. 
Verlagsanstalt Tyrolin, Innsbruck, 1925. 379. o. 

A szerző az őskeresztény emlékek segítségével azt a tételt 
akarja bebizonyítani az 1922/23-ban, a bécsi főiskolai hallgatók 
előtt tartott s 1925-ben könyvben, bővítve kiadott előadásaiban, 
hogy a mai katolicizmus belső hitében és lényege szerint, sőt 
egész külső vallás-erkölcsi életében is azonos az őskeresztény-
séggel, a Krisztus által alapított apostoli egyházzal. Könyvének 
első részében sorra veszi a szentségeket, második részében az 
egyház hierarchikus alkotmányát, a harmadik részben pedig a 
katolikus hit-erkölcsi élet főbb társadalmi megnyilatkozásait és 
kutatja, ráismerhet-e a mai katolikus lelki anyjának, az egyház-
nak ifjúkori ábrázatára azon írott emlékekben, melyek meg-
örökítették és az utókorra áthagyományozták a Krisztustól ala-
pított őskereszténységet. Evégből rendkívül tanulságos betekin-
tést nyújt a patrisztikai irodalomnak csodás gazdagságú tár-
házába. Világos, logikus fejtegetéseivel és szép, élvezetes, elő-
kelő stílusával nemcsak meggyőz bennünket tételének igazságá-
ról, hanem nagy élvezetet és gyönyörűséget is áraszt lelkünkbe, 
amidőn bölcs fokozatossággal és gyakorlott kézzel fellebbenti 
ámuló tekintetünk előtt anyaszentegyházunk ifjúkori szűziesen 
érintetlen alakjának sok-sok ismeretlen szépségét és báját. Oly 
szépséges formában jelenik meg előttünk lelkünk anyjának ifjú-
kori múltja, hogy valóságos büszkeséggel csókolunk neki kezet 
a jelenben lelkünk meghatódottságában. 

Nem a tudományosságnak akart szolgálatot tenni a szerző 
müvével, mint maga állítja, hanem a gyakorlati hitéletnek. De 
mind a két célt elérte könyvével, mely a népszerűsítő hittudo-
mánynak remek iskolapéldája. A szentségek és szentmise-áldo-
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zat díszes keretéül szolgáló szertartások keletkezéséről, tovább-
fejlődéséről és jelképi, jelentéséről annyi érdekeset és tanulsá-
gosat tud mondani, hogy a gyakorlati hitélet tökéletesítésére 
hivatott liturgikus mozgalom zászlóvivői nem lehetnek eléggé 
hálásak szerző iránt. A végén méltán hangoztatja azt a tanul-
ságot, hogy minden újabb ásatás, minden újabban felfedezett 
kézirat vagy felírás újabb öröm forrása a katolikus ember szá-
mára, mert újabb hírt hall az ő anyjának, a szent, katolikus és 
apostoli egyháznak elbájolóan szépséges ifjúságáról, amelyben 
lényegében benne rejlett és amelyből kifejlett későbbi, kétezred-
éves hiterkölcsi életének minden bája, szépsége és hatalmas 
alkotó ereje, világot átalakító hatása. Soha egy gyöngédtelen 
szóval sem sérti a protestantizmust, mely a mai katolicizmust 
az őskereszténység eltorzításának, meghamisításának mondja. 
S mégis azt érezzük, hogy e könyv fejtegetéseitől a protestan-
tizmus halálos sebet kapott, melyből csak úgy gyógyulhat meg, 
ha ő is kezet csókol gyermeki alázattal a lelkek félreismert 
igazi anyjának, a katolikus anyaszentegyháznak. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

Emlékkönyv Zichy Nándor gróf születésének századik év-
fordulójára, 1829-1929. Budapest, 1929. Kiadja a Szent István-
Társulat. Nagy 8-ad rét, díszmü, krétapapíron, 19 mümelléklettel, 
19 más képpel és számos facsimilével. Bőrkötésben 30 p, vászon-
kötésben 15 p. 

A Szent István-Társulat, dicső emlékű elnöke, Zichy Nándor 
gróf születésének századik évfordulójára igen tartalmas és díszes 
emlékkönyvet adott ki, hogy egyrészt a nagy férfiút, mint illik, 
dicsőítse, másrészt az elhunyt életét és az abba kapcsolódó 
eseményeket felújítva a mai nemzedék elé ösztönző példát állítson. 

A mü igen gazdag s megírásában résztvettek azok, kik a 
megdicsőült nagy tetteinél közreműködtek, vagy azoknak egyéb-
ként tanúi voltak. 

Túri Béla, a Szent István-Társulat, alelnöke bevezető sorai 
után Dr. Serédi Jusztinián bíboros, Magyarország hercegprímásá-
nak értékelő nyilatkozatát olvassuk Zichy Nándorról, majd Dr. 
Szmrecsányi Lajos egri érsek méltatását kapjuk a centenárium 
megünnepléséről Az ünnepelt gyermekkorát Zichy János gróf, 
ifjúságát és közéleti tevékenységét K. Török Mihály Miklós, első 
politikai lépéseit Dr. Pethő Sándor, a Sz. István-Társulat veze-
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tését Erdősi Károly, a Katholikus Szemlé-ben kifejtett működését 
Dr. Mihályfi Ákos, a katolikus autonómiáért folytatott harcát 
Dr. Lepold Antal, a katolikus társadalomra tett hatását Szent-
iványi Károly irták meg. Amit a nagy vezér az egyházpolitika, 
a szociális alkotások és a nemzetiségi politika terén tett, azt 
Müller József, Rakovszky István, Bónitz Ferenc, Huszár Károly, 
Zichy Gyula gróf érsek, Dr. Ernszt Sándor, Haller István és Dr. 
Szüllő Géza tollából kapjuk. Különböző szempontokból emlékez-
nek meg az erényekkel tündöklő pátriárkáról Dr. Vass József 
miniszter, Eszterházy Móric gróf, Dr. Wolff Károly, Dr. Glattfelder 
Gyula püspök, Dr. Mailáth Gusztáv Károly püspök, Bús Jakab 
Jézus-társasági atya és Túri Béla. Mészáros István az adonyi 
földesurat állítja elénk, Matolcsy Andor az adonyi kastélyt és 
adonyi temetőt mutatja meg. 

Az ünnepelt jellemének, működésének és hatásának ez a 
sok hivatottól jövő megvilágítása a legcélravezetőbb. így tudjuk 
meg igazán, ki volt Zichy Nándor és ki ő ma a katolikus 
magyaroknak és minden igaz magyarnak. Történeti alak, aki 
igazán nagy és nehéz hivatást nagy tökéletességgel töltött be, 
akinek eszméi a katolikus vallás, a katolikus egyház s az igazi 
magyar boldogulás voltak, s aki ezeknek valósítására teljesen 
önzetlenül minden tőle telhetőt megtett. Ezért és ezzel el is 
érte, hogy eszméi már életében hatalmas lépéseket tettek a 
valósulás terén, de halálakor sem álltak meg haladásukban, sőt 
azóta még nyilvánvalóbb és még nagyobb arányú azok való-
sulása. És hogy ez a haladás soha meg ne álljon, sőt folyton 
minél nagyobb méreteket vegyen, szüntelen meg kell újítani az 
ő emlékezetét, mindig szem előtt kell tartani az ő cselekedeteit, 
hogy tetteiből ösztönt kapjunk és okolást meríthessünk. 

Nagy elismerés illeti a mü összes íróit, mindnyájan igen 
szépen irtak: lelkesen, világosan és meggyőzően, mindegyiken 
meglátszik, hogy szívesen írt s amit közölt, lelkéből fakadt. 

A Szent István-Társulat nagyon jól tette, hogy kiadta ezt 
a szép és értékes munkát. 

A Stephaneum Nyomda Intézet megmutatta, mit tud s 
hogyan kell egy szépséges könyvet kiállítani. 

Hátra van, hogy a közönség vegye meg és olvassa ezt a 
tanulságos munkát, melynek ára, kiállításához képest, nagyon 
jutányos. 
Religio, 1930. 6 
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A mümellékletek közt Zichy Nándor szobrának képét is 
megkapjuk. Ezt a szép szobrot Orbán Antal tervezte s a 
Szcitovszky-téren még ebben az évben felállítják. 

Budapest. Dr. Kiss János.t 

Dr. Mihály fi Ákos Beszédei: I. kötet. Egyházi Beszédek. 
Az ünnepnapok és Egyházi Beszédek új kiadása 372 old. II. köt. 
Társadalmi Beszédek. 340 old. Kiadja a Szent István Társulat. 
Ára 20 pengő. 

Az I. kötet 59 egyházi beszédet tartalmaz, különböző alkal-
makra, többi között négyet ádventre az igaz egyház megkülön-
böztető jegyeiről, elmondta az egyetemi templomban ; hét nagy-
böjti beszédet az utolsó dolgokról, elmondta az angolkisasszonyok 
budapesti templomában; több nagy ünnepre: karácsonyra, húsvétra, 
pünkösdre, Nagyboldogasszonyra, Sz. Istvánra, avilai Sz. Terézre, 
lisieuxi Sz. Terézre, egy-egy ünnepre többet is, hármat újmisére, 
kilencet Mária-kongregáció ünnepi alkalmára, nyolcat esketésre, 
vagy ezüstmennyegzőre, s még egyéb alkalmakra. A II. kötet-
ben 42 előadással találkozunk, a legkülönbözőbb alkalmakra és 
a legkülönbözőbb tárgyakról: a katolikus társadalmi tevékeny-
ségről, a hitéletről, a katolikus egyetemről, a jótékonykodásról, 
a katolikus autonómiáról, a világiak részvételéről a katolikus 
mozgalmakban, az iskola és a család kapcsolatáról, a gyakran 
végzett szentáldozásról, az oltáregyesületről, a sajtóról, a magyar 
király koronázásáról, megemlékezések élő és elhunyt személyek-
ről : Csernoch János bíborosról, Prohászka Ottokár püspökről, 
Kohl Medárd püspökről, Gieszwein Sándorról, Dudek Jánosról, 
Tomcsányi Lajosról, Concha Győzőről, Sziklay Jánosról, Erdősi 
Károlyról. 

Látnivaló, hogy a kiadvány tartalmában igen gazdag s 
kivált papoknak, de világiaknak is nagyon érdekes. 

Ehhez járul, hogy a tárgy mindig igen jelesen van feldol-
gozva, amint Mihályfinál nem is lehet máskép. Amit ő tolla 
hegyére vesz, azt jól meg is írja, az ahhoz tartozó anyagot 
lehetőleg egybegyűjti, szépen elrendezi s világosan és meg-
győzően letárgyalja. A jelen kiadvány előszavában önmaga el-
mondja, hogy amire mint az egyházi ékesszólástan tanára éve-
ken át tanította hallgatóit s amit Igehirdetés című munkájában 
az igehirdetőtől követelt, azt önmaga is igyekezett gyakorlatban 
megvalósítani. Nem szerette — mondja — s nem is használta soha 
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a nagyhangú szólamokat, de minden beszédében törekedett az 
igazságokat világosan előadni és az élettel kapcsolatba hozni. 
Igyekvése nagyban sikerült is, minek következtében Mihályfi 
beszédei mindig tanulságosak és érdekesek s utánzandó mintákul 
szolgálhatnak. Egyúttal azt is megmutatják, a beszédei által kép-
viselt időben melyek voltak a legégetőbb vallási, egyházi és 
társadalmi kérdések? 

Nem csoda azért, hogy Mihályfi beszédei eddig is nagy 
keletnek örvendtek. Amint a jelen kiadás előszavából megtud-
juk, az itt közölt beszédek egy része könyv alakban már 
negyedszer, más része harmadszor, ismét más csoportja másod-
szor jelenik meg s csak kisebb részük az, mely eddig csak folyó-
iratban vagy füzetben látott napvilágot vagy épen nem jelent 
meg. Mindenkép kívánatos volt, hogy úgy a már elfogyottak 
újra hozzáférhetőkké legyenek, mint a még eddig nem közöltek 
ismertekké váljanak. Mihályfi beszédei többé le nem maradhat-
nak a könyvpiacról. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Wolkenberg Alajos, a budapesti kir. m. Pázmány Péter 
tudomány egyetemnek az 1928/29. tanévben rector magnificusa. 
Beszédek doctoravatásokon 1928—29. Nagy 8-r. 112 o. 25 képpel. 

Dr. Wolkenberg Alajos amellett, hogy az egyetemi rectori 
méltóságot előkelően viselte s annak tisztségét nagy buzgóság-
gal teljesítette, egyúttal nagy szeretetet tanúsított mindenki 
iránt, akivel rektorsága vonatkozásba hozta : felsőbbsége, kar-
társai, az egyetemi hallgatók s az összes rábízottak iránt. Az 
egyetemi hallgatók iránt érzett szeretetének s egyúttal aggódó 
gondoskodásának igen szép megnyilvánulásai azok a beszédek, 
melyeket doktorrá avatások alkalmával a felavatottakhoz tartott, 
ezek közt egyet Apponyi Albert grófhoz, az államtudományok 
és orvostudományok díszdoktorához intézett, amikor a jogtudo-
mányok díszdoktorává avatták; egyet meg Dr. Schmidt-Ott 
Frigyes porosz államminiszterhez, amikor az orvostudományok 
díszdoktori oklevelét átvette. A beszédek száma 35. A kiváló 
szónoktól természetesen itt is szép beszédeket kapunk. Mivel 
általában rövidebb terjedelműek, közel esnék a kép, hogy cseme-
géknek nevezzem, de ez nem fejezné ki eléggé értéküket. 

Igazi tartalmas beszédek ezek, melyek világítanak, tetsze-
nek és vonzanak. Felemelők voltak a tanács tagjaira, a felava-

6 * 
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tandókra és az egybegyűlt közönségre. Mindezeknek szép emlék 
s azoknak, kik ott nem lehettek, kedves és tanulságos olvas-
mány. Mutatóban néhánynak cimét s ezzel tárgyát jelölöm: 
Tudomány és erkölcs, Doctor és doctus, Pázmány szelleme, Sz. 
László nyila, mely a gyógyító füvet megtalálta, Deák Ferenc 
emlékezete, Széchenyi István emlékezete, Pauler Tivadar emlé-
kezete, Mária Terézia emléke, Nemzetnevelés, Nagy magyar 
orvosok, A kereszt misztériuma, Eszmények tisztelete, Esthetika 
és ethika. 

A kiadványt gyönyörű képek díszítik, többi közt : Temple 
Rezső, Pázmány Péter megalapítja egyetemét, Deák Ferenc, 
Széchenyi István, Mária Terézia, Pauler Tivadar, az egyetemi 
szentegyház, Pázmány Péter címere, a Pázmány Péter egyetem 
nagy címere, a rektori és dékáni jogarak, az 1928/29-iki tanács. 

Bár a mű kézirat gyanánt jelent meg, a szerző bizonyára 
el fogja nekem nézni, hogy arról megemlékeztem. Ára nincs 
rajta jelezve, aki bírni akarja, tudni fogja, hová forduljon. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Dr. Sipos István: Kat. egyházjog. Pécs, 1928. 8-r. VIII. 
298 oldal. Ára 7 p, a szerzőnél 5 p. 

Az egyházjognak hazánkban mindenkor voltak igen kiváló 
művelői ; jogász nép vagyunk. Brezanóczy, Udvardy, Cherrier, 
Porubsky, Bozóky, Szeredy, Csiky, Károly, Kőnek, Demkó, Tau-
ber, Hanuy, hogy csak a főbbeket említsük, a külföld előtt is 
becsületet és hírnevet szereztek a magyar egyházjogi irodalom-
nak. Az új egyházi törvénykönyv megjelenése óta (1917. máj. 27.) 
is jelentek meg magyar szerzőktől magyar nyelven igen értékes 
könyvek, melyek az új egyházi törvényeket ismertetik. Kérészy, 
Meszlényi, Schermann, Nagy János és Huszár mellett, hogy 
ismét csak a legfőbbeket említsük, legtöbbet dolgozott e téren 
Dr. Sipos István, a pécsi püspöki hittudományi főiskola egyház-
jog-tanára. Jelen munkája: Kat. egyházjog címen „sem egészen 
kis kompendium, sem nagyobb tankönyv, hanem az új egyházi 
jognak a kettő között középen álló összefoglalása kíván lenni . . . , 
főképpen a világi joghallgatóknak meg gyakorlati jogászoknak, 
valamint az egyházjog iránt érdeklődő más világiaknak", mondja 
a szerző munkájáról az előszóban. 

Az előttünk fekvő munka a kitűzött célnak tökéletesen 
megfelel. 
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A 2414 kánonból álló törvénykönyvnek egészen hü és ki-
merítő ismertetését találjuk meg e műben szinte teljesen a tör-
vénykönyv beosztása és sorrendje szerint. Igen nagy előnye a 
könyvnek, hogy a szerző a magyar partikulárjogot a megfelelő 
általános törvény után azonnal kimerítően ismerteti s mivel ez 
a szöveg apróbb betűkkel van szedve, nagyon könnyen szembe-
tűnik, amint a könyvet felnyitjuk. Ha még magát a törvény 
könyv szövegét is idézőjel vagy kurzív szedés tenné feltűnőbbé, 
szinte feleslegessé válnék a kódex. így is jelzi a mindenütt közölt 
kánonszám azt, hogy most törvényszöveget adott elő a szerző ; 
ez egyrészt könnyűvé teszi a kérdéses hely gyors feltalálását a 
törvénykönyvben, másrészt kötelességünkké teszi, hogy tényleg 
utána nézzünk. Lapszéli jegyzeteket nem közölt a szerző ; aki 
irodalmi utalásokat is keres, üsse fel ugyanezen szerző Euchiridion 
Juris Canonici (Pécs, 1926) c. munkáját, ott bőven megtalálhatja 
a lapszéli jegyzeteket is. 

E műnek kétségkívül sok értékes jó tulajdonsága van. 
Minden rövidsége 'mellett is világosan és szabatosan ismerteti 
a ma érvényes egyházi törvénykönyv intézkedéseit. Nyelvezete 
tömör és szabatos ; igen sok olyan meghatározást találunk 
benne, melynél minden szó lényeges és fontos, nem szabad ki-
hagyni semmit. PL: „A püspöki szék megüresedett a püspök 
halála, a pápa által elfogadott lemondása, áthelyezése, a privatio 
által." (80) — „Az akarat részéről hiányai a beleegyezésnek a 
színlelt beleegyezés, a házassági cselekedetekhez való jognak, 
vagy valamely lényeges tulajdonságnak kizárása és az erőszak 
meg félelem." (149.) Éppen a tömörség miatt a könyv olvasása 
öszpontosított figyelmet követel. 

A könyv beosztását és módszerét is helyeselnünk kell. 
Részletes tartalomjegyzék a könyv elején és bőséges tárgy-
mutató a végén, nagyon megkönnyítik a mű áttekintését és 
kezelését. — A mű utolsó része [VI. Könyv. Külső egyházjog. 
Az egyház viszonya az államhoz és más vallási társaságokhoz-
253—280.] különösen értékes és érdekes, mivel az egyház és 
állam viszonyának a kérdése napjainkban, midőn a Szentszék 
egymás után köti a nagy nemzetekkel a konkordátumokat (lásd 
az olasz, porosz, bajor, lengyel, portugál, román stb. konkor-
dátumokat) minden müveit újságolvasó ember érdeklődési köré-
nek homlokterében áll. 

Nekünk idősebbeknek is lassankint át kell térnünk az 1922-
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ben készült új magyar helyesírási szabályokra, melyek szerint 
többek közt e szavakat : theologus, katholikus, ma már „h" nél-
kül kell írni, bár a technikus és mechanikus megtartja még 
a „ch"-t. 

Óhajtandó, hogy e könyv mindenkinek a kezében legyen, 
aki egyházjogi kérdéssel foglalkozik; megszerzését és tanulmá-
nyozását őszintén ajánlom. 

Veszprém. Dr. Kis György. 

Louis Coulange : Catechisme pour adultes, I. Les Dogmes. 
Collect. „Christianisme No 29." in 16, 240 pages 12 fr. Paris Les-
Editions Rieder 1929. 

Sokan azt állítják, hogy rendszeres katolikus hittan kétféle 
van, az egyik a katekizmus alakjában gyermekies módon a 
gyermekek számára megírt hittankönyv, a másik bölcseleti ala-
pon, nagy tudományos felkészültséggel megírt, kidolgozott hit-
tudomány papok és arra hivatott, kellő alapokkal rendelkező 
egyének számára megalkotott hittan. De hiányzik a müveit nagy 
közönség számára irt tudományos alapon, de mégis a nagy 
közönség szellemi képességét szem előtt tartó hittan könyv. 
E hiányon akar segíteni a fenti szerző müvével. 

Louis Coulange az előbb említett Christianisme gyűjtemé-
nyes kiadásban már két müvet is írt, az egyik a B. Sz. Máriá-
ban való hit történelmi fejlődése, a másik a Szent Mise liturgiá-
járól írt világos és könnyen érthető, vagy 60 kisebb-nagyobb 
fejezet. 

A jelen művében Coulange, mint ismert történetíró, a keresz-
tény dogmák történelmi fejlődését, kialakulását akarja adni rö-
vid, világos és könnyed alakban. Coulange müvét olvasván, a b. 
e. X. Pius pápa Pascendi dominici gregis kezdetű körlevele 
jut eszünkbe, Coulange műve nyilvánvaló példája az emlí-
tett körlevélben elítélt evolutio dogmatum-nak. A szerző ugyanis 
történelmi alapon, jórészt az apokrif iratokból és az egyház 
által elítélt eretnek tanítók irataiból merített érvekkel igyekszik 
tételét, a katolikus dogmák fejlődését kimutatni. Igy pl. szerinte, 
a zsidók Istene, aki hat nap alatt teremtette a világot, hozzánk 
emberekhez egészen hasonló volt, a keresztény írók, főképen 
Marcion, alexandriai Kelemen és Origenes iratai alapján lassan-
kint szellemivé lesz, aki mindenható hatalmával az egész vilá-
got kormányozza. Ámde ma, amidőn minden élő lény és így 
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az ember is hosszú lassú fejlődés eredménye, ma már az Isten „est 
un monstre", — ma az Isten „est un affreux cauchemar pour le rai-
sonnement au service d 'une imagination en'delire"; ma nincs szük-
ség isteni Gondviselésre, ezt megölte a tudomány — írja a szerző. 

Hasonlóképen, a buzgó hívő számára Jézus Krisztus sze-
mélye mélységes hittitok, a gondolkodó történész (Coulange) 
előtt Krisztus jellemző vonásai egy hosszú, fokozatos történelmi 
fejlődésnek utolsó kijegecesedése. Krisztus egész evangéliumi 
élete nélkülöz minden történelmi alapot, lassan, idők folyamán 
lesz Krisztus-emberből „Isten fia", „isteni személy", „az Atyával 
lényegileg egyesült lény" stb. Hasonlóképen téves beállítással 
magyarázza a megváltás nagy gondolatát is. Szerinte a zsidó-
keresztények a római iga alól való felszabadulást várták. A 
pogány-keresztények látván ezen tanításnak fonákságát, hiába-
valóságát, a megváltás gondolatát átvitték lelki, szellemi térre, 
kezdték tanítani, hogy Krisztus nem a római iga alól, hanem a 
lelki, a bün igája alól jött el bennünket megváltani. 

Hasonló szellemben és érveléssel beszél a szerző a többi 
katolikus dogmákról is és pedig a Szentlélekről, a B. Sz. Máriá-
ról, az áteredő bűnről, a kegyelemről, az angyalokról és az 
utolsó dolgokról. 

A szerző felfogása szerint a katolikus dogmák, önmaguk-
ban véve önkényes és sejtelmes jellemvonással birnak, de ért-
hetővé válnak, ha történelmi fejlődésükben tekintjük őket. A 
dogmák nagy küzdelmeknek eredményei, amelyeknél a döntő 
szerepet az emberi ész játszotta. A katolikus egyház és a népek 
századokig tartó heves küzdelmet vívtak egymással, közben-
közben fegyverszünetet kötöttek, amelyeknek eredményei az 
egyes dogmák. Ezen küzdelmekben fontos szerepet játszottak: 
a politika, az intrika és a véletlen. Ha ebben vagy abban a 
küzdelemben ez vagy az a császár szenvedett volna vereséget, 
más lett volna a kereszténység horizontja is, mások lettek volna 
a dogmák is. 

Coulange müve az egyház által elítélt könyvek közé soroz-
ható, mert eretnek és téves tanokat tartalmaz. Mégis hasznos 
olvasmány azok számára, akik meg akarnak ismerkedni az ellen-
ség fegyvertárával, akik betekintést akarnak nyerni az ellenség 
belső életébe, akik közvetlenül megismerve az ellenség harcmodo-
rát, saját harcmezején igyekeznek azt legyőzni, megsemmisíteni. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 
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Kühár Flóris O. S. B. A vallásbölcselet főkérdései. Buda-
pest, 1930. Szent István könyvek 81. sz. 

A vallásbölcselet nem valamely konkrét vallással foglal-
kozik, hanem a vallásnak mint egyetemes jelenségnek miben-
létét vizsgálja. Kutatja a vallásfogalom két összetevőjét (vallási 
tudat — vallási tárgy); azután a vallásos énnek a tudatból ki-
lépő működését (kultusz) és ennek viszonyát az én egyéb tevé-
kenységeihez (kultura); végül a vallási közösség (vallástársada-
lom, egyház) természetét. 

Alapvető kérdése : mi a vallás ? Lehet-e közös nevezőre 
hozni a sokféle, egymástól annyira különböző vallást ? Az út — 
ha van — csak egy lehet : a tényleges vallások közös fogalmát 
empirikus indukció útján kell megszerezni, nem pedig a priori. 
Tehát vizsgálnunk kell a különböző népekben a vallási tudatot 
s a vallás tárgyát. A vallási tudatot magát kétféleképen vizsgál-
hatjuk. Először u. n. távlati szempontból, amikor is megfigyeljük 
és elemezzük a vallásos típusokat, a teocentrikus — egocen-
trikus, az istenközelségi — istentávolsági, a cselekvő — be-
fogadó, a világszerető — világutáló, a periferikus — centrális 
típusokat a különböző vallásos emberekben. Ilyen módon össze-
függő képeket kapunk a vallásos emberek csoportjairól. De ez 
nem elég. A vallási tudatot mint egyéni élményt is meg kell 
vizsgálnunk. E kutatás végeredménye így hangzik: a vallási 
tudat ismerettani szempontból a személyes, önmagát kinyilat-
koztató Istenre, a vágy szempontjából pedig ugyanazon Istenre 
mint legfőbb jóra irányul. 

A vallások tárgya az isteneszme. Az empirikus indukció 
kimutatja, hogy a vallások közös tárgya: a személyes, érzék-
fölötti, az emberrel s a világgal valamiképen relatióban álló 
lény. Ha azután ezen közös isteneszme forrását kutatjuk, az 
összehasonlító vallástörténelem s a valláslélektan meggyőz ben-
nünket arról, hogy az ember az okság elve útján jut el az isten-
eszméhez. Ez az isteneszme hasonló az emberhez, mert tartal-
mazza a személyiséget s a lelkes-séget; de különbözik is tőle, 
mert hiszen a primitiv ember is magánál nagyobbnak, erősebb-
nek gondolja Istent. Az isteneszmének az okság elve útján való 
megalkotására nem a ráérő spekuláció, hanem maga az élet 
viszi rá az embert. Amikor t. i. közvetlenül tapasztalja a tár-
gyak s az élet változását és múlandóságát, akkor kezdi kutatni 
az elmúlóból a Változatlant, az esetlegesből a Szükségest. 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 89 

Az isteneszme objektiv realitását lehet-e tudományosan 
igazolni? Kimutatható-e, hogy ennek az eszmének a tudaton 
kívül valóság felel meg, Isten ? Ez a legfontosabb probléma. 
De a megoldása nem nehéz, ha a józan filozófia követelménye-
kép elismerjük az oksági elv analitikus voltát, egyetemes érvé-
nyességét. Ezen elv az okozatból nemcsak az ok létezésének, 
hanem valamikép az ok mivoltának ismeretére is elvezet ben-
nünket. 

Minden vallás legfőbb kultuszelemei az ima s az áldozat, 
melyekben az ember szóval és cselekményekkel fejezi ki Isten-
hez való viszonyát. De a vallásos én egyéb külső tevékenysége 
is a vallástól nyeri színezetét. Már a primitiv ember világnézete, 
erkölcsisége, egyszóval kulturája is vallási felfogásától függ. 
Mondhatjuk tehát, hogy nem a kultura függvénye a vallás, 
hanem inkább a vallástól függ a kultura. Egyrészt u. i. profán, 
vallásellenes kultura mindig csak egyes személyek vagy osztá-
lyok birtoka volt, nem a tömegeké; másrészt teljes kultúra-
ellenes vallás sohasem létezett; habár az is igaz, hogy egyes 
vallásformák a kultura egyik-másik ágával többször is hadi-
lábon álltak. 

A vallási közösség idők folyamán nagyot változott. A leg-
régibb korban csak vallásos társadalom volt, külön polgári nem ; 
a családfőben összpontosuló tekintély vallásos színű és eredetű 
volt. A régi kulturállamokban is az államfő egyúttal főpap is 
volt, sőt isteni kultuszban is részesült. A vallásnak az államtól 
vaió megkülönböztetését a világállam eszméje és megvalósulása 
mozdította elő a római birodalomban, ahol a hivatalos állam-
vallás mellett a népvallások nagy tömege élt. Végül a keresz-
ténység a sui generis vallásos társadalmat, az Egyházat mutatja 
föl, amely minden helyi, faji és népi megkötöttség nélkül teszi 
a világon élő összes hivőket a legtökéletesebb organizmussá, 
Krisztus misztikus testévé. 

A vallásbölcselet végső kérdése: igaz-e a vallás? E kér-
désre a vallásfilozófia csak annyit tud válaszolni : azok a vallá-
sok, melyek metafizikai tudáseredményeinkkel ellenkeznek (pan-
teizmus, politeizmus) vagy a természettörvény előírta erkölcsi 
renddel szemben állnak, igazak nern lehetnek. Hogy a többiek 
közül melyik az egyedül igaz vallás, ezt a bölcselet maga nem 
tudja megállapítani, ezt csak kinyilatkoztatás útján tudhatjuk 
meg. 
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A 210 old. terjedelmű munkának vázlatát a föntiekben 
adtuk meg röviden. A vázlat száraz, az eredeti munka lendüle-
tes, meleg. Egyes részek olvasását megszakítani, abbanhagyni 
nehéz, annyira érdekesek. Különösen szépen és mélyen fejtegeti 
a kat. kereszténység s a kultura viszonyát, ahol cáfolja Spenglert 
is, aki a kereszténységet az arab és nyugati kultura függvényé-
nek akarja feltüntetni. Ismeri és felhasználja a vallásbölcselet 
legújabb irodalmát. Kissé mozaikszerűen illeszkednek egymáshoz 
a fejezetek, de talán így jobb is. Csak egy megjegyzésünk van. 
Geyserrel stb. szemben helyesen vallja, hogy az oksági elv 
analitikus. Ennek bizonyítására felhasználja az ellenmondás és 
az elégséges alap elveit (135—6). De Geyser azt is tagadja, 
hogy az elégséges alap elve analitikus ! Szerintünk P. Csávossy 
a Religio utolsó számában mélyebben bizonyította a Schola 
tanát Geyser és követői ellen. 

A kat. vallásbölcselet alig egy évtizedes, ha azt mint külön 
tudományágat tekintjük. Annál örvendetesebb, hogy az a tudo-
mányág Kühár klasszikus előadásában, sokoldalú és mély tudo-
mányosságában lépett közénk. 

Pécs. Dr. Döry László. 

James és Schiller pragmatizmusa. Irta : Dr. Felber Gyula 
esztergomi érs. hittudományi főisk-tanár. A szerző kiadása, 1928. 
70 oldal. 

Újabb időkben sokan elavult szobatudósnak, meddő ideo* 
lógusnak képzelik a filozófust, ki elszakadt a lüktető élettől és 
arról alig bir valamelyes naiv ismerettel. Maga a pragmatizmus 
is iszonyodik az elméletektől, zárt rendszerektől és antiintellek-
tualista felbuzdulásában csak a tevőleges, alkotó életet becsüli. 
És mégis elméletet tanít, rendszert alakít mindazokból az elvek-
ből, melyeket magának elméletekből avagy a gyakorlatból le-
szűrt. így maga a pragmatizmus eljárása is igazolja, hogy a fi-
lozófus nem meddő ideológus, hanem valójában a lüktető élet 
pulzusán tartja ő kezét, hogy megfigyelje diagnózisát, baját, lá-
zát, álmait, gondolatvilágát és megállapítsa a lelki betegséget, 
orvosságot adjon az egészséges életelvek világnézetének tárhá-
zából. Ez az ő hivatása ! Ezt a szent hivatást szándékozott szerző 
is betölteni, mikor a modern ember lelkületének legőszintébb 
elveiből összeszőtt filozófiát, a pragmatizmust akarta két kie-
melkedő képviselője bemutatásával ismertetni. 
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Bevezetésében elmondja szerzőnk, hogy mi volt az a lé-
lektani alapvonás, mely ezt az új elméletet a világra hozta. Az 
angliai és amerikai gyakorlati szellem, mely mindent a gyakor-
lati élet hasznossága szempontjából tekint, kezdettől fogva ide-
genkedett az idealizmus bölcseletétől és állandóan arra töreke-
dett, hogy „a spekulációt közelebb hozza az élethez, el ne 
veszítse a kapcsolatot a valósággal és kiemelje a bölcseleti 
problémák gyakorlati jellegét." így jutott el azon sajátos elmé-
lethez, hogy minden igazságot csakis gyakorlati érvényesülés 
szerint ítélt meg. így jut el szerzőnk a pragmatizmus alapelvé-
hez, melyet Charles Sander Peirce állított fel, s mely tulajdon-
képen oly módszer, amely valami állítás értékének gyakorlati 
következményeiből való megítélésében áll. Valamely gondolat 
értelme vagy igazságértéke egyedül azon haszonból, melyet 
hajt, írtélhető meg. 

A következő hat fejezetben megismerkedünk James és 
Schiller tanításai nyomán a pragmatizmus ismeretelméletével, 
Isten-érveivel, Isten-fogalmával és a vallásról szóló elméletével. 

Szerzőnk szerint a pragmatizmus ismeretelméletének alap-
elve, hogy a gondolkodás nem elvont folyamat, hanem életfunk-
ció s ezért mindig célirányos. Ez a célirányosság abban áll, 
hogy a gondolkodásnak és általában az észnek is gyakorlati 
célja van, mert nem más az, mint az élet céljaira rendelt esz-
köz. Amiből a pragmatizmus azt következteti, hogy az elméleti 
megismerés a gyakorlati élet alá van rendelve oly fokban, hogy 
minden megismerés, sőt még a megismerés alapvető axiómái is 
az ember akarati és érzelmi tevékenységének termékei. E tétel-
nek logikai folyománya az abszolút igazságnak tagadása. Az 
emberi gondolkodás állhatatlan, a vélemények, hittételek, tudo-
mányok változandók, tehát nem követelhetik maguknak az. ab-
szolút igazságértéket. Az igazság pragmatikus felfogásban pszi-
hikai folyamat, és mint ilyen függ a pszihologiai érzelmi és 
akarati behatások különféleségétől. Miért is igaz az, ami gya-
korlatilag jó avagy hasznos, téves az, ami gyakorlatilag rossz. 
Az igazság tehát nem merev, hanem folytonosan alakul ; ami 
most még nem igaz, azzá vállhatik, amint valami érdek fűződik 
hozzá. Ez az érdek nem mindig egyéni és szubjektív, hanem 
végső elemzésben szociális. Az igazság végső meghatározója a 
társadalmi hasznosság. Mindebből következik, hogy abszolút va-
lóság sincsen, hanem a valóság is, miként az igazság, szünet 
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nélkül lesz. A valóság léte hozzátartozik a valósághoz, de tar-
talma választásunktól függ, a választás pedig tőlünk. 

A megismerés, az igazság és a valóság kérdése az újkori 
bölcseletnek alapproblémája. A modern filozófia ezeket rend-
szere gerincévé tette. Mégsem tud a végső ok, Isten létének 
megismerésének kérdésétől teljesen elzárkózni. A pragmatizmus 
is igyekezik e kérdésre feleletet adni. Mégis a kérdést nem a 
régi filozófia fogalmazásában állítja fel, mely így hangzott : „Lé-
tezik-e Isten?", hanem sajátos alapelvének megfelelően: „Minő 
gyakorlati következményekkel jár számunkra Isten léte?" Ha 
Isten léte számunkra tényleg gyakorlati előnyökkel, következmé-
nyekkel jár, akkor van Isten, ellenkező esetben nincsen. Már 
pedig a pragmatizmus a vallásos élményeket, a vallásos tapasz-
talást nem veti el. Szerinte az emberi életnek jelentős pszihikai 
élményei a láthatatlannal való társalgások, hangok és víziók, 
imameghallgatások, szívváltozások, félelemszorongások megszű-
nése, reményébredések és támogatás-biztosítékok. Ezek mind az 
Isten létének gyakorlati következményei, hasznos előnyei ; tehát 
van Isten. Nem szükséges azonban a pragmatizmus szerint, hogy 
Isten a legfelsőbb, legtökéletesebb lény legyen. Elég annyi, hogy 
felettünk van, tökéletesebb nálunk valamivel. Tehát Isten lénye-
génél fogva véges lény. Ha van Isten, szükséges, hogy vallás 
is legyen; nem a ceremóniákból, áldozatokból, dogmákból és 
papi szervezetből álló vallás. Ez szükséglete az embernek, mert 
csak ennek van egyéni, sőt társadalmi jótékony kihatása, haszna. 

A pragmatizmusnak ez az ismertetése képezi a szerző 
müvének jelentékeny részét. A második, kisebb részben meg-
ítélésével, vagyis bírálatával foglalkozik és négy pontba fog-
lalva igyekezik kimutatni, hogy a pragmatizmus elvei egymás-
nak ellentmondók, következményei tarthatatlanok. 

A pragmatizmus ismertetésében szerző a dogmatikus mód-
szert választotta. Kiemelt néhány tételt és kereste a megfelelő 
idézeteket Jamesnek és Schillernek néhány müvében. Az itt ta-
lált megegyező idézeteket egybe öntötte és majdnem fordítás-
szerű stílusban leírta. így természetesen a Schiller és James kö-
zötti ellentéteket nem vehette tekintetbe. Egyetlen egyszer érinti 
ezt a 29 oldal jegyzetében, de abból nem alkothatunk magunk-
nak való képet e két bölcselő tanításbeli eltéréséről. Szerző 
szerint ugyanis azt kell gondolnunk, hogy az angol Schiller me-
részebb volt állításaiban az amerikai Jamesnél, pedig a valóság-
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ban ez utóbbi sokkal durvább és nyersebb tételeket állított fel, 
mint angol társa. 

Szerzőnek előnyére írandó, hogy annyira ragaszkodott a 
hűséghez, hogy lehelőleg szó szerint idézte a nevezett szerző-
ket, de épen ez a merev ragaszkodás az általuk használt for-
mákhoz, kifejezésekhez, beállításokhoz eredményezte azt, hogy 
előadása nagyon idegenszerű, darabos kifejezéseiben és mondat-
fűzésében. Ez annyira szembetűnő, hogy ahol nem angol, vagy 
német, hanem francia forrás után dolgozik vagy a maga gondo-
latait fogalmazza, előadása mindjárt folyékonyabb, magyarosabb. 
Egyébként maga a szerző is érezte, hogy James és Schiller ta-
nainak ismertetése annyira adatgyűjtemény-szerű, hogy mikor a 
második részben annak bírálatába kezd, újra megismétli azokat, 
sokszor túlhosszadalmasan (60 — 61. o.), de már a maga felfogása 
és beállítása szerint és sikeresebben, mint az ismertetésben. 

A pragmatizmus ismertetését összesen hét pontba foglalta 
össze, a bírálatot elégségesnek tartotta négy pont szerint tár-
gyalni. Bírálata nagyon általános keretek között mozog. Szerző 
legfőképen a pragmatizmus lehetetlen következményeit igyeke-
zett "kellően kidomborítani, szembe állítva vele a skolasztikus 
bölcseletnek megfelelő tételeit. De annak belső tarthatatlansá-
gát, végső alapelveinek helytelenségét a bírálatban nem emelte 
ki eléggé. Csak tételesen, James és Schiller szemszögéből szem-
lélve mutatja be a pragmatizmust, pedig annak mélyebb okai, 
metafizikai kiinduló pontjai szerzőnknek is kezébe adták volna 
a bírálat döntő fegyverét, mellyel az elméletnek Achilles-sarkát 
csakhamar megtalálta volna. 

Kalocsa. Dr. Erdey Ferenc 
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AZ AQUINÓI SZ. TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 

Felolvasó ülés 1950. január 29-én. 

À kedves, bá jos egyházi író, szalézi sz. Ferenc napján, 
a központi papnevelőintézet dísztermét zsúfolásig megtöltő 
közönség jelenlétében, dr. Rott Nándor püspök-védő elnöklése 
alatt tartotta ülését az Aquinói sz. Tamás-Társaság. 

Elsőnek dr. Mészáros László középiskolai tanár érteke-
zett, bírálatos összehasonlítást téve Kant és Aquinói sz. Tamás 
ismeretelmélete közt ; előbb a königsbergi elméletét adta elő, 
azután az angyali Mesterét, bizonyítva ennek igaz voltát az 
előbbivel szemben. Az elnöklő püspök-védő elismerését fejezte 
ki a felolvasó talpraesett, világos előadásáért s álláspontjának 
helyességét példákkal erősítette. 

Másodiknak dr. Kiss János rendes tag a sötét világnézet, 
pesszimismus egyik nyugati képviselőjéről, Schopenhauer Ar-
túrról értekezett. Először megemlékezett mult előadásáról, mely-
ben a keleti pesszimistákat ismertette, majd megjelölte Scho-
penhauer helyzetét a nyugati bölcselők között, előadta isme-
ret-elméletét és rámutatott arra, hogy mit újított fel a brama-
nizmusból és főképp a budhizmusból, nemkülönben az új plátói 
Plotinusból. Tüzetesen tárgyalta az ő metafizikáját s ebben 
álló sötét, pesszimista világnézetét. Az előadó nyilvánvalóvá 
tette ennek teljesen önkényes voltát, benne a képzelem szer-
telen csapongását , a következetesség hiányát, az elégséges 
alap elvének teljes elhanyagolását, ellentmondásokat és a tények 
elferdítését. Feltűntette Schopenhauer világnézetének istente-
lenségét, a kereszténységet lenéző és megvető magatartását, 
erkölcsi felfogásának sekélyes voltát, valamint azt az ellent-
mondást, amely erkölcstanának még elfogadható tartalma és 
az ő egyéni élete között fennáll. Azt a jelenséget, hogy Scho-
penhauer bölcselete a 70-es évektől kezdve szinte divattá válf, 
azzal magyarázta az előadó, hogy ez az elterjedt szertelen 
élvezetvágy velejárója. Az előadó a tárgyalt bölcselő egyes 
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emberi tulajdonságairól, valamint a nőkről ápolt véleményéről 
is megemlékezett. Az idő előhaladottsága miatt Hartmann Edé-
ről már nem beszélhetett. 

Az elnöklő püspök-védő rámutatott a kérdés gyakorlati 
oldalára s elmondotta, néhány év előtt miképp lett egy diák 
öngyilkos Schopenhauer műveinek biztatása alatt. 

Felolvasó ülés 1950. február 19-én. 

Az elnöklő dr. Kiss jános, ügyvezető alelnök megemlé-
kezik arról, hogy a jelen évben van 1500-ik évfordulója a 
legnagyobb egyházatya és egyháztanító sz. Ágoston halálának. 
Ez alkalommal egész éven át különös nyomatékkal hangoz-
tatjuk Ágoston érdemeit s hirdetjük az ő tanait. A szóló fel-
olvassa azt a magasztaló nyilatkozatot, melyet XIII. Leó pápa 
a keresztény bölcseletet felújító, „Aeterni Patris" kezdetű kör-
levelében tett, melyben a pápa hangoztatta, hogy sz. Ágos-
ton rendkívül nagy elméjével az összes világnézeti kérdéseket, 
többi közt a rossz mibenlétének és eredetének kérdését is 
megvilágította. Erről értekezett a mai ülés első előadója dr. 
Lippay Lajos, a pesti sz. Imre-kollégium prefektusa, „A rossz 
kérdése sz. Ágostonnál" című előadásában, mely a „Religio" 
jelen füzetében olvasható. 

Az alelnök a rosszról most elhangzott előadást kapcso-
latba hozza azokkal az előadásokkal, melyek a rosszról az 
Aquinói sz. Tamás-Társaságban az utóbbi időben elhangzot-
tak, nevezetesen Schopenhauer felfogásával, aki szerint a rossz 
a tevőleges valami, a jó pedig csak a rossz esetleges távol-
léte, ami sz. Ágoston felfogásával szeges ellentétben áll. 

Schopenhauer felfogása, mintha a világ és annak folya-
mata természetszerűen rossz s a jó csak a rossz pillanatnyi 
szünetelése volna, helytelen. A világ és annak folyamata jó. 
Ámde még mindig kérdés, merőben hiány-e a rossz, vagy 
talán van benne valami tevőleges? Különböztessük meg az 
erkölcsi és a természeti rosszat. Az erkölcsi rosszban vagyis 
a bűnben két eiem van : az egyik a cselekvés, ez mint egy 
képesség gyakorlása magában véve jó ; másik a cselekvés el-
térése a törvénytől, a helyességtől, ez a helyes rend hiánya. 
Ilykép az erkölcsi rossz visszavezethető a kellő jó hiányára. 
De tekintsük most a természeti rosszat. Vannak a természet-
ben folyamatok, melyek a természet nagy rendjében szabály-
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talanságoknak látszanak, pl. ha egy égitest szétrobban, vagy 
ha egy élőlény korcs alakulat. Ezek minket nem nagyon érde-
kelnek. De ott van fájdalom, mely az embert és a többi érző 
lényeket éri, ott a szomorúság, a gyász, a betegség, a 
halálfélelem, a szeretetteket ért bajok, gonosz emberek alkal-
matlankodása, kétségbeesés, tehetetlenség stb. Nincs-e ezek-
ben, nincs-e a fájásban, a szomorúságban, a kétségbeesésben 
semmi tevőleges ? Ajánlja ezt a kérdést a rosszról elmélkedők 
figyelmébe. A másik nehézség ott van, mikor sz. Ágoston a 
rosszat a vál tozandóság velejárójának mondja. Hát akkor mi-
ért nincs rossz az üdvözültek állapotában, ahol semmi fájda-
lom és semmi nehéz munka nem lesz többé, holott változan-
dóság ott is lesz, mert mindaz változandó, ami véges és eset-
leges. Az embert érő rossz teljesen csak Isten tételes akara-
tából érthető. A földi létben van, mert itt Isten a rosszat meg-
engedi, a megengedés okait többi közt Jób könyvében olvas-
suk és az Üdvözítőtől halljuk; az örök jutalom hónától pedig 
távól tartja, mert így tetszik jóságos szent akaratának. 

A második felolvasó, dr. Ibrányi Ferenc, esztergomi theo-
lógiai tanár, „Az erkölcsiség mivolta és szabálya szent Tamás 
szerint" cím alatt tartott felolvasásában sz. T a m á s Summa 
Theologicájából azt bizonyította, hogy az angyali Mester szerint 
az erkölcsiség természetes mértéke a józan ész, nem pedig, mint 
Chatrein Győző Jézustársasági atya mondja, az emberi ter-
mészet. 

Dr. Kiss János hangoztatja, hogy az emberi ész minden-
esetre zsinórmértéke, szabálya az erkölcsiségnek s ebben nagy 
hálával kell fogadnunk sz. Tamás tanítását. Abban is követ-
nünk kell őt, hogy az emberi ész azért lehet zsinórmértéke 
az erkölcsiségnek, mert részesedés az isteni értelemben, mely 
mint örök törvény zsinórmértéke az erkölcsiségnek. Ámde mi-
kor az emberi értelem valamit jónak vagy rossznak mond, 
miért mondja ez t ? Az igazmondás miért j ó? Mert a beszéd 
természete, célja az, hogy igazat mondjon s természetellenes 
és társadalomellenes, hogy az emberek hazudjanak. Miért kell 
az atyai tekintélyt tisztelni? Mert ezt maga az atya mivolta s 
a gyermekhez való viszonya követeli. És miért jó a felebaráti 
szeretet s miért rossz a szeretet megsér tése? Azért, mert eze-
ket maga a természet követeli, illetve tiltja. Tehát az észnek 
is van zsinórmértéke, a természetes erkölcsnél nem más ez, 
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mint a természet. Évekkel ezelőtt egy dominikánus honfitár-
sunk, Michel Leó, a svájci Freiburgban egyetemi rektori szék-
foglalójakép ezt a tételt tárgyalta : Az erkölcstudomány szük-
séges előfeltételei : helyes ismeretelmélet és helyes világnézet. 
Helyes világnézet azért, mert az erkölcstan a világnézet sze-
rint igazodik. A világnézet pedig nem más, mint.vélekedés 
minden dologról. Következőleg az erkölcsiség mértéke a dol-
gok valósága, a dolgok természete. Az a helyes, am - 

a dolgok természetének megfelel. Erkölcsileg is az a helyes, 
ami megfelel a dolgok természetének. Hiába igyekszik valaki 
az erkölcsileg rosszat védeni vagy menteni, ellenkezik az a 
természettel, a dolgok mivoltával, magával a lénnyel, azért 
okvetetlenül meglakol az, aki bűnt követ el, a természet nem 
engedi magát megsértetni, megtorlás nélkül. 

Ezen ülésen többi közt jelenvoltak : Krywald Ottó c. pré-
post, Lutter János, Kecskés Pál, Bochkor Ádám, Bognár Ce-
cil, Aríner Edgár egyetemi tanárok, Nékám Lajosné, P. Ungh-
váry Antal, P. Medveczky Medárd O. F. M., Osvald István 
dr., Ibrányi István dr., Hensz László dr., Szilágyi Jenőné dr.-né, 
Angyal Lajos dr., Darányi Ferenc dr., Mészáros Károly dr., 
Kiss Istvánné dr.-né, Takáts István dr., Kravjánszky Mór dr. 
C. O. Praem. berneczei Szokolyi Alajos és mások. 

Közgyűlés 1930. március 12. 

Az Aquinói sz. Tamás ünnepének hetében tartott köz-
gyűlésen dr. Rott Nándor veszprémi püspök-védő és dr. Notier 
Antal egyetemi tanár, elnök akadályozva voltak a megjelenés-
ben, azért az ülést az ügyvezető-alelnök nyitotta meg, követ-
kező évi jelentésével: Amit a hatalmas Úristentől Izaiás]próféta, 
igehirdetésének kezdetén, 27 évszázaddal ezelőtt hallott : „Meg 
ne szűnjél kiáltani, mint harsona emeld fel szavadat" (Iz. 58, 
1.), ugyanazt hallottam én, mikor több mint 50 esztendővel 
ezelőtt XIII. Leó pápa „Aeterni Patris" körlevelének hatása 
alatt eljegyzésemeí tartottam a Bölcsesség úrnőjével, majd 
mikor 2 évvel utóbb ugyanazzal örök frigyet kötöttem, elfog-
lalván a bölcselettudományi tanári széket. Azóta hűségesen 
szolgálni igyekszem a Bölcsesség úrnőt, udvarlására — töb-
bekkel együtt — megalapítottam az Aquinói Sz. Tamás-Tár-
saságot s ennek gyűlésein, kivált a közgyűléseken, hangosan 
hívogatom embertársaimat, hogy menjenek a Bölcsesség úrnő 

Religio, 1930. 7 
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várába s az ő kenyeréből egyenek s az ő borából töltözze-
nek : sok jóban lesz ezért részük s mérhetetlen sok tisztesség 
fogja őket érni. 

Az alelnök feladata a közgyűlésen számot adni a múlt-
ról s gondoskodni a jövőről. A multat tekintve az Aquinói 
Sz. Tamás-Társaság 57 éves fennállása alatt 257 ülésben, 
köztük 58 közgyűlés, 558 előadást tartott, ezekből tavaly 8 
ülésen 18 előadást. A 18 előadásból 2 ismeretelméleti, 4 álta-
lános metafizikai, 4 lélektani, 2 erkölcstani, 1 természetjogi 
tárgyból, 2 a bölcselet törrénetéből, 1 megemlékezés sz. Be-
nedek ezernégyszázéves rendszabályáról, 1 XIII. Leó pápa 
„Aeterni Patris" kezdetű körlevelének félszázados eredményé-
ről, 1 pedig a kisegítő világnyelvről. 

A dolgozatok mind korszerűek és alaposak voltak s a 
keresztény bölcselet kiegészítésére törekedtek. Hogy tetszettek, 
annak jele a szép közönség, mely meghallgatásukra egybe-
sereglett. 

Hogy a Társaság a jövőben is az eddiginek megfelelő, 
sőt azt lehetőleg meghaladó működést fejtsen ki, felhívom 
mindazokat, kik a keresztény szellemű bölcselet művelését 
hivatásuknak tartják, hogy az Aquinói Sz. Tamás-Társaság-
ban felolvassanak és annak ülését szorgalmasan látogassák. 
Nevezetesen felszólítom erre a bölcselet és a hittudomány taná-
rait, a különböző szerzetek tagjait, a dominikánusokat, kiké 
Nagy Albert, Aquinói Tamás és sz. Tamásról elnevezett János, 
a sz. Ferencrendieket, kikből Halesi Sándor, Bonaventura és 
a skót János, a cisztercitákat, kiknek dicsősége sz. Bernárd, 
a Jézus-társaságiakat, kik Suarezzel méltán dicsekszenek, a ben-
céseket és kegyesrendieket, kik a cisztercitákkal együtt hazánk 
ifjúságának nagy részét lélektanra tanítják s a többi rendeket, me-
lyek nálunk székhellyel birnak. Rá kell mutatnom arra, hogy a mi 
Tá r sa ságunka Szentszék által akart egyesület, amennyiben a 
Szentszék kifejezetten akarja, hogy mindenfelé alakuljanak és virá-
gozzanak egyesületek a keresztény bölcselet ápolására, sőt külö-
nösen szereti azt, ha az ily egyesületeket sz. Tamásról nevezik el. 

Köszönetet mondok a központi papnevelő-intézet elüljáró-
ságának azért, hogy az intézet szép dísztermét üléseink tartá-
sára átengedi. Továbbá a sajtónak, mely tevékenységünket 
figyelemre méltatja s a nyilvánosság áldásában részesíti. Végül 
nagy köszönetet mondok az üléseket látogató közönségnek. 
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Sz. Pál apostol „dicsőségének és örömének" mondja híveit 
(Tesszel. I. 2, 30.), ugyanezt mondom én az előadók és a 
vezetőség nevében a hallgatókról, mert ők teszik lehetővé az 
üléseket s kitartásukkal ők mutatják megelégedésüket az elő-
adók és a vezetők iránt. 

Az ügyvezető alelnök jelentése után felkérte Dr. Pataky 
Arnold apát, egyetemi tanár, számvizsgálót, szíveskedjék jelen-
tését megtenni. Dr. Pataky Arnold megteszi jelentését, elsorolja 
a bevételeket és kiadásokat, az elmull év bevétele 492 P 40 f., 
kiadása 920 P 32 f., tehát a k iadás 427 P 92 f.-rel több a be-
vételnél. Minthogy a tételről-tételre átvizsgált számadásokat 
rendben találta, indítványozza, hogy a közgyűlés az ügyvezető 
alelnöknek mint pénztárosnak felmentést adjon. 

Ez megtörténik. 
A pénztáros Dr. Kiss János megjegyzi, hogy a pénztár 

helyzete nagyon szomorú s az elmúlt év pénzforgalma 
vigasztalan, amennyiben majdnem kétszer annyi a kiadás, mint 
a bevétel. Ez nem azért van, mert túl sok a kiadás, hanem 
azérl, mert túl kevés a bevétel. Ugyanis a Társaságnak 160 
rendes és 240 pártoló tagja van, ezek egyenkint 4 p-t, tehát 
összesen 1600 p-t tartoznának fizetni évente s ezzel szemben 
az elmúlt évben csak 469 pengőt fizettek, tehát mintegy negyed 
részét a tartozásnak. Pedig az összes tagokhoz ment felszólí-
tás és postai befizetési lap. A pénztáros most nyomatékosan 
újra kéri a tagokat, hogy majd ha felszólítást kapnak, azonnal 
fizessenek 4 pengőt vagy többet ; akik pedig még nem tagok, 
de gyűlésekre járnak, iratkozzanak be tagoknak. A kiadások 
ki nem kerülhetők, minden egyes gyűlés meghívója, címírása, 
bélyege, hirdetése, felügyelete, gyorsírása és közlése körülbelül 
80 pengőt kíván ; ehhez még irodai kiadások járulnak, vala-
mint a fizetésre történendő felszólítás költségei. 

A mostani tisztviselők választása három évvel ezelőtl 
történt, azért most az alapszabályok értelmében tisztújítás követ-
kezik. Az alelnök nagy fájdalommal jelenti, hogy Dr. Notter 
Antal elnök, a püspök-védőhöz intézett levélben kijelenti, hogy 
körülményei miatt nem látogathatja rendesen az üiéseket, azért 
lemond az elnökségről, de kijelenti, hogy az Aquinói Szent 
Tamás Társaság magasztos célját továbbra is kivánja szol-
gálni. Az alelnök magasztalja a lemondó elnök nagy tudását 
a keresztény szellemű bölcselet s általában a bölcselettudomány 

7* 



100 VEGYESEK. 

terén, valamint buzgóságá t az igazi bölcseleti elvek elterjesz-
tése mellett, nemkülönben bölcsességét a T á r s a s á g ügyeinek 
vezetésében. Indítványozza, hogy Dr. Notter Antal három évre 
terjedő kiváló e lnökösködése a mai közgyűlés jegyzőkönyvé-
ben megörökít tessék. 

A közgyűlés nagy sajnálattal veszi tudomásul Dr. Notter 
Antal elnök távozását s az ő három évi buzgó elnökösködé-
sét a mai közgyűlés jegyzőkönyvében megörökíti. 

Ezután az alelnök elnöknek ajánlja Dr. Schütz Antal 
kegyesrendi á ldozópapot , egyetemi tanárt, volt hittudománykari 
dékánt, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István 
Akadémia tagját, feltüntetve az ő tudományos működését : A 
főbb ismeretelméletek összehasonlí tása, mely a Bölcseleti 
Folyóirat-ban jelent meg, Energetika és bölcselet, Az anyag 
mivoltáról, Kiemelkedő szótárosí tások, mely németül is meg-
jelent, Nemzeti újjászületésünk psychologiai feltételeiről, Kezdet 
és vég a vi lágfolyamatban, Karakterologia, A bölcselet elemei, 
Az Istenbizonyítás logikája ; emellett az egyetemi tanára az 
ágaza tos hittannak, melynek egyik alappillére a bölcselet s 
minden íze bölcselettől van áthatva. 

Alig mondta ki az alelnök Schütz nevét, már meg is volt 
választva, mert nevének kiejtését az összes jelenvoltak lelkes 
tapsa követte. 

A megválasztott azzal köszönte meg a választást , hogy 
az elnökséget nem tekinti dísznek, hanem előmunkás kíván 
lenni a t á r saság munkájában. 

Újabb három évre alelnökké és pénztárossá Dr. Kiss 
János ny. egyetemi tanárt, számvizsgálóvá Dr. Pa taky Arnold 
apát, egyetemi tanárt, titkárrá Artner Edgár egyetemi magán-
tanárt választották meg. 

Az elnök és az alelnök előterjesztésére rendes tagokká 
megválasztották a következőket: Dr. Balassa Brúnó ciszterci 
főiskolai tanár, Dr. Ibrányi Ferenc teologiai tanár, Dr. Knebel 
Miklós a központi papnevelő-intézet a lkormányzója, Dr. Lippay 
Lajos a bpesti Szent Imre kollégium prefektusa, Dr. Mészáros 
László középiskolai tanár és Dr. Noszlopi László középiskolai 
tanár. 

A választások megejtése után Dr. Baranyay Jusztin egye-
temi tanár tartotta meg székfoglalóját „Ujabb vizsgálódások 
a jog fogalmáról"' címmel. E lőadásában arról szólott, hogy a 
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művelt ember élete a normák szövevényes világának uralma 
alá van állítva. A jogásznak olyan meghatározásra volna szük-
sége, amelynek segítségével biztosan és határozottan kiemel-
hetné a normák tömkelegéből a jogi normákat. A világháború 
az emberiség jogérzetét annyira felkorbácsolta, hogy a tudósok 
sem zárkózhattak el annak felismerése elől, hogy itt, ha nem 
is tételes, nem is állami jogszabályok megsértéséről, min-
dennek ellenére nemcsak erkölcsi vétségekről, hanem jog-
talanságokról, emberi jogok ellen elkövetett bűntényekről van 
szó. így következett be, hogy a jog és erkölcs összefüggése 
újból foglalkoztatta a jogbölcseletet. A jogra vonatkozó leg-
újabb kutatások a kérdés tárgyalását nem zárják le. A kutatás 
elhagyott utakra kezd visszatérni. Ha egyszer sikerülni fog 
valakinek a sok apró kutatás eredményét egy szintézisbe 
hozni és ezt egészen belehelyezni a Szent Tamás-féle jogi 
kategóriába, ezzel meg lesz oldva a jogászok által várt régi 
probléma, az ő tudományuk anyagának, a jognak a meg-
határozása. 

Dr. Kiss János megjegyzi, hogy rendkívül fontos a tételes 
jogon túl, ezt megelőzően természetjognak vallása, mert ilyen 
jog csakugyan van s ezt minden tételes jog köteles szabályul szem 
elől tartani. Ha talán ezt a jogot valahol szomszédságunkban két-
ségbe vonnák vagy épen tagadnák, mi kötelesek vagyunk 
ezt megvédeni. A világ úgyis ieie van igazságtalansággal, 
napról-napra több lesz a világon az igazságtalanság. Hogy 
holnap ilyenkor több igazságtalanság lesz, mint ma van. a-/ 
bizonyos, mert ilyen irányban halad a világ. Ha nem jön egy 
egészen rendkívüli nagy esemény, mely a világ menetét meg-
változtalja, olyan nagy lesz az igazságtalanság, hogy az 
emberek nem tudják elviselni. Egyik szép feladata az Aquinói 
Szent Tamás Társaságnak, hogy a természeti jogot meg 
védje. 

A jog hatalmi kényszerrel annyiban kapcsolatos, hogy 
képességileg, in potentia kikényszeríthető; de nem kényszerít-
hető ki mindig tényleg, in actu; ám az utóbbi eset már jog-
talanság. 

Egyik neves jogászunk egy hazai folyóirat legutóbbi 
füzetében azt mondja, hogy a jogász nem támaszkodhat^ 
metafizikára; őneki nem metafizika kell, hanem józan ész. A 
metafizikának és a józan észnek ez a szembeállítása nagyon 
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helytelen, hiszen a metafizika nem más , mint a józan ész által 
hosszas meggondo lás útján nyert világnézet. 

Schütz Antal elnök köszöni a felolvasást é s szép nyi-
tánynak tekinti. Köszöni, hogy a felolvasó rámutatott arra 
mint nyert a jog a századok folyamán a kutatók működése 
következtében s a j á t s á g o s tartalmat és arra, hogy a v i lágosabb 
látás útban van. Igen örvendetes jelenség, hogy útban van a 
természetjog visszaállí tása. Reményét fejezi ki, hogy a fel-
olvasótól a közeljövőben idevágóan értékes e lőadásokat 
kapunk. 

Ezután Dr. Bochkor Ádám orvos , egyetemi magántanár 
tartotta meg előadását „Lourdes és az orvostudomány" 
címmel, amelyben Wallet dr., a leurdesi orvosi ellenőrző iroda 
vezetőjének könyve alapján három legutóbb történt csodála tos 
gyógyulás t ismertetett. Ezek egyike egy 47 éves nőnek gyó-
gyulása gyomorrákból , a másik egy 26 éves leány gyógyu-
lása csontfuberkulózisból, a harmadik pedig egy 47 éves kő-
művesnek gyógyulása sipolyképződésből . A könyv szerzője 
mind a három gyógyulásról megállapította, hogy természetfeletti 
volt, csoda útján történt és mind a háromnak közös sa já -
tossága : az orvostudományban s z o k á s o s gyógyí tó tényezők 
igénybevételének hiánya, valamint a gyógyulás hirtelen meg-
történte. 

A nagy érdeklődéssel fogadott e lőadás után Tóth János ny. 
plébános, zarándoklat-vezető, a következőket adja elő : 

S o k külföldi kegyhelyen megfordult : Lourdesban, Lisieux-
ban, Limpiásban, Konnersreuthban és egyebütt, hol csodák 
történnek. A napokban kapta meg az „Association internatio-
nale de Lourdes" orvosszövetség folyóiratát, amely közli a 
lourdesi események iránt érdeklődő orvosok névsorát . Tagja i 
közt a legkülönbözőbb államok polgárai szerepelnek. Ezeknek 
fele francia, másik fele egyéb külföldi. La Hongrie alatt csak 
egy név olvasható : Dr. Bochkor Ádám-é, akiben a felolvasót 
tisztelheti. Érdemes ezekkel az eseményekkel foglalkozni. Nem 
tudjuk eléggé hangsúlyozni , hogy milyen különbségek vannak 
az orvosi gyógyulások és a kegyelemhelyi gyógyulások között. 
A legnagyobb gyógyu lás nem is Lourdesban, hanem máshol 
történt. Majd felsorol néhány érdekes gyógyulást , amelyek 
közül a leghihetetlenebb: élet megindulása szerv nélkül, pl. a 
szemideg elhalt és a tulajdonosa mégis lát. 
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Nyilvánvaló tény, hogy a lourdesi víz nem mindig 
gyógyít. Továbbá érdekes jelenség, hogy inkább az Ol-
táriszeníséggel adott áldás, mint a víz gyógyít. A háború 
kitörésével a gyógyulások szüneteltek. Egy látomás szerint 
maga a Szűzanya akarta így, mert nemcsak egy nemzeté Ő, 
hanem minden nemzeté. 

Utána Dr. Nánásy Dezső orvos, rendes tag szól, rámutatva 
arra, hogy mily üdvös az, ha az orvos a bölcseletben is jár-
tas. Ő bölcseleti tanulmányok után ment át az orvosi karra s 
azt mondták neki, majd ott a boncoló asztal mellett elveszti 
a hitét, de ő orvosi működésében arra jött rá, hogy az orvos-
tudomány élő bölcselettudomány. 

Majd P. Bőhle Kornél, Domonkos-rendi perjel mondja el, 
hogy ő is volt tanuja gyógyulásnak s maga kapta ki a man-
kót a meggyógyult hóna alól. Majd mond néhány esetet. 

Végül Schütz Antal elnök, megköszönvén a szakszerű 
előadást, a közgyűlést bezárja. 

A Religio megrendelőihez. 
Azok is, akik az előző évekre hálralékban vannak, azok is, akik 

1930-ra nem fizettek, szíveskedjenek azzal a postai befizetési lappal fizetni, 
amelyet az 1929. IV. füzethez mellékeltem. Ugy a jelen évre, mint a hátra-
lékokra már most tessék fizetni ; aki jóeleve fizet s hátralékban soha sincs, 
annak könnyebb a fizetés, mint a késlekedőnek és a hátralékosnak. 

Továbbá kérem a címváltozás bejelentését, hogy a széikliidés hiba 
nélkül történhessék. — Senki se lépjen vissza közlönyömtől ; ellenkezőleg 
minden megrendelő lehetőleg szerezzen új megrendelőt: magánost vagy 
valamely intézetet. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
Balanyi György kegyesrendi tanár. Anima Franciscaiia. A Feren-

ces Közlöny kiadása Budapest, II. Margit-kőrút 23. 8 r. 162. old. 1930. 3 P. 
Dr. Balassa Brúnó, ciszterci-r. főiskolai tanár. Thurzó Imre reto-

rikai dolgozatai . 1929. Budapest, Horánszky-u. 6. 
Ugyanaz. A történet-tanítás múltja hazánkban. 
P. Csávossy Elemér S. J. Ujabb harcok az oksági e lv körül. 

Különlenyomat a Religió-ból. 1929. Kalocsa. 
Divus Thomas. Előbb Jahrbuch für Philosophie und spekula-

tive Theologie, III. Serie. Begründet v. Dr. Ernst Commer. Herausgeber: 
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Dr. G. Mauser O. P. u. Dr. G. M. Häfe le O. P. Professoren an der Uni-
versität Freiburg (Schweiz). Évenkint 4 füzet, külföldre 11 svájci frank. 
Előttem 1930. I. 

Dr. Erdey Ferenc, a kalocsai kat. tanitókháza igazgatója. Sze l -
lemi kultúrélet a XIII. században és sz Tamás. Kalocsa, 1930. 3 P. 

Ugyanaz. Mi irányítja a modern gondolkodást? Különlenyomat 
a Religió-ból 1 P. 50 f. 

Dr. Kujáni Ferenc érseki titkár, Kalocsán. Ismertetés dr. Erdei Fe-
renc ily miivéről „Szellemi kultúrélet a XIII. században és sz. Tamás." 
Kalocsa, 1930. 

Erdélyi Irodalmi Szemle. Tudományos és kritikai folyóirat. Szer. 
keszti dr. György Lajos, Kolozsvár. Lapkiadó Nyomdai Müintézet R. T. 
Kolozsvár, Egyetem-u. 10. 1929. 1—2. szám. Karácsonyi János emlékének. 
3—4. sz. Egész évre 18 pengő, egy szám 5 P. Igen gazdag tartalmú : Ta-
nulmányok, Szemle, Irodalom, Könyvészet. 

Dr. Giczy József plébános Nádasd, Vas-m. A katolikus papság 
érdemei hazánk é s az emberiség történetében. 210 old. 

Emil de Grósz. med. un. dr. L'extension du trachome et la 
lutte contre cette maladie. Budapest, Kir. magy. egyetemi nyomda. 

György Lajos. Egy középkori Sibylla-vers régi magyar irodal-
munkban. Székfoglaló a Sz. István-akadémiában. 1929. 

Harsányi Lajos kanonok. A z elragadott herceg. Árpádházi szűz 
szent Imre élete. Dr. Serédi Jusztinián biboros, hercegprímás bevezető so-
raival. Nagy diszmű, Jaschik Álmos szines képeivel. Egész vászon disz-
kötésben 15 pengő. Kiadja a Szent István-Társulat. 

Dr. Häuser Ignác. À budapesti egyházközségek első t izévé. 
Dr. Mészáros János érseki helytartó és még öt bizottsági tag közreműkö-
désével. Budapest 1930. Nagy 8-r. 254 old. Számos képpel. 

Hlas Malého Petrika Gyakran áldozó gyermekek képes lapja. 
Boskovice, Morvatartomány. 1929. dec. 20. 

Dr. Alex. Horváth, O. P. Eigentumsrecht nach dem hl. Thomas 
v. Aquin. Graz. 1929. 240 old. 

Hi t tudomány i pá lyázat i h i rdetmény. 
A budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi 

Kara 1930. évi március hó 18-án tartott III. rendes ülésének határozatából 
köztudomásra hozom, hogy a hittudományi Kar a jelen tanévben dr. Preisz 
Hugó 1926/27. tanévi Rector Magnificusnak a Horváth-alapitvány javára 
tett szíves adományából oly egyházirodalmi jeles és hasznos műveket fog 
jutalmazni, melyek 1925—1930. években magyar nyelven jelentek meg. 
A megjelent müvek beküldés nélkül is pályáznak ugyan, mégis az eljárás 
megkönnyítése és az esetleges figyelmen kívül hagyás elkerülése végett 
felkérem az illető szerzőket, szíveskedjenek a mondott időben megjelent 
egyházirodalmi müveik egy-egy példányát a hittudományi Kar dékáni 
hivatalának l egkésőbb 1930. évi május hó l - i g beküldeni. 

Budapest, 1930. március 31. Barcinyaij Jusztin s. k. 
e. i. dékán. 
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Mosonyi Dénes, Ohmacht Nándor, Pannonhalmi Sz. Benedekrend közp. 
könyvtára, Papnevelő intézet Szombathely, a Papnevelő intézet tanári 
könyvtára Veszprém, Dr. Pauler Ákos, Pfeifer Ferdinánd, Pius-kollégium 
Pécs. Plébánia hivatal : Martonvásár, Vértesboglár, Dr. Potyondy Imre, 
Premontrei székház könyvtára Csorna, Dr. Radványi Viktor, Reálgimn.' 
tanári könyvtára Kőszeg, Dr. Révay Tibor, Ridárcsik Imre, Dr. Robitsek 
Ferenc, Dr. Serédi Jusztinián, Dr. Sípos István, Szabó Sadocus, Dr. Szalay 
Miklós, Szánthó Géza, Gróf Széchenyi Aladár, Dr. Szentes Anzelm, Sz. 
Domonkorendi férfi zárda Vasvár, Sz. Ferencrendi kolostor főnöksége 
Szécsény, Sz. Pál Társulat Pécs, a Sz. Szív Zárda Mária-kongregációja 
Budapest, Dr. Szmrecsányi Lajos, Dr. Taksonyi János, Dr. Tauber Sándor, 
Terlanday Rudolf, Dr. Tihanyi Béla, Tower Vilmos, Dr. Trikál József, Dr. 
Varga Gábor, Venczell Ede, Dr. Werdenich Endre, Werner Adolf, Dr. 
Wolkenberg Alajos, Dr. Zalka László, Dr. Zoltvány Irén, Gróf Zichy 
Gyula, Zimányi Gyula, Zirci konvent; 6 p-t: Sz. Alajos Társulat Szatmár; 
5 p-t: Dr. Bodor József, Kulcsár Kálmán, Pázmány Egyesület Vác, Plé-
bánia Hivatal Nódrádverőce, a Veszprémi növ. papság „Pázmány"-köre. 
1929-30-ra 20 p-t: Főszékesegyházi könyvtár Esztergom, Dr. Iványi 
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A GNOSZTIKUS ÚJSZÖVETSÉGI APOKRIF 
IRATOK THEOLOGIÁJA.1 

I. FEJEZET. 

A gnosztikus újszövetségi apokrifok. 

Bibliai apokrif könyvnek nevezzük az olyan ismeretlen 
szerzőtől eredt iratot, mely címében vagy tartalmában a Szent-
írással hasonlóságot mutat, sőt azzal valamikor hasonló tekin-
télynek is örvendett némelyek előtt, de az egyház a kánonba 
fel nem vette. 

Vannak ó- és újszövetségi apokrifok. Az ószövetségieket 
tartalmuk szerint kinyilatkoztatásokra (apokalypsisokra), történelmi 
és erkölcsi tárgyú iratokra oszthatjuk ; legjellegzetesebbek az 
apokalypsisok. Az ószövetségi apokrif irodalom kora a Kr. e. II. 
században kezdődik s a legfontosabbaké a Kr. u. I. századdal ér 
véget. Keletkezése főképen a zsidó messiási eszme eltorzulásá-
val függ össze, azzal az izzó vággyal, amellyel a pogányoktól, 
főleg a rómaiaktól elnyomott zsidóság a Szabadítót várta, ki 
nekik világuralmat hoz és ellenségeiket megsemmisíti. De hozzá-
járult az ószövetségi apokrif irodalom létrejöttéhez az a törek-
vés is, hogy a szenttörténetnek néha nagyon is szűkszavú el-
beszéléseit kiszínezzék és az erkölcsi tanokat népszerűsítsék. 

Az újszövetségi apokrifok külső alakjuk szerint evangéliu-
mokra, apostoli cselekedetekre, levelekre és kinyilatkoztatásokra 
oszlanak. Számos ilyen iratnak ma már csak a neve ismeretes 

1 Ez a dolgozat 1913-ból való. Akkor már hosszú idő óta tanulmá-
nyoztam az újszövetségi apokrif irodalmat. Főleg a gnosztikus eredetű 
apostol-cselekedetek ragadták meg figyelmemet. Minden szertelenségük 
mellett is rendkívül érdekes munkák ezek, mert egész közvetlenséggel 
engednek bepillantást a II. és III. keresztény század eretnekeinek gondol-
kodásába, és hamisítatlan fénnyel világítják meg a keresztény őskor nagy 
eretnekségét, a gnoszticismust. Ezen tanok ismerete egyaránt fontos az 
egyháztörténelem és a dogmatörténet szempontjából. A dolgozat megjele-
nését az idők mostohasága késleltette. 

Religio, 1930. 8 



106 DR. PATAKY ARNOLD. 

a régi írók munkáiból, egyes katalógusokból és főleg a Gelasius 
pápa nevét viselő Decretumból. A ma is egészben vagy inkább 
töredékekben olvasható apokrifok közül legfontosabbak az evan-
géliumok és különösen az apostol-cselekedetek. Irányzatukat 
tekintve kétfélék : vagy pusztán a jámbor kíváncsiság kielégítése 
és az épületes tanítás a céljuk, vagy eretnek tanok terjesztése. 

A legnevezetesebb újszövetségi apokrifok kora a második 
keresztény század és a harmadiknak eleje; e kornak jellemző 
eretneksége pedig a gnoszticismus. 

Ivûoiç ismeretet jelent; a gnoszticismust pedig legjobban 
így határozhatjuk meg : természetellenes és erőszakos össze-
kapcsolása a keresztény fogalmaknak a régi keleti misztérium-
vallásokkal és a görög bölcselettel. Természetellenes volt az 
összekapcsolás, mert a keresztény vallás alaptana a monotheis-
mus, míg a misztérium-vallásokban és a görög filozófiában 
pantheisztikus és polytheisztikus színezetet látunk, a gnoszticis-
mus pedig a legridegebb theologiai dualismust tanítja, az át-
hidalhatatlan különbséget istenség és világ, szellem és anyag 
között. Erőszakos volt az összekapcsolás, mert a gnosis jóformán 
cfsak egyes szavakat és fogalmakat vett át a kereszténységből 
és ezeket belekényszerítette az idegen keretekbe. így pl. a ná-
záreti Jézus Krisztus és a gnosztikus Megváltó közt, avagy a 
keresztény és a gnosztikus értelemben vett megváltás között 
semmi összefüggés sincsen. Jézus Krisztus Isten, a gnosztikus 
I(úti']q puszta aeon ; a keresztény értelemben vett megváltás a 
bűntől való szabadulást jelenti és visszaállítását az istenfiúság 
állapotának, a gnosztikus megváltás pedig az elbukott Zocpía 
(Achamoth chokmâ) felemelését, vagy a világosság" részecskéinek 
kiszabadítását a sötétség hatalmából. 

A gnosztikusok tanait részben irataikból, illetve ezek töre-
dékeiből, részben a haeresiologusok feljegyzéseiből ismerhetjük 
meg. De azért mindenki előtt ismeretes, hogy az eredeti gnosz-
tikus rendszerekről helyes fogalmakat alkotni igen nehéz dolog. 
Az egyes rendszerek megalapítóinak iratai többnyire nem ma-
radtak fenn teljesen, töredékekre vagyunk utalva, melyeket a 
szentatyák és régi írók őriztek meg számunkra. Alexandriai 
Kelemen, Origenes, Tertullianus számos becses töredéket őriztek 
m e g egy Basilides, Valentinus, Heracleon, Theodotus stb. mun-
káiból. Azonban néhány töredékből egy egész rendszert helye-
sen megismerni — vajmi nehéz feladat. A haeresiologusok, sz. 
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Irenaeus, sz. Hippolytus és még inkább sz. Epiphanius vagy sz. 
Philastrius nem voltak az eretnek-vezérek kortársai és különben 
is polemikusán írnak. Még Irenaeust is egy-két emberöltő vá-
lasztja el Basilidestől vagy Valentinustól és sok esetben nem a 
mesternek, hanem tanítványainak felfogását írja le, amit külön-
ben a „)Jyovfíiu — mondják szóval bevezetett mondatok is eléggé 
elárulnak. Már pedig tudvalevő, hogy az egyes gnosztikus rend-
szerek a második és harmadik nemzedékben már igen nagy el-
téréseket mutatnak az alapító tanaitól. 

Apokrifjaink sokkal nagyobb megegyezést mutatnak a má-
sodik század végén uralkodó gnosztikus eszmékkel, mint az e 
század közepén, vagy a II. század elején fellépett tanokkal. Ha 
egyéb adatunk nem volna irataink korának meghatározására, ez 
a szellemi rokonság egymagában is elegendő volna. 

A gnoszticismus nem egységes rendszer; számos szektára 
oszlik, melyek nevüket vagy alapítójuktól vagy fontosabb tanaik-
tól nyerték. Bardesanes, Basilides, Karpokrates, Marcion, Marcus, 
Satornilus, Valentinus, — az archontikusok, Barbelo-gnosztikusok, 
a Baruch-gnosis, mandaismus, manicheisinus, naassenusok, ophi-
ták, sethianusok stb. mind egy-egy gnosztikus rendszert jelen-
tenek. Főbb vonásaikban azonban megegyeznek. A szentatyák 
a gnosist görög eredetűnek tartják, ma azonban egyre világo-
sabbá lesz a szoros kapcsolat közte és a keleti misztérium-
vallások között. A gnosis fődogmája a pleroma-tan. A nlrjouua 
"Isten és az aeonok (szellemek) világa, mellyel szemben áll a 
nemtelen anyag, a Vlrt. Hét főszellem van, neveik Irenaeus (Adv. 
Haer. I. 30, 9.) és Origenes (Contra Celsum VI. 31.) szerint: 
Jaldabaoth (Saturnus), Jao (Jupiter), Sabaoth (Mars), Adonaios 
(Nap), Astaphaios (Venus), Ailoaios (Merkur) és Oroios (Hold). 
A mandaeus rendszerben a Hétnek atyja a Leviathan, néha 
azonban a Leviathan a világ lelke. (Origenes C. Cels. VI. 25. 
35.) A hét főaeon mellett szerepel az istennő, Jlagáévog, M/jttjo, 
.2ocpíu, Spiritus Sanctus, Barbelo, Helena, Prouneikos és más 
nevek alatt. A Mrprg a hét szellemnek anyja; néha szűz fő-
istennő, mint az archontikusoknál és a sethianusoknál, néha azon-
ban mint bukott szellem tűnik fel, ki beleszeretett a Fölénybe, a 
Bv&ôç-ba és az anyagba merült. Felemelkedése után a Héttel együtt 
az ogdoast alkotja. Bardesanes és Valentinus megkülönböztetik 
•az Anyaistennőt a bukott Sophiától, ki a Pistis Sophiában a 
Mf/crja leánya lett. A Mrprg valószínűleg azonos a babilon 

8* 
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Istarral. Némely rendszerben nem szerepel, mint a naassenusok-
nál, Karpokratesnál és Satornilusnál. Jaldabaoth az ószövetség 
istene, a későbbi gnosztikusok demiurgosa. A főisten ő &W 
Ilan'jo, ITarijO Uyvworoç, HurijO %G)v olwv, ISvdóg stb. n e v e k e n is-
meretes. Ennek és a M ^ ç - n e k emanatiója néha Krisztus, a 
Monogenes, mint a Barbelo-gnosisban, néha a Logos, az Ennoia,. 
az Autogenes és az Aletheia. Egyes rendszerekben az ősember 
nemzi az Ennoiával Krisztust (ugyancsak a Barbelo-gnosisban),. 
másutt az ^'Av&qiojtoç a harmadik fölény a Bv&oç és a Mrpr^ 
mellett. 

Az aeonok egymással syzygiákban (párokban) élnek, az 
egyes párok pedig ogdoast, dekast és dodekast alkotnak.1 

Bardesanes szerint a legfelső Istennek 365 emanatiója van ;-. 
utolsó hypostasisok a világteremtő angyalok és a Sophia. 

A gnosis szerint az ember szellemi lélekből (7tvev[ia), érzéki 
lélekből (i\niyjf) és anyagból (í%) áll. 

Az í m b e r szellemi lelke, a Ttvev îa a legfelsőbb égből való,, 
de a test és a földi élet vágya folytán leesett az alsó világba. 
A lélek a legfelsőbb hatalom szikrája {arciv&rjo), így tanítja Sa-
tornilus.2 A naassenusok és Satornilus szerint az ember teste 
az alsóbb hatalmak teremtménye. A megváltás nem más, mint 
a lélek megszabadítása az anyagtól. Ezért kárhoztatja a gnosis 
a házasságot és ezért igyekszik a szír gnosis az anyagtól túl-
zott aszkézis által szabadulni, míg az egyiptomi gnosis az anyag-
tól való megszabadulásnak könnyebb útját , a kicsapongó életet 
választotta. 

A gnosis rendesen öt elemről beszél (éther, szél, fény, víz, 
tűz); ezek később középlényekké, hypostasisokká lesznek. 

A gnosztikus megváltónak erőszakos összekapcsolásáról 
Jézus Krisztus alakjával már szólottunk. Szerintük Krisztus aeon, 
teste pedig a dokéták szerint csak látszólagos test volt. 

Valentinus szerint Jézus Krisztus csak a psychikusok meg-
váltására jöt t ; a pneumatikusoknak (a gnosztikusoknak) nincs 
szükségük megváltásra, mert természetük szerint a felső világba 
tartoznak. Ezek a lelkek az égi angyalok menyasszonyai. 

A Krisztus előtti korban a pogány vallások misztérium-
vallásokká lettek. Feléledt a régi hit, hogy az ember külső esz-
közök által magával az istenséggel egyesülhet. Irenaeus (Adv. 

1 A hétfőszellem az Anyaistennővel, a tíz ég és a tizenkét állatövi jegy. 
2 Epiphanius, Haer. 23, 1. 
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Haer. I. 13, 2 skk.) és Tertullianus (Adv. Valentinum 1.) rész-
letesen leírják a felavató szertartásokat; a mystagogos a fel-
avatandót a nászszobába vezeti, hogy ott a világosság magvát 
megkapja. 

Az istenséggel való egyesülésnek rendes eszközei : a vízzel 
(vagy vérrel) való megtisztulás, a keresztség és a szent áldo-
zati lakoma. A szent áldozati lakoma azonban a gnosztikus 
rendszerekben sokkal kisebb fontosságú, mint a keresztség. A 
bort kárhoztatták, tehát az eucharistia anyagául vizet használ-
tak. Néha a sónak is jut szerepe az áldozati lakomán. 

Nagyon messzire vezetne, ha a gnoszticismus eredetét 
rendszeres fejtegetés tárgyává akarnók tenni. Röviden csak 
annyit jegyzünk meg, hogy ezen sajátságos, nem is egységes 
theologia kialakulásában nagy szerepe van a babilon és a perzsa 
eszméknek. A MrfvrjQ az ázsiai anyaistennő, Istar, Astarte. A hét 
föszellem a hét bolygóisten. A gnosis pogány keverékvallás, 
de fejlődésén meglátszik a zsidó hatás ; ezen befolyás alatt vet-
ték egynek Jaldábaothot a teremtő istennel, a demiurgosszal, 
a Mijcrß-i pedig a bölcseséggel, az Isten lelkével, (ruach = lélek 
-szó a keleti nyelvekben nőnemű.) A gnosis azonban később 
zsidó-ellenes irányzatot vett. A lélek mennyei eredetében, le-
sülyedésében és felemelkedésében a plátói eszmetanra és anthro-
pologiára ismerünk. A gnosisban gyakran előforduló hármasság 
(Atya, Anya és Ősember) is megtalálható a pogányságban : 
Egyptomban, Babyloniában (Ea, Damkina, Marduk — Marduk, 
Zarpanitu, Nabu) és Perzsiában (Ahura — Mazda, Spenta — 
Armaiti,1 Gâyomard). 

* 

Mint a második század nagy haeresiologusától, sz. Irenaeus 
lyoni püspöktől tudjuk, a gnoszticismus érveit nagyrészt az új-
szövetségi szentírás félremagyarázásából merítette, (az ószövet-
séget elvetette,) de tanait számos más iratban terjesztette. Mint 
abban a korban közkedveltségnek örvendő irodalmi formát, az 
apokrif irodalmat is felhasználta céljaira. 

Kimondottan gnosztikus eredetű újszövetségi apokrifok, 
melyek vagy részben vagy ritka esetben egészen is fennmarad-
tak, a következők : Péter evangéliuma. Az izraelita Tamás gyer-
mekség-evangéliuma (Evangelium Thomae Israelitae) és ennek 

A föld szelleme. 
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részben való átdolgozása, az ál-Máté-féle eoangelium (Eu. Pseudo-
Matthaei seil Liber de ortu Beatae Mariae et infantia Salucitoris),, 
Péter, János, András és Tamás apostolok cselekedetei (Acta 
Petri, Acta Joannis, Acta Andreae és Acta Thomae). Az apokri-
fok megismerésének szempontjában nagy kár, hogy a felsorolt 
iratok szövege is — legalább egyes helyeken — megérezte a 
katholikus átdolgozok kezét, a legtöbb gnosztikus evangelium 
pedig, mint az Eu. secundum Aegi/ptios, Eu. (Traditiones) Matthiae, 
Eu. Philippi, Eu. Euae, Eu. secundum Mariam oly csekély töre-
dékekben maradt fenn, hogy főbb tanaikról vagy egyáltalán nem 
vagy csak alig szólhatunk, az Eu. Basilidis, Eu. ueritatis, Eu. 
Judae, Eu. consummationis, Quaestiones Mariae magnae et 
paruae pedig teljesen elvesztek. 

Fejtegetéseink során megemlítjük azon tanokat is, melyek 
bár nem gnosztikus eredetű apokrifokban vannak, de maga a 
tan gnosztikus jellegre emlékeztet,, mint pl. a Nicodemus-evan-
gelium eschatologiája. 

Péter evangéliumának csak az a töredéke maradt fenn, 
mely Jézus szenvedéséről, feltámadásáról és megjelenéseiről 
beszél. Keletkezésének ideje a II. század közepére tehető és 
még nagyobb hasonlóságot mutat a kánoni evangéliumokkal,, 
mint a későbbi gnosztikus irodalommal ;. de jellege határozottan 
dokéta irányzatú. 

A Tamás-féle gyermekség-evangelium mai alakjában a HL 
vagy IV. századból való, de a benne leírt anyag valószínűleg 
már a második századba nyúlik vissza. Elbeszéli az Üdvözítő-
gyermekkorát mindaddig, míg 12 éves korában Máriával és Jó-
zseffel a jeruzsálemi templomba felment. A gyermek Jézus éle-
tét folytonos csodák jellemzik, melyek azonban nagyobb joggal 
mondhatók egy rakoncátlan gyermek csinytetteinek. 

Péter, János és András apostolok cselekedetei a II. század 
termékei, az Acta Thomae pedig 2 3 2 - 2 3 3 . körül keletkezett. 
János cselekedeteinek állítólagos szerzője Leucius Carinus, kinek 
nevét lassankint az egész gyűjteményre átvitték. Tartalmukban 
nincs nagy változatosság: előadják az illető apostol történetét,, 
tanítását, képtelenebbnél képtelenebb csodáit. A történetek jel-
lemző mozzanatai nagyon szegényesek és egyre ismétlődnek; 
hosszú, sokszor unalmas és szószaporító erkölcsi tanításokkal is 
lépten-nyomon találkozunk. Minden történet azzal fejeződik be, 
hogy az apostol megtéríti a királynak vagy a helytartónak fele-
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ségét és teljesen megtartóztató életre bírja, miért is a haragra 
gerjedt férj az apostolt halálra ítéli. Szent János azonban az 
apokrif iratok szerint is vértanúság nélkül, bár csodás halállal 
hal meg. 

Az Acta Petri-nek rövid kopt töredéke előadja az apostol-
fejedelem leányának meggyógyítását. Az irat legfontosabb része 
az u. n. „Actus Vercellenses", melynek tárgya: Péter küzdelme 
a bűbájos Simonnal Rómában. Péter halálának közvetlen oka az, 
hogy megtéríti Agrippa praefectus feleségeit, kik azután vona-
kodnak a házassági együttéléstől, miért is a bosszús Agrippa 
az apostolt halálra ítéli. Jellemző, hogy apokrifunk Péter halálát 
jóval Pál halála elé helyezi. 

Péter cselekedeteinek katholikus átdolgozása az u. n. Linus-
féle Vértanúság (Martyrum Petri a Lino episcopo conscriptum), 
az Acta Petri et Pauli, az Abdias-féle História Petri és az ethi-
ops Certamen Petri. 

János Cselekedetei-nek fennmaradt töredékei, melyek azon-
ban összefüggő szöveget adnak, előadják az apostolnak római 
útját és patmoszi száműzetését, János efezusi tartózkodását és 
csodáit, (ezután hézag következik,) visszatérését Laodiceából 
Efezusba, hol János feltámasztja Drusianát. Majd igen fontos 
beszédet olvasunk Krisztusról, mely talán a legjellemzőbb ada-
tokat nyújtja a gnosztikus christologiára vonatkozólag. Az apos-
tol halálának leírása rekeszti be történetünket. 

A katholikus átdolgozások közül megemlítjük a Prochorus-
és a Melito-féle szöveget, továbbá Abdiast és az ethiops Cer-
tamen Joannis-t. 

András Cselekedetei-bői mindössze négy töredékünk maradt 
fenn, kettő Evodiusnál, egy szent Ágostonnál és egy hosszabb 
egy vatikáni kéziratban, mely utóbbi az apostol börtönbünteté-
séről és keresztrefeszítéséről szól. Aegeates achajai proconsul 
ítéli halálra, mert az apostol a proconsul feleségét, Maximillát, 
megtérítette és megtartóztató életre bírta. 

Van több más legendás iratunk is szent Andrásról, melyek 
azonban, ha a bennük feldolgozott anyagnak forrása csakugyan 
a régi gnosztikus András-Cselekedetek voltak is, nagyon meg-
érezték a katholikus átdolgozást, sőt részben katholikus erede-
tűek. Ilyenek : András és Mátyás Cselekedetei az emberevők 
városában, Péter és András Cselekedetei, Az achajai papok és 
szerpapok levele András apostol vértanúságáról, András szen-
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vedése (latin nyelven), András vértanúsága (két görög recensió-
ban), András Cselekedetei és dicsérete (Yttó^vt^uc), Pál és András 
Cselekedetei (kopt nyelven). 

Végül Tamás Cselekedetei a legnagyobb reánk maradt 
apostolcselekedet. Tizenhárom „cselekedetre" oszlik a görögben ; 
eredeti nyelve a szír. Elbeszéli Tamás útját Indiába, Gundaphoros 
király megtérítését, több halottfeltámasztást és ördögüzést és 
végül Mygdoniának, Charis udvari tisztviselő és Misdai király 
rokona feleségének megtérítését, mely az apostol vértanúságát 
okozza. Legutoljára hamvainak Edesszába szállításáról olvasunk. 

Lipsius (Die apokrifen Apostelgeschichten und Apostel-
legenden) gnosztikus eredetüeknek tartja Pál, Fiilöp és Máté 
apostolok Cselekedeteit is. Ezt azonban bebizonyítani nem lehet. 
Pál Cselekedeteit Tertullianus szerint katholikus pap írta, Fülöp 
és Máté Cselekedetei pedig már jóval újabb korból valók és 
egy-két gnosztikus ízü kifejezésüket a népies hagyomány is 
eléggé megmagyarázza. 

Az említett apostol-cselekedetek szövege nem maradt reánk 
érintetlenül. Rendkívül nagy kedveltségük miatt lehetetlen volt 
azokat teljesen elzárni az igazhitű keresztények elől is, bár leg-
nagyobb elterjedettségnek a különböző gnosztikus felekezetek 
között örvendtek ; az egyházi elüljárók sok esetben kénytelenek 
voltak megelégedni azzal, hogy a veszedelmesebb helyeket át-
dolgozzák és így juttassák a hívek kezébe. Mindez természete-
sen megnehezíti az iratok teljes eredeti jellegének felismerését. 
Mindamellett azt állíthatjuk, hogy apokrifjainknak gnosztikus 
jellege ezekből az átdolgozásokból is világosan felismerhető. 

Budapest. Dr. Patakij Arnold. 
(Folytatása következik.) 

A KERESZTSÉG NÉLKÜL ELHALT KISDEDEK 
TÚLVILÁGI ÁLLAPOTÁNAK (LIMBUS PUERO-

RUM) HITTUDOMÁNYI ALAPJAI. 

A kérdést, hogy hova jutnak azok a kisdedek, akik értel-
mük használata előtt halnak el anélkül, hogy a keresztség szent-
ségében lelkileg újjászü'ettek volna, a pelagianizmus vitái követ-
keztében kimélyült kegyelemtan hozta felszínre. 

A pelagianizmussal szemben, amely az örök üdvösséget 
az embernek Istentől kapott természetes erői által is elérhető-
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<nek gondolta, hangsúlyozni kellett az üdvözülés kegyelmi voltát, 
s ami ezzel együttjár, ki kellett fejteni az eredeti bün lényegét 
annak összes következményeivel együtt. 

Az Egyház kezdettől fogva tanította, hogy kegyelem nél-
kül senki sem üdvözülhet, s a gyermekkeresztelésnek, valamint 
a szükségkeresztségnek gyakorlatával reámutatott arra, hogy ez 
alól nincs kivétel, mert még a csecsemőknek is, akiknél a sze-
mélyes bűnről a tudattalanság következtében szó sem lehet, 
szükségük van a keresztség szentségére, hogy az örök üdvös-
séget elnyerhessék. Eljárását azzal indokolja, hogy leikükön van 
az eredeti bün foltja, amely őket az örök boldogságból kizárja. 

Az első három keresztény század, amely más dogmatikai 
kérdések megoldásával volt elfoglalva, ennyivel megelégedett 
és a kérdést tovább nem feszegette. Amikor azonban a kegye-
lem kiosztásának módját kezdték taglalni és azt összefüggésbe 
hozták Isten gondviselő tevékenységével, irgalmával, mindenkit 
üdvözíteni akaró szándékával, valamint az előrerendelés kérdé-
sével, szükségesnek mutatkozott, hogy mindezek abból a szem-
pontból is megvilágítást nyerjenek, milyen sors vár azokra, akik 
saját hibájukon kívül nem részesülhettek a megszentelő kegye-
lem létrehozta lelki újjászületésben. Felvetődött a probléma, 
hogy az ilyenek üdvözülnek-e, vagy elkárhoznak, s ha nem 
üdvözülnek, van-e oly túlvilági állapot, amelyben ha nem is 
természetfeletti, de legalább természeti módon részesülnek a 
célérés boldogságában, s ha ez sem volna lehetséges, szenved-
nek-e, s milyen a büntetésük? 

A kérdésnek gyakorlati jelentősége ma a szükségkeresztség 
jogosultságában domborodik ki. Ha u. i. a kereszteletlenül elhalt 
kisdedek elkárhoznak, ezt megakadályozandó, halálveszedelem 
esetén őket bárki nemcsak megkeresztelheti, hanem ezt meg-
tenni lelkiismeretbeli kötelessége is. 

E szemponttól vezéreltetve fordult az Országos Stefánia-
Szövetség az egyes vallásfelekezetekhez, s kért irányítást a 
védőnők ezirányú kiképzésére. 

Az egyháznak ebben a kérdésben elfoglalt és alább kifej-
tendő álláspontján kívül, amely a helyes középutat követi, két 
véglettel találkozunk. Az egyik csoportba tartozzanak azok az 
elméletek, amelyek tagadják a kereszteletlenül elhalt kisdedek 
elkárhozását, a másik véglet pedig őket nemcsak Isten színelátá-
sától fosztja meg, hanem még érzéki büntetéssel is sújtja. 
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A pelagianizmuson kívül, amely az eredeti bün következ-
ményeinek tagadása folytán menti ki az ilyen kisdedeket a kár-
hozatból, más alapon ugyanezt az elvet vallja a protestantizmus. 
Az Országos Stefánia Szövetség kérdésére adott válasz refor-
mátus részről negatív volt, azzal az indokolással, hogy a kereszt-
ség nem okvetlenül szükséges az üdvösségre. „A kereszteletle-
nül elhalt kisdedek túlvilági sorsára vonatkozólag . . . nem aggo-
dalmaskodunk, mert hisszük azt, hogy Isten kegyelmi szövetsé-
gének ereje, irgalma és kiválasztó jótetszése őket keresztség 
nélkül is üdvösségre vezérli." (Sebestyén : A szükségkeresztség 
és a református egyház. Kálvinista Szemle XI. évf. 1930. 13. sz. 
100. o.). Ide tartozik még egyes katholikus vidékeken a nép 
között elterjedt téves felfogás, amely szintén Isten irgalmára 
hivatkozva azt tartja, hogy a keresztség nélkül elhalt kisdedek 
az élők jócselekedetei által a kárhozattól megválthatók. 

A másik véglet, amely azt vallja, hogy az ily kisdedek a 
túlvilágon épúgy szenvednek, mint a személyes bün következ-
tében elkárhozottak, janzenista felfogású vélemény, s a latin 
szentatyák félreértésén alapszik. E nézetnek a katholikus hittudó-
sok között csak elvétve van követője. 

Az egyház tanítása a II. lyoni (XV. egyet., 1274.) és a 
flórenci (XVII. egyet., 1438—45.) zsinatokban van leszögezve, 
amelyek a görögök egyesülésével kapcsolatban velük szemben 
kifejezetten hangsúlyozzák a tisztítóhely létét, s egyúttal kifej-
tik az egyház álláspontját az összes létezhető túlvilági állapo-
tokra nézve is. E zsinatok szerint: „azoknak lelkei, akik tényle-
ges (személyes) halálos, vagy csak az eredeti bűnben haltak el, 
rögtön a kárhozatra szállnak, azonban nem egyenlő büntetéssel 
bűnhődnek."1 

A helytelen nézetek között felsorolt első felfogás szembe-
tűnően téves, mivel Isten irgalmasságának egyoldalú értelmezé-
séből származik. Általánosságban azt kell erre nézve megjegyez-
nünk, hogy Isten irgalmassága a legfőbb Lény lényegével szo-
rosan egybetartozó rendezett tulajdonság, amelynek összhang-
ban kell állnia a többiekkel, még pedig oly tökéletesen, hogy 
egyik a másiknak rovására túl ne tengjen. Ezért kizárólagosan 
erre hivatkozni nem lehet. 

Az örök boldogság elnyerése ugyanis a jutalom körébe 
tartozik, amelyet kiki érdeme szerint kap meg. Itt nem azon. 

1 Denz.—Bannw. 12. nn. 464. és 693. 
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fordul meg a kérdés lényege, vájjon irgalmas-e a jutalom osz-
tója vagy sem, hanem, mivel a dolog az igazságosság rendjét 
érinti, azt kell tekintetbe venni, képes-e az illető az erkölcsi 
rend keretein belül a jutalom befogadására azáltal, hogy erre 
érdemszerző cselekedeteket tud felmutatni.1 Ezenkívül a kereszt-
ség nélkül elhalt kisdedeknél az örök boldogság elnyerése lénye-
ges állapotváltozást idézne elő. Megszűnnék az Istentől való el-
fordultság állapota és helyébe lépne az Istennel való természet-
feletti egyesülés. Ennek létrejövéséhez pedig nem elégséges 
mások érdemeinek felajánlása, hanem szükséges magának a be-
fogadó alanynak cselekvő hozzájárulása, amely legalább is az 
új állapot befogadására szolgáló önelőkészítésben nyilvánul meg 
Ezt a feltételt azonban magának a befogadó alanynak kell meg-
valósítania, s helyette más el nem végezheti.2 

A helyzetet a bűnből való megtérés folyamata világítja 
meg. A bűnös az Istentől való elfordultság állapotában van. 
Hogyan hatnak reá az igaz lelkeknek érette felajánlott imái és 
jócselekedetei, mint érdemszerző cselekedetek ? Isten emez 
érdemszerző cselekedetek alapján megadja a bűnösnek a haté-
kony kegyelmet a megtérésre. Maguk ezek a cselekedetek azon-
ban még nem hozzák létre a megtérést. Szükséges ezenkívül 
magában a bűnösben is bizonyos feltétel, amely ezek hatását 
ne érvénytelenítse. A feltétel pedig kettős: hogy a bűnös oly 
létállapotban legyen, amely még a változás befogadására képe-
sít, s hogy ő maga is hozzájáruljon a változás létrejövéséhez. 
A jelen esetben a cselekvő hozzájárulása nem más, mint a 
kegyelem hatásával párosult készség a megtérésre, amellyel a 
bűnös bűneit megbánva azoktól elfordul és a maga részéről 
kívánja a kegyelmi állapotnak visszatérését. A megtérést tehát 
előmozdítja a bűnösért felajánlott érdemszerző cselekedet, vég-
hezviszi az isteni kegyelem, de magának a bűnösnek akarati 
ténye által, amely már az ő részéről érdemszerző cselekedet, s 
mint ilyen képessé teszi a megtérésnek, mint jutalomnak be-
fogadására. Ez utóbbit azonban más, mint maga a bűnös nem 
viheti véghez. Más szóval : mások érdemszerző cselekedetei a 
jutalmat illetőleg közvetlenül nem alkalmazhatók arra, akinél 
nem az azonos rendbe tartozó járulékos állapotváltozásról, ha-
nem egyik rendből a másikba való átmenetről van szó. 

1 Sent. 33., 2, 2. 
2 S. th. Suppl. 71., 1. 
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Ennek szem előtt tartása a tisztító tűzben levő lelkekért 
felajánlott érdemszerző cselekedetek hatásainak megítélése szem-
pontjából lényeges. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért azért 
lehet jó cselekedeteket felajánlani, hogy szenvedéseik megrövi-
düljenek, mivel az ő túlvilági állapotuk csak járulékos különb-
séget mutat fel azok állapotával szemben, akik érdemeiket reá-
juk akarják alkalmazni. Mindketten ugyanis azonos rendbe, a 
természetfeletti rendbe tartoznak, ahol az érdemek jutalma át-
ruházható. A tisztítótűzben szenvedő lelkek, mint megigazult 
lelkek a küzdő és a dicsőséges egyházzal a természetfeletti 
szeretet köteléke által egyesülve vannak és így alkotják meg 
a szentek egyességét.1 

A keresztség nélkül elhalt kisdedeknél azonban más a hely-
zet. Náluk hiányzanak azok a feltételek, amelyekkel érdemszerző 
cselekedeteket vihetnének véghez, s így az ennek megfelelő 
jutalom befogadására is képtelenek. 

A természetfeletti rendbe való jutás ugyanis az ember földi 
életének tartamára van fenntartva. Amikor valaki ebből a világ-
ból eltávozva a status termini-hez ért, akár önhibájából, akár 
azon kívül nem jutott a természetfeletti rendbe, azt a túlvilágon 
már meg nem szerezheti, s ennek következtében az azzal együtt-
járó természetfeletti boldogságra sem tarthat igényt. Ez magá-
nak a Szentírásnak szavaiból tűnik ki. A dúsgazdag és szegény 
Lázárról szóló példabeszédben Ábrahám határozottan elutasítja 
a pokol kínjai között enyhülésért esedező dúsgazdag kérését 
azzal az indokolással, hogy a földi életben van megadva az 
érdemszerzésre alkalmas idő : a munka nappala, amely, ha egy-
szer elmúlt, a túlvilág éjjelében már nincs mód az elmulasztot-
tak jóvátételére.2 El van itélve továbbá Origenesnek a más-
világi kiengesztelésről és a pokol ideig-tartó voltáról felállított 
tétele, amiből az ellenkezőnek igazsága tűnik ki.3 Végül az em-
lített zsinatok, amelyek a tisztítótűzről beszélve hittétel gyanánt 
állapítják meg, hogy az ottani büntetések a földön élők könyör-
géseivel, jócselekedeteivel, különösen pedig a szentmiseáldozat 
gyümölcseinek alkalmazása által megrövidíthetők, nem tesznek 
említést arról, hogy ugyanez a keresztség nélkül elhalt kisde-
dekre is fennállana; sőt helyzetüket a büntetés jellegét illetőleg 

1 S. th. u. o. 
2 Jn. 9, 4. 
3 D. B. n. 211. 
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egy sorba állítják a személyes bün miatt elkárhozottakéval, 
amelyből nincs szabadulás. 

Ami Istennek „kiválasztó jótetszését" illeti, arra nézve 
tudnunk kell, hogy ez az üdvösség elérésének nem egyedüli 
tényezője, hanem az előrerendelésnek csak egyik, bár legfonto-
sabb mozzanata. Az elörerendelés u. i. Istennek örök rendelkezése, 
amellyel elhatározza valakinek üdvözítését. A végrehajtásnál, 
amely időbeli, több mozzanat jön tekintetbe: a kiválasztás (Ef, 
1, 4.) és ennek következményei: a hit (Thessz. II. 2, 13.), a fedd-
hetetlenség (Róm. 8, 33.), az életszentség (Ef. 1, 4.) és a kár-
hozattól való szabadulás (Róm. 11, 5.), amely utóbbi magában 
foglalja a végső kitartás kegyelmét és ennek jutalma gyanánt 
az örök boldogságban való részesedést a túlvilágon. 

E követelményeknek, életkörülményeikhez módosultan, a 
kisdedeknél is be kell teljesedniök. A kiválasztás következmé-
nyeit náluk a keresztség szentségi kegyelme hozza létre. Ebben 
kapják meg a belénköntött erényeket, nevezetesen a hit termé-
szetfeletti erényét, továbbá az eredeti bün megbocsájtása által 
a feddhetetlenséget, s ezzel együtt az állapotbeli életszentséget. 
A végső kitartás kegyelme, azaz a kárhozattól való szabadulás 
pedig abban nyilatkozik meg, hogy oly állapotban halnak meg, 
amikor még a tudatlanság következtében személyes bün el-
követésére képtelenek. Ezzel válik teljessé náluk „Isten kegyelmi 
szövetségének ereje". 

Ennélfogva, ha az ő üdvözülésükre, illetőleg kiválasztott-
ságukra következtetni akarunk, azt csak tapasztalati úton tehet-
jük meg. Abból, hogy Isten őket oly körülmények közé állította 
bele, amelyek lehetővé teszik a keresztség szentsége által az 
újjászületést, következtethetünk arra, hogy az üdvösség elnyeré-
sére ki vannak választva. Ugyanezt azonban deduktív úton, 
Isten irgalmának és „kegyelmi szövetségének" egyoldalú és 
Isten többi tulajdonságaitól kiszakított elgondolása mellett csak 
akkor állíthatnók, ha máshonnan bizonyítható volna, hogy a ki-
választás ténye egymaga, annak következményei nélkül is ele-
gendő az örök üdvösség megszerzésére. Ennek alátámasztására 
azonban sem a Szentírásban, sem a dogmatikai hagyományban 
adat nincs. Sőt mind a Szentírás, mind a dogmatikai hagyomány 
egyértelmüleg állítja, hogy a keresztség az üdvösség elnyerésé-
hez szükséges. E szentség felvételének szükségessége még inkább 
nyilvánvaló a kisdedeknél, akik különleges helyzetüknél fogva. 
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más úton, mint a keresztség szentsége által a megszentelő 
kegyelmet megszerezni nem tudják. A keresztség nélkül elhalt 
kisdedeknek a jelenlegi üdvrend berendezettsége szerint tehát a 
kárhozatba kell jutniok. 

A másik téves nézet megoldását részint az eredeti bün 
tartalma, részint pedig a bűnért járó büntetés jellege adja meg. 

A II. lyoni és a flórenci zsinatok meghatározásai után már 
kétségtelen, hogy a keresztség nélkül elhalt kisdedek túlvilági 
állapota csak a kárhozat lehet. E zsinatok ugyanis a lehetséges 
újszövetségi túlvilági állapotok közül kettőt (mennyország és 
tisztítóhely) a kegyelem állapotában elhalt, tehát a természet-
feletti rendbe tartozó lelkek számára tartanak fenn, s a harma-
dikba (pokol) helyeznek mindenkit, aki a természetfeletti kegyel-
met nem szerezte meg. Annyit azonban megengednek, hogy az 
elkárhozottak büntetése nem egyformán súlyos. 

A zsinatok eme meghatározását hosszú ideig tartó theolo-
giai eszmélkedés előzte meg, amely, minthogy a zsinatok a 
keresztség nélkül elhalt kisdedek túlvilági állapotáról, azaz a 
büntetés minőségéről nem nyilatkoznak, a megadott kereteken 
belül még mindig nem nyert definitív befejezést. Tárgya akörül 
csoportosul, hogy ha a nevezett kisdedek a kárhozatban vannak, 
mi tulajdonképen az a büntetés, amelyet el kell szenvedniök. 

A latin szentatyák felfogása a mainál szigorúbbnak látszik. 
Sz. Ágoston a pelagianizmussal szemben a leghatározot-

tabban síkra száll amellett, hogy magáért az eredeti bűnért is 
kárhozat jár. 

A pelagianizmus ugyanis az üdvözülés magyarázatánál ter-
mészeti alapra helyezkedett. Azt tanította, hogy az eredeti bün 
csak képletes értelemben veendő bűnnek s lényege csak az ős-
szülők bűnének utánzásában áll, a lelket azonban nem fertőzi 
meg. Ennek következménye az, hogy csak a személyes bün, 
Istentől való tudatos és tényleges elfordulás jár a kárhozat bün-
tetésével. Mivel az ember oly állapotban születik, mint az ős-
szülők, céljának, az üdvösségnek elérésénél nincs szüksége sem 
a megváltásra, sem Istennek természetfeletti kegyelmére, mert 
azt saját erőivel, az emberi szabadakarat kellő felhasználásával is 
elérheti. 

Mikor a pelagiánusok ezek ellenére is hangsúlyozták a 
keresztség szentségének szükségességét, hogy tanukat fenntart-, 
hassák, annak hatásai között különböztettek, s a szentségi kegyel-
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met az egyedi szükségletek szerint a rosszaknál a bün meg-
bocsátásában és a lelki újjászületésben, a jóknál, akik közé a 
csecsemőket is sorozták, a kegyelem gyarapításában jelölték meg. 
A kegyelem tehát tanításukban csak arra jó, hogy azt a boldog-
ságot, amely egyébként természetes erőkkel is elérhető, növelje 
és az embert a természetfeletti boldogság pótlékával lássa el. 

Ezzel a felfogással a pelagianizmus elválasztotta az „örök 
élet" fogalmát a „mennyországétól." Az örök élet mindenkinek 
kijár, aki halálos bűnt nem követett el, vagy ha elkövetett, meg-
bánta azt, még akkor is, ha nincs természetfeletti kegyelmi álla-
potban, mert nem egyébb, mint az etikailag jó, de természet-
feletti értékkel nem bíró cselekedeteknek túlvilági jutalma : a 
természetes boldogság által nyert célérés. Ebben mindazok 
részesülnek, akik nincsenek megkeresztelve, de életükben halálos 
bünt nem követtek el. Tehát a természeti törvényt megtartó 
becsületes pogányok és a keresztség nélkül elhalt kisdedek. Az 
előbbiek mindent megtettek a jónak követésében és pusztán 
természetes erőik által etikailag helyes életet éltek a természet-
feletti renddel történő minden vonatkozás nélkül, az utóbbiak 
pedig ártatlanok, akiknek személyes bünük nincsen. 

A „mennyek országa" a természetes túlvilági boldogság-
gal szemben többletet jelent. Ide csak azok juthatnak, akik a 
keresztség által újjászülettek.1 

Ezekkel szemben hangsúlyozza sz. Ágoston, hogy pusztán 
természetes túlvilági boldogság nincs és hogy az eredeti bűn-
nek eszkatologiai szempontból époly következményei vannak, 
mint a személyes bűnnek. Az eredeti bün is valóságos bün, 
amelyet Ádámtól való származással örököltünk. Amint a szemé-
lyes bün megfoszt a kegyelemtől, épúgy az eredeti bün által a 
fogantatás pillanatától kezdve a keresztségben történő lelki 
megújhodásig a kárhozat fiai vagyunk, amelyért a bukott angya-
lokkal együtt megérdemeljük a büntetést.2 A büntetés alól azok 
sem mentesülnek, akiknek az eredeti bűnön kívül más vétkük 
nincsen.3 

Arról, hogy a keresztség nélkül elhalt kisdedek szenvedte 
büntetés milyen jellegű, Sz. Ágoston nem nyilatkozik pontosan. 

1 V. ö. Aug., C. 2. ep. Pel. 2, 7.; 4, 2.; Peccat. merit. 1, 26; C. Jul. 
pel. 1, 53.; 5, 9.; 6, 36. 

2 Enchir. cc. 26. és 29. 
3 Grat. Chr. 2, 34. 
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A szabadakaratról írt müvében, nyilván a görög atyák 
hatása alatt, de mindenesetre a pelagianizmus előtt, hajlandó 
volt a mennyország és poKol közötti semleges állapot fel-
vételére, ahol természetfeletti boldogság nincs, de azért szen-
vedés sincs. A kérdést itt nem annyira a szenvedő alany szem-
pontjából, mint inkább az isteni gondviselés látószögéből tárgyalja 
és arra ad feleletet, miért engedi meg Isten az ilyen halált.1 

Később, mivel ezt a pelagiánusok féreérthették volna, ki-
fejezés-módján változtatott és számukra a kárhozatot jelölte 
meg, mint az eredeti bün büntetését. 

Sz. Ágoston eme felfogása szoros összefüggésben van az 
eredeti bűnről szóló tanításával. Az eredeti bün, amelyet az 
emberiség Ádámban elkövetett, megfosztja minden ember lelkét 
a megszentelő kegyelemtől. Mivel pedig a mennyországba, ame-
lyet az örök élettel azonosnak vesz, csak a kegyelem által és 
kegyelmi állapotban lehet bejutni, a keresztség nélkül elhalt kis-
dedek, akiknél az eredeti bün következtében hiányzik a termé-
szetfeletti kegyelem világossága, ezt az állapotot el nem érhe-
tik. A természetfeletti kegyelem ugyanis az a tényező, amely 
az örök kárhozattól való szabadulást és az örök életbe való 
jutást véghez viszi.2 A természetfeletti kegyelem hiánya, ha 
személyes halálos bűnnel nem párosul is, egymaga elegendő az 
örök kárhozatra. S ez van meg a keresztség nélkül elhalt kis-
dedek lelkében is, akik Ádámtól való testi származással az ere-
deti bűnért járó büntetésreméltó voltot is örökölték.3 Az eredeti 
bünt minden embernek lelkén kell viselnie, mert amint nincs 
test szerinti származás másként, mint Ádám családfájába való 
tartozás, épúgy nincs lelki újjászületés sem másként, mint Krisztus 
kegyelme által.4 Ezen az alapon tehát a kisdedek sem lehetnek 
pelagianus értelemben ártatlanok. Hogy tehát az örök életbe 
juthassanak, nekik is szükségük van Krisztus kegyelmére, ame-
lyet a keresztségben nyernek el. 

Ezért állítja a keresztség nélkül elhalt kisdedekről azt, 
hogy a túlvilágon „bűnhődnek." A büntetés neméről azonban 
igen óvatosan nyilatkozik. Bár ezt nem tudja pontosan meg-
határozni, helyzetüket azonban nem tartja olyannak, hogy a 

1 Lib. arb. 3, 66. és 68. 
2 Peccat merit. 1, 16, 21. 
3 U. o. 1, 15, 19. 
4 U. o. 1, 16, 21. 
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Szentírás szavai reájok illenének: „Jobb lett volna, . . . h a n e m 
született vo lna . , . u l Szilárd meggyőződése, hogy büntetésük a 
legcsekélyebb, ami a bűnért a kárhozatban csak járhat. Nincs meg 
ugyanis náluk a személyes bűnnel együttjáró rosszakarat és 
tudatosság. Már pedig a büntetés neme mindig a gonoszság 
szerint igazodik.2 Helyzetük ennek ellenére is a büntetés jelle-
gével bír, mivel következménye az első bün büntetésének : a 
halálnak. Az örök büntetés annyiban folytatása az első bün bün-
tetésének, amennyiben míg az ősszülők engedetlensége folytán 
a lélek a földi halálban a testet elhagyni kényszerül, addig az 
örök halálban ennek viszonossága érvényesül. Itt a büntetésre 
méltó test nem engedi a lelket elválni, 's a bűnért mindkettő 
bűnhődik? Azt, hogy a kisdedek büntetése érzéki-e, sz. Ágoston-
tól nem tudjuk meg. 

Amit sz. Ágoston nyitva hagy, tovább fejlesztik a kérdés-
sel bővebben foglalkozó latin szentatyák, nevezetesen: sz. Ful-
gentius és N. sz. Gergely. 

Sz. Fulgentius a Fausztus-szal folytatott semipelagiánus 
viták során sz. Ágoston hü követőjének bizonyul és a feltétlen 
előrerendelés mellett tör lándzsát. Istennek ama tökéletes joga, 
hogy kit akar üdvözíteni, épúgy érvényesül a felnőtteknél, mint 
a gyermekeknél. Mivel a rossz élet a hitetlenségnél kezdődik, 
amely az eredeti bűnnek büntetésre méltó voltában gyökerezik, 
ha valaki ilyen állapotban szűnik meg élni, élt légyen bár csak 
egy napot, vagy órát, a kárhozat végnélküli büntetését kell el-
szenvednie, ahol a Sátán angyalaival együtt örökké égettetni 
fog.4 „Szilárd meggyőződéssel tartsd — írja néhány fejezettel 
később — és semmikép se kételkedjél azon, hogy nemcsak az 
értelmük használatával rendelkező emberek, hanem azok a kis-
dedek is, akik akár anyjuk méhében élni kezdve ott meghalnak, 
akár megszületve a keresztség szentsége nélkül távoznak e 
világból, az örök tüz büntetésével bűnhődnek. Mert habár nincs 
is személyes bűnük, az eredeti bün kárhozatát a testi foganta-
tással és születéssel magukra vonták."r> 

Hogy sz. Fulgentius ily erős kifejezésekkel él, azt annak 
1 Mt. 26, 24. 
2 Peccat. mer. 1, 16, 21 ; C. Jul. pel. 5, 11, 44.; Enchir. 93, 23. 
3 Ench. u. o. 
4 De fide 3, 34. 
6 U. o. 27, 68. 

Religio, 1080. 9 
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lehet tulajdonítani, hogy a szemipelagiánusokkal kellett küzde-
nie, akik a kegyelem szükséges voltát épen a hit kezdeténél 
tagadták, ami pedig az egész élet további irányítójaként szere-
pel. Ezzel szemben szükséges volt a kérdést más oldalról is 
megvilágítani és ki kellett emelni azt, hogy a kegyelem és az 
üdvösség Istennek ingyen adott ajándéka, amelynek kiosztásában 
őt semmiféle külső indítóok nem befolyásolhatja. Arra, hogy 
Isten miért engedi meg a keresztségnélküli gyermekhalált, a jelen 
életben feleletet nem tudunk adni, mert ez Isten kikutathatatlan 
bölcsességü intézkedései közé tartozik. 

N. sz. Gergely azon az alapon, hogy az örök halál az ere-
deti bün büntetéseként fellépő földi halál folytatása, a kereszt-
ség nélkül elhalt kisdedek túlvilági sorsát illetőleg szintén kár-
hozatról és kínokról beszél, de újat nem tud mondani, csak 
ismétli, hogy az eredeti bűn a személyes bűnök nélkül is ele-
gendő a kárhozatra.1 

A görög szentatyák, akiket a pelagianizmus vitái nem 
érintettek, a latinokkal szemben sohasem beszélnek büntetésről. 

A IV. század atyái a kisdedeket bűnteleneknek (ànovrjQôç) 
nevezik, s azt tanítják, hogy ha ilyen állapotban halnak meg, 
nem szenvednek. 

Naz. sz. Gergely kifejezetten tanítja, hogy a kisdedek, ha 
keresztség nélkül halnak is el, a túlvilágon, bár jutalmat nem 
kapnak, de nem is szenvednek.2 

Kitűnő kortársa és benső barát ja: Nyssai sz. Gergely 
hasonlóan vélekedik. Ők a kérdés jelentőségét a Gondviselés 
egyetemessége, mindenre kiterjedése és Isten igazságossága 
szempontjából vizsgálják és azt mutatják ki, hogy a kisdedek 
korai halála nincsen cél nélkül és, hogy ebből sem Isten igazsá-
gossága, sem jósága ellen érvet kovácsolni nem lehet. 

Nyssai sz. Gergely a kérdés megoldásánál a tudatos cselek-
vésért járó jutalmat és büntetést hasonlítja össze a kisdedek 
tudattalan életével. Felállítja az elvet, hogy ahol nincs ado-
mány (ôôatç), ott viszontszolgálat (àvrliïoaiç) sem lehet. Az ado-
mány fogalmába helyettesíti be részint a jó, részint a rossz 
cselekedeteket. Ezek az ember adományai Istennel szemben. 
Isten viszont az ellenszolgáltatást : az örök boldogságot, vagy 
büntetést ezek szerint adja meg. A kisdedeknél nincs meg sem 

1 Moral. 9, 20. sk. 
2 Or. 40, 23. 
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a jó, sem a rossz cselekedet, velük szemben tehát Isten is 
közömbösen viselkedik.1 Ennek következtében a keresztség nél-
kül elhalt kisdedek a túlvilágon a természeti rend állapotában 
(eV -/.ara cpvaiv) fognak maradni. Ezzel egyszersmind megoldott-
nak látja a Gondviselés ellen felhozott vádakat is.2 

Aranyszájú sz. János több helyen szintén úgy tünteti fel 
a kisdedeket, mint akiknek lelkét nem fertőzte meg a bün foltja.3 

Ezekből a helyekből azonban korántsem szabad arra követ-
keztetni, mintha a görög atyáknál az eredeti bün helyes értel-
mezése elhomályosult volna. Amikor a kisdedek ártatlanságáról, 
büntelenségéről beszélnek, ez alatt mindig a személyes, vagyis 
a tudatos bűnnek távollétét értik, de sohasem azt, hogy lelkü-
kön nincs eredeti bün. Ez leginkább a bűnnek általuk használt 
terminológiája által mutatható ki. Különböztetnek ugyanis a 
személyes, tudva és akarva elkövetett bün (ncvriqíá) és az em-
beri gyengeség folytán az emberi természettel együttjáró hely-
telen cselekvés (áfiaQzía) között. A kisdedekre sohasem alkal-
mazzák a noviqqía kifejezést, amikor bűnről beszélnek, mivel 
náluk a tudatosan elkövetett bün nem jöhet számításba. Ily 
értelemben mondják róluk, hogy ártatlanok, bűntelenek és nem 
ízlelték meg a bün gonoszságát. Ezzel azonban nem akarják a 
dolgot úgy feltüntetni, mintha lelkük ment volna az eredeti 
bűntől is. Nyssai sz. Gergely, amikor a kisdedek ártatlanságát 
hangoztatja, szembe állítja ezt a büntelenséget az élet küzdel-
mei közepette is megőrzött erényes élettel. Az ő ártatlanságu-
kat a személyes bün oly hiányának vallja, amely a kisdedek 
tudatlanságának, nem pedig az erényekben tanúsított szilárd 
kitartásnak eredménye.4 Aranyszájú sz. János ezenkívül szintén 
szükségesnek tartja a gyermekkeresztelést, ami az eredeti bün 
helyes értelmezése nélkül elfogadhatatlan tanítás volna.5 

Kifejezésmódjukat még a körülmények is megmagyarázzák. 
A görög atyáknak ugyanis épen az ellenkező irányzattal kellett 
küzdeniök, mint a nyugatiaknak. Nekik a világot a rossz elvből 
(demiurgos) származtató manicheizmussal szemben ki kellett 
emelniök azt, hogy a világ Isten müve, tehát ami benne van, 

1 I. m. u. o. 
2 U. o. 177, 180, 192. 
a Horn, in Mt. 28, 3. ; In ep. Rom. 10, 3. stb. 
* L m. 180. sk. 
5 Honi. ad neoph. 
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eredeténél fogva rossz nem lehet. Ebbe a keretbe álKtották be 
a kisdedeket is és ebből a szempontból hangsúlyozták ártatlan-
ságukat. v 

A későbbi görög atyák szintén kitartottak emellett a fel-
fogás mellett. Sinai Anasztáz, akivel a görög atyáknak ezzel a 
kérdéssel foglalkozó dogmatörténete le is záródik, szintén ki-
veszi a kisdedeket a gehennából, az érzéki büntetések helyé-
ből azzal az indokolással, hogy az atyák bűneiért Isten nem 
bünteti a gyermekeket.1 

Ezek után joggal kérdezhetjük, hogy ha az atyáknak az 
eredeti bün +.~u taímáról egybehangzó felfogásuk volt, miért külön-
böznek annak eszkatologiai értékelésében ? Mert az kétségtelen, 
hogy terminológiájuk igen laza és félreértésre adhat alkalmat. 

Az apologetikus mozzanatot már láttuk. Ezenkívül azonban, 
nézetünk szerint, még inkább közrejátszott az a körülmény, 
hogy a bün és a vele járó büntetés mivoltának theologiája náluk 
nem volt teljes mértékben kifejlődve. Igaz, hogy mindenkor meg-
különböztették a halálos és bocsánatos bünt ; tanították, hogy 
mind a halálos, mind a bocsánatos bün kategóriájában külön-
böző fokozatok vannak a súlyosság szempontjából, hogy azon-
ban mi a bűnnek mint bűnnek lényege és mik annak alkotó 
elemei, ennek kifejtése a skolaszticizmusnak volt fenntartva. 
A bün lényegének vizsgálatánál tünt ki, hogy az eredeti bűnben 
mi van meg abból s hogy e bűnért milyen büntetés jár. A skolasz-
ticizmusnak elvitathatatlan érdeme, hogy a szentatyáknál el-
szórtan feltalálható igazságokat rendszerbe gyűjtötte és a külön-
böző időkben különböző oldalról megvilágított dogmák belső 
tartalmát kutatva, az egész hitrendszert egységes összefoglalás-
ban és logikus kiépítésben tárta fel. 

Sz. Tamás a bün lényegét az erkölcsi cselekedeteknek a 
céllal szembeforduló rendellenességében állapította meg. Az 
ember Isten rendelése folytán a saját természetének megfelelő 
meghatározott célra van beállítva, amelyre értelmes természeté-
nek megfelelően, tudatosan és szabadon kell törekednie. A törek-
vés helyes voltának kritériuma a törvény, mint irányító és sza-
bályozó tényező. A cselekedetek a törvényhez való hasonulás 
által válnak rendezettekké, azaz helyesekké. Amint a törvény 
és a cselekedetek között megszűnik a megkívánt arányosság, 
azaz : amint a cselekvés a törvény rendelkezése ellenére törté-

1 Quaest. 81. 
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nik, létrejön a rendellenesség és a cselekvés rosszá, bűnössé 
válik.' Mivel a törvény a cél elérését van hivatva előmozdítani, 
áthágása egyenlő a céltól való elfordulással. Ez a bün egyik 
alkotó eleme. A természetfeletti világban a cél Istennek birása, 
amely egyszersmind az ember boldogságát is alkotja. A bűnös 
ennélfogva, mikor vétkezik, Istent háttérbe szorítja és Istentől 
való elfordulással bennfoglaltan lemond a cél eléréséről. Ami-
kor tehát a bűnt elköveti, ebben a cselekedetben ontologiailag 
az első mozzanat az, hogy elfordul Istentől.2 Ha ez az elfordu-
lás oly mérvű, hogy a céllal össze nem egyeztethető, létrejön 
a halálos, ha a céllal összeegyeztethető, a bocsánatos bün. A 
bün elfordulási mozzanatának ennélfogva a cselekvésnél a cél-
tól való elirányozottság, az eredményben pedig a céltól való 
megfosztottság felel meg. 

Istentől való elfordulás azonban indító-ok nélkül nem tör-
ténhetik. Az indítóok, amely egyszersmind a bün másik mozza-
natát is képezi, valamely teremtett jónak birtoklása, amelyet a 
bűnös az örök jóval szemben előnyben részesít. Míg az előbbi 
minden bűnnél azonos, az utóbbi részleges és tárgya alkotja 
meg a bünfajokat.n 

A bün létrejövetelénél megkülönböztetjük még magát a 
bűnös cselekedetet, amely a bün elkövetésében, tehát Istentől 
való elfordulásban és a teremtett jóhoz való ragaszkodásban 
áll, valamint a bűnös állapotot (peccatum habituale), amely nem 
annyira bün, mint inkább a bűnös cselekedetnek egyik következ-
ménye: t. i. a céltól való elfordultság és a teremtett jóhoz való 
ragaszkodás állapota. Míg a bűnös cselekedet muló, addig a 
bűnös állapot állandó jellegű és addig marad fenn, míg jóvá-
tételt nem nyer. 

A bün jóvátétele a büntetés elszenvedése által történik. 
A bünt ugyanis nemcsak mint egyéni rosszat, a céltól való el-
irányítást kell felfogni, hanem mint az erkölcsi rend megsértését 
is, amely annak egyensúlyát megbillenti. A bün elkövetése után 
az egyensúlyt helyre kell állítani és az erkölcsi rendnek a meg-
felelő elégtételt meg kell adni. Az elégtétel a vétkező károso-
dásával válik teljessé. A büntetés tehát valami rossz, s lényege 
abban áll, hogy az részint a bűnös akarata ellenére történjék, 

1 S. th. 1 - 2 , 71, 6. 
2 U. o. 72, 5. ; 73, 2. 
3 U. o. 87, 4. 
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mivel a bün, amit elkövetett, a rendetlen akarat túltengése az 
erkölcsi renddel szemben, részint pedig, hogy ártson annak, 
akinek azt el kell szenvednie, mivel a bűnös cselekedet az 
erkölcsi rend teljességén ütött csorbát.1 

A büntetés minősége a bün természete szerint igazodik. 
A bűnben pedig két elemet kell megkülönböztetni : Istentől mint 
végcéltól való elfordulást és a teremtett jóhoz való rendelle-
nes ragaszkodást. Mindkét mozzanat oly természetű, amely 
külön-külön sérti az erkölcsi rendet és egymástól függetlenül 
is megállhat, ezért mindkettőért külön-külön kell elégtételt adni. 

A céltól való elfordulás mozzanatának büntetése nem lehet 
más, mint a cél elérésének lehetőségétől való megfosztás. Aki 
ugyanis megszakítja a köteléket, amely a célhoz fűzi és azzal 
közösségben tartja, annak keretein kívülre kerül. Ha pedig a 
célhozjutást, mint a célra irányított cselekedetek sorozatának 
jutalmát tekintjük, aki cselekvését attól elirányozza, egyszer-
smind lemond a jutalom élvezésének lehetőségéről. Ezáltal a 
szó szoros értelmében kárt szenved, mert elesik az elérhető jó-
nak birtoklásától. A büntetés e neme a károsodástól nyerte a 
kárvallás büntetése (poena damni) elnevezését. Amint a céltól 
való elfordulás minden súlyos bűnnel közös, úgy az ennek meg-
felelő büntetés is mindegyiknél azonos. A kárvallás büntetése 
ezek szerint fosztó jellegű, amely megakadályozza a bűnöst a 
céllal együttjáró boldogságnak élvezetében. 

A bün másik összetevője a teremtményekhez való ragasz-
kodás. Ez nem a cselekvésnek a céltól való puszta elirányzásá-
ban jelentkezik, hanem valamely teremtett jónak tevőleges birtok-
lására irányul. Büntetése tehát nem lehet fosztó jellegű, hanem 
annak a bün tárgyában kielégített vágynak megfelelő tevőleges 
szenvedésben kell nyilvánulnia. A szenvedés, minthogy a bün 
emez összetevője fajlagos különbségeket enged meg, en..ek 
megfelelően nem egyforma, hanem a bün tárgya szerint igazodik. 
Mivel pedig az indítóok, amely miatt a bűnös Istennel szemben 
a teremtett jót rendellenesen előtérbe helyezi, többnyire az 
érzéki javak köréből kerül ki, az ennek megfelelő büntetést 
általános elnevezéssel érzéki büntetésnek (poena sensus) mondjuk.'2 

Az eddigi megállapítások a személyes bűnre vonatkoztak. 
Kérdés, mennyiben érvényesek az eredeti bűnre? 

1 S. th. 1 - 2 , 87, 1.; 1,_ 48, 5. 
2 1—2, 87, 4. 
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Az eredeti bűnre vonatkozólag a szentatyák abban meg-
egyeznek, hogy az valóságos bün és nem az ősszülők bűnének 
utánzására irányuló puszta hajlam.1 Nem személyes bün, mert 
nem magunk követtük el, hanem származás útján összüleinktől 
örököltük, de úgy, hogy egészen a sajátunk és szorosan termé-
szetünkhöz van kötve.2 Lényegét tekintve, bűnös állapot, amely 
eszkatológikus következményeiben, legalább részben, a halálos 
bűnével egyenlő, amennyiben mint bűnös állapot megfoszt a 
természetfeletti rendbe való tartozástól és mint készség, a rom-
lott emberi természetet hajlandóvá teszi a személyes bűnre.3 

Ha e megállapításokat a kisdedekre alkalmazzuk, a követ-
kezőket szögezhetjük le. 

A kisdedek lelkén meg van az eredeti bün foltja, amely a 
megigazultság hiányában kizárja őket az örök boldogságból.4 

Állapotuk ennélfogva az Istentől való elfordultság. Ennek meg-
felelően el kell szenvedniök a kárvallás büntetését, amely a túl-
világon örök és amelyből nincs szabadulás. 

Szenvednek-e érzéki büntetést ? A hittudósok általában 
amellett foglalnak állást, hogy nem.5 Hivatkoznak a Szentírásra, 
amelynek szavai szerint: „Amennyire dicsőitette önmagát és 
gyönyörűségben volt, annyi gyötrelmet és gyászt adjatok neki."6 

Az érzéki büntetés tehát feltételezi a személyes bűnt, vagyis a 
teremtett jónak rendetlen élvezését. Ennek pedig a kisdedeknél 
semmi nyoma sincsen. Fejletlen értelmük kizárja a tudatos cse-
lekvést, tehát a személyes bünt is. Náluk egyedül az eredeti 
bűnről lehet szó, amely azonban nem a személynek, hanem a 
természetnek bűne s amelynél csak az Istentől való elfordulás 
mozzanata van meg. A büntetésnek tehát eszerint kell igazod-
nia. Az érzéki büntetés továbbá sohasem következménye a 
bűnre való hajlamnak (habitualis dispositio). Sem az egyházi 
igazságszolgáltatás, amely az istenit törekszik utánozni, sem 
pedig a világi nem büntet azért, mert valakinek pl. a lopásra 
hajlama van, hanem csak akkor, ha az tényleg megtörtént. Az 
egyházi igazságszolgáltatás ezenkívül a lelkiismereti fórum előtt 

1 Ezt megerősíti a trienti zsinat, sess. 5. DB. nn. 790. skk. 
~ V. ö. S. th. 1 - 2 , 81, 3.; Trid. u. o. 
^ S. th. 1 - 2 , 82, 1.; 3, 8, 5. ad. 1. 
4 Jn. 3, 3. 

Thom.: 2. Sent. 33, 2, 1.; De malo 5, 2. és 3.; S. th. 3, 1, 5.; 
Bonav. : 2 Sent. 33, 1.; Scot. u. o. q. un. — Bellarm. Amiss, grat. 6. 4, stb. 

0 Jel. 18, 7. 
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magáért az eredeti bűnért sohasem szab ki penitenciát. mivel 
ez nem személyes bün. Semmi alapja sincs tehát annak, miért 
kelljen a keresztség nélkül elhalt kisdedeknél érzéki büntetést is 
felvenni. 

Sz. Tamás továbbá határozottan tanítja, hogy az ilyen kis-
dedek lelki fájdalmat sem szenvednek. Állítását azzal a dilemmá-
val indokolja, hogy a szenvedés vagy a bün, vagy a büntetés 
miatt volna. Ha az eredeti bün miatt bánkódnának, annak tudata, 
hogy ezen nem változtathatnak, a szenvedést a kétségbeesésig 
fokozná s akkor büntetésük nem lenne a sz. Ágoston által em-
lített legenyhébb. A büntetés miatt viszont azért nem bánkód-
hatnak, mert akkor Isten akaratával jönnének ellenkezésbe, ami 
pedig náluk lehetetlen. Akik ugyanis értelmük és szabad akara-
tuk használatával szakadtak el a természetfeletti rendtől, az 
örök kárhozatban a lelkiismeret mardosása által szenvednek, 
mert folytonosan tudatukban van a saját bünük okozta veszte-
ség. A kisdedek azonban, akik a természetfeletti rendet nem 
ismerhették meg, ezt a veszteséget nem is érzik. 

De még tovább is mehetünk. Az, hogy a keresztség nélkül 
elhalt kisdedek Isten természetfeletti élvezésétől meg vannak 
fdsztva, még nem jelenti egyszersmind azt is, hogy Istentől 
mindenképen meg vannak fosztva. Sz. Tamás abból, hogy a 
lélek a túlvilágon megkapja a természetének megfelelő tudattar-
talmat, még arra is következtet, hogy az ilyen kisdedek Istennel 
a természeti rend keretein belül összeköttetésben állnak, őt így 
megismerik és jóságának megismerése után szeretik is, tehát 
valamilyen természetes boldogságban részesülnek.1 

Ezt a természetes boldogságot azonban nem lehet úgy el-
gondolni, hogy az azonos a természetes célérés boldogságával. 
Emellett a boldogság és szenvedéstelenség mellett a keresztség 
nélkül elhalt kisdedek állapota nem veszti el a büntetés jellegét. 

A jelenlegi isteni üdvrendben ugyanis a tökéletes boldog-
ság (beatitudo formális) csak a természetfeletti céléréssel lehet-
séges, amelynek elnyerésére az értelem használatával rendelkező 
minden ember megkapja a megfelelő kegyelmet. Sz. Tamás fel-
fogása szerint, amint valaki értelmének használatára jut, nem 
zárkózhatik el a lépés elől, hogy magát a végső céllal vonatko-
zásba ne hozza. Élete irányításában vagy Isten akaratának köve-
tése mellett dönt s akkor megnyeri az eredeti bün bocsánatát 

1 2. Sent. 35, 2, 2. c. és ad 5. 
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és megkapja a természetfeletti kegyelmet, vagy ettől elfordul 
és akkor beleesik a halálos bűnbe.1 Lehetetlennek tartja a pela-
gianizmus álláspontját, amely szerint megtörténhetik, hogy valaki 
az eredeti bün mellett csak bocsánatos bünt követ el és így 
kerül a túlvilágra. Ennek megfelelően lehetetlen az ú. n. köz* 
bülső túlvilági állapot is, amelynek célja volna a természeti 
etika szerint helyesen élő, de a természetfeletti rendbe nem 
emelkedett lelkek befogadása. 

Hasonlóképen t3gadni kell az ilyen állapot létezését a 
pusztán eredeti bűnben elhalt kisdedekre vonatkozólag is, mivel 
a természetfeletti célérés kizárólagossága reájuk is áll. Ha 
ugyanis túlvilági boldogságuk egyenlő volna a természetes cél-
éréssel, az a képtelen helyzet állana elő, hogy Istentől termé-
szetfeletti szempontból el volnának fordulva s ugyanakkor 
ugyanazzal az Istennel természeti szempontból teljes és fokoz-
hatatlan szeretetközösségben is állanának. Ez pedig lehetetlen. 
Ennek következtében e kisdedek boldogsága csak materiális 
értelemben veendő és nem jár a teljes kielégüléssel, ami a cél-
érést jellemzi. Helyzetük tehát a természetfeletti rendet illetőleg 
a büntetés jellegével bir. 

Ami pedig túlvilági létállapotukat illeti, különleges helyze-
tüket tekintve, a skolaszticizmus analógiát talált egy másik külön-
leges helyzettel: a „pokol tornácával" (limbus patrum), s ennek 
alapján az eredeti bün állapotában elhalt kisdedek túlvilági 
helyzetének jellemzésére a limbus puerorum elnevezést adta. 
Ha a dogmatikai hagyomány az előbbit jogosnak ismeri el, az 
abban tartózkodott lelkek különleges helyzete következtében, 
ugyanezen az alapon lehet következtetni a lélek másik állapo-
tára, amely szintén különleges. 

A limbus puerorum elhelyezését illetőleg sz. Tamásnak az 
a felfogása, hogy az a kárhozat helyének részét képezi és el-
helyezés szempontjából azonos a limbus patrummal. Minőségileg 
azonban attól különbözik.2 

A skolaszticizmus ezzel megoldja a szentatyáknak a kérdés 
eldöntésében található ingadozását és érthetővé teszi azt, hogy 
miért beszélnek egyszer büntetésről, máskor büntetlenségről. 
A latin atyák a kegyelemtant támadó eretnekségekkel szemben 
kénytelenek voltak az eredeti bűnnek bün-jellegét hangsúlyozni. 

1 S. th. 1 - 2 , 89, 6.; 109, 8. 
2 Suppl. 69, 5. és 6. 
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annak összes következményeivel együtt, s mivel a bün össze-
tevő elemei nem állottak előttük világosan, az eredeti bün bün-
tetését is általános elv alakjában egyenlővé tették a személyes 
bűnökével ; a görög atyák ezzel szemben szabadabban beszél-
hettek és a büntetés minőségét illetőleg eltalálták a helyes 
megoldást. 

Hogy a theologusok által védett limbus puerorum nem 
minden alapot nélkülöző tanítás, az az egyháznak ítéletéből is 
kitűnik, amellyel a tételt a pistojai álzsinat (1786) pelagiánus-
vádjával szemben védelmébe vette.1 

Ami végül a kérdésnek a kegyelem kiosztásával és az 
isteni gondviseléssel való összefüggését illeti, arra más felelet 
nem adható, mint amit már sz. Pál és az ő nyomán a katolikus 
theologia tanít, hogy Isten a kegyelem kiosztásánál mindentől 
függetlenül jár el és ebben őt semmiféle rajta kívül álló tényező 
nem befolyásolhatja. A természetfeletti rendbe való emelés 
Istennek ingyen adott kegyelme, amelyre az embernek termé-
szeti berendezéséből kifolyóan igényjoga nincsen és épen ezért 
Istennek szuverén jogaiba akar beleavatkozni az, aki Isten szem-
pontjából a természetfeletti rendbe való jutás feltételeit másban, 
mint az ő kikutathatatlan bölcsességü elhatározásában keresi. 
Az ember szempontjából pedig teljes mértékben érvényesül sz. 
Pál fazekas-hasonlata, akit nem lehet felelősségre vonni azért, 
mert ugyanabból az agyagból egyes edényeket „díszes", máso-
kat „dísztelen" célra készít.2 

A gondviselés tényét illetőleg pedig nem szabad szem 
elől téveszteni azt, hogy Isten a keresztség nélkül elhalt kis-
dedek túlvilági helyzetének meghatározásában nem igazságtalan, 
mert amennyire az eredeti bün lényegét emberi ésszel meg 
lehet közelíteni, a vizsgálódás azt mutatja, hogy természeti 
szempontból veszteséget nem szenvednek, tehát a gondviselés 
náluk a természeti rend keretein belül nyilvánul meg. Sőt: az 
Isteni előrelátás és gondviselés fényénél nemcsak arra az ered-
ményre juthatunk, amit Nyssai sz. Gergely állapít meg, hogy 
t. i. a kisdedek korai halála a felnőttek megtérésére nyújthat alkal-
mat, hanem arra is, hogy Isten épen az ő végtelen jóságánál 
és előrelátásánál fogva a korai halállal gyakran azt akadályozza 
meg, hogy a későbbi bűnös élet következtében az örök kárho-

1 26. tét. DB. n. 1526. 
2 Róm. 9, 21. 
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zatba jussanak, ahol nemcsak a kárvallás, hanem az érzékek 
büntetését is el kellene szenvedniük. 

Ezenkívül még azt sem szabad feledni, hogy Isten a 
gondviselés terveinek kivitelét: a világ kormányzását nem köz-
vetlenül, hanem a másodlagos okok felhasználásával hajtja végre, 
amelyek az egyes egyedek sorsára sokszor döntő befolyást 
gyakorolnak. Amit az orvostudomány az eugenezisnél természeti 
szempontból annyira szükségesnek tart, hogy a családok testileg 
egészséges és életképes utódokat termeljenek,1 ugyanazt hang-
súlyozza az erkölcsi törvény természetfeletti szempontból. Argu-
mentum ad hominem-mel élve : másoknak a természetfeletti 
életbe jutásáról való gondoskodás van legalább is oly súlyos 
kötelezettség, mint ami ezt illetőleg az emberekre a természeti 
szempontból hárul! Az erkölcstannak a legszomorúbb paragra-
fusai (a VI. és az V. parancsnak ezzel összefüggő rendelkezései) 
épen az emberi gondoskodásra legjobban reászoruló kisdedek 
lelki helyzetének dogmatikai megvilágításával vannak össze-
függésben. 

Esztergom. Dr. Záborszky István. 

AZ ERKÖLCSISÉG MIVOLTA ÉS SZABÁLYA 
AQUINÓI SZENT TAMÁS SZERINT. 

A legelső okokat kereső bölcselő számára az erkölcsi kér-
dések legmélyén van a kérdés: mi az erkölcsiség tartalma és 
mibenléte; mi az, ami az emberi cselekedeteket erkölcsileg mi-
nősiti; vagy amint a modern bölcseletben a kérdést feltenni 
szokás: mi az erkölcsiség normája, vagyis szabálya. 

A modern filozófiában az erkölcsbölcseleti rendszerek kö-
zött vízválasztóként szerepel az erkölcsiség mértékére adott 
felelet. Ez választja el legélesebben Shaftesbury és Hutcheson 
sensualismusát Kant és a marburgiak erkölcsi autonomizmusától 
és apriorizmusától, ez differenciálja a legkülönfélébb formában 
jelentkező utilitarizmust, amely Hobbes, Stuart Mill, Spencer, 
Wundt stb. nevéhez fűződik, ez a felelet húz határvonalat egyéni 
és társadalmi utilitarizmus között. Ha az erkölcsiség mivoltát és 

1 V. ő. Dr. Bársony Jánosnak az 1922/23. tanév elején a kir. magyar 
Pázmány Péler Tudományegyetemen tartott rectori székfoglalóját. 
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zsabályát vizsgáljuk, akkor a legszembeötlőbb az áthidalhatat-
lan mélység, amely a skolasztikus erkölcstant az u. n. modern 
erkölcsbölcseleti rendszerektől elválasztja. 

Az u. n. modern bölcselet tanítása lényegesen és gyöke-
resen különböző az erkölcsiség szabályát illetőleg, azonban ma-
gában a skolasztikában is észlelhetők némi eltérések úgy a 
múltban, mint a jelenben. Az erkölcsiség szabályának kérdését 
épen a legújabb időkben sokat vitatták. Csak röviden utalok 
arra a nem ritkán éles hangú vitára, amely Cathrein és Maus-
bach, majd Cathrein és Lehu között folyt le.1 A mai skolaszti-
kában az erkölcsiség mivoltát és mértékét illetőleg két felfogás 
jelölhető meg, az egyiket suarezianus, a másikat tomista fel-
fogásnak nevezhetjük. 

A tomista felfogás szerint a helyes gyakorlati értelem,, 
a helyes belátás az az elv, amelynek egy emberi cselekvés a 
maga erkölcsi tartalmát köszönheti úgyannyira, hogy maga az 
erkölcsiség nem más, mint a cselekedetnek a helyes belátáshoz 
való egyetemesen átfogó (transcendentalis) vonatkozása. A sua-
rezianus tanítás szerint az erkölcsiség nem jelöl meg külön 
valóság-mozzanatot az emberi cselekedetben, hanem az erköl-
csiség tartalma kimerül egy külső elnevezésben (denominatio 
extrinseca). Mivel u. i. az emberi cselekedet együtt van a tör-
vénnyel, a törvényre és cselekvésre figyelő értelemmel, továbbá 
értelmes vágyóképességgel, amely képes lett volna nem csele-
kedni, az emberi cselekedet ezekről az őt környező valóságok-
ról elnevezhető.2 Tovább'á a tomisták szerint valós különbség 

1 Catrein, Der Begriff des sittlich Outen, Philos. Jahrbuch 1899, 
19—31; 117—129. Mausbach, Zur Begriffsbestimmung des sittlich Guten, 
u. o. 1899, 303—518; 407—421. Cathrein, Nochmals zur Begriffsbestimmung 
des sittlich Guten u. o. 1900, 195—202 ; 316—324. Mausbach, Nochmals zur 
Begriffsbestimmung des sittlich Guten, u. o. 1901, 90—95. — Cathrein, Quo 
sensu secundum s. Thomam ratio sit regula actuum humanorum?, Grego-
rianum 1924, 584—594. Lehu, Si la „recta ratio" de s. Thomas signifie la 
conscience? Revue thomiste 1925, 159 — 166. Cathrein, Was ist im Sinne 
des 1. Thomas die „ratio" als „regula proxima moralitatis". Scholastik 
1926, 413-422. 

- Az erkölcsiség az akarat cselekedeteiben annak természeti valóságá-
hoz Suarez szerint nem ad mást hozzá, „nisi modum cuiusdam emanationis, 
seu cuiusdam morális dependentiae a ratione advertente et a voluntate 
libere operante." (Com. in I-am 11-ae, Tract. 3, disp. 1, sect. 2, n. 15). „Hic 
modus non est aliquid pnysice et intrinsece inhaerens actui morali, s td in 
actu exteriori dicit denominationem ab actu liberó voluntatis ; in ipso autem 
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van egy cselkedetben annak természeti és erkölcsi jósága között, 
a suarezianusok szerint nincs valós, hanem merőben értelmi, 
azaz szempontok szerinti különbség.1 Végül az előbbiekből kö-
vetkezik, hogy a thomisták szerint az erkölcsiség szabálya az 
egyetemes és részleges erkölcsi elvekkel felszerelt gyakorlati 
értelem, a suarezianusok szerint pedig az emberi természet.2 

A jelen felolvasás célja szent Tamás tanítását főleg a Summa 
I-a Il-ae, q. 18 alapján módszeresen kifejteni és összefoglalni. 

a) Az erkölcsiség mivolta. 
Szent Tamás módszeresen jár el. Nem veszi kiindulópontul 

az erkölcsi jó tudományos meghatározását, hanem a természetes 
ész világánál induktive keresi az erkölcsi jó világos fogalmát, 
azaz meghatározását, amelyben érthetőkké válnak és amelyből 
levezethetők lesznek az erkölcsi cselekvés tulajdonságai. Sok 
modern bölcselő pedig anélkül, hogy az erkölcsi jó fogalmát 
világosan és részletesen kidolgozná, hamarosan felveti a kérdést 
az erkölcsi jó mértékéről. Pedig mielőtt világosan tudnók, mi az 
erkölcsi jó, logikailag indokolatlan annak mértékéről beszélni. 

Mikor a cselekvés erkölcsi minősültségének meghatározását 

actu voluntatis dicit praeter physicam emanationem a voluntate denomi-
nationem a ratione dirigente et a voluntate ex plena potestate ita operante, 
ut possit non operari" (u. o. n. 16). „ . . . in actu voluntatis, quod pro-
cedat ex perfecta advertentia, solum est denominatio ab actu intellectus. 
Ultra hoc etiam necessaria est denominatio ab ipsamet potentia voluntatis 
ut potente non elicere, quam agendo de voluntario ostendimus nihil in-
trinsecum addere actui voluntatis, quia voluntas ut sic non influit in illum." 
(u. o. n. 17). — Hasonlóan tanít Vasquez : bonitatem moralem in 
actu non esse aliquid inhaerens reale, sed respectum extrinsecum . . 
(Disp. 95, c. 10, n. 47. V. ö. n. 48, 49; disp. 129, c. 7, n. 23, stb ) 
Ezt a tanítást vallották a nominalisták is Ockhamtól és Durandustól Biel-ig 
és Almainus-ig. 

1 Ha az erkölcsiség nem más mint szempont és nem jelöl meg való-
ságot az emberi cselekedetben, akkor az erkölcsiség és a cselekvés ter-
mészeti jósága között nem lehet más, mint szempontok szerinti különbség. 

2 „ . . . ratio autem solum est applicans et proponens, quid con-
veniat naturae et tunc habet dictamen rectum, quando res ipsa ita con-
venit naturae, sicut judicatur . . . sicut etiam sensus aliquo modo apprehen-
dit, quod naturae sensitivae conveniat et tarnen illa convenientia non est 
per ordinem ad cognitionem sensus, sed per ordinem ad consistentiam seil 
conservationem naturae." (Suarez, Com. in I-am Il-ae, disp. II, sect. 2, 
n. 12). Még világosabban beszél Vasquez : „ . . . et haec prima regula est 
natura ipsa rationalis, quatenus rationalis es t . . " (Disp. 58, c. 2, n. 9.) 
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kutatja sz. Tamás, két metafizikai, egyetemes, föltétlen érvényű 
elv vezeti. Az első metafizikai elv, amelynek világánál meg-
indul, a jó fogalmára vonatkozik. A jóság minden valónak egye-
temesen átfogó tulajdonsága. Nincs való vagy valóságmozzanat, 
amely ne volna hozzáirányítva az akarathoz általában. Az aka-
ratra való irányítottság átjárja, átfogja és magába zárja a való-
ság belső rostjait és ez adja a jó metafizikai fogalmát. Az er-
kölcsi jó az általános jó-fogalom egy faja, ezért keresi szent 
Tamás az erkölcsi jót az általános jó világánál. Erre mutat rá 
Sertillanges: „Pour saint Thomas le bien moral se rattache au 
bien ontologique d' une façon toute directe."1 A kiváló francia 
skolasztikus, Et. Gilson sz. Tamás erkölcstanát magyarázva írja: 
„Et nous serions peut-être fort embarrassés pour „fonder la 
morale", c' est à dire pour justifier rationellement cette double 
qualification, si nous ne nous souvenions de la parfaite con-
tinuité qui relie la morale à la métaphysique. C' est en intégrant 
1' homme au système des êtres et en le soumettant aux lois 
métaphysiques de mouvement, que nous avons retrouvé la loi 
particulière de sen activité; de même, c' est en considérant le 
bien moral comme un cas particulier du bien en général, en ne 
soupposant pas à priori qu'il soit un donné irréductible et quasi 
miraculeux, que nous 1* expliqueront par apparentement aux 
notions fondamentales de la métaphysique. Qu' est-ce que le 
Bien, indépendamment de toute préoccupation morale ? C' est 
un aspect de 1' être. Il n'y a rien qui puisse justifier 1' apparition 
du bien en un point quelcouque de la spéculation humaine on 
du système des choses s' il n' est donné déjà dès le commen-
cement.'^ 

A másik metafizikai elv szerint, amelyet szent Tamás soha 
sem téveszt szem elől, a cselekvés belső tartalma viszonylagos. 
Hogy mi egy cselekvés faji minősége, az a cselekvés közvetlen 
tárgyától függ. Ennélfogva minden, ami a cselekvés belső tar-
talmának tényezője, a cselekvés tárgyán keresztül lesz annak 
tartalma. Vagyis a cselekvés a maga belső mivolta alapján 
mindenestül átfogja a tárgyat, amely a cselekvésnek faji tartal-
mat kölcsönöz. 

Szent Tamás a Summa I-a Il-ae, q. 18, a. l-ben kérdezi, 
1 Sertillanges, La philosophie morale de S. Thomas d' Aquin, Paris 

1922. 37 old. 
2 Gilson, Saint Thomas d' Aquin, Paris 1925, 96 old. 
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vájjon minden emberi cselekvés jó-e vagy néhány közülük rossz 
s egyben keresi, hogy mi az erkölcsi minősültség fogalmának 
a tartalma. Feleletében felülmúlhatatlan mélyenlátással meta-
fizikailag megalapozza az erkölcsi jó és rossz fogalmát. Miután 
a dolgok lénytanilag előbb vannak és hozzánk ismeretileg köze-
lebb állnak, mint a cselekvések, először fölállítja a hasonlóságot 
a dolgok és cselekvések jósága között. Már pedig a dolgok 
rendjében a legáltalánosabb szempont szerint annyira jó valami 
a fenn említett metafizikai elv alapján, amennyire van, hasonlóan 
tehát a cselekvések rendjében a cselekvés léttartalma szerint 
kell annak jóságáról ítélni. Egyedül Isten a teljes, független lét, 
minden teremtett dolog létteljessége pedig viszonylagos, ameny-
nyiben a neki megfelelő létteljességgel rendelkezik. Ebből követ-
kezik, hogy valami hiányozhatik a teremtett dolgokban a nekik 
megfelelő lét teljességéből s ennyiben rosszak lehetnek. 

Majd áttér szent Tamás az emberi cselekvésekre. Az em-
beri cselekvések egy vonalon állnak a teremtett dolgokkal. 
Vagyis hiányozhatik valami bennük a nekik megfelelő létteljes-
ségből s ennyiben lehetnek rosszak. 

Az általános emberi meggyőződés szerint az emberi cselek-
vésekben különböztetni kell az erkölcsi és természeti jóság kö-
zött. Ha valakinek szövevényes helyzeteket átlátó ítélete van, 
ha valaki gyorsan tudja magát elhatározni, az akarata erőtelje-
sen továbbítja az értelem parancsát, senki sem fogja azt mon-
dani, hogy ezek a tulajdonságok nem jók, viszont ezekért a 
tulajdonságokért még nem mondunk egy cselekvést erkölcsileg 
jónak. A merőben érzéki életet élő lények cselekvéseiben is van 
természeti jóság, viszont az állatot sohasem mondjuk erkölcsös-
nek. Az a kérdés tehát, hogy az emberi cselekedetekben melyik 
az a valóságmozzanat, aminek a teljessége megalapozza az 
erkölcsi jóságot, s amelynek a hiánya miatt egy cselekedetet 
rossznak nevezünk. 

Ha sajátmagunk cselekvéseit vizsgáljuk, azt találjuk, hogy 
az értelem az első gyakorlati elvek alapján célt tüz ki és a 
cselekvést hozzáméri a célhoz, belátja a cselekvés és a cél 
viszonyát és az akarat az értelem vezetése mellett szabadon 
választ vagy egy olyan cselekvést, amely az első gyakorlati 
elvek által kitűzött cél irányában van, vagy olyat, amely ettől 
a céltól elesik. Az emberi cselekvésekben a merő fizikai való-
sággal szemben egy többlet van, amennyiben az értelem a 
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gyakorlati elvek fényénél felismeri a végső célt, a cselekvés és 
a cél viszonyát, ítél az eszközökről, amelyek a célhoz vezetnek 
és ezáltal a konkrét cselekvést meghatározza. Röviden tehát azt 
mondhatjuk, hogy az emberi cselekvésekben a gyakorlati elvek-
kel felszerelt értelem cselekvés meghatározása az a valóság-
mozzanat, amelynek az irányában kell keresnünk az erkölcsi 
jóság fogalmát. így értjük meg szent Tamást, amikor az első 
articulusban mondja : ha hiányzik valami a létteljességből, amely 
megkívántatik az emberi cselekvésnél, annyiban a cselekvést 
rossznak mondjuk, például ha hiányzik az értelem által meg-
határozott mennyiség, vagy a megfelelő hely stb. Hasonlóan 
beszél a 3. feleletben. 

Az első articulus tartalmát tehát röviden ebben foglalhat-
juk össze: 1. Az erkölcsi jó fogalma az általános jó-fogalom 
köre alatt van, keresni kell tehát a valóságtartalmat, amellyel 
transcendentálisan összefügg. 2. Az emberi cselekvésekben van 
természeti jóság, mégpedig amennyiben a cselekvéseket a ké-
pességekből való kilépés szempontja szerint tekintjük, - amint 
a későbbi skolasztikusok mondják. Ezenfelül van erkölcsi jóság, 
amennyiben a gyakorlati elvekkel felszerelt értelem a cselekvést 
meghatározza. 

Ugyanazon kérdés 2. articulusában kutatja szent Tamás, 
hogy honnan ered az emberi cselekvés első erkölcsi minősült-
sége. 

Először megállapítja, hogy az kölcsönzi az emberi cselek-
vésnek első erkölcsi tartalmát, ami a faji tartalmát adja, mivel 
a faji tartalom dologi sorrendben először szükséges a cselekvés 
létteljességéhez. A második zárótételben pedig még tovább viszi 
a gondolatfejtést, amikor azt mondja, hogy az erkölcsi cselek-
vésnek első minőstiltségét az értelem által meghatározott 
tárgy kölcsönzi. 

A második zárótételnek alapja a fönnebb második helyen 
említett metafizikai elv, mely szerint a cselekvés tartalma vi-
szonylagos. 

Mivel a cselekvés a maga legbensőbb természete szerint 
rá van igazítva a tartalmat adó tárgyra, nem alkothatja az er-
kölcsi minősültség tartalmát, ami nem válik az emberi cselekvés 
tárgyává és nem módosíthatja járulékosan az erkölcsi minőstilt-
ségét, ami nem módosítja az emberi cselekvés tárgyát. 

A dolgok és a cselekvés analógiáját szem előtt tartva a 
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з. articulus azt mondja, hogy az emberi cselekvések erkölcsileg 
jók és rosszak a körülmények szerint is. A természeti tárgyak 
létét nemcsak a mivoltot meghatározó forma adja, hanem ahhoz 
hozzájárulnak a járulékok is, mint az alak, szín stb., hasonlóan 
a cselekvések erkölcsi tartalmát is befolyásolják a cselekvés 
járulékai, t. i. a körülmények. 

A körülmények közül külön kiemeli szent Tamás a célt 
(a. 4.) A teremtett dolgok léte lényegesen függ a létesítő októl, 
a teremtett dolgokkal egy vonalban lévő emberi cselekvések 
erkölcsi tartalma pedig lényegesen függ a célgondolattól. 

Ezzel befejezte szent Tamás az erkölcsiség meghatározásá-
nak analytikus kutatását. Az erkölcsiség az emberi cselekedet 
azon tulajdonsága, amely egyetemesen átfogóan összefügg az 
emberi cselekedetnek a helyes belátás szerint vett létteljességé-
vel, mely létteljesség a cselekvés tárgyán, körülményein és cél-
ján keresztül szövődik be magába az emberi cselekedetbe. 

A következő fejezetben sz. Tamás tovább kutat analytikusan 
szem előtt tartva az erkölcsiség meghatározását. A továbbiak-
ban megállapítja, hogy az erkölcsi jó és rossz úgy viszonylik 
az erkölcsiséghez általában, mint a fajok a nemhez, (a. 5.) Az 
egymástól fajilag különböző erkölcsi jó és rossz egyaránt a cse-
lekvés tárgyán, célján (a. 6.) és körülményein át áramlik (a. 11, 
12.) az emberi cselekedetbe. 

Az eddigi egész gondolatmenetből következik, hogy az 
erkölcsi minősültség az emberi cselekedetben egy külön valóság-
mozzanatot jelöl meg. A helyes gyakorlati értelem és belátás 
и. i. a tárgyon keresztül formailag meghatározza a cselekedetet, 
mint a dologi rendben a forma meghatározza a mivoltot. (a. 5, 
c.) Tehát az erkölcsiség nem pusztán elnevezés, hanem valóság, 
mint amennyire valóság az, hogy a gyakorlati értelem formai-
lag meghatározza a tudatosan kitűzött célt követő emberi cse-
lekedetet. 

Többek között ez tűnik ki a 4. art-ban a 2. nehézségből is. 
„Praeterea bonitas actus est aliquid in ipso existens; finis autem 
est causa éxtrinseca. Non ergo secundum finem dicitur actio 
bona vei mala." A megoldásban nem tagadja sz. Tamás, hogy 
az erkölcsi jó a cselekedetben bennlevő valóság, hanem azzal 
utasítja vissza a nehézséget, hogy a célhoz való vonatkozás a 
cselekvés belső tartalmához tartozik débita proportio ad 
finem et relatio in ipsum inhaeret actioni'" 

Religio, 1930. 10 
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Ha pedig az erkölcsiség külön valóság, akkor egy csele-
kedetben valós és nem értelmi különbség van az erkölcsi és 
természeti jó között.1 Egy cselekvés természeti, fizikai valóságát 
u. i. nehéz volna kétségbe vonni. A cselekedet létrendbeli jó-
sága megmarad a bűnös cselekedetekben is. Senki nem akarhat 
rosszat magáért a rosszért. Aki az erkölcsi rosszat választja, az 
az erkölcsi rosszal járó valamelyes jóságot tesz közvetlenül 
akarata tárgyává. Ez a jóság pedig legtöbbször fizikai jóság, 
mint például ha valaki eltulajdonítja a másét, hogy ő gazdagabb 
legyen. 

így értelmezték szent Tamást az ő magyarázói. Elsősorban 
fontosak ebből a szempontból a régi salamancai iskola mesterei, 
mert Franciscus de Victoria, a salamancai iskola megalapítója 
tette meg először és pedig 1530-ban, hogy Lombardus Sententiái 
helyett a Summát vette tankönyvnek. Hivatalos tankönyvvé lett 
az egyetem szabályai alapján 1561-ben. Eddig az időig a domi-
nikánusok kolostori iskoláib n használták egyedül a Summát, a 
salamancai iskolában lép szent Tamás müve először hivatalosan 
az egyetemi előadások keretébe. A nominalisták ellen küzdő 
Franciscus de Victoria világosan kifejti szent Tamást magyaráz-
ván az 1539-ből származó kéziratban, (Vat. lat. 4630, fol. 110 r-v , 
111 r ) hogy az erkölcsi jóság az emberi cselekedetben valóság, 
nemcsak szempont s hogy ennélfogva a cselekedet természeti 
jóságától valósan különbözik.2 Egyben azt is tanítja, hogy az 
erkölcsiség valósága nem más, mint a cselekedet helyessége a 
helyes belátáshoz való viszonyában. (Ottob 1000, fol. 54 v , Vat. 
lat. 4630, fol. l l l r ) . Hasonlóan tanít Canus (Ottob 289.), Soto-
mayor (Vat. lat. 4634.) és a salamancai iskola leghíresebb mes-
tere, a kristálytiszta logikával, mélyen járó metafizikával messze 
kiemelkedő, magyar származású Joannes a S. Thoma. (Cursus 
theol. disp. 8, a. 1.) 

Joannes a s. Thoma fölhasználja és kiegészíti szent Tamás 
1 V. ö. De Malo, q. 2, a. 6, ad 3 : „ . . . quia species mali non est 

species actus secundum suam naturam, . . . sed secundum esse morale, 
quod comparatur ad naturam actus, sicut quale ad substantiam, vel potius 
deformitás quale ad subjectum." L. továbbá De Malo, q. 2, a. 5, ad 2 ; 1-a 
H-ae, q. 1, a. 3, ad 3. Már pedig a magánvaló és járulék valósan külön-
böznek. 

2 A kéziratokra a jelenben csak utalok, a kézirati anyagot azonban 
részletesen feldolgozom egy Rómában latin nyelven később megjelenő 
értekezésemben. 
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azon helyét, mely szerint minden máshoz mért és szabott dolog 
jósága abban áll, hogy hozzáigazodik a mértékhez, amint a mű-
vészetekben a jóság abban áll, hogy a műtárgy követi a művé-
szet szabályait. (S. I-a Il-ae, q. 64, a. 1, c). Mivel pedig az em-
beri cselekedetek mértéke a törvény és a törvény szerint fel-
szerelt emberi értelem, az erkölcsiség formai mozzanatát az ér-
telem szabályaihoz való viszonyban kell venni, mely szabályo-
kat az okosság alkalmazza az egyes cselekedetekre (Curs. theo), 
u. o. a. 1, n. 19). Mivel pedig a cselekedet a maga belső mi-
volta alapján transcendentalis vonatkozással karolja át a tárgyat 
és mindazt, ami a tárgyban van, tehát az értelemnek a tárgyra 
alkalmazott mértékét is, — az erkölcsiség valóságosan benne 
van az emberi cselekedetben, (u. o. n. 23, 24, 26, 28). Bár ugyan-
azzal a transcendentalis vonatkozással fogja meg a cselekvés a 
tárgyat, amennyiben az természetileg kívánatos és amennyiben 
az értelem mértéke alá esik, az erkölcsi és természeti jóság 
valósan különböznek egymástól, amint valósan más egy fából 
készült műtárgyon a fa mivolta és a művészi alak. (u. o., a. 2, 
n. 8—10). A természeti rendben a cselekedet a tárgyra, mint 
kívánatosra irányul, ehhez a természeti valósághoz az erkölcsi-
ség egy új valóságmozzanatot ad; u. i. a cselekedet ugyanazt 
a tárgyat megérinti egy új szenpont alatt, amennyiben az t. i. 
hozzá van szabva az értelem mértékéhez, (u. o., a. 2, n. 10—13). 

Esztergom. Dr. Ibrániji Ferenc. 
(Vége következik.) 

LOURDES ÉS AZ ORVOSTUDOMÁNY. 
Aki a csoda kérdésével akar foglalkozni, különösen, ha az 

illető még orvos-természettudományi képzettséggel is rendel-
kezik, az, ennek a már annyi ellenszenvet és idegenkedést ki-
váltott kérdésnek érintésekor minden bizonnyal újabb támadá-
sokra vagy kézlegyintéssel elintézettnek vélt lekicsinylő nyilat-
kozatokra is számíthat. Ha már nem is tartunk ott, mint alig 
1—2 évtizede, amikor a híres amerikai sebészt, Carrelt, mielőtt 
hírnevét Amerikában megalapozta volna, a lyoni egyetemről el-
bocsátották azért, mert egy csonttuberkulozisban szenvedő fiút, 
akin mindenféle bel- és sebészi kezelést végig próbált, utolsó 
kisérletképen Lourdesba küldött, fihol aztán meg is gyógyult; 

10* 
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még mindig akad számos monista-materialista orvos, aki tudo-
mánytalansággal, a természettudományos gondolkozás hiányával 
vádolja meg a csoda, illetőleg a természetes úton meg nem 
magyarázható gyógyulások lehetőségét megengedő kartársát. 

A tudományosság fogalmának a megállapíthatása természe-
tesen nem lehet a monista orvos privilégiuma, mert hiszen ehhez 
a keresztény világnézet alapján álló orvos, vagy más szakmá-
nak a képviselője épen olyan jogot formálhat magának, mint 
az ellentábor híve. Amidőn a címben jelzett látszólag oly ellen-
tétes két fogalomnak, a csodás gyógyulásokat képviselő Lourdes-
nak és az orvostudománynak szembeállításával, jobban mondva 
ezeknek az összeegyeztetésével próbálkozom meg, ezt csupáu 
a tapasztalati tényekből levont logikai következtetések szigorú 
szemmeltartásával igyekszem megtenni. Aktualitást a témának 
az ad, hogy a természetes úton meg nem magyarázható lourdesi 
tények a kegyhelyre való zarándoklás kezdetét jelző 1858. év 
óta annyira megszaporodtak, hogy érdemes ezeknek legalább 
egy-két kirívóbb esetével foglalkozni és ezekre a tényekre, 
amennyiben lehetséges, az orvostudomány mai állásának figye-
lembe vétele mellett magyarázatot keresni, vagy ennek a lehe-
tetlenségét kiemelni. 

Szűkre szabott dolgozatomnak nem lehet a feladata, hogy 
a csoda mibenlétét részletesen fejtegesse, mert ezzel a kérdés-
sel többek között Rott Nándor: „A csoda és a természettudo-
mány,, (1907.) és Dr. Nagy Dezsőnek „A csoda mibenléte" 
(1925.) című nagyobb szabású munkája is bővebben foglalkozik, 
hanem, hogy a lourdesi események figyelembevételével újabb 
adatokat szolgáltasson a csoda lehetőségének és felismerhető-
ségének a vatikáni zsinat által körvonalazott dogmájához. A 
lelkekben lappangó csodaiszonyt nemcsak a hitetlenség, hanem 
az orvos-természettudományoknak látszólag az anyagelviséget 
támogató rohamos haladásával kapcsolatos elfogultság és el-
bizakodottság is táplálja. A csoda szónak olyan katathym vagyis 
érzelmileg hangsúlyozott hatása van sok emberre, hogy csak 
helyeselni lehèt a lourdesi ellenőrző orvosi irodának (Bureau 
des constatations medicales) azt a törekvését, mely szerint a 
gyógyulásokat megállapító bizonyítványaiban sohasem használja 
a csoda kifejezést, hanem végkonkluzió gyanánt csak azt emeli 
ki, hogy valamely esetben a gyógyulás természetes úton meg-
magyarázható-e vagy nem. De teszi ezt mindenek szerint azért 
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is, hogy a csoda kifejezésnek metaphysikai és dogmatikai színe-
zetét kerülve, minél kevésbbé térjen le a természettudományos 
terminológia útjáról. A következőkben látni fogjuk, hogy a lour-
desi gyógyulások, legalább is részben olyan ismérvekkel rendel-
keznek, amelyeknél fogva azok a természetes gyógyulások körébe 
be nem sorolhatók. Ebből pedig önként fog adódni az a követ-
keztetés, hogy léhát ezek a gyógyulások természetes úton sem 
magyarázhatók meg. 

Az ismert definitio szerint csoda alatt az Istentől a termé-
szet rendjén kívül létrehozott, érzékeink alá eső tüneményt ér t -
jük.1 Ez a meghatározás tehát az Isten létére és bizonyos jelen-
ségeknek, a mi esetünkben a rendkívüli gyógyulásoknak a ter-
mészet rendjén kívül történő, érzékelhető tüneménynek bizonyí" 
tandő tételéből áll. Isten létét előre feltételezve Aquinói Szent 
Tamás szerint a természet rendjén kívül az történik, ami a 
teremtett természet erőit felülmúlja, amire tehát természetes 
alap nem található vagy más szóval, ami rendkívüli módon jön 
létre. Eszerint az alábbiakban néhány rendkívüli gyógyulás ismer-
tetése kapcsán a második tétel bizonyításáról lesz csak szó. 

A lourdesi gyógyulásoknak suggestiv hatással történő 
magyarázata a leggyakoribb ellenvetés, amit az ellentábor részé-
ről minduntalan hallani lehet. Senki sem tagadja, hogy a sugges-
tiv hatásnak itt is lehet szerepe az ú. n. functionális idegbajok-
nál vagyis anatómiai elváltozásokat nem mutató, hanem csupán 
csak functióbeli eltéréseket létesítő ideg-megbetegedéseknél 
amelyekkel ellentétben a bonctani alap megváltozásával kapcso-
latosakat szervi bajoknak szoktuk nevezni. Ez utóbbiakat pedig 
épen anatómiai adottságuknál fogva olyanoknak ismerjük, 
amelyek suggestiv hatásra nem befolyásolhatók. A lourdesi 
orvosi ellenőrző iroda csupán az említett szervi bajok gyógyu-
lását sorolja a természetes úton meg nem magyarázható gyó-
gyulások csoportjába. Az ilyen gyógyulások valódiságának a 
kétségbevonása illetőleg az a magyarázat, amely ezeknek a 
gyógyulásoknak alapjául egyedül csak a hysteriás vagy functionális 
idegbajt vél megengedhetőnek, a tények elfogult, erőszakos félre-
magyarázásának tulajdonítható. De lássunk néhány gyógyulást ! 

Dr. Valiét az orvosi ellenőrző iroda elnöke „Lourdes" c. 
legújabb könyvét egy 47 éves nő gyomorrákjának közlésével 

1 Miraculum est quod fit praeter ordinem totius naturae creatae. 
(S. th. I. qu 110. a. 4.). 
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kezdi. Közleményemnek a keretei nem engedik meg, hogy az 
esetet teljes részletességgel ismertessem, ezért ennek csupán 
néhány íontosabb mozzanatát szeretném kiemelni. Dr. Valiét a 
betegség lefolyásában (1924 novembertől 1826. júliusig) négy 
fázist különböztet meg. Az elsőbe sorolja a betegnek azon gyo-
morpanaszait, amelyek fekélynek a jelenlétét tették valószínűvé. 
A második fázis szerint a kórkép később a tünetek alakulása 
folytán annyira tisztázódott, hogy a gyomorcsukón (pylorus) 
rosszindulatú daganatot lehetett diagnostisálni. A daganat el-
távolítása céljából igénybe vett sebész csak kisegítő műtétet 
végzett, vagyis új gyomorszájadékot (gastro-enterostomia) készí-
tett. Kezdetben ugyan radikális műtétre, tehát a beteg gyomor-
részlet kiirtására gondolt, de azt még sem hajtotta végre, mert 
a daganat kiterjedése és a beteg állapota miatt nem tartotta 
ajánlatosnak. A harmadik fázisba sorolja a műtét közvetlen 
eredményét, amely szerint a beteg ismét táp'álkozni tudott és 
valamennyire összeszedte magát. Végül a negyedik fázisban a 
beteg állapota idők multán, amint várható volt, újból rosszab-
bodott, mert a daganat növekedése az új gyomorszájadékot el-
zárta és a májon áttéti daganatcsomókat hozott létre. A beteg 
ezzel az ú. n. cachexiás (kiinerüléses) stádiumba jutott, amely 
az ilyen súlyos betegeknél az előbb-utóbb bekövetkező halált 
szokta megelőzni. Ebben az állapotban történt a betegnek 
Boulogneból Lourdesba való szállítása, ahol a gyógyulás heves 
fájdalmak kíséretében hirtelen abban a pillanatban következett 
be, amikor a lourdesi forrás hideg vizéből a fürdés után az 
ápolók kiemelték. Boulogneba visszatérve a kezelő orvosok és 
mások is alaposan megvizsgálták a gyógyultat, majd meg is 
röntgenezték ; egy év múlva pedig előírás szerint ismét meg-
jelent Lourdesban, ahol az orvosi iroda újabb vizsgálatnak 
vetette őt alá. Úgy ennek, mint az előbbi vizsgálatoknak az 
alapján megállapították, hogy a gyomorcsukót elzáró rákos daga-
nat eltűnt, a máj daganatos megnagyobbodása visszafejlődött, 
végül a gyomor jés vékonybél között készült művi szájadék 
nemcsak hogy eltűnt, hanem a röntgen-vizsgálatok tanúsága sze-
rint a vékonybél és gyomor közötti összenövés is megszűnt. 

A következő két esetet a Bulletin de l'Association medicale 
internationale de N. D. de Lourdes említi. 

Egy 26 éves leánynak 10 hónap óta a gerincoszlop ágyéki 
szelvényében csonttuberculosisa, ú. n. Pott-féle betegsége volt, 
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amelynek következtében a gerincoszlopnak szögletbe törése és 
az alsó végtagok bénulása s érzéstelensége jelentkezett (para-
plegia). A köpetben tuberculosis bacillusokat lehetett kimutatni. 
A gyógyulás a lourdesi víznek borogatás alakjában való alkal-
mazása után következett be. Később, azaz 30 nap múlva a tüdő-
ről és gerincoszlopról röntgen-felvételt készítettek, amelyen a ki-
állott betegség nyomait ugyan fel lehetett ismerni, de a bénulás 
és a gerincfájdalom még Lourdesban szűnt meg és a gerinc-
oszlop görbületét már a 2-ik és 4-ik nap között egyáltalában 
nem lehetett észlelni. 

Egy 44 éves kőműves betegsége 1926. évben kezdődött 
sárgasággal, heves májtáji fájdalmakkal, amelyek morphinra eny-
hültek. Egy év múlva a beteg műtét céljából több orvost is 
felkeresett ; ezek közül két sebész az operatiót a betegség sú-
lyos volta miatt nem vállalta, a harmadik azonban a fennálló 
epehólyaggyulladás miatt a műtétet mégis szükségesnek tartotta. 
A súlyos gyulladásos jelenségek arra késztették, hogy az epe-
hólyagot ne távolítsa el, hanem csak gummicső bevezetésével 
gondoskodjék a lobos váladék és epe levezetéséről. A gummi-
cső helyén sipoly képződött, amely később záródott ugyan, de 
azután ismét megnyílt és ez a folyamat többször megismétlő-
dött, míg végül is Lourdesba való meneteléig változatlanul meg-
maradt. Állapota olyan súlyos volt, annyira legyengült, hogy 
munkaképtelenné vált. A gyógyulás a lourdesi zarándoklat alkal-
mával következett be, ugyancsak a forrásvíz használata után. 
A sipoly teljesen záródott, nyílása behegesedett s az előzetesen 
érzékeny máj tapintásra fájdalmatlanná vált. Az egy év után 
megismételt orvosi vizsgálat is teljesen egészségesnek találta az 
illetőt. 

Ezeknek s példáknak a felsorolását szinte tetszés szerint 
lehetne folytalni : van pl. több tüdő-, továbbá gégetuberculosis, 
gyomorfekély, súlyos bélhurut, nyaki sipoly, egy régi csonttörés 
stb., de azt hiszem, a részletesebben leirt fenti három példa is 
eléggé bizonyítja a gyógyulásoknak rendkívüli módon való létre-
jövetelét. 

Mindezen gyógyulások közös sajátsága az orvostudomány-
ban szokásos gyógytényezők igénybevételének a hiánya, mert 
hiszen a chemiailag indifferens forrásvíznek többnyire fürdő 
alakjában való egyszeri alkalmazása nem tekinthető hatékony-
nak. Különben is a gyógyulás akárhányszor a víz igénybétele 
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nélkül is bekövetkezik, pl. a délutáni körmenet alkalmával a szent-
séggel való áldás után vagy pedig néha később a hazautazás 
alkalmával. A gyógyulások másik sajátsága a hirtelen lefolyás ; 
s ezt tekinthetjük tulajdonképen a legjellemzőbbnek, mert ren-
des körülmények között a szöveteknek, egyáltalán a szervezet-
nek rövidebb hosszabb időre van szüksége ahhoz, hogy vala-
mely kórosan elváltozott szervet reparáljon vagy, hogy valami-
lyen tönkrement szövetféleséget a test külsején vagy belsejében 
pótoljon, ami esetenként lehet vagy hiánytalan — restitutio in 
integrum — vagy hegszövetes, vagyis az elpusztult részeknek 
kötőszövettel való pótlása. Példa gyanánt vehetjük a már emlí-
tett gyógyulások alapján valamely rosszindulatú daganatos szö-
vetnek hirtelen szétesését illetőleg felszívódását, gennyedő sipoly-
nak hirtelen záródását, tuberculotikus csontdarab hirtelen gyó-
gyulását illetőleg csontheges átalakulását stb. Megyjegyzendő, 
hogy rendes körülmények között végbemenő, gyógyulásra haj-
lamos betegségek kórbonctani lefolyásának képe általában a fen-
tiekhez hasonló, de azzal a különbséggel, hogy, amíg az utóbbi 
esetekben a gyógyulás rendesen hosszú, akár hónapokra, évekre 
terjedő időt igényel vagy esetleg a gyógyulás be sem követ-
kezik, addig a lourdesi gyógyulások eseteiben a reparátiós 
folyamat úgyszólván mindig hirtelen következik be és tökéletes. 
A gyógyulásoknak ez a hirtelensége természetesen kizárja a 
betegségből az egészéges állapotba való többé-kevésbbé hosszú, 
a természetes gyógyulásokra annyira jellegzetes átmeneti időt, 
az ú. n. reconvalescentiát. Ennek a hiányát tekintik a lourdesi 
gyógyulások harmadik jellemző sajátságának. Negyediknek vehető 
a gyógyulások kiszámíthatatlansága. Az orvos ugyanis betegsé-
gek gyógykezelésénél többé-kevésbbé előreláthatja az eredményt; 
azonos betegségekben azonos gyógyszerek alkalmazásánál azo-
nos hatást várhat, hiszen ez az alapja minden therapiának, a 
lourdesi gyógyulások eseteiben azonban ez a szabályszerűség 
nem tapasztalható, itt az emberi számítások nem válnak be, 
mert a hirtelen gyógyulás egyszer lehet sima, emotiónélküli, 
de máskor azt az idegrendszer megrázkódtatása is kisérheti, 
lehet a hirtelen jelentkező gyógyulás — amint rendesen lenni 
szokott — teljes, de néha lehetséges, hogy a müködésbeli gyó-
gyulást nem követi azonnal az anatómiai gyógyulás teljessége, 
hanem az utóbbi, amint ezt az egyik esetünkben láttuk, még 
egy-két napot igénybe vehet stb. 
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Ezek után felmerülhet a kérdés, hogy a lourdesi rendkívüli 
gyógyulások megállapítása hogyan történik, mik a kritériumai a 
gyógyulások valódiságának ? Hogy a gyógyulások megállapítása 
ilyen nagy horderejű kérdésben nem történhetik egyszerű be-
mondás, vagy felületes vizsgálat alapján, azt hiszem még a nem 
szakemberek előtt is nyilvánvaló és magától értetődő. Az a 
beteg, aki hosszabb hiábavaló magán vagy kórházi kezelés után 
Lourdesban keres gyógyulást, ha azt akarja, hogy gyógyulását 
hitelesen bizonyítsák, a kezelő orvos vagy orvosok bizonyítvá-
nyaival felszerelve kerül a Boldogságos Szűz e csodatevő he-
lyére. A bizonyítványok, amelyek rendeltetéséről a kiállító orvos 
sem tud mindig, nem laikusok számára, hanem szakszerűen van-
nak megfogalmazva. Rendkívüli gyógyulás esetén a beteg az 
ellenőrző orvosi irodába kerül, ahol a jelenlevő helybeli és ide-
gen orvosok alapos vizsgálat után döntik csak el, hogy a kérdé-
ses gyógyulás valóban fennforog-e ? Az iroda, önmagának ellen-
őrzése végett azt is megkívánja, hogy a hazakerülő beteg gyó-
gyulását a kezelő orvos is megállapítsa, s ezt írásban is doku-
mentálja. Végül a gyógyulás tartósságának megítélése szempont-
jából szükségesnek tartja, hogy egy év múlva Lourdesban a 
vizsgálatot megismételjék és csak ezután mondják ki a végle-
ges gyógyulást. Nagyobb szigorúságot és körültekintést ilyen 
gyógyulások megállapításánál azt hiszem egy materialista orvos 
sem kívánhat. A rendes lefolyású gyógyulások ekkora ellenőr-
zést rendesén nem is kívánnak, de viszont fokozottabb ellen-
őrzésre a lourdesi gyógyulásoknál, egyrészt ezeknek rendkívüli 
volta, másrészt a hitetlenség, rosszindulatúság és elfogultság 
miatt, amellyel a rendkívüli gyógyulást bizonyító orvosoknak 
állandóan küzdeniök kell, múlhatatlanul szükség van. 

A monista orvosoknak nehéz olyan bizonyítékokkal szol-
gálni, amelyeket megnyugvással fogadnának, mert hiszen még 
azzal a ráfogással is élnek, hogy a kortörténetek vagy diagno-
sisok a kérdéses esetekben egyszerűen hiányosak vagy tévesek. 
Pedig, hogy legtöbbször milyen gondosan megírt kórtörténettel 
rendelkezik az orvosi ellenőrző iroda, ajánlom a kételkedőknek, 
hogy néha a nemzetközi lourdesi Orvosegyesület fent említett 
folyóiratát is lapozgassák. Helytálló Rénon francia tanárnak az 
az állítása, hogy nincsen jogunk, sőt — ethika-ellenes — egy 
kartárs diagnosisanak helyességét kétségbe vonni akkor, amidőn 
a beteget sem gyógyulás előtt, sem utána nem láttuk. A diag-
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nosis úgyszólván mindig az összes rendelkezésre álló klinikai 
vizsgáló módszerek: a röntgen, bacteriologiai, vér, gyomornedv-
vizsgálatok stb. alapján épül fel, tehát a lelkiismeretes pontos-
ság hiányának a vádja sem állhat fenn. Ha pedig külsőleg is 
könnyen megállapítható bajról, pl. daganatról, sipolyról, törés-
ről stb. van szó, körülményesebb vizsgálatra természetesen 
nincs szükség. A lourdesi orvosi iroda lelkiismeretességére vall, 
hogy folyóiratában nemcsak a rendkívüli gyógyulásokról számol 
be, hanem azokat is közli, amelyeket a fenti kritériumok hiá-
nyában nem tart rendkívülieknek, s épen ezért álgyógyulások-
nak nevez, másszóval „une guérison á Lourdes" és nem „de 
Lourdes" vagyis Lourdesban történt per accidens és nem per se 
gyógyulásoknak. Ezeknek a gyógyulásoknak a suggestion ala-
puló magyarázata — amint említettük — egyáltalán nem fogad-
ható el, mert szervi betegségeket pl. gümőkórt, valamely sebet, 
daganatot stb. idegbefolyással eddig nem sikerült hirtelen meg-
gyógyítani. Ilyen értelemben Charcotnak „la Foi qui guérit" — 
a hit mely gyógyít — ismert mondása sem állhat meg, ámbár a 
functionális idegbajok gyógyulásánál természetesen szerepet játsz-
hat a hit is, mint lelki emotió. De azt is tapasztalták, hogy pl. 
épen súlyos idegbajok Lourdesban nem gyógyultak, míg pl. 
említett eseteink közül a gennyedő májtáji sipoly behegedése 
úgyszólván az észlelő orvosok szeme előtt történt. Kétségtelen, 
hogy a konstitutíónak, az idegrendszer állapotának valamely 
betegség gyógyulásának mikénti alakulásában jelentős szerepe 
van, de nem ismerünk olyan esetet, amelyben a gyógyulás ter-
mészetes rendje úgy változott volna meg, mint ahogyan azt 
Lourdesban tapasztalták. 

A lourdesi események már most azon kérdés elé állítanak, 
hogy az említett rendkívüli gyógyulások nincsenek-e ellentétben 
a természettörvények szükségszerűségével ? A természettudomá-
nyok jellegük és céljuk szerint bizonyos törvényszerűségek meg-
állapítására törekszenek, amelyben az okság törvénye bír a leg-
nagyobb fontossággal. Ebben a dolgozatunkban az okság lénye-
gének is.nertetését mellőzhetőnek véljük, és ezért csak azt 
emeljük ki, hogy azonos feltételek és körülmények mellett az 
oki viszony egyformasága és állandósága állapítható meg a ter-
mészetben, azaz szükségszerű jellegre mutat. A szükségszerűség 
kérdése az a pont, amelyből a nézetek divergentiája ered. A 
látszat amellett szól ugyan, mintha a materialisták absolut és 
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egyedülálló anyagából a törvények kivételnélküli szükségszerű-
sége következnék, szerintünk azonban ez a szükségszerűség 
nem lehet más, mint fizikai, vagyis a dolgok esetlegességén, 
kontingentiáján alapuló jelenség. Ez u. i. azt jelenti, hogy a 
dolgok sem létükben, sem törvényeikben nem absolutak, hanem 
az ezeken érvényesülő másodlagos okok felett álló prima causa, 
vagyis első ok által feltételezettek. Az említett rendkívüli gyó-
gyulások, általában a csodás jelenségek csakis két feltétel alatt 
lehetségesek : 

1) hogy a természet rendjében érvényesülő másodlagos 
okok felett uralkodó legfőbb személyes lény létezik és 

2) hogy a természettörvények nem metafizikai absolut ér-
vényességüek, hanem csupán fizikai szükségszerűséggel rendel-
keznek. A lourdesi gyógyulások épen ezt a tényt vannak hi-
vatva demonstrálni és ha elfogulatlanul nézzük a lourdesi ese-
ményeket, lehetetlen, hogy ezt igazolva ne lássuk. Jól észlelt 
tényekről, anatómiai elváltozások és nem functionális zavarok 
hirtelen megszűnéséről van itt szó, amely nem tekinthető a fi-
zikai szükségszerűséggel működő másodlagos okok következmé-
nyének, hanem az elsődleges ok közvetlen behatásának. A csoda 
tehát valami történésnek nem oknélküliségét, hanem az okiság 
alapján megmaradva a természetfeletti rendbe való belekapcso-
lódását jelenti. Amint Grasset tanár mondja: „la biologie a des 
limites", a biológia tudományának határa van, ami azt jelenti, 
hogy elég szerényeknek is kell lennünk annak a ténynek felis-
merésében, hogy a természettörvényekkel egyedül még sok je-
lenséget nem vagyunk képesek megmagyarázni és egyáltalán 
nem vétünk a tudományosság ellen, sőt a tudományos elfogulat-
lanság mellett érvelünk, ha ezt a határt felismerve respektáljuk 
az azon túl levő magasabb létrendet is.* 

Az „Association médicale internacionale de Lourdes" je-
lenlegi közel 1000 tagja a világ minden részéből és a tudo-
mány minden ágát képviselő tudósok nagy száma a tények fel-
ismerése és ezeknek kellő értékelése alapján a Szent Tamási 

*) Helytelenül azonosítják a világrendet a természet rendjével — 
mondja Rott püspök — az isteni Gondviselést s a Gondviselés rendjét a 
természet törvényszerűségével. Később pedig így folytatja : a csoda, bár 
a természet rendje ellen van soha sincsen az isteni Gondviselés rendje 
ellen, söt ennek keretén belül érvényesül és a Gondviselés végső tervé-
nek hűséges eszköze (i. munka 35. és 39. oldal). 



148 DR. MÉSZÁROS LÁSZLÓ 

bölcselet elveinek igaza mellett tanúskodik. Mindenesetre gon-
dolkodóba kell, hogy ejtse a materialisták táborát, a hitvalló 
tudósoknak tekintélyes száma, mert hiszen a lekicsinylés és a 
nem bizonyítható vádak egyáltalán nem komoly érvek, hanem 
inkább a kicsinyesség és tehetetlenség megnyilvánulásai. Nagyra 
becsüljük az orvosokat, mert valóban sokat tesznek a szenvedő 
emberiségért, de sohase feledjük, hogy az örökségképen átvett 
testi állapot egy olyan adottság, amely az orvos munkájának 
lényegbe vágó hatóerejét meglehetősen szük határok közé szo-
rítja. Igaz marad ezért az a régi mondás : „Medicus curat, natura 
sanat,, vagy keresztény formában, amint Ambroise Paré mondja : 
„Je le pansai, Dieu le guérit", én kezeltem, Isten gyógyította. 

Budapest. Dr. Bochkor Ádám. 

KANT IMÁNUEL ÉS AQUINÓI SZ. TAMÁS. 
Mélyen tisztelt hallgatóság ! 
Dolgozatunk tárgya Kantnak és Aquinói Sz. Tamásnak a 

megismerésre vonatkozó tanítása. 
Igyekeztünk a dolgot lehetőleg rövidre fogni, hogy az 

egyébként bonyolult anyag könnyen áttekinthető legyen. 
Először Kant felfogását említjük meg. 
Mit tanított Kant? Kant azt tanította, hogy az ember nem képes 

a valóságot megismerni. Például, én látok egy lovat. Ezt a lovat 
fekete, négylábú, sörényes, patás lénynek látom, de ezt csak így 
látom ; hogy a valóságban a ló milyen, arról semmit sem tud-
hatok. Van ugyan valami ami rám hat, de ez a valami amit 
Kant „ding an sich" névvel jelölt, örökké a megismerhetetlenség 
titokzatos sötétségében marad előttünk. Amikor a valóság mi-
ránk hatást gyakorol, akkor bennünk megjelenik egy ló, egy 
egy csillag vagy más egyéb dolognak képe, de ezek a képek 
csupán tünemények, ezek csak mibennünk jelennek meg, ilyen 
foímában s hogy magukban véve micsodák és miképpen van-
nak az megfejthetetlen rejtély. Miképen lehetséges már most az, 
hogy ez az önmagában véve teljesen ismeretlen valóság ben-
nünk, mint térben kiterjedt, időben változó, okságtól és törvény-
szerűségtől áthatott, rendszeres világ jelenik meg? Kant erre 
Vonatkozólag a következő magyarázatot adja : A megismerés-
hez alany és tárgy kölcsönhatása szükséges. Alany az, aki meg-
ismer, tágy, amit megismerünk. A megismerésben valami a tárgy-
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ból és valami az alanyból jön. A tárgyból jön az anyag, az 
alanyból pedig az alak. A valóság, a lét, mint tüneménynek 
sokasága jelenik meg előttünk. Az ami ily tüneményben a fény, 
hang stb. érzését okozza, az anyag. Az pedig, ami okozza, hogy 
e tünemények csillag, virág vagy más formában jelennek meg, 
az alak. Egy durva hasonlattal élve olyan ez, mint amikor a 
sütőmester a bádogformát belenyomja a tésztába, amitől ez 
kifli, vagy más alakot vesz fel. Kant szerint ez üres formák az 
emberrel születtek s a tapasztalás alkalmával a tárgyból jövő 
anyag által kitöltetnek, mint a bádogforma a tészta által. Kant 
megkülönbözteti a szemlélő-tehetséget, az értelmet és az észt. 
Mindezeknek megvannak a maguk üres formái. A szemlélő-
tehetség formái a tér és az idő, mert látjuk, hogy a szemlélet, 
a tapasztalás alkalmával mindent tér és időbelinek képzelünk. 
Az értelem formái az úgynevezett kategóriák. Kategoareo annyi 
mint kijelenteni. A kategóriák tehát olyan bennünkrejlő törzs-
fogalmak, melyeket erről vagy arról a dologról állíthatunk, ki-
jelenthetünk. Kant tizenkét kategóriát vett fel, melyeket a meny-
nyiség, minőség, viszony és módosulás csoporjaiba osztott az 
ítéletek fajai szerint. így pl. a viszony kategóriáinak egyike az 
okság, a módosulás kategóriáinak egyike a szükségesség stb-
Ami végül az észt illeti, ennek üres formái az u. n. eszmék és 
pedig az Isten eszmeje (teologiai) a lélek eszméje (pszihológiai) 
és a világ eszméje (kozmológiai eszme). Ezekhez az eszmékhez 
következtetés útján juthatunk el. Ismételjük, hogy Kant szerint 
ezek az üres formák már a tapasztalás előtt, vagy mint ő mondja, 
aprióri bennünk rejlenek. A megismerés már most úgy megy 
végbe, hogy a szemlélet alkalmával a tapasztalati anyag a tér 
és idő bennünk rejlő üres formáiba nyomul s így az önmagá-
ban ismeretlen valóság, mint térben és időben adott szemlélet 
jelenik meg előttünk. Ezután jön az értelem, hogy fogalmakat 
csináljon. E célból az értelem rányomja a maga üres formáit, 
a kategóriákat, a tér és időbeli szemléletekre. Pl. az egyenes 
üres fogalma, kategóriája, megvan bennünk. Ám az egyenes fo-
galma Kant szerint semmit sem mond annak nagyságáról. Ha 
tehát azt akarom állítani, hogy az egyenes két pont között a 
legrövidebb távolság, akkor ehez a szemléletnek kell járulnia. 
A szemléletben feltűnik a két pont közö ti legrövidebb távolság. 
Erről a szemléletről az értelem azt állítja, hogy az egyenes és 
miután az értelem így rányomta a maga üres formáját a szem-
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léletre, létre jön a fogalom, mely ebben az ítéletben jut kife-
jezésre : Az egyenes két pont között a legrövidebb távolság. 
Végül is az ész, az értelemgyártotta fogalmakból, következtetés 
útján eljut az ö bennrejlő eszméihez az Isten, lélek és világ 
•eszméihez, amelyek már kezdettől fogva meg vannak az észben, 
mint üres formák, s ha nem volnának meg, sohasem juthatnánk 
akkor ezeknek megismerésére. Tehát istenről, lélekről, világról 
semmit sem tudhatunk tárgyilagos bizonyossággal, mert ezek 
•csak a mi elménk alanyi formái. Üres fogalmak. A dolgok lénye-
géről szintén nem tudhatunk semmit, mert azok örökre rejtve 
maradnak előlünk. Az észmüködés pusztán abban áll, hogy az 
ész a maga üres formáit az értelem üres formái által képezett 
fogalmakra alkalmazza s e fogalmak az értelem üres formái ál-

•tal olyan tüneményekből képeztetnek, amelyek nekünk a való-
ságról egyáltalában semmit el nem mondanak. Tehát a gondol-
kodás csupán önmagából meríti ismerettartalmát s a valóhoz 
semmi köze. Amennyiben mégis köze van, az csupán annyi, 
hogy a gondolkodásnak végül is a szemléletekre kell vonatkoz-
nia. Igaz, hogy ez a szemléleti tartalom puszta tünemény, azon-
ban ránk nézve másféleképen, semmiféle tárgy nem létezhetik 
és minden tapasztaláson túl lévő valóság tárgyilagos értékű 
megismerése lehetetlenség. Van ugyan rajtunk kívül is valami, 
de a mi fogalmaink és ítéleteink erről semmit nem mondanak i 

ezek csak a mi elménknek alanyi tákolmányai. így Kant elsza-
kadt a valóságtól s az idealizmus kóválygó felhőire röppent, 
amely szerint az igazságot nem a tárgyi világból merítjük, hanem 
önmagunkból. 

Balmes azt mondja, hogy amíg egy Descartes — aki szin-
tén az én vizsgálatából indult ki — azonnal kiszállt ön-
magából, hogy Istennel és a fizikai világgal lépjen összekötte-
tésbe, addig Kant úgy elzárkózott önmagába, mint valami ma-
gányos szigetre, amelyet nem lehet elhagyni, mert belefullad-
nánk az ismeretlenség óceánjába. 

Egyesek azt a vádat emelték a Kant előtti bölcselők, 
főként a skolasztikusok ellen, hogy ezek holmi nagy-
képű gondolatépítményt metafizika címen, mint tárgyilagos igaz-
ságot adtak elő a nélkül, hogy megvizsgálták volna az ész 
"teljesítőképességét. Ám végül is jött Kant és kimutatta, hogy 
az ész a valóság megismerésére képtelen. Nem lehet itt célunk 
Kantnak a megismerésről vallott felfogását tüzetes bírálat tár-



KANT IMÁNUEL ÉS AQUINÓI SZ. TAMÁS 14& 

gyává tenni, csupán egy-két ismertebb ellentmondást óhajtunk 
kiemelni. Kantot, mint láttuk, az a kérdés gyötörté, hogy képes-e 
az ész megismerni a valóságot. Tehát az ész valóságmegismerő-
képessége kérdéses volt előtte. E kérdéses teljesítőképességű 
ésszel azután megállapítja, hogy mi a valóságot nem tudjuk 
megismerni és ez komoly valóság. Mi tehát eszünkkel — mely-
ről nem is tudjuk, hogy megismerheti-e a valoságot — meg-
ismerjük azt a valóságot, hogy a valóságot nem ismerhetjük 
meg. Olyan ez, mintha valaki így beszélne: Én nem tudom, 
hogy látok-e vagy nem, de itt a tükörben látom, hogy nem 
látok. A szememmel látom, hogy a szemem nem lát. Kant is 
így beszélt. Azt mondta, hogy az ő esze vak, nem lát és ezt a 
tárgyilagos igazságot öntudatának tükrében mivel látta ? Eszével. 

Ha az ész tárgyilagos valóságmegismerőképességét tagad-
juk, akkor Kant müvének, a „Tiszta ész kritikája"-nak sincs 
semmi, de semmi tárgyilagos értéke. 

Ha az ész nem képes megismerni a valóságot, akkor az 
észmiiködés és ennek eredménye a „Tiszta ész kritikája" annyit 
ér a valóságra nézve, akár egy königsbergi professor emésztése, 
mondja Gutberlet, mert az emésztés sem ismeri meg a valóságot, 
ez is csak alanyi folyamat. 

Kant szerint semmitsem ismerhetünk meg ami nem ta-
pasztalható, sőt a tapasztalható dolgokat is csupán bennünk 
jelentkező tüneményük szerint ismerhetjük meg és e tüne-
ményekből azoknak nem tapasztalható okára sohasem von-
hatunk tárgyilagos értékű következtetést. Ha ez így van, 
akkor, mint Deneffe mondja, Kantnak nem lehet előttünk semmi-
féle tudományos tekintélye, mert Kant értelme nem tapasztal-
taiható s így arról semmit sem tudhatunk. Kant könyvei itt 
vannak ugyan, de ezek csak tünemények s e tüneményekből 
azoknak nem tapasztalható okára, vagyis Kant értelmére nem 
szabad következtetni. Akiről pedig nem tudhatjuk, hogy van-e 
értelme, annak nem lehet előttünk semmiféle tekintélye. 

Kant okoskodása ugyanazt a hibát rejti magában, mint min-
den szkepticizmus, vagyis kételkedés. A szkepticizmus ezt állítja ; 
Nem ismerhetjük meg az igazságot. Ám ezzel a saját állításának 
igazságát is feladja mert aki nem ismeri meg az igazságot, az 
azt sem tudja, hogy ő nem ismeri meg az igazságot, az egyál<-
talán nem tud semmit, mint ahogyan a kéz vagy láb nem tud 
.semmit. 
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Hangsúlyozottan kell kiemelnünk azt is, hogy Kant 
velünkszületett alanyi formái, mint a tér és idő, az okság, a 
szüségesség stb. kategóriái, Isten, lélek és világ eszméi egészen 
és teljesen önkényes dolgok. Kant ugyanis azt állítja, hogy ezek 
rajtunk kívül nem érvényesek, nem léteznek, hanem csak mi-
bennünk vannak s velünk születtek. Ám Kant ezt az állítását 
egyáltalában semmivel sem bizonyítja, ami óriási nagy hiány, 
mert így a Kant-féle gondolatépímény a levegőben lóg, mert 
teljesen önkényes és indokolatlan alapokon nyugszik. 

Kant azt mondja, hogy az okság kategóriája, mely szerint 
minden esetleges dolognak oka van, velünk született, csupán 
bennünk rejlő s rajtunk kívül nem érvényes elv. Evvel szemben 
másut azt állítja, hogy egy kívülünk létező, bár megismerhetet-
len valóságot (ding an sich) el kell fogadni, mert különben 
érzékeléseinknek nem volna oka. Azután Kant szerint a nem 
tapasztalható dolgokról semmitsem tudhatunk, mégis a ding an 
sich-ről tudja, hogy az létezik. Kant tele van ellentmondásokkal 
amit egy Rickert, egy Vaichinger, egy Kuno Fischer nyilatkozatai . 
is megerősítenek. 

A Kant-féle bölcselet valóban nem a filozofia virága, mint 
egyesek hiszik, hanem azt inkább a filozofia halálának kell 
tartanunk, mint a szkepticizmust általában, mert ahol a tapasztalati 
adottságokon kívül semmit megismerni nem tudunk, ott az ész 
s vele együtt a bölcselet is csődbe jutott. 

Mivel Kant szerint a valóság csupán mint tünemény (fénomén) 
jelentkezik, bennünk, azért a Kant-féle bölcseletet egyesek 
fénomenalizmusnak hívták. Mivel pedig e bölcselet szerint a 
tüneményen túl lévő dolog nem ismerhető meg, azért Huxley 
e bölcseletnek az agnoszticizmus (agnoszko = nem ismerek) 
nevet adta. Ám mi a becsület, a hűség, az önfeláldozás, ha 
semmi érzékfölöttit nem ismerhetünk? Ugyanavval a kézmozdu-
lattal vesz ki a pénzszekrényből ezer pengőt a tulajdonos és 
a tolvaj. Mi ezek közt a különbség, ha a tüneményen túl az 
ismeretlenség zord birodalma kezdődik? 

Kant megkülönböztette a tiszta észt és a gyakorlati észt. Az 
utóbbi nem más, mint az, amit akaratnak nevezünk. Istent, a 
lélek halhatatlanságát, az erkölcsöt tiszta eszünkkel nem tudjuk 
megismerni. Ellenben a gyakorlati ész azt mondja, hogy ezek-
nek lenniök kell, mert létezésük gyakorlati követelmény. Azon-
ban az ilyen gyakorlati követelménnyel mit sem kezdhetünk. 
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Pl. hogyan építsük erkölcsi törvényeinket egy olyan Istenre, 
amelyről az ész mit sem tud? Mert hiába mondja a gyakorlati 
ész, hogy Isten követelmény, ha eszünk nem tud róla. Nem az 
a kérdés, követelmény-e, hanem, hogy van-e és amiről nem 
tudhatom, hogy van, arra nem lehet építeni, még akkor sem, 
ha léte gyakorlati követelmény. Amikor tehát Kant az egész 
vallást az egyéni akarat, a gyakorlati ész alapjára fektette, akkor 
a kettősvágányú igazság elvét állította fel, mert — úgymond — 
eszem ugyan nem ismerheti fel ezeket a dolgokat, de hinni, 
hihetek amit akarok. Eszerint igaz valami a vallásban, ami nem 
igaz a tudományban. Másrészt Kant az akaratnak, mint az er-
kölcsiség alapjának fölállításával, az alanyiságnak elvét fektette 
le, ahonnan korunk legsúlyosabb tévedései származnak. 

De térjünk át Sz. Tamásra. Míg Kant elsősorban a meg-
ismerő alanyt vizsgálta, sz. Tamás figyelme inkább a tárgyra, a 
valóságra vagy más szóval a létre irányult. Ha Kant és sz. 
Tamás viszonyát röviden jellemezni akarjuk, akkor azt mond-
hatjuk, hogy míg Kant, az alanynak az „én"-nek filozofusa, sz. 
Tamás inkább a létnek vizsgálója. 

Bár az ész bírálata elengedhetetlen a filozofusra nézve 
ez mégsem lehet a bölcselet célja. A cél a valóság megismerése. 
Az ész csupán eszköz e cél elérésére. 

Semmivel sem tudunk többet a valóságról — mondja 
Gutberlet — mióta Kant az ismeretbírálatot megalapította és 
helytelen dolog volna előző korok zseniális alkotásait lebecsülni 
csupán azért, mert akkor az ismeretbírálat még nem volt oly 
erős követelmény. A teóriák sohasem járnak a tudományos al-
kotások előtt. Inkább a lángelmék remek alkotásai az elsők s 
ezek nyújtanak szabályokat a késői követők számára. A teória" 
az epigonok eszköze s az alkotóerő megsántulását jelöli egy-
egy kor tudományos vagy művészeti életének elvirágzása után. 
Homeros már dalolt, mielőtt világbölcsek születtek volna, mondja 
Schiller és egy Platon, Aristoteles, sz. Ágoston és sz. Tamás 
már az ismeretkritika előtt és e nélkül is megalkották korukat 
túlszárnyaló rendszereiket, amelyek helyes gondolkodásra é s 
igaz megismerésre tanították az utókort. 

Amidőn tehát sz. Tamás rövidesen túltéve magát az alanyi 
ismerőképesség vizsgálatán, figyelmét a valóság felé irányította, 
akkor, kérdezzük Gutberlettel, szabad-e a sasnak szemére vetni, 
hogy éles szemével a napba tekint s röptével szédítő magas-
Religio, 1930. ] > 
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Ságokba emelkedik ? Talán, mint Kant, vakondokmód a sötét föld-
ben őrölt volna, hogy járhatatlanná tegye ember számára az utat ? 

Ám egészen téves az az állítás, hogy sz. Tamás a megis-
merést nem tette vizsgálat tárgyává s, hogy az ismeretbírálati 
kérdést nem oldotta meg. Hiszen a S. T. 85. 2. alatt magyarázza 
annak lehetetlenségét, hogy mi csupán alanyi érzéseinket és 
fogalmainkat ismernök meg. Lehetetlen ez sz. Tamás szerint két 
okból. Először mert a tudománynak és a megismerésnek tárgya 
ugyanaz. Ha tehát az, amit megismerünk, csupán mibennünk 
van, akkor a tudomány sem a rajtunk kívül létező valóságról 
szól, hanem csak a bennünk rejlő fogalmakról és érzésekről. 
Másodszor, ha ez így van, akkor ítéleteink csakis e bennünk 
lévő fogalmakra és érzésekre vonatkoznak. Akkor pedig minden 
ítélet igaz, még két ellentmondó ítélet is. Akkor az egészséges 
úgy ítél, hogy a méz édes és igaza van. A beteg pedig úgy 
ítél, hogy a méz savanyú és neki is igaza van. És így minden 
vélemény egyaránt igaz lenne, ami képtelenség. Tehát nem a 
fogalom az, amit megismerünk, hanem a fogalom az, amely 
által magát a tárgyat ismerjük meg. Megismerjük mi a fogal-
mat is, amely bennünk van, de ezt a bennünk rejlő fogalmat 
csak másodsorban, magunkraeszmélés által ismerjük meg. Meg-
ismerésünk első tárgya maga a valóság mely kívülünk van. A 
fogalom pedig nem velünkszületett, hanem a tárgyakból, az 
érzéki tünemények váltózó árjából vonjuk el azt. Hogyan törté-
nik ez? Legjobb, ha egy példán mutatjuk meg. Előttünk van 
sok négyzetalakú lap. Aranyból, ezüstből, piros, kék papírból 
stb. A lemezek vastagsága különböző, nagyságuk, helyzetük 
különböző. E négyzeteket tapasztaljuk. Azután jön az értelem, 
hogy megalkossa a négyzet általános fogalmát. Az értelem 
tárgya, nem az érzéki adottság, nem az anyag, nem a szín, 
nem a nagyság stb. hanem valami szellemi tartalom, melyet a 
négyzetalakú lemez, magában visel. Ez a szel'emi tartalom a 
négyzet lényege. Lényeg az, ami a tárgyat meghatározza, vagy 
más szóval az, ami a tárgyat azzá teszi ami és nem más. A 
négyzet lényege az ami a négyzetet négyzetté teszi. Nyilván-
való, hogy minden négyzetet ugyanaz a dolog teszi négyzetté, 
azért e meghatározó mozzanatnak minden négyzetben meg kell 
lennie, akár aranyból, akár ezüstből vagy másból van. Azért az 
értelem azt kutatja, ami minden négyzetben közösen megvan, 
bármilyen külsejü is a négyzet. Ez lesz a négyzet lényege. Min-
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den négyzetben közösen megvan, hogy az síkidom, melynek 
négy egyenlő oldala négy derékszöget zár be. Az értelem itt 
elhagyott minden érzéki mozzanatot, színt, nagyságot, anyagot 
s csupán ezt e közösen fellépő határozmányt ragadta meg. Ez 
már nem valami tapasztalható, érzéki mozzanat, mert tapasztalni 
csak egyes dolgokat lehet. Tapasztalhatom ezt az aranyból, azt 
az ezüstből való négyzetet, de olyat, amelynek sem anyaga, 
sem nagysága, sem helyzete, sem egyéb érzéki adottsága sincs, 
nem tapasztalhatunk. Ugyanígy tapasztaljuk az almafát, fenyő-
fát, pálmafát, de ezt, hogy „a fa" nem tapasztalhatjuk. Az ér-
telem az egyes fákból kiolvasta ezeknek közös meghatározó 
mozzanatát, és jöhet aztán elénk olyan fa amilyet még sohasem 
láttunk, mégis azonnal felismerjük fa voltát mert az értelem 
tárgyának: a lényegnek vagy más szóval miségnek, mivoltnak, 
természetnek kiválasztásával megalkottuk a fa fogalmát. Meg-
jegyzendő, hogy különbséget kell tenni a tiszta és világos fogal-
mak között. Tiszta fogalmunk van egy dologról, ha azt minden 
mástól meg tudjuk különböztetni. így tiszta fogalmunk van az 
emberről, mert megkülönböztetjük mindattól ami nem ember. 
Ellenben a tiszta fogalom még nem világos. Világossá akkor 
lesz a fogalom, ha ismerjük annak meghatározó mozzanatait, 
így világossá lesz az ember fogalma, ha tudjuk, hogy ő olyan 
lény, mely szerves test és szellemi lélek egységéből áll. Amidőn 
tehát a fát vagy egyebet meg tudjuk különböztetni minden 
mástól, akkor fogalmunk tiszta, de még nem föltétlen világos ; 
vagyis öntudatos. Tehát a dolgok lényegének kiolvasásával al-
kotjuk meg fogalmainkat, amely lényegek sz. Tamás tanítása 
szerint a testi dolgokban rejlenek s az értelem úgy jut hozzájuk, 
hogy elhagyja az összes érzéki mozzanatokat és ezt az elha-
gyást nevezi sz. Tamás elvonásnak.1) 

Elvonás által, ismerjük meg a dolgok lényegét melyeknek 
ismerete képezi általános fogalmainknak alapját. A fogalmakból 
azután bizonyos következmények folynak. így az ember fogalmából 
következik, hogy szabad akarata van, ebből következik, hogy 

Az elvonásnak három fokozatát különböztetjük meg. a) fizikai 
elvonás, melynél a test egyedi sajátságait hagyjuk el. így képezzük a 
különböző fizikai fogalmakat, hő, fény, fa, stb. b) matematikai elvonás. Itt 
a minden testtel közös kiterjedést tartjuk meg csupán. így jönnek létre a 
maiematikai fogalmak, kör, szög stb. c) metafizikai elvonás. Itt csak azo at 
a tulajdonságokat tartjuk meg, melyek csupán testeten, szellemi lényekre 
vonatkoztathatók. így ki pezzük a metafizikai fogalmakat : Substantia, igaz-
ság, jóság stb. 

-Religio, 1930. 1 1 * 



156 DR. MÉSZÁROS LÁSZLÓ 

cselekedetei beszámíthatók. Következtetések útján jut az értelem 
a legmagasabb igazságok megismerésére. A fogalmak és a belőlük 
folyó következtetések tehát nem pusztán alanyi eredmények, hanem 
a térben és időben kiterjedt tárgyi világban gyökereznek. Mi nem 
a fogalmakat ismerjük meg, mert ez láttuk képtelenségre vezet, ha-
nem e fogalmak és következtetések által a rajtunk kívül létező való-
ság megismeréséhez jutunk. Minden megismerés a tapasztalásból 
indul ki — tanítja sz. Tamás. Nihil est in intellectu quod non 
prius fuerit in sensibus. — Semmi sincs az értelemben ami előbb 
az érzékekben ne lett volna. — A vak mit sem tud a színről. 
A tapasztalás előtt olyan az értelem, mint egy üres tábla, melyre 
semmi sincs írva. Intellectus . . . in principio est sicut tabula 
rasa in qua nihil est scriptum. De az értelem nem marad a 
tapasztalásnál, hanem az elvonás útján a dolgok belső létének, 
lényegének megismerésére jut s ezekből építi fel ismereteinek 
rendszerét, a következtetések útján haladva. így sz. Tamás a 
tárgyi és alanyi világ között olyan hidat épített,melyen az érzéki 
világból az értelmi világba mehetünk. De sz. Tamás még tovább 
is megy s egy végső alapon igyekszik megállni, amennyiben a 
dolgok lényegét úgy fogja fel, mint Isten gondolatainak után-
zatait. Isten örök gondolatai a dolgok lényegének ősképei. A 
mi általános fogalmaink pedig ez ősképeknek bár halovány, de 
azért hü utánzatai. Amikor tehát mi a dolgok lényegét meg-
ismerjük, akkor Isten örök gondolatait olvasgatjuk ki a 
teremtett világból, amely az érzéki tünemények változó árjában 
jelenik meg előttünk. 

Mindez éppen fordítottja Kant álláspontjának. Szerinte 
bennünk vannak azok a bizonyos formák, melyek a kívülről jövő 
anyagot fává vagy más dologgá határozzák. Sz. Tamás szerint 
pedig mibennünk van a képesség, az anyag ; kívülről jövő lénye-
gek, formák befogadására. 

De Kant nem is tanított valami új dolgot, amely sz. Tamás 
és a skolasztikusok előtt ne lett volna ismeretes. 

Már a középkorban is sokat csatáztak egymás közt a nomi-
nalisták és a realisták. A nominalisták azt állították, hogy az 
általános fogalmak semmi egyebek, mint puszta nevek (nomina), 
amelyeknek a tárgyi világban nem felel meg semmi valóság s 
e puszta nevekre épített elvek nem a lét tárgyilagos törvényei, 
hanem csak a mi eszünk tákolmányai. íme ezek a nominalisták 
a középkor Kantianusai valának. A nominalistáknak egy válfaját 
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képezték a konceptualisták. Ezek szerint az általános nem 
puszta szó, hanem egy, a mi eszünkben lévő fogalom (conceptus) 
is, amellyel sok hasonló dolgot összefoglalunk. íme ezek a 
konceptualisták viszont olyasmit tanítottak amiben a Kant-féle 
alanyi gondolatformákhoz hasonlítanak. 

A realisták azt hitték, hogy az általános, mint általános, 
önállóan létezik. 

Sz. Tamás a mérsékelt realizmus híve, melyet fönt vázol-
tunk: Az általános, az egyedi dologban rejlő lényeg, melyet 
elvonás útján ismerünk meg s megismerésünkben, mint a tárgy 
fogalma visszatükröződik. 

Azonban sz. Tamás a megismerésnek alanyi oldalát is 
vizsgálatai körébe vonta és pedig oly kielégítő eredménnyel, 
amiről sejtelmük sincs azoknak, kik állítják, hogy e vizsgálatokat 
érdemlegesen Kant hozta a bölcselet területére. 

Kant alapvető nehézsége ügye az, hogy mi nem ismer-
hetjük meg a dolgot úgy, amint az önmagában van, hanem 

-csak bennünk jelentkező tüneménye szerint. No hát éppen ezt 
mondja sz. Tamás is. A S. T. I. 50. 2. és I. 84: 1. alatt írja, hogy 
mi nem úgy ismerjük meg a dolgokat, amint azok önmagukban 
vannak. A megismerés befogadás. A megismerő alany befogadja 
magába a megismert dolgot. Persze nem a tárgyi léte szerint. 
Amikor én a nedveset megismerem, akkor az bennem nem nedves 
Nem úgy veszem föl magamba, amint az önmagában van. Ez a 
fölvétel, ez a befogadás alanyi természetű s azért a megismerő 
alany sajátságai szerint megy végbe. Quidquid recipitur, recipi-
tur per modum recipientis. Ami fölfogatik, a fölfogó módja 
szerint fogatik föl. Máskép fogja föl a fényt a fal, másként a 
szem, másként az értelem. Az érzék a dolgot érzéki hasonmása 
szerint fogja föl, az értelem pedig értelmi hasonmása szerint. 
Az anyagi dolog, az érzékben is mint anyagi jelenik meg. De 
az anyagi dolog az értelemben, már nem mint anyagi jelenik 
meg. Egy négyzet mint aranysárga színű, bizonyos vastagságú, 
sima tapintatú tárgy jelenik meg érzékeim előtt. Szín, vastagság 
tapintat, mind érzéki, anyagi tulajdonságok. De az értelem nem 
így fogja fel a négyzetet, hanem szellemi tartalma, lényege 
szerint, amely mint fogalom van az értélemben. Amidőn tehát 
az értelem fölfogja az anyagi dolgot, akkor ez az értelemben 
egy magasabb, szellemi módon van jelen. Receptum est in re-
cipiente per modum recipientis, módja sz. Tamás. A fölvett 
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dolog a fölvevőben ennek módja szerint van jelen. A négyzet 
az érzékben anyagi, érzéki módon, ellenben az értelemben ér-
telmi, fogalmi módon van jelen. így az értelemben a tárgynak 
ideális, eszmei képe jelenik meg, amely hasonmása a tárgyban 
lévő eszmei képnek. Ez, mint láttuk az elvonás eredménye. Ám 
az értelem nem közvetlenül a tárgyon viszi végbe az elvonást, 
hanem a tárgy bennünk jelentkező tüneményein, hiszen a tárgy-
ról csakis az érzéki tünemény útján szerezhetünk tudomást. De 
azért az így szerzett lényegismeret mégis tárgyilagos értékű, 
mert mi nem a tüneményt ismerjük meg, hanem ezáltal magát 
a tárgyat. Ha a bennünk fellépő tünemény volna az, amit 
megismerünk, ismét előállna az a képtelenség, amit az egészsé-
ges és beteg ember mézre vonatkozó ítéletéről említettünk. 
Tehát a tüneményekből vonja el az értelem az általános fogal-
makat, de egészen tárgyilagos érvénnyel.1 Ám nincsen olyan 
elvont fogalmunk, amelynél az értelem ne térne vissza azokhoz 
az érzéki tüneményekhez, (képzetekhez) amelyekből őket kivonta, 
így az ember, ez a testi-lelki lény még a tiszta szellemi valókat 
is érzéki módon fogja fel ellentétben a tisztán értelmi lényekkel, 
(angyalokkal), akik még a testi valókat is értelmi hasonlóságuk 
szerint fogják fel. így érintkezik az emberben, mint alanyban 
az anyagi és szellemi világ. A magasabb rendű szellemi lét 
alacsonyabb, az alantasabb anyagi lét magasabb módon lép 
értelmünk körébe. 

Más kérdés, hogy amikor a négyzetet aranysárgának, hideg-
nek, simának érzékelem, így van-e ez valóságban, vagy csak az én 
érzékeimnek tűnik fel így ? Ez volna a Kant-féle „ding an sich" 
kérdése. Hát ez bizony ismeretlen előttünk, de azért mégis fönn 
kell tartanunk a megismerés tárgyilagos értékét, különben a 
„Tiszta ész kritikája" sem volna tárgyilagos értékű. Megismeré-

!) E tüneményeket szemléleteknek illetve képzeteknek nevezzük. 
Amig ezt az előttem fekvő négyzetet nézem, tapintom, addig szemléletem 
van róla. Most már nem nézem, nem tapintom és mégis magam elé idézem 
a hasonmását. Most képzetem van róla. E szemléletekből és képzetekből 
indul ki az elvonás. Mauschbach ezt a röntgensugárhoz hasonlítja. Itt a 
test megfelel a képzetnek. A sugár átvilágítja a testet s belsejét (mintegy 
lényegét) rávetíti a lemezre. Az elvonó megismerésnél a sugár az úgy-
nevezelt cselekvő értelem (intellectus aeus) amely a képzeteket átvilágítva 
azok lényegét (belsejét, magvát) rávetíti a lemezre, vagyis az ügynevezett 
befogadó vagy lehetséges értelemre (intellectus passibilis s. possibilis), 
mely a tünemény, a dolog lényegét fölfogja, megérti. Az intellectus ágens 
tehát nein más, mint az elvonó tehetség, az intellectus possibilis pedig az 
elvontat megértő tehetség. Végül a képzet (tünemény) nem egyébb, mint 
az előttünk nyilvánuló egyedi létező, melyen az elvonást végbevisszük. 
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sünk — mondja Hansen, koppenhágai filozofus — nagyon is viszony-
lagos, függ a tárgylól, függ az alanytól, meglehet, hogy a dolog 
önmagában valami más mint előttünk jelentkezik ; ez mind igaz ; 
ám az a tény, mégis csak változatlanul fönnáll, hogy én e 
tünemények által a magukban való dolgokról megismeréshez 
jutok. A dolgok legbensőbb lényegét maradék nélkül fölfogni, 
fölérteni nem tudjuk. Nagyon jól tudta ezt sz. Tamás, s tekin-
tettel az értelem gyöngeségére, még a természetes vallás és 
erkölcsre vonatkozó kinyilatkoztatást is szükségesnek tartotta. 
Nem úgy mint Kant, aki az értelem semmis voltát hangoztatta 
ugyanakkor elégnek találta ahhoz, hogy minden kinyilatkoztatást 
visszautasítson. Tehát a dolgoknak maradéknélküli megértése 
lehetetlenség, de azért a dolgok lényegét, tegalább bizonyos 
fokig mégis megismerhetjük és pedig tárgyilagos érvénnyel. 
Pl. azt, hogy mi a lélek, nem tudom, tökéletesen fölérteni, de 
egészen tárgyilagos érvénnyel megtudhatom, hogy lélek van, 
hogy egy emberben egy van, hogy az szellemi természetű, te-
hát anyagtalan értelmes és akaró valóság, amelynél fogva élünk. 

De visszatérve a felhozott kérdésre, vájjon az a hidegség, 
simaság, sárgaság tényleg meg van-e azon az aranylemezen ? Ha 
nem is úgy van, amint érzékeinknek megjelenik, de valamikép 
meg kell lennie, mert a test simasága, sárgasága, szóval minden 
tulajdonsága nem egyéb, mint más testekre való kihatása. A test 
úgy hat, hogy bennünk ilyen vagy olyan érzetet ébreszt. „Modus 
agendi sequitur modunessendti" mondja sz. Tamás A hatásmódja 
a létmód következménye. Valamely dolog hatása, működése 
nem egyéb, mint létének természetszerű, vagyis lényegéből folyó 
megnyilatkozása. A hatás a lét megnyilatkozása. Ha tehát a test 
sárgának hat, akkor ennek a sárgának valamikép léteznie is kell. 

Egyesek állítják, hogy amit én zöldnek látok, azt más talán 
pirosnak, vagy egyébnek látja, de azért zöldnek nevezi, mert 
megszokta gyermekkora óta, hogy amit ő pirosnak Iát, arra azt 
mondják, hogy zöld. Ám ez a mélyebb meggondolás előtt nem 
állja meg a helyét. 

A fizika rámutat arra a tényre, hogy ugyanazon hullámhosz-
szúságú és rezgésszámú színt mindenki közös névvel jelöli. 
Vagy fordítva: Amit mi ilyen vagy olyan színnek nevezünk, az 
mindig a megfelelő rezgésszámot és hullámhosszt adja. így, 
annak a színnek, amit vörösnek mondunk, 760 [if* a hullámhossza 
s mp-ként 400 billió a rezgésszáma akárki látja is a vöröset. 
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Azután tegyük fel, hogy valaki a citromsárgát piros-
nak, a párisikéket ibolyaszínnek a zöldet pedig narancssárgának 
látja. Már most, ha citromságát és párisikéket összekeverünk 
zöldet kapunk és erre a színre mindenki azt mondja, hogy az 
zöld, pedig a piros és ibolyakék keveréke nem ad sem zöldet, 
sem narancssárgát. 

A színek a kedélyre is hatással vannak. A kék, a szürke, 
a fekete lehangolnak, a fehér, a sárga, a piros felvidítanak és 
ez így van mindenkinél. Senkisem mondta még borongós időben, 
hogy milyen vídámítólag hatnak kedélyére a szürke színek. 

Mindez arra mutat, hogy amikor mi valamit pl. sárgának 
látunk, akkor valami realitást ismerünk meg és ez így van a 
többi minőségekkel is. 

Minél ismertebb egy dolog működése, annál ismertebb 
annak lényege, mert erre a lényegre a működésből vonunk 
következtetést, mint e működés nem tapasztalható alanyára. 
Éppen így tesz a természettudós is, aki az anyag magatartásából 
következtet a nem tapasztalható elektronokra. Tehát a dolgok 
természetes szükségszerűséggel megnyilatkozó hatásaiból követ-
keztetünk azok belső létének, lényegének tulajdonságaira. Ez a 
belső lét, ez a lényeg képezi az értelemnek valódi tárgyát. 

Vájjon kicsoda találta kí a dolgok lényegeit? Amint a 
gép a mérnök eszméjének megvalósulása, de nem maga a mérnök 
eszméje, éppen úgy a dolgok lényegei az Isten örök. gondola-
tainak hasonmásai. A mi értelmünk pedig az Istenéhez hasonló 
s éppen ezért képes felfogni a tárgyi világból feléje sugárzó 
gondolatokat, amelyek benne nem az én üres formáival elővará-
zsolt álmodozások, hanem a dolgok való lényegeinek bár homá-
lyos, de igaz tükörképei. 

így tanítja ezt sz. Tamás, ki a hit mélységes tanaival 
tökéletesen megegyező s az értelmetmegnyugtató magyarázatot 
nyújtott a valóság tárgyilagos értékű megismerésére vonatkozó-
lag, míg Kant az „én" kamrájában száradozva a külső való-
ságra kételkedve pislogott, ennek megismerését lehetetlennek 
nyilvánította s evvel megindítója volt ama szellemi elposványo-
sodásnak, melyet korunk relativizmusában szomorúan tapasztal-
hatunk. 

Budapest. 
Dr. Mészáros László. 
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A SZEMÉLYES SZABADSÁG FOGALMA ÉS 
BÜNTETŐJOGI VÉDELEM ALÁ ESŐ KÖRE. 

1. Személyi javak és illetőleg az ezek jogi értékelésének 
eredményeként kialakuló személyiségi jogok közül az élethez, 
a testi épséghez és egészséghez, valamint a becsülethez való 
jogok mellett egyaránt jelentős a személyes szabadság joga, 
melyet a büntetőjog széles körben védelmez meg minden oly 
támadással szemben, amely az egyéniség szabad érvényesülé-
sének súlyosabb megsértéseként jelentkezik. 

A szabadság ugyan nem büntetőjogi, hanem etikai és 
politikai fogalom, minélfogva mindazoknak a tételeknek meg-
állapítása és részletes kifejtése, melyek annak lényegére s tar-
talmi elemeire vonatkoznak : az erkölcstan és a politika tudo-
mányának feladata (v. ö. mindkét irányban Tuka Bélának : 
A szabadság, Budapest, 1910. című kitűnő munkáját), mind-
azonáltal tekintettel arra, hogy a büntetőjogban a szabadság 
védett jográrgyként szerepel, szükségesnek mutatkozik egy-
felől e fogalomnak megvilágosítása, másfelől és különösen a 
szabadság ama körének megjelölése, melynek megsértését a 
bünielőjog a bűncselekmények sorába iktatja. 

A szabadság kifejezés alatt rejlő fogalom, amennyiben 
azon nem csupán alanyi vélekedést, hangulatot, hanem külső 
érvényesülést is értünk s ez a helyes felfogás, mert a szabad-
ság nemcsak az elhatározásban nyilvánul, de lényegéhez tar-
tozik az is, hogy az ember elhatározását külsőleg érvényesít-
hesse (v. ö. Achter, Von der menschlichen Freiheit, I. és Tuka 
i. m. 25. 1.) — két irányban : negativ és pozitiv oldalról hatá-
rolható el. Negativ értelemben a szabadság szabadulást, aka-
dálytól, megszorítástól, kényszertől mentességet jelent (többen 
kizárólag e negatívumban ismerik fel a szabadság lényegét, 
mely Schopenhauer, v. ö. Preisschrift über die Freiheit des 
Willens, Reclam III. 565. szerint: „die Abwesenheit alles Hin-
dernden und Hemmenden", — vagy Göring, Über die men-
schliche Freiheit und Zurechnungsfahigkeit, 1876. 5. szerint: 
„die Abwesenheit des Zwanges, des Druckes, der Notwendig-
keit", — mely nézet annak ellenére, hogy mint már Seneca 
jól mond ja : „liber est, qui servitutem eflugit", semmitmondó, 
mert csak arra utal, mi nem szabadság, de felelet nélkül hagyja 
azt a kérdést, hogy az tartalmilag mit ölel fel s így végelem-
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zésben a korlátlanság, féktelenség és tehát szabadosság kötelék-
mentességét emeli ki, v. ö. Montesquieu Esprit XI. k ö n y v 3. 
cikk I. köt. 257. 1.), — pozitív értelemben viszont a szabadság 
nem egyéb, mint lelki képesség az elhatározásra, kapcsolatban 
az elhatározás keresztülviteléhez szükséges fizikai és jogi ha-
talommal, szóval lehetőség az elhatározásra és cselekvésre 
(így már Nietzsche, ki Zarathustrájában rámutat arra, hogy a 
szabadság nemcsak mentesség: „frei von , . .", hanem pozití-
vum i s : „dürfen"; továbbá Stephen, ki szerint: „ . . . l i b e r t y 
means both more and less- than the mere absence of restraint. 
It means the absence of those restraints which the person . . . 
regards as injurious, and if generally includes more or less 
distinctly a positive element a s well : namely the presence of 
some distinct original power", v. ö. Liberty, equality, fraternity 
II. kiad. 1874. 187. 1.; v. ö. még Eisler Handwörterbuch 765. 1. : 
„es — Freiheit — bedeutet auch die Eigenheit, Selbständigkeit 
des Handelnden oder des Handelns und Wollens"). E negativ 
és pozitív elhatárolás után még az a kérdés : mi a szabadság 
tar ta lmilag? Ehelyütt figyelemmel arra a nézetem szerint helyes 
filozófiai tételre, mely szerint az ember rendeltetése, hogy lénye-
gét kibontsa, azaz hogy az emberiség eszméjét megvalósítsa 
(mint már Krause jelzi: „ . . . d a s s er seine eigene Wesenheit 
(seinen Begriff) in der Zeit wirklich mache . . . das er ein 
ganzer, vollwesentlich und vollständig, gleichförmig ausgebil-
deter Mensch . . . werde", v. ö. Abriss der Philosophie des 
Rechts, 1828. 5. 1.), figyelemmel továbbá arra, hogy míg az 
emberen kívüli természet minden tárgya lényegében adva van 
és illetőleg fejlődésében, lényegének kibontásában külső be-
hatások ellenállhatatlan irányítása alatt áll, addig az ember 
körülményeinek számításba vétele mellett maga szabja meg 
tevékenységének irányát és tartalmát, tehát fejlődésének ren-
deltetéséhez közeledésének mértékét és ütemét : nyilvánvaló, 
hogy az emberben egy önmeghatározó, egyéniségét többé-
kevésbbé változtatni, alakítani alkalmas és képes törekvés ér-
vényesül oly irányban, hogy benne minél teljesebben jusson 
kifejezésre lényege : az emberiség, a humanitás eszméje. („Jeder 
indiwiduelle Mensch tragt der Anlage und Bestimmung nach 
einen reinen idealischen Menschen in sich, mit dessen um-
veränderlicher Einheit in allen seinen Abwechselungen überein-
zustimmen die grosse Aufgabe seines Daseins ist" ; v. 
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Schiller, Über die ästetische Erziehung des Menschen, in einer 
Reihe von Briefen. 4. Brief. Összes műveinek Heinrich-Kurz-
féle kiadása, 7. köt. 352.) Az ember önmeghatározó tevékeny-
sége közvetlenül a természettől való függés csökkentését, a 
véges meghódítását célozza, mert így jut mind közelebb emberi 
végtelen lényegéhez. Szellemiségének ilyetén érvényesülése 
során vagy aláveti magát a természet (fizikai, kémiai, bioló-
giai) szükségszerű folyamatainak, vagy bekapcsolódik ezekbe, 
melyeket majd távoltartani, majd a maga javára felhasználni 
törekszik (ez utóbbi vonatkozásban lesz tevékeny mozgatója 
a haladásnak, v. ö. A ha ladás problémája az emberi gondol-
kodás történetében című tanulmányomat. Társadalomtudomány 
8. évf. 141 — 161.) Szabadsága , szellemiségének a véges világ 
feletti érvényesülése tehát csak a természet, a külvilág keretei 
között s az ezek felett uralkodó törvények követésével s fel-
használásával alakulhat ki (már Fichte mondja : „Wahre Frei-
heit entsteht nur vermittels des Durchganges durch die höchste 
Gesetzmässigkeit" idézve M. Riess: Fichte, Ein Evangelium 
der Freiheit, 1905. 118.), sőt határolva van az ember egyéni-
sége révén is, mert adott testi és szellemi lehetőségekkel, adott 
viszonyokba születik bele (v. ö. Tuka i. m. 47.) Az ember 
szabadsága ezeknél fogva nem korlátlan s nem is valami adott 
mennyiség, hanem küzdésnek, erőfeszítésnek eredménye. Nem 
a szabadság születik az emberrel, hanem az a vágy s képes-
ség, hogy szabadságát kivívja s ily értelemben helyes Stern 
tétele, mely szerint minél szabadabb az ember, annál inkább 
lesz emberré („Plus il est libre, plus il est homme" ; v. ö. 
Essai sur la liberté considérée comme principe. 1865. 55 ); 
erre utal Goethe is, midőn Faust-iában bizonyos rezignációval 
állapítja meg, hogy : „Noch hab ich mich ins Freie nicht ge-
kämpft". 

A szabadság — mint az ember lényegének kibontásához 
nélkülözhetetlen állapot — a mondottakból folyólag az ember 
lényegéhez tartozik s így az embernek egyik legértékesebb 
java (mint XIII. Leó megállapítja : „Libertás praestantissimum 
bonum"; v. ö. Schilling, Die Staats- und Soziallehre des 
Papstes Leo XIII. 1925. 17., 64., 70. 1.); annak mindennemű 
megcsonkítása emberi mivoltának, lényegének sérelme („Toute 
diminution de la liberté dans 1' homme est une diminution d' 
être, une dégradation", v. ö. Simon, a Black-féle Dictionnaire 
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^Liberté" című cikkében), miért is kisebb-nagyobb mértékben 
mindenkoron jogi védelemben részesül s megtámadása, sérelme 
— ha nem is minden vonatkozásban — bűncselekmény s mint 
ilyen büntetés alá esik. 

2. A szabadság, mint lehetőség az elhatározásra és cse-
lekvésre két részből áll: 1. az egyik a szubjektív rész, az 
akaratelhatározás szabadsága (belső szabadság) , 2. a másik 
az objektiv rész, az akaratelhatározás megvalósításának, a 
cselekvésnek szabadsága (külső szabadság). Minthogy úgy a 
belső, mint a külső szabadság negativ oldalról tekintve kény-
szer- és akadálymentesség, nyilvánvaló, hogy a szabadságot 
csökkentő, a szabadságjogot , mint tartalmi elemeinél fogva 
jogi védelemre méltó érdeket sértő cselekmény külső formáját, 
megjelenését tekintőleg nem lehet más, mint az ember elhatá-
rozását vagy cselekvését befolyásoló kényszer vagy akadály 
jogellenes előidézése. A szabadságot sértő cselekmény ahhoz 
képest, amint a belső vagy külső szabadságot s ezt mily vo-
natkozásban érinti: 1. befolyásolhatja, sőt kizárhatja az elhatá-
rozás szabadságát , 2. korlátozhatja, sőt megsemmisítheti a 
cselekvés szabadságát . 

Az akaraíelhatározás szabadságán, azaz a belső szabad-
ságon esik sérelem : a) ha a sértő cselekmény az akaratkép-
ződés lehetőségét egyszersmindenkorra vagy bár csak átmene-
tileg kizárja (a természeti személyeknél pl. öntudatlan állapotba 
helyezés, hipnózis, narkotizálás útján ; v. ö. Binding, 1., 80., 
— a jogi személyeknél pl. a határozathozatalra hivatott gyűlés 
szétkergetésével ; v. ö. Frank, 475.), b) ha a sértő cselekmény 
a z akaratképződést önmeghatározó, autonóm motívumok sze-
rint igazodó irányától eltérítve heteronom, a határozó alanytól 
idegen motívumok kényszere alá helyezi. Ehelyütt egyfelől 
előnyök kilátásbahelyezésével, másfelől hátrányok fenyegetésé-
vel történhetik az elhatározás szabadságát befolyásoló moti-
váció ; az előbbit — mert itt nem kerül a határozó személy 
kényszer alá, hanem csak oly motivum elé állíttatik, melynek 
a gyenge akaratú egyén könnyen behódol, amellyel szemben 
azonban ellen kellene szegülnie —, ha az ily motiváció bűn-
cselekmény elkövetésére irányul, nem szabadságsértésként, 
hanem a motiváló személy terhén a felbujtás, a motívumra 
hajló egyénnel szemben pedig a tettesség formájában értékeli 
a büntetőjog ; az utóbbi már mint vis compulsiva, mint az 
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akaratra annyira ránehezedő kényszer, hogy ennek alanya e 
motivációval vagy egyáltalában nem tud, vagy csupán tőle 
meg nem követelhető heroizmussal tudna szembehelyezkedni : 
nyilván szabadságsér tő cselekmény s e minőségében büntetés 
alá vonható, ami pl. meg is történt a német bir. btk. 240. 
§-ában a „Nötigung" bűncselekményének meghatározásával ; 
hazai Btk-vünk szerint a Nöt igung fogalma alá eső fenyegetés 
csupán mint beszámítást kizáró ok jön figyelembe (Btk. 77. §) 
és tehát ha annak következtében bűncselekmény követtetett el, 
a közvetett tettesség (v. ö. Tank. I. k. 272. 1.) fogalmához jut-
tat ; az akarat szabad elhatározási képességét érintő az a cse-
lekmény, mely kizárja vagy legalább is erősen korlátozza az 
embernek úgy egyénileg, mint társadalmilag azt a nagyjelen-
tőségű képességét és lehetőségét, hogy saját motívumai sze-
rint alakítsa akaratát, a zsarolástól (Btk. 350. §) és az u. n. 
veszélyes fenyegetés (Kbtk. 41. §)-től eltekintve hazai jogunk 
szerint nem esik büntetés alá (v. ö. idevágólag Binding, I. 80., 
Liszt, 521., Finger, 123., Wachenfeld, 540., Frank, 475., Rosen-
feld, 595., Gerland, 591.) 

Az akarat megvalósítása, tehát a külső szabadság, a 
cselekvés szabadsága szenved sérelmet, ha a rendszerint vis 
absoluta formájában jelentkező külső behatás a) megakadá-
lyozza az elhatározás szabad keresztülvitelét, vagy b) ha e 
behatás a sértettet idegen akarat vak eszközévé teszi. A külső 
szabadságnak ilyetén emberi cselekmény részéről való korlá-
tozása vagy teljes elvonása (pl. rabszolgaságbavetés esetén) 
az, mely a büntetőjog részéről úgyszólván mindenütt büntetés 
alá vonatik, mert míg a belső életet a morál rendezi s így az 
abba való illetéktelen beavatkozás a jog hatáskörén kívül esik 
(v. ö. Wachenfeld, 340.) és illetőleg csak némely törvényhozás 
részéről esik büntetőjogi értékelés alá, addig a külső élet rend-
jének biztosítása a jog feladata lévén, amint a jogrend szer-
vezi meg az emberi tevékenységeket, állapítja meg ezeknek 
alapelveit, korlátait s tartja fenn e rendet az engedetlenekkel 
szemben szükség esetén külső kényszerrel is (v. ö. Concha r 

Emlékbeszéd Pulszky Ágost felett, 1906. 15. 1.), úgy viszont 
meg is védi — ha kell a büntetőjog eszközeivel — az ember 
lényegének kifejtésére irányuló küzdelem sikeréhez szükséges 
külső szabadságot. 

A személyes szabadság megsértése bűncselekményének 
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jogi tárgya tehát tulajdonképen a külső szabadság ; a belső 
szabadság, azaz a kényszermentes motivumértékelés lehetősége 
többnyire csak közvetve és illetőleg kivételesen részesül bün-
tetőjogi védelemben. 

A belső és külső s zabadság határvonala kissé homályos ; 
így Gerland a passzivitásra való kényszerítést a belső szabad-
ság sérelmének minősíti (v. ö. 591. I.), bár alig lehet vitás, 
hogy ha valaki olyasminek az elmulasztására kényszeríttetik, 
aminek tevésére el volt ha tározva: a sérelem a külső szabad-
ságot éri (v. ö. Frank, 475.) ; aminthogy vitás lehet, vájjon a 
belső, avagy a külső szabadság szenved-e sérelmet, amikor 
a kényszerítés oly pozitiv cselekvésre irányul, amelyre a kény-
szerített nem is gondolt s amelynek nemtevésére benne elha-
tározás nem volt (hazai büntetőjogunkat e kérdések kevésbbé 
érdeklik., mert a Btk. — mint említettem — a Nötigung delik-
íumát nem ismeri). 

5. A személyes szabadság megsértésének körébe eső — 
e minőségükben — önállósult bűncselekmények jogi tárgyát 
közelebbről meghatározandó, még néhány elhatárolást kell 
keresztülvezetnem. 

Mindenekelőtt megállapítani kívánom, hogy az akarat-
elhatározásnak és cselekvésnek kényszer- és akadálymentes-
sége, mint a szabadságnak negativ ismérve nem egyértelmű 
a mindennemű befolyástól való mentességgel. Nemcsak a kül-
világ befolyásol minket, de mi magunk is állandóan befolyá-
soljuk egymást a társas együttélésben (v. ö. Szociológia II. 
kiad. 18., 82—85. I.) és pedig majd korlátok emelésével, majd 
motivációkkal. Míg más jogilag védett javaink irányában a 
jogrend azokat a kivételeket határozza meg, amelyeknek ese-
tében e javak jogszerűen elvonhatok, csorbíthatok, megsemmi-
síthetők, addig a szabadság javánál épp ellenkező az eset, mert 
•az egész emberi társadalom azon a kölcsönhatáson, kölcsönös 
befolyásoláson s az ebből származó korlátozásokon nyugszik, 
amelyeket a társadalmi lét és fejlődés érdekében megvalósítunk. 
A kérdés ehelyütt tehát nem az, hogy mikor megengedett, 
hanem mikor tiltott az ily kor lá tozás? S e kérdésre csak úgy 
kapunk helyes feleletet, ha a szabadságot a cselekvés irányaira 
és alakjaira szegzett szempontból egyfelől a történeti fejlődés 
so rán kialakult, másfelől a különleges cél irányában differen-
ciálódott megjelenési formáira szétbontjuk (v. ö. idevágólag 
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Rosenfeld fejtegetéseit; Vergl. Darst. Bes. Teil 5. k. 591—393. 1.) 
A szabadság, mint az egyéni érvényesülés színtere, tör-

téneti fejlődés terméke. A polgárok idők folyamán mind ön-
tudatosabban arra törekszenek., hogy minél előnyösebben álla-
píttassanak meg az állam részéről azok a keretek, amelyeken 
belül egyfelől közreműködhetnek a közhatalom irányításában 
s az egyéni önmeghatározás körének megvonásában és fenn-
tartásában (politikai szabadság) , másfelől mentességet élvezze-
nek önrendelkező tevékenységük során az állam beavatkozá-
sától (polgári szabadság) . E szabadságjogokat legnagyobb-
részt csak az utolsó időkben vívták ki maguknak a modern 
társadalmak tagjai (a val lásszabadságot a reformáció 
idején, a többi szabadságjogokat a francia forradalom 
korában). Közülük azok, melyek politikai szabadságjogok né-
ven ismertek (pl. aktiv és passzív választói jog, az önkor-
mányzatban, bíráskodásban való részvétel joga), valamint azok 
a polgári szabadságjogok, melyeket kifejtésüknek kollektív 
alakja jellemez (pl. az egyesülés és gyülekezés, a nemzeti sajá-
tosságok kifejtésének joga, a val lásszabadság) vagy amelyek 
összefüggésében a közvélemény alakításával, az állami ön-
meghatározásra s a közszabadság érvényesülésére irányulván, 
politikai jogoknak is nevezhetők (így a sa j tószabadság, gon-
dola tszabadság vagy a vallási meggyőződésre alkalmazva : 
lelkiismereti szabadság) : mint speciális szabadságjogok alakul-
tak ki s mert individuális jogtárggyá differenciálódtak, büntető-
jogi védelmüket is e különválasztottságukban nyerik. így bár 
végelemzésben a szabadság megsértése, mégis nem mint ilyet, 
hanem különleges alakjában bünteti a törvény a lázadást, a 
hatóság elleni erőszakot, a választói jog megsértését, a magá-
nosok elleni erőszakot stb. 

Visszamaradnak tehát azok a polgári szabadságjogok, 
melyek kollektív érvényesítésre nem lévén alkalmasak, köze-
lebbről, mint személyes szabadságjogok ismertek. Ide tartoz-
nak a térben való mozgás szabadsága (Lokomotionsfreiheit), 
a tartózkodási helyről való elmozdulás szabadsága, a rendőri 
és bírói önkénytől s a magánosok hatalmaskodásától való 
mentesség, továbbá bizonyos kiegészítő szabadságjogok (mint 
a tulajdon, gazdálkodás, tanulás szabadsága , — a házastárs 
megválasztására, gyermeknemzésre, pályaválasztásra való jog, 
— a sexuális vonatkozásban való önrendelkezésnek szabad-
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sága stb.) Ezek közül némelyik különleges jogtdrgyminőségef 
öltve magára, speciális büntetőjogi védelemben részesül (így 
a sexuális önrendelkezés szabadságának sérelme, mint szemé-
rem elleni bűncselekmény esik büntetés alá, így differenciáló-
dik ki a titoksértés, a magánlaksértés), viszont a szabadság-
nak általában és illetőleg különösen a polgári szabadságnak 
megsértése igen sok esetben, mert más bűncselekmény eszköze-
ként jelentkezik, mint elkövetési mód nem jut önállósághoz,, 
hanem beleolvad a főcselekménybe; az ily szabadságsér tések 
ennélfogva sem a törvényekben, sem a tudományban nem jut-
nak különálláshoz (ilyen a rablásnál, zsarolásnál stb. szereplő 
személyes s z a b a d s á g megsértése). A fennmaradó esetekben 
aztán a szabadságsér tés — bár többnyire szintén csak eszköze 
a tettes távolabbi céljának — önállósul és külön szabályozást 
nyer, mert a cél büntetőjogilag irreleváns, s így csak az esz-
köz-cselekményen van súly, mely ilyeténképpen csupán mint 
személyes szabadság megsértése nyer helyet a törvényben. 

4. Mindezek után megállapítható, hogy a személyes sza-
badság megsértése, mint önálló léttel bíró bűncselekmény az 
egyes büntetőtörvénykönyvekben attól függően terjed kisebb-
nagyobb körre, hogy a) az akaratelhatározás és cselekvés 
szabadsága mint jogtárgy mily terjedelemben részesül egy-
általában büntetőjogi védelemben, továbbá, hogy b) e büntető-
jogilag körülbástyázott jogtárgy mely részei válnak ki speciális 
jellegüknél fogva, mikor is megsértésük különleges bűncselek-
ményként kerül büntetés alá, végül, hogy c) mennyiben kon-
struál meg a törvény oly bűncselekményeket, melyekben a 
szabadságsér tés mint eszköz felszívódik és tehát mint szemé-
lyes szabadság megsértése külön figyelembe nem jön. 

Hazai Btkvünk álláspontja a következő : Az akaratelhatá-
rozás szabadságát nem védi (sem a Nötigung néven ismert 
kényszerítést, sem az akaratképződés lehetőségét kizáró cse-
lekményt, hacsak ennek tényálladéka nem illik bele a szemé-
lyes szabadság megsértésének törvényes fogalmába : nem bün-
teti). Védi azonban a cselekvés szabadságát , de a jogtárgyon 
esett sérelmet előidéző cselekmények közül a politikai szabad-
ságjogokat és a kollektive érvényesülő polgári szabadság-
jogokat sértőket többnyire különleges deliktumként bünteti. 
A kollektiv érvényesítésre nem alkalmas polgári szabadság-
jogok ellen elkövetett sértő cselekmények egy részét szintén 
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különál lásba helyezi, más részét viszont csupán mint egy más 
bűncselekmény eszközét értékeli, úgyhogy mindezeknek a cse-
lekményeknek leszámítása után a személyes s zabadság meg-
sértése néven szabályozott bűncselekmény jogtárgyul csak a 
térben való mozgás , illetőleg a tar tózkodási helyről való el-
mozdulás szabadságának jogi lag védett érdeke marad vissza, 
amely ellen intézett t ámadások m a g á n o s o k részéről elkövetve 
a Btk. Második Részének XXII., közhivatalnokok részéről el-
követve pedig annak X. fejezetében nyerik büntetőjogi meg-
határozásukat . 

Budapest . Dr. Angyal Pál. 

Religio, 1930 12 
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Zborovszky Ferenc S. J. : A keresztény család. Pécs , 
1929. A pécsi Jézus Szíve templom építő-bizottságának k iadása . 

P. Zborovszky S. J. könyvei t azzal az előlegezett biza-
lommal vesszük-a kezünkbe, amely egy a laposan képzett, sok-
oldalú, a szigorú tá rgy i lagosságot mindig szem előtt tartó 
tudós műveinek elolvasása előtt már lelkünkben támad. De 
ebben a bizalomteljes várakozásban nem is csalódunk, mert 
amit a címben jelzett könyv nyújt, az az ideális és egészséges 
csa láda lapí tásnak é s a család fenntar tásának valóban értékes 
elméleti és gyakorlat i útmutatója. A 187 oldalra terjedő könyv 
elénk tárja egyrészt azokat a biologiai és etikai kapcsolatokat, 
amelyek végig kisérik az embert az élet fogamzásától kezdve 
ö családalapí tás ig , másrészt v izsgála t t á rgyává teszi Sze rző 
a z o k a t a társadalmi jelenségeket, anomáliákat is, amelyek szo-
morú következményei a biologiai és etikai törvények be nem 
tar tásának. Kezdi az átöröklés bonyolult kérdéseivel, mind-
ezeket laikusok számára is rendkívül v i lágosan körvonalazva, 
majd a boldog h á z a s s á g feltételeit fejtegetve rátér az eszmé-
nyi házas ság vázolására és itt kiemeli az á ldozatos szeretet 
s zükségességé t és megvilágítja a házaséletben a szeretetnek 
ket tős megnyilatkozását , az o d a a d ó és kíméletes szeretetet. 
Külön fejezetet szentel a család — úgy biologiai , mint etikai 
értelemben vett — egyedüli helyes t ípusának, a természethű 
csa ládnak ismertetése. Az anya é s a gyermek biologiai kap-
csola tá t teljesen a modern o rvos tudomány ismeretei alapján 
tárgyal ja , nem mulasztva el állításait statisztikai adatokkal 
m é g szembeöt lőbbé fenni. 

A nemi élet t isztaságáról szóló fejezetben a belső szek-
rét iós mirigyek termékének, a hormonoknak , a fiatal szerve-
zet egészséges fejlődéséhez okvetlenül s zükséges szerepére is 
kitér. A nemi felvilágosítás kérdésének tárgyalásában is nagy 
tapintatot és gyakorla t i érzéket árul el. Még csak az abor tus-
ról, a fajbiologiai eszményről és a m a g y a r nemzet életéről 
szó ló fejezeteket említem, hogy a könyv g a z d a g és vál tozatos 
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tartalmára hívjam fel a figyelmet. Az utolsó fejezetben az any-
nyira elterjedt nemzetpusztító egykét is szóvá teszi és amidőn 
az ellene való küzdelem eszközéül mindenekelőtt a nemzet 
erkölcsi és hitéletének az emelését jelöli meg, egyúttal igen 
helyesen mutat rá a többi, inkább gazdasági jellegű teendő-
nek az állam és társadalom által vállvetve eszközlendő meg-
valósí tására . 

A szerzőnek érdeme az is, hogy úgy a magyar , mint a 
külföldi legújabb irodalmat figyelembe vette. Lelkiismeretessé-
gére vall, hogy a megfelelő fejezeteket az egyes szaktanárok-
kal felülvizsgáltatta é s így azok a kellő megalapozás szem-
pontjából sem eshetnek kifogás alá . 

A könyvhöz az előszót a gyermekgyógyásza tnak — mély 
sajnála tunkra — korán elhunyt nagynevű képviselője, Heim 
Pál orvos tanár írta, aki — büszkén vallhatjuk — hithű kato-
likus is volt. P. Zborovszky könyvének legjobb a jánló sorai 
Heim tanár előszavában olvashatók : „E könyvben a biologia 
és az orvosi tudomány igazságain keresztül az etikus mutatja 
meg az utat, amelyről ha le nem tér a keresztény társadalom, 
a bo ldogabb haza, viruló családok, nemes f iatalság és az 
integer Magyaro r szág tündöklő képe integet felénk." 

Budapest . Dr. Bochkor Ádám. 

Pourrai P. : La spiritualité chrétienne. Vol. IV. Les temps 
modernes. 2 Partie. Gabaldei, Pa r i s 1928. 672. I. Ara 25 
francia f rank. 

Pourra i nagy művének, melynek első három kötetét a 
Religio 1925. évi 5. számában ismertettük, a befejező kötetét 
kapjuk ebben a könyvben, mely a keresztény lelkiség történe-
tét a XVII. századtól napjainkig ismerteti. 

Pourra t szerint az auguszt inizmus és a molinizmus ez a 
két szellemi pólus, melyek között a legújabb kor lelkiségének 
az élete oszcillál. Molina theologiája bizonyos fokú méltány-
lásban részesítette a humanizmus eszmevilágát, midőn az 
emberi akara t s zabadságá t feltétlenül megóvni törekedett. Ez 
a theologiai humanizmus azonban csakhamar szemben találta 
magát az ágostoni iránnyal, mely a megelőző század kiváló 
mesterének, Berulle Péternek tekintélyére támaszkodva nem 
minden pesszimizmus nélkül hangozta t ja az ember elesettségét, 
a természet romlot tságát s a kegyelem mindenható erejétől 

15* 
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várja az ember felemelését a tökéletes élet szintjére. Ennek az: 
iránynak a túlhajtása a janzenizmus, mely pelagian zmussal 
és semipelagianizmussal vádolja a molinizmust, elzárja a 
híveket a kegyelemeszközöktől s a kérlelhetetlen és követelező 
Isten tudatát igyekszik a hitélet központjába emelni. De szent 
Ignác iskolája sem maradt tétlen s Lallemant és tanítványai 
személyében e hamis aszkézissel szemben értékes erőket állí-
tott a XVII. század szellemi küzdőterére. 

A hitélet legnagyobb, következményeiben legsúlyosabb 
haeresise azonban a quietizmus, mely a janzenizmus ellen-
hatásaképen génuai Szent Katalin és Szalézi szent Ferenc 
kedves gondolatát, a földi vonzódástól megszabadult „tiszta 
szeretet" tanát újítja fel, de azt eltorzítja a kizárólag az Isten 
lényegére szorítkozó folytonos szemlélődésnek („oraison de 
simple regard") a sürgetésével, amely mellett a lélek teljesen 
közömbössé válik még a saját üdvössége iránt is s a kísér-
tések elleni küzdelmet is a vele „eggyé lett" Istenre hárítja. 
Ennek a fatalizmust és indifferentizmust félelmetesen terjesztő 
tévelynek erejét legjobban bizonyítja, hogy Fénelon zsenije is 
áldozatul esett, kit Bossuet iparkodott az egyház orthodox 
aszkézise számára megnyerni. Bossuet és a jezsuiták mellett 
a karmeliták, karthauziak, a dominikánusok, ferencrendiek 
rendjük hagyományos aszkézisének a fenntartásával emelnek 
gátat a quietizmus pusztító hatásának, melyet a reformált fran-
cia bencések (maurinusok) s a XVII. században alakított, az 
első felbuzdulás korát élő tanítórendek friss lelkiségének az 
ereje is ellensúlyoz. A küzdelem sorsát azonban végérvénye-
sen maga az Úr dönti el, midőn rendkívüli módon jön segít-
ségére a quietizmus és a janzenizmus terhelt tanaitól fojtoga-
tott hitélet segítségére Alaquoque Szent Margitnak tett kinyilat-
koztatásai által, melyek nyilvánossá teszik egyes kiváltságolt 
lelkek addig csak a zárdák csendjében ápolt, bensőséges ájta-
tosságát, a Szent Szív tiszteletét. A őzent Szív kultusza hozta 
ismét közvetlenebb kapcsolatba a híveket az Eucharistiával, 
melytől elidegenítette őket a janzenisták szigora s ugyanakkor 
élesztgette a bűntudat és az engesztelés szellemét, melyet a 
quietisták hamis misztikája züllesztett le. 

A hitélet nagy harcát vívó francia mesterek mellett az 
olaszok sem tagadják meg multjukat s az aszketika spekula-
tív művelői, Bona kardinalis és Scaramelli mellett Ligouri Sz„ 
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.Alfonz személyében a katolikus világot egy új iskola meg-
alapításával ajándékozzák meg, mely az isteni szeretet ébren-
tartásához az érzelmi világ kiművelésében látja a keresztény 
tökéletesség biztosítékát. Majd a XIX. században a szabadabb 
levegőhöz jutott angol katolicizmus is erőteljesebben kapcsoló-
dik be a hitélet irányításába. A nagy angol egyházfejedelmek, 
Wisemann, Newmann, Manning bíbornokok egyszersmind a 
lelki élet avatott mesterei is, akik az oratoriánus Faber Vilmos-
sal úgy az anglikán formalizmus és naturalizmus által hit-
életileg elsekélyesedett hazájukban, mint annak határain kívül 
toboroznak híveket a gyakorlati, bensőséges keresztény élet 
számára. Érdekes Pourrai az a megállapítása, mely New-
mann intuicionizmusát a XIV. századbeli angol misztikusok 
hatásából eredezteti. Véleménye szerint Newmann sa já t ságos 
lelki összetételének jegyét magukon viselő művei sohasem 
lesznek oly népszerűekké, mint az eklektikus Faber írásai, 
azonban az intelligens olvasókra mindig vonzó erővel fognak 
hatni. 

A XIX. század közepe óta az egész katolikus világban 
a tevékeny, apostolkodó lelkiség felvirágzása állapítható meg, 
aminek letagadhatatlan bizonyságát adják a korigények kielé-
gítésére nagy számban alakult új kongregációk, valamint a 
missziós mozgalom terjedése. Azonban a szociális igényekhez 
való alkalmazkodás sincs minden veszély nélkül, amint azt 
az amerikanizmus túlzásai mutatják S mégis, a keresztény 
felebaráti szeretet intenzívebb gyakorlása marad a jelen leg-
sürgősebb feladata, melynek a mult szellemében való folytatá-
sához biztosítékot nyújtanak a liturgikus mozgalom fellendü-
lése, továbbá a Szent Pál és Szent János tanai iránt fokozódó 
érdeklődés, mely a lélekben lakó Krisztus és a Szentlélek iránti 
á j ta tosság részére is erőteljes impulzusul szolgál. A legújab-
ban nyilvánosságra hozott lelki naplók és önéletrajzok mutat-
ják, hogy a misztika szelleme ma is életerős. 

Pourrai ebben a kötetben az utolsó három század hit-
életének a fejlődését époly gondos forrástanulmány alapján 
tárja fel, mint a korábbi századok történetét, ami a megelőző 
köteteknek is különös értéket biztosított. A quietizmus történe-
tének kimerítő feldolgozása a kötet legsikerültebb része. Bár 
legterjedelmesebben foglalkozik a francia írókkal, amit az utolsó 
századokban elért vezető szerepük indokolttá tesz, lehetőleg 
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iparkodik egyetemleges áttekintést nyújtani. Az ismertetett 
francia, olasz, angol, német, spanyol, németalföldi, lengyel szer-
zők sorában a magyar olvasó szívesen látná Pázmány , Pro-
hászka a lakjá t is, melyek méltó helyet foglalnának el a lelki 
élet mestereinek a galériájában A teljességre törekvő szerző 
kétségtelenül pótolná is ezt a hiányt, ha nagyjaink a külföld 
előtl ismeretesebbek lennének. 

Pourra t művét az angolok az első kötetek megjelenése 
után iparkodtak nyelvükre lefordítani. Az aszketika és misztika 
napjainkban erős lendületet vett tanulmányozása mellett a munka 
elterjedése e tanulmányok nagy hasznára fog válni, a tudós 
szulpiciánus úttörő vál la lkozásának pedig a megérdemelt 
jutalma lesz. 

Budapest . Dr. Kecskés Pál. 

Codicis Iuris Canonici Fontes cura Emmi Petri Card. 
Gasparri editi. Volumen II. Romani Pontifices. Roma, 1924.— 
Volumen III. Romani Pontif ices. Roma, 1925. — Volumen IV. 
Curia Rom. Roma, 1926. 

E nagyjelentőségű forrásgyűjtemény I. kötetéről e folyó-
irat 1925. évi I. füzetének 78. lapján számoltunk be. Azóta 
további 3 kötet jelent meg, melyek közül az első, azaz az 
egész soroza t II. kötete pápai ügyleveleket tartalmaz 365—544 
sorszám alatt, 1746-tól (XIV. Benedek 1746. márc. 16.-án keif 
„Declarasti" kezdetű levelétől) IX. P ius 1865. szept. 25.-i allo-
cutiójáig. — A III. kötet szintén pápai ügyleveleket tartalmaz 
(545—713 szám alat t ) ; az első IX. P ius 1867. jun. 17-én kelt 
„Ecclesiarium" kezdetű apostoli levele, az utolsó XV. Benedek 
1917. jun. 15-i „Humani generis" enciklikája. A IV. kötettel 
indul meg a kongregác iók aktáinak közlése ; a jelen kötet a 
S . Officium és a S. C. Episcoporum et Regularium által ki-
adott dekrétumokat, instrukciókat é s declarációkat foglalja 
magába . 

A S . Off. ügyiratai a 714-től 1305-ig terjedő számok 
alatt vannak elhelyezve. Az első 1600 okt. 12-én, az utolsó 
1917. ápr. 27-én kelt. A ma már nem is létező, de régebben 
a jogéletben fontos szereppel biró S . C. Episcoporum et Re-
gularium ügyiratai 1306-tól 2055-ig terjednek, az első 1573. 
ápr. 10-én, az utolsó 1907. ápr. 19-én kelt. (Az 1908. évi S a -
pienti consi l io szüntette meg a kongregációt . ) 
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Mondani sem kell, hogy ez ujabb kötetek ugyanazon 
gonddal készültek, mint az első, a legjobb források alapján, 
tiszta nyomássa l s minél jobban halad előre a vállalat, annál 
inkább igazolódik, kötetről-kötetre mind v i lágosabban meg-
mutatkozik, mily megbecsülhetetlen hasznot jelent e munka a 
jogászra és jogtudományra nézve egyaránt . 

Az eredetileg 5 kötetre tervezett gyűjtemény alkalmasint 
7-re bővül. 

Pécs . Dr. Sipos István. 

Albert H ou tin : Courte Histoire du célibat ecclésiastique, 
avec une préface de F. Sart iaux. in 16 broché 268 pages, 
12fr. Par is , L e s E d i o n s Rieder 1929. Collect. Chris t ianisme No 50. 

Houtin úgy ebben, mint többi munkáiban is történelmi 
tényeket beszél el s nem bizonyítani akar, hanem egyszerűen 
kevésbbé ismert történelmi adatokat sorakoztat fel. Nagyon 
sűrű tömör stílusban olyan tényeket, történelmi emlékeket 
halmoz fel, amelyeket másutt alig találunk. 24 fejezetben, nagy 
vonásokban átfutja az egész történelmet a kereszténység 
kezdetétől napjainkig. Hangoztat ja , hogy szá raz tényeket 
sorol fel anélkül, h o g y Ítéletet mondana , mindazonáltal beállí-
tásai célzatosak, az egész kérdést rossz szemmel kezeli. 

Houtin szerint a celibatus nem keresztény intézmény, nem 
Krisztus szavain alapszik, hanem pogány s zokások ra vezet-
hető vissza. A celibatus hiten alapszik és sohasem szűnt meg 
liturgikus intézmény maradni. Houtin szerint a hit egyedül 
nem volt elég erős ahhoz, hogy a celibatust győzelemre jut-
tassa a lángoló szenvedélyekkel szemben, ha a pápák, püs-
pökök és papok nem lettek volna meggyőződve arról, hogy 
a celibatus mérhetetlen erkölcsi tőkét tartalmaz az egyház szá-
mára. Szerinte a celibatusban legalább is annyi szerepet ját-
szott a val lásos hit, mint a szociális, a g a z d a s á g és a poli-
tikai tényezők. Ha a celibatusba vetett hit a hitetlenek szemé-
ben a bizalmatlanság, a gúny és az irónia számára érveket 
kovácsolt is, ha néha alkalmat szolgáltatott összeütközé-
sekre, botrányokra stb., mindennek dacára oly fegyvert adot t 
a p a p s á g kezébe, amely mindig az egyház díszére vált. Meg-
akadályozta az egyháziaknak hűbéri és társadalmi osztályokra 
való felbomlását. Egyrész t a papi utánpótlás számára ú j é s 
bő forrásokat fakasztott , másrészt megnyitotta a p a p s á g szá-
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mára az utat a társadalom m a g a s a b b osztályai előtt. A celi-
batus az egyház előtt a fejlődés jelentékeny for rása , általa 
egyrész t szűkölködő csa ládokat tart fenn, másrész t általa 
gyűjti össze az a d o m á n y o k a t és örökségeket . Továbbá hatal-
m a s eszköz volt az egyház kezében, mert a központos í tás és 
a fegyelem eszközét szolgáltat ta az egyház számára , elkülö-
nítvén a papságo t a társadalom többi osztályaitól, felmentvén 
őket a külömböző érdek és családi gondok alól, belőlük en-
gedékeny és tanulékony hadsereget , minden tekintetben fegyel-
mezett janicsárokat nevelt. 

Houtin szemében a celibatus törvénye az egyéni rendben 
a fegyelem, az erély, az engedelmesség és a függet lenség ha-
ta lmas iskoláját teremti meg az életben, a gondolkozásban és 
a tevékenységben. Biztosítja a p a p s á g számára a nevelői, er-
kölcsi és szellemi tevékenységének megvalósí tását és olyan 
érdektelenséget, amelyet a világi élet meg nem enged. Houtin 
nem akar a celibatus ellensége gyanánt feltűnni, még is sze-
mére hányja a celibatus törvényének, hogy szaporította a ha-
z u g s á g o t : a történelmi hazugságot , amely á l ruhába öltözteti 
a tényeket, hogy ez által igazolja a tan t ; a hitvédelmi igaz-
ságo t , amely megszépíti az életadatokat, hogy a papjelöltek 
számára kifogástalan életrajzokat szolgál tasson ; az erkölcsi 
hazugságo t az által, hogy az erőszakolt celibatus, tévesen 
összezavarva a t i sz tasággal az életben igen gyakran álszen-
teket nevel. Mindent összefoglalva, Houtin szerint, az egyházi 
celibatus több előnyt jelent az egyház számára, mint hátrányt, 
de viszont, mivel több kellemetlenséget jelent az egyén szá-
mára mint hasznot , k imondja véleményét : a celibatusban az 
egyén van feláldozva az intézmény számára. 

Houtin nem érzett részvétet azok iránt, akik e téren hajó-
törést szenvedtek. Téves Ítéletei és helytelen felfogása azon 
ferde fel fogásának tulajdonítható, hogy egyoldalúan és könyör-
telenül ítélt meg olyan embereket, akik vagy nem voltak al-
ka lmasak a papi pályára, vagy pedig nem voltak kellőképen 
élőkészülve. 

Temesvár . Dr. Faragó János. 

Dr. Koloman Juhász : Di Stifte der Tschanader Diözese 
im Mittelalter. Münster, Aschendorff, 1927, 8. 533. 1. 28 illuszt-
rációval és 1 térképpel. 
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Az ifjabb magyar egyháztörténetíró gárda egyik legjele-
sebbje, Juhász Kálmán a csanádi egyházmegye hajdani mo-
nostorainak történetét adja elő e művében. Hiány nélkül is-
meri a vonatkozó gazdag irodalmat, a nyomtatásban megje-
lent levéltári anyagon kívül sokat merített magánlevéltárakból, 
az Orsz. Levéltárból, a Nemzeti Múzeum kéziratgyűjteményé-
ből és főleg a Vatikáni Levéltárból, felhasználta a helyszíni 
kutatások eredményeit, a nép ajkán élő hagyományokat s 
mindezek gondos feldolgozása és kritikája alapján 25-ben 
állapítja meg a csanádi egyházmegye hajdani monostorainak 
számát, ismerteti történetüket, meghatározza helyüket. Több 
tévedést oszlat el, a későbbi századokban u. i., mivel a régi 
oklevelek a monostorok neveit nem egyformán irták le, a kissé 
eltérő nevek mögött különböző monostorokat gondolva, ugyan-
azon apátságot és prépostságot többszörösen adományozták. 
Még a monostorok helyeinek megállapításában is súlyosan 
tévedtek. így az egresi apátságot a kemecseinek helyén, az 
aradi prépostságot nem Aradon, hanem Glogovácon keresték. 

Juhász megállapítása szerint a 25 monostor közül hét a 
bencéseké volt, kettő a cisztercitáké, négy világi papok pré-
postsága társaskáptalannal, tizenkettőnek jellegét adatok hiá-
nyában neki sem sikerült megállapítania. 

A mű olvasása úgy hat, mint megdöbbentő erejű illuszt-
rációja ama, főleg Szekfü Gyula által hangsúlyozott igazság-
nak, hogy a magyarság legnagyobb katasztrófája a mohácsi 
vész és a másfélszázados török megszállás volt. 

Mily eleven élet folyt az Árpádok korában a Maros-Te-
mes közében ! Mily vallás- és kultúraszerető faj volt a ma-
gyar, mely rövid idő alatt egy egyházmegyében ennyi szen-
télyt emelt a vallásnak és művelődésnek ! 

A száraz tudományos adatokban megelevenedik az ősi, 
sz. Gellért által alapított csanádi, a szőreghi, az eperjesi stb. 
monostorok élete. A derék benediktinusok tanítják a magyar 
népet az új életre : földművelésre, gyümölcstermelésre, kézmű-
vességre s kezük nyomán a vad lovak levegője a Bánát isten-
áldotta buzatermőföldjévé válik. 

Megelevenednek a bencések nagy, román templomai mel-
lett a ciszterciták egyszerű puritánságot kedvelő monostorai 
Egresen és Rahonczán, melyeknek első lakóit III. Béla Pon-
tignyból hívta hazánkba. 
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A világi papok prépostságai közül különös figyelmet 
érdemel a nagymultú csanádi k i sprépos tság s a II. Béla által 
alapított aradi p répos t ság kiváló prépost jával , a zalamegyei 
Rajky Benedekkel (1265—1275), V. István vicekancellárjával, 
Esztergom későbbi érsekével, — ha ta lmas méretű bazilikájával, 
melyet még 1550-ben csodálattal szemlélhet Verancs ics Antal. 

A fény mellett kisért az á rnyék: a középkor istenitéletei 
(42., 68., 161. 1.), egyes kolostorok elvi lágiasodása (Itebő, 156.1.). 

A m a g y a r s á g n a k és a csanádi monos to roknak életére az 
első nagy csapás t a ta tárok mérték. A kolostorokat s temp-
lomaikat felperzselték, néhány nem is támadt új életre. A többi 
azonban hamarosan újraépült s folytatta á ldásos munkásságát . 
Néhány monostor t elhamvasztottak a kunok, majd Dózsa hor-
dái. A szörnyű c sapás azonban a török volt. Lángbaborí tot ta, 
rombadöntöt te valamennyit , annyira, hogy ma már a helyü-
ket is alig lehet megállapítani. A hajdan virágzó csanádi egy-
házmegye területén másfélszáz éven át csak a ferencesek ön-
feláldozó munkája élesztette a kat. hit tüzét, hogy teljesen ki 
ne aludjon. Megritkult a m a g y a r s á g is, annyira, h o g y a török 
kiűzése után idegenből kellett telepeseket hozni az egykor oly 
népes magyar tájra. 

Juhász műve a Deutschtum und Ausland c. münsteri ki-
adványsoroza tban jelent meg. A német kiadó e lőszavában le-
szögezi, hogy a monostorok kultúrája, melyet a mű ismertet, 
nem a németségé, a német nép azonban feladatának tekinti, 
hogy megismerje és megbecsülje azon földek régi kultúráját, 
amelyekre mint későbbi telepes érkezett. 

A mű rövidebb a lakban megjelent magyar nyelven is a 
Szent István Akadémia magya r k iadásában (Hajdani monos-
torok a csanádi egyházmegyében, Bpest, 1926. 185 1.). 

Juhász Kálmán jelenleg a románoktól megszállt torontáli 
Nagyszentpéter plébánosa. A magyar egyháztör ténet í rás sokat 
nyerne, ha mód adódnék arra, hogy Juhász egész munkaere-
jét neki szentelhesse. 

Szombathely . Dr. Géfin Gyula. 

Emi! Brunner. Religionsphilosophie evangelische Theo-
logie. 99 1. R. Oldenburg, München u. Berlin 1927. — Baeumler 
és Schröfer Handbuch der Philosophie II. kötetéből külön 
k iadás . 
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K. Barth 1919. évben megjelent „Römerbr ief" c. műve új 
irányt jelentett a modern protestáns theologiában, amelybe S . 
Kierkegaard (f 1855) gondolatait a háborúvégi kultur-pesszi-
mizmus hangulataival elegyítve vezette be. Barth a lapgondo-
lata : a kereszténység a világot „sub spetie mor t i s " szemléli;. 
Krisztus keresztjének értelme: az ember csak a vi lág s a sa já t 
személyisége értékeinek teljes értéktelensége elismerésével tud 
a kinyilatkoztatás számára felnyílni. — Az új irány reprezen-
táns művének kell tartanunk Brunner zürichi tanár jelen mun-
káját, amely a protestáns kinyilatkoztatási fogalom új alaki 
megoldását kisérli meg és így összefogla ló képet nyújt az 
irány lehetőségeiről. 

Brunner nem valamely á l ta lános vallásbölcseletet óhaj t 
adni, amelynek egyik kiágazása lenne azután a keresztény 
theologia. — A theologia tárgya a kinyilatkoztatás s ez a 
valóságot sokkal szélesebb körben fogja át, mint a bölcselet,, 
sőt egyenesen a bölcselet által nyújtható racionális összefüg-
géseknek széttörését jelenti. A keresztény hitben tehát nem 
lehet vezető bölcseleti elemeket felfedezni, vallásbölcseletének 
feladata csak az egyes korok á l ta lános igazságtudatával le-
folytatott beszélgetés s a kinyilatkoztatás s a tudományos és 
bölcseleti megismerés egymáshoz való v iszonyának megálla-
pítása lehet. Ezt a viszonyt a reformáció kinyilatkoztatás-
fogalmából kiindulva, következetesen úgy építi ki B., hogy a 
bölcselet, tudomány, vallás csak negatív érintkezőpontokkai 
szolgálnak, elégtelenségük s az emögöt t rejlő bűntudat be-
látása árán. Ez a negatívum az értelemnek s ér ielmivi lágnak 
is egyetlen érintkezőpontja a kinyilatkoztatással , anélkül, 
hogy egyikük is a hitnek specifikus útja vagy síkja lehetne. 
A mű folyamán többször érezhető, hogy a szerző a bölcseleti 
i rányokban s a történelmi anyagban a kinyilatkoztatás felé 
vivő utakat szándékosan nem engedi előkészítő igazságokká 
vagy ismertetőjelekké fejlődni. 

A keresziény hit „a Jézus Krisztusban történt isteni ön-
kijelentésnek megismerése és elismerése. Ez, az emberré lett 
Ige alapja, tartalma és szabálya a hit ál l í tásainak" (5. I.). A 
keresztény hit nem tartalmaz á l ta lános igazságokat , azokra 
nem támaszkodik, nem áll b izonyos életformákból s azokba 
nem torkollik bele A személyes Isten „csak a vele való sze-
mélyes találkozásban, személyes igéjéből, azon egyedi tör té-
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nésből ismerhető meg, amelyről a biblia (és egyedül ez) tesz 
tanúságot s amelynek tartalma Jézus Krisztus" (5. 1.). A „Deus 
dixit" önmagá t igazolja. A theologiának tartalma a bibl ia; 
„helye" a keresztény község vagy egyház, mivel csak a hívő 
és a hívek közösségének tagja tud hittanilag gondolkozni . 

A kinyilatkoztatásban az i g a z s á g örök Igéje konkrét, 
személyes, időbeli létet vett fel, ez egyszer történt, konkrét 
esemény. Az Ige kimondatot t : mint perfectumot a Szent í rás 
tartalmazza. Az Ige k imondot t sága azonban nem perfectum 
praeteritum csak, hanem praesens is : az Ige most is szól s az 
í rás szavain át a hívő belső Igéjévé, b izonyosságává , elismeré-
sévé válik. A kettő, az egyszer történt esemény é s annak a 
hívő lelkében k imondása egy és ugyanazon kinyilatkoztatás. 
Isten Igéje a Szent í rásban és Isten Igéje a hivő lelkében 
azonosak . 

Ez a reformátori a lapgondola t paradox, az emberi gondol-
kozás formáiban nem keresztülvihető. A paradoxonoknak benne 
rejlő sorozata csak a hit l egnagyobb feszültsége pillanataiban 
tartható össze, élhető le egységben. Magában a protestáns theo-
logiában is kezdettől különböző irányokra esett szét, amelyek 
magukban hamisak s tudományos gondolkozássa l nem is 
szorí thatók egységbe, egységük csak a hit vi lágában valósul 
meg. Ez irányok keretében folytatja le B. a hit beszélgetését 
korunk tudományával és bölcseleti irányaival. 

A racionalizmus igazságtartalma, azaz : mit jelent a 
kinyilatkoztatás az értelem számára . „A hit tárgya az, ami az 
ész számára képtelenség, a p a r a d o x ; mint ismertetőjel minden 
valódi hitbeli áll í táshoz hozzátapad a logikai lehetetlenség 
jegye: az e l lenmondás" (25. 1.). 

A plátói idealizmus értelmet tud adni a vi lágnak eszmék-
ben, de ezek va lóságá t igazolni nem tudja. Az ágos toni lendü-
letből is hiányzik „a va lóság tanúságtétele, tehát a va lóságos -
ság, ami több, mint a dolgoknak eszmei igazvol ta" (30. 1 ). 
Viszont a realizmus nem jut el értelmet adó összefüggésekhez : 
az abszolutum tehát az ész számára csak szükségszerű határ-
fogalom lehet., Hasonlóképen szertehúzó szá lak akadnak 
kezünkbe az erkölcsi öntudatban, ha ennek eréjével kíséreljük 
meg az irracionális va lóságba behatolni A legnagyobb emberi 
felemelkedettség, mely az ember va lóságá t gyökerén látszik meg-
ragadni , a kanti erkölcsi önmeghatározás , szintén ellenmondá-
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sokat rejt magában. Nem fér bele a valóságos ember, aki a 
„ke i r - t ismeri, de nem cselekszi ; énünknek a törvénnyel v a l á 
ellentétbe jutása, mely a rossz cselekvésében történik, nem 
érthető, ha ő maga a törvényhozó, viszont erkölcsi eszméink 
s a velők leélt legmélyebb konfliktusai e legmélyebb valósá-
gaink énünknek, nem vezethetők vissza Istenre sem, akiről csak 
valóságtalan eszménk van. — Megoldás : „az élő Isten" nem 
gondolati lehetőség, a Logos csak mint konkrét va lóságosság 
a kinyilatkoztatásban közelíthető meg. A kinyilatkoztatás pil-
lanataiban elhitt személyes viszonylatban „mondja meg nevét^ 
Isten, e személyes találkozás nélkül valóságnélküli valami 
számunkra. De ebben a találkozásban értjük meg magunk való-
ságát is, itt ismerjük fel bűnösségünket, amit az immanencia 
s az erkölcsi önmeghatározás gondolatai előlünk elburkolnak. 
Bűnösségünk is észbelileg végiggondolhatatlan valami, Istennel 
Krisztus keresztjénél való találkozásunk pillanatnyi világossá-
gában éljük csak, viszont a bűn e „kinyilatkoztatása", hittel 
fogadva, már a kiengesztelődést is jelenti. A hitben, a hit el-
határozásában születik meg személyiségünk. Isten személyes 
volta s a mi személyes létünk alaptényei csak a kinyilatkoz-
tatásban tárulnak elénk. 

Következései e beállításnak : a bölcseleti irányok bizonnyal 
azért keresik hiába a valóságot, mert az igazi valóság nem 
racionális és objektív, hanem személyes valami s csak kon-
krét személyes viszonylatban található fel. A bölcseleti munka 
így nem más, mint az észnek az igazi valóságtól való elhárí-
tása s „nem lehetséges-e", hogy ez az egész munka csak 
„tragikus s a hitből kiindulva : bűnös szükségszerűség?" (30. 1.). 
A teremtés s vele a világ valódi értelme ész útján nem köze-
líthető meg, az „analógia entis" is, mint absztrakt szemlélődés, 
gö rögös aesthesis, csődöt mond a valóság kérdésének sze-
mélyes magja előtt. — A valóság színe előtt ellenmondásokba 
futó észszerű (értendő = autonom) „kell" helyett csak a hit 
pillanatainak engedelmességében és szeretetében élhető az igazi 
erkölcsiség is s az ott élt etika nem fordítható le általános 
érvényű erkölcsi elvekre. S mivel az ember a hitet nem bírja 
állandó készség gyanánt, azt csak pillanatnyilag éli, azért 
„mint történelemben élő, látható jelenség" állandóan az ész 
és a bűnösség világát kénytelen élni ; ennek hamis valóságos-
sága az igazi valóságból csak megtört fénysugarakat enged átv 
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amelyek itt ál landó hatóerővé nem válnak. „Ezért nincs keresz-
tény tudomány, nincs keresztény állam, keresztény kultúra, a 
keresztény hívő csak közreműködik az államban, a kultúrában, 
-a tudományban" (47. 1.) 

A szubjektivizmus igazságtartalma : mennyiben válik a 
kinyilatkoztatás vallási élménnyé. C s a k paradox értelemben : 
az Igének bensőnkben történő k imondása , a Szentlélek, nem 
sajátunk s amit akkor élünk, nem mehet át az Istennel egyesült-
ségnek bárminő ál landó (akár Schleiermacher értelmében vett) 
Tudatába sem. A megigazulást nem lehet átélni, emberi élménnyé 
tenni, azt hinni kell. A keresztény hitben, mely az Istennel 
•egyesültséget a Krisztus által adományozot t , semmi alakban 
sajá tunkká nem váló paradox módon engedi élni, megszűnik, 
illetve beteljesedik minden vallás. — Minden val lás valaminő 
emberi életformát jelent. Akár objektív formáiban, melyek 
istent kultusz és erkölcsi törvények útján kívánják megközelí-
teni, aká r misztikus formáiban — a bölcseleti irányokhoz 
hasonlóan — az igazi va lóságnak deformációi s abból kiesve 
szétfutó szálakká váltak, töredékek s mivel egymássa l nem 
egyesíthetők, közös lényegben nem találkoznak, a kinyilatkoz-
tatás s zámára hasznavehetetlen életformák. Igazságtar talmuk 
a negatívum : csődjüknek belátása, ami azonban csak a hit 
pi l lanatában lesz v i l ágos előttünk. „A vallás, mint vágyakozás 
Isten után, a l egnagyobb emberi valami. A val lás azonban, 
amikor azt hiszi, hogy ezt a vágya t kielégíteni is tudja, meg-
fut Isten elől, hamisan kicsalt megoldás t kínál, meg akar ja 
kerülni Isten komolybavételét és s a j á t fegyverletételét" (56. 1.). 

A hisztorizmus igazságtartalma : mennyi közös vonása 
van a keresztény hitnek a történelmi vallásokkal. Az eredmény 
újból negat ívum. A történelem hodozója az emberi személyiség. 
Az bensejében megtörten jelenik már meg a történelem szín-
padán, amelybe igazi va lósága és igazi története, a történelem 
ez időtlen alapeleme, „őstörténete" a léleknek Istennel meg-
hasonlo t t sága , nem fér el. A történelem is csak töredékekből 
áll, amelyek mélyén az igazi valóságtól való e lszakadot t ság 
rejlik s amelyek ezért egységes értelemmel nem bírhatnak. 
„Ezért a történelem nem egységes valami és nem is lehetsé-
ges, hogy egységes szempontból érthetővé váljék, azaz, törté-
nelembölcselet nem lehetséges . . . A világtörténelemnek mint 
«gységnek fogalma a keresztény hitből s a racionalizmusból 
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született korcs. A keresztény hit nem tud a világtörténelem 
egységes értelméről" (63. 1.). — A történelmi folyamatok 
mögött villózik az isteni kinyilatkoztatás másrendű valósága, 
amelynek a történelem számára nincs valósága és értelme, a 
hit a történelemnek végét, értelmetlenné válását jelenti. A ki-
nyilatkoztatás ténye így csak a hit számára létezik. Jézus 
emberi élete, mint történelmi jelenség, csak „inkognitója a ki-
nyilatkoztatásnak s ennek fátyolát Isten csak a hit lényében 
lebbenti fel" (75. 1.). — „Hogy Jézus más valami lett volna, 
mint Buddhához, Zaralhustrához vagy Mohammedhez hasonló 
nagy vallásalapító, azt tudományosan ép oly kevéssé lehet 
bizonyítani, mint azt, hogy Istenfia" (65. 1.). 

A kinyilatkoztatás tényéhez tehát nem futhatnak sem 
kauzálisan, sem teleologikusan történelmi folyamatok s meg-
értéséhez vallásbölcseleti paralellek sem szolgálnak semmivel. 
A tudomány a vallástörténelmi tények vizsgálatából annyit 
mégis meg tud állapítani, hogy azok struktúrájuk és belső értel-
mük szerint a keresztény kinyilatkoztatás tanaival összefüg-
gésbe nem hozhatók. Az evolucionista és paralellista vallás-
bölcseleti elméletek rövid, igen kiváló szempontokat feldolgozó 
megbeszélésének eredménye : a különböző vallásokban egy-
mással szemben mutatkozó tökéletesedés nem közeledést jelent 
a keresztény hithez, hanem attól való távolodást. A primitív 
vallások valóság-komolyságában több közeledés van a lélek 
történelem alatti valóságához, mint a fejlett, szellemibb vallá-
sokban, ezek részben racionalizálják, részben kultur-misztikává 
gyengítik le a mélyebb alapelemeket. Újból a hit az a pont, 
melyből a vallások e valóságnélkülisége belátható. 

Mialatt azonban az „őstörténet" Istennel s a valósággal 
a hitben való találkozásunk lezajlik, azalatt történelmileg is 
történnek dolgok. A láthatatlan történelemnek történelmileg is 
látható mennyisége adva van az egyházban, amely bár azt 
képviseli, ami történelmen lúl van és minden történelem 
értelmét szegi, mégis résztvesz a történelmi fejlődésben, sőt, 
ki van téve a veszedelemnek, hogy történelmi irányok hordo-
zójává lesz. Hogy a történelem egyes hullámai az igazi, belső 
történethez közeledést avagy távolodást jelentenek-e, az egyház 
sem látja : az igazi egyház a lálhaíatlan, „bár mint ilyen is 
soha sincsen látható megtestesülés nélkül" (76. 1.). — „Törté-
nelem és kultúra maradnak talajnak, melyen a hívő hitét ki-
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teljesíti, az ecclesia militans s annak külső és belső növekvést 
lehetőségei s z ínpadának" (75. 1.). „A hívő nem vonja ki magá t 
a megismerést s a kultúrát szo lgá ló értelmi élet alól . . . Szo l -
gála tára adja magát , de csak úgy , hogy nem erre gondoí 
tulajdonképen, hanem arra, amit a hitben megragado t t s ami, 
mint ilyen, cselekvésébe egyenesen soha sem tud bejutni" (99.1.). 

A kat. egyház egyezik a protestant izmussal a Jézus Krisz-
tusban történt egyszer i és abszolút kinyilatkoztatás vallásában* 
különbözik tőle a hagyomány elismerésében, ez az egyszer 
történt kinyi la tkoztatás ál landósítását jelenti. 

Az orthodoxia igazságtartalma : mennyiben Isten igéje 
a Szent í rás . A protes táns orthodoxia, mely a Szent í rás t a m a g a 
objektív egészében Isten igéjének tartja s mint objektívvé vált 
kinyilatkoztatást o lvas sa , csak o lyan hitetlen, mint a rac iona-
lizmus. A szent írásban van Islen igéje. Az egész Ó - és Újszöv. 
Szent í rás egyformán forrása a hitbeli megismerésnek, nem 
abban az értelemben, mintha annak különböző értékű tartal-
mából objektív elvek segítségével kinyilatkoztatási tények vagy 
tanok kiemelhetők volnának, hanem, mert az egész Szentírás-
a maga egyedi történelmi megjelenésében, tanúskodik a Jézus 
Krisztusban történt kinyilatkoztatásról. A Szent í rás maga „telve 
van tévedésekkel, e l lenmondásokkal s az emberi, természeti, 
történelmi dolgokra vonatkozó különféle téves felfogással . 
Jézus életéről szóló tudósítása i s sokféle el lenmondást tar-
talmaz, az újszövetségben is legenda szövi át" (79. I.) Ez 
megfelel Isten terveinek. A kinyilatkoztatást nem történelmi 
és e g y é b tudományos módszereknek kell belőle elolvasniok, 
hogy azután elméletté torzítsák, a hitnek kell azt belőle 
megismernie. 

A kritikai munka elvégzése után még mindig maradnak 
a Szent í rásban a t udós számára módszerei által vi lágossá nem 
tehető homályos helyek. A szentírási könyvek tartalmi egysége, 
Krisztusra vonatkozásuk, tanuk egyedülál ló volta, az őskeresz-
tény egyháznak Krisztus isteni vol tában hite, úgyszintén Jézus 
személye semminő történelmi összefüggésből nem érthetők é s 
semminő analógiával ellenmondás nélkül nem magyarázha tók . 
E tények azonban c sak a hit szemében válnak a kinyilatkoz. 
tatás t anúbizonysága ivá s a kánont, a különböző eszmekörök-
ből s zá rmazó és különböző történelmi értékkel bíró könyvek 
egybetar tozását felismerő lutheri „Was Chris tum treibet" 



185 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

elv is csak a hit vi lágosságában érvényesül, nem elméleti 
heurisztikus elv. 

Az orthodoxia tehát tévtan, viszont a keresztény hithez 
feltétlenül hozzátartozik a szentírási eszményekhez hozzákötött-
ség. így a hit e fogalma ellentétben áll a különböző szellem 
irányok szolgálatába állított modern protestáns kinyilatkoztatás 
fogalmakkal. A hit szemével néző, tehát a saját előfeltételeiből 
kiinduló szentírási theologia joggal kíván helyet a tudományok 
sorában. 

Verbum solum habemus : a befejező ünnepélyes szavak 
azt jelentik, hogy a kinyilatkoztatáshoz minden előkészítő 
emberi út el van vágva s a hit tartalma sem értelmi igazsá-
gokban, sem érzelmekben, sem erkölcsi vagy vallási életben 
nem nyer kifejezést és folytatást. — Önkéntelenül felmerülő 
kérdésünk a hit e fogalmával szemben már valóban nem a z : 
igaz-e ez a beállítás, hanem : lehet-e ezt egyáltalán élni A munka 
Luther-idézetei inkább csak illusztrációknak vehetők, semmint 
az eredeti reformátori gondolattal való egyezés bizonyításának. 
Bizonyos mégis, hogy az eredeti lutheri hitfogalom szintén 
ellenmondásokat áthidalni hivatott élménynek indult s Luther 
maga is épen ezért csak önmaga állandó kényszerítésével, 
„titáni" erőfeszítéssel tudta lelkivilágában felszínen tartani. 
Más kérdés, hogy az ellenmondás Luther hitében elsődleges 
szereppel bírt-e, mint B. rendszerében, avagy csak rosszul 
megfogott szálak végzetes összebonyolódását jelentette, ame-
lyek egységes lelki élménnyé kisimulni többé nem tudtak. 

B. jóhiszeműleg törekedett arra, hogy a kor szellemi irá-
nyaival folytatott beszélgetésekben ezekből a hitbe rendszert 
ne vigyen át s úgy hiszi, ha munkája rendszer látszatát kelti, 
úgy ez csak azért történik, mert a hit szemében minden kérdés 
egy pontra mutat s egy szóban nyer választ. Nos, épen a z 
egész emberi világnak egy nevezőre, egy negatívumra hozásá-
ban — milyen sikerrel, nem vitatjuk — jelentkezik a jelentékeny 
konstruktív képességekkel kiépített rendszer. — Honnan szár-
mazik a rendszer alapgondolata ? B. bölcseleti hitvallása sze-
rint a fenomologiai irányhoz tartozik.1 Erről tanúskodik e mű-
vében a szellemi irányok strukturális kezelése, de egész, az 

1 B. egy előző művének, továbbá Schmidt-Japing, Schmidt, Allhaus. 
Peterson és Gut prot. theologusok az új iránnyal foglalkozó müvei meg-
beszélését G f?abeau-íó\ 1. Revue des Sciences Phil. et. Théol. 1927. 508. s k. I. 

Religio, l f30. 13 
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ember természetes világa mögöt t foszforeszkáló természetfeletti 
vi lága is nagy hason lóságo t mutat a husserl-i tiszta objektivi-
táshoz. — Az a lapgondola t mégis Kanti eredetű. B. jóhisze-
műleg vitatkozik Kanttal is s bár a hitnek minden bölcseleti 
alapvetéstől való elbúcsúztatásában szívesen veszi alapul az 
ismeretelméleti és etikai kérdéseknek kanti kihegyezését, nyilván 
távol van tőle a szándék, hogy a kinyilatkoztatást kanti gon-
dolatokban fejezze ki. Az eredmény m é g i s : a hitnek minden 
emberi adot tságtól üres formulája, amely szemmelláthatóan a 
kanti ismeretelméleti és erkölcsi formalizmus struktúráját utá-
n o z z a — a fenomenológus újból elénk bukkan. A hitnek a kanti 
stuktúrára átépítésében nagy segítségére volt Kierkegaard. 
Kierkegaardtól való a paradoxon-elmélet , a kereszténységnek 
mint dialektikus botránykőnek, az ész számára bárminő értelmi 
kiindulástól szükségszerűen képtelenséghez vezető fetfogása. 
„Die Krankheit zum Tode" , katolikusok kezében is f o r g ó mun-
kájában már a személyiségnek s a bűnnek, mint „Isten előtt" 
való létnek az ál talános keresztény erkölcsi elveknél mélyebb, 
azok alól kivont, sőt azokkal szembeállított formalisztikus 
körvonalait is megadta. 

B. műve a természet és természetfelettinek lutheri szét-
szakítását végletekig viszi, Isten személyes voltát s emberi 
személyiségünket is a természetfölötti vi lágba játssza át. Az 
új irány túlzásai ellen e g y e s protestáns theologusok felszólal-
tak. Azt h isszük azonban, ezt a munkát a modern prot. theo-
logia mégis nyereségnek fogja elkönyvelni. Less ing óta a 
„modern" protestáns kereszténységében legfeljebb az emberi 
lélekből isteni vezetés mellett k ibontakozó erkölcsi elveket és 
elmosott va l l ásos hangulatokat , Krisztusban az emberi Isten-
tudatnak l egmagasabb jelentkezését élhette csak s fellélegzett, 
ha minden nagyobb modern áramlattal együtthaladó theologiá-
juk a kor bölcseleti áramlatain moral izálás helyett valaminő 
specifikus vallási érzék szivároghatot t keresztül. Mos t a böl-
cselet s a tudománynak a hit s hithez vezető utak dolgában 
radikális illetéktelenségének szintén modern áramlatokból desz-
tillált ax iómája védelme alatt zavartalanul építheti ki az egész 
bibliai hitet s fordulhat vissza akár Krisztus isteni személyé-
hez is. Ez a mélyből jövő őszinte törekvés szintén tisztán ki-
érzik a munkából . 

Székesfehérvár . Szegfű Ignác. 
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J. Donát S. J. : Critica. Editio 5 - 6 , 1928. pag . 278. 
Cosmo/ogia. Ed . 4 - 5 , 1924. pag. 404. Theodicea. Ed. 5—6, 
1929. pag. 273. Index generalis. 1929. pag . 68. 

Donát bölcseleli kézikönyveit ismerik és használ ják a 
hazai teológiákon is. Aligha van még filozófiai tankönyv, mely 
akkora elterjedésnek örvendene, mint Donát könyvei. Ennek 
oka, ha nem csalódunk, abban keresendő, hogy Donát a Scho la 
lételeihez rendkívül ügyesen mellékeli a legújabb bölcseleti 
véleményeket. A modern bölcselők tanításait sokszor szósze-
rint idézve olvashat juk nála. Rendszerüket hűen adja vissza 
és mindjárt kritikát is mond róluk. E tekintetben szinte taka-
rékosságnak nevezhetjük Donát műveinek beszerzését, mert 
azok egész könyvtárt , a modern filozófusuk sok-sok munká-
ját helyettesítik. 

A fenti három bölcseleti mű új k iadása is főleg azért lelt 
220 oldallal terjedelmesebb az előbbi kiadásnál , mert felöleli 
a legújabb bölcseleti problémákat. így a Crit ica külön tétel-
ben ismerteti Husserl phaenomenologismusát , Bergson intui-
tionismusát, a theosophia és az értékelmélet bölcseletét. E i n r 
stein theoriája viszont a Cosmolog iában lesz a laposan meg-
világítva természettudományi és bölcseleti szempontból. Álta-
lában a természettudomány legújabb vívmányainak fe lsorakoz-
tatása jelemzi a Cosmolog iá t . A Theodiceában pedig a leg-
főbb igazságnak, Isten létezésének bizonyítására helyezi a fő-
súlyt. Hoz 17 főérvel, de azokat variálja, kiterjeszti, úgyhogy 
m é g sokkal több érv lesz belőlük. Igen helyes gondolat volt 
a 8 kötetű S u m m a Phi losophiae Chris t ianae indexét is össze-
állítani. Ennek második részében, a névmutatóban, 16 lapon 
át olvashatjuk a rengeteg bölcselő nevét, kiket Donát köny-
veiben idéz. Bámulatos szorga lom kellett annyi bölcselő is-
mertetéséhez ! 

Bírálatot mondani nem szükséges, hiszen csak egy új 
kiadásáról van szó az ismert munkának. De valamit megjegy-
zek, bár tudom, hogy nem mindenki osztja nézetemet. A Cri-
ticában Donát állítja, hogy a fogalom u. n. „medium quo cog-
nitionis" és veszélyesnek tartja a fogalomnak "medium in quo" 
magyarázatát , mert „non videtur vitari idealismus, quia n u m -
quam ad obiectum devenitur" (36 1.). Igaza van ! Azonban, 
úgy látom, az érzéki ismeretnél erről megfeledkezett, mert az 
érzékelést "medium in quo" gyanánt kezeli. Ugyan azt is hang-

15* 
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súlyozza, hogy az érzékelés megfelel a külső tárgynak, mely 
az érzékelést kiváltja bennünk (114 I.). De úgy gondolom, 
hogy ezt nem elég csak hangsúlyozni , hanem bizonyítani is 
kellene. É s én nem látom, hogyan lehetséges ez a bizonyítás-
Ha az érzékelésben szubjektív állapotokat és adatokat isme-
rek meg, akkor szerintem az idealizmusba jutunk. Akkor hiába 
állítom, hogy a fogalom „medium quo". Hiszen a fogalom 
forrása az érzékelés ; ha ez nem volna „medium quo", akkor 
a fogalom sem biztosít bennünket sem a gondolkozás tó l füg-
getlen eszmékről sem a kívülünk levő világ mibenlétéről. 

Pécs. Dr Dőry László. 

Dr. Piiroff Pál : Bevezetés az esztétikába. Budapest , 
1930. Szent István Könyvek 80. szám. 

Az esztétika a harmadik transcendentalis foga lommal , a 
szép fogalmával foglalkozik. A szép értékeléséhez viszont két 
tényező kell : az alany és a tárgy, a művész s a műremek. 
Ép ezért az esztétika tárgyal ja a művészek érzés- és gondo-
latvilágát s a művészek alkotásait . Tárgykörébe tartozik még, 
mint az előbbi kettő logikus következménye, a műélvezet. 

A műalkotásoknál kettőt keresünk : hogyan jön létre a 
műremek ; mi a műremekek közös vonása é s értéke. A műalkotás 
első munkája a fantáziában játszódik le, melynek működését 
a művész e rős érzelmi aktivitása indítja meg. Mert a művész 
érzékenyebb az átlagembernél. Ő fokozni is tudja érzéseit s 
azokat valami belső rend szerint úgy vetíti ki, hogy olyan 
érzelmek keletkeznek a műélvezőben, amilyenek a művészben 
éltek. Egy kép, hang v a g y mozdulat megkapja a művészt , 
erős érzést kelt benne. Inspirációban, ihletben szinte rádöbben 
ennek a most vagy va lamikor látott képnek megható voltára. 
S az inspiráció nem hagy ja nyugodni a művészt, míg érzését 
ki nem fejezi. Az ihlet tehát olyan lelki állapot, amelyben a 
művész egy erős érzést céltudatosan kifejez a lka lmas jellel. 
Eszerint a műalkotás összetevői az érzéki ismeret élményéből 
képzett fantáziakép, aztán az érzés, végül az ihlet. Az ihlet 
maga nem pusztán érzelmi állapot, hanem intuitiv működés is. 
Fő része, megvilágító eleme az intuíció, vagy is az értelmi meg-
látás, mely az ihlet káoszában az érzelmeket s a kifejező je-
leket megpillantja s utóbb tudatosan is v i lágosssgra hozza. 

A művészet a reális vi lág fölé épül. hiszen a reál is v i -
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lágból szerzett élmények váltják ki a fantáziaképeket s a kife-
jező jeleket, szimbólumokat. A világ részletei a művész elé 
vetődnek a maguk módján s ezekből az értelmes művész ki-
vá loga tás és összefűzés által új egészet teremt. Azért is mond-
ják, hogy a művészet nem más, mint a vi lág egyes részlete-
inek a művészen át való egésszé teremtése. Ennek az egész-
nek harmonikusnak kell lennie ; csak így lesz műremek. Való-
ban a görögöktől kezdve Kanton át az újabb szintetikus esz-
tétikáig mindenki a harmóniát jelöli meg a művészi a lkotás 
kritériuma gyanánt . Nem beszélhetünk műremekről, ha az nem 
egységes , nem harmonikus ; ha a részek zavar ják az egészet. 
Ebből azonban nem következik, hogy — mint azt a l'art pour 
1' art téves magyarázói hirdetik — a művészetben csak a 
forma számít. Hiszen a művészet a reális vi lágon épül föl. A vi-
lágon pedig Isten harmóniát állapított meg, a fizikai és er-
kölcsi rendet. Következőleg nem lehet harmonikus az olyan 
műalkotás, amely az erkölcsi renddel szembehelyezkedik. 

Az esztétikának ezen alapvető problémáival foglalkozik 
Pitroff fenti munkájában. Azonkívül ismerteti még a művészet-
bölcselet nevezetesebb bölcselőit, az esztétika irányait, a mű-
élvezet és tetszés mibenlétét s a művészetekben megnyilvánuló 
stí lusokat és nemzeti jelleget i . Esztétikája a philosophia pe-
rennis princípiumait futtatja érvényre, azokon épül föl. Amel-
lett ismeri a modern esztétikusok tanításait is. Az idegeneken 
kívül igen sok m a g y a r esztétikus (Böhm, Beöthy, Riedl, Né -
gyesy, Alszeghy, Divald stb.) és művész (Balassi , Csokona i , 
Arany, Vörösmarthy, Czakó Zs., Székely stb.) is szóhoz jut, 
ismertetést kap. 

A nagy tudással megírt munka dicséretére válik nem-
csak a szerzőnek, hanem a magyar esztétikai i rodalomnak is. 
A biráló csak azt szerette volna, ha a végtelenül fontos prob-
lémákat a szerző bővebben fejtette volna ki. Fő leg az ihletnél 
kellett volna kimerítőbben tárgyalni a világnézet bekapcsoló-
dását a műalkotásba. Könyvének bevallott „célja az, hogy a 
művelt nagyközönsége t tá jékoztassa a mai esztétika zűrzava-
rában". Ezt a célt akkor érhetjük el teljesen, ha a megvilágí-
tásokkal, a kifejtéssel nem takarékoskodunk. 

Pécs. Dr. Dőry László. 
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Paul et Jean Lebourg. Prêtres Poètes Hongrois (15 — 
20. siècles). Traduct ions en vers du Hongrois . Par is , edition 
de Pierre Massoni , Paris , 129 Bd. Montparnasse. 1930. Hó-
fehér papírkötés, sz. Imre képével. Kapható az egyik fordító-
nál, Paul Lebourgnál Budapest , VI., Benczur-u. 5. és a Szent 
István-Társulatnál. Százáva l , ezrével terjesztendő, kivált alkal-
m a s franciául tanuló fiú- és leányiskolásoknak. Ára 6 P. 

A kiadó és a fordító így kérik kiadványuk felkarolását : 
„A Szent Imre jubileumi év alkalmából a m a g y a r és 

külföldi kat. p a p s á g buzdítására kiadtuk a mellékelt francia 
nyelvű munkát. 

Az Anthologiában a XIII—XX. század 33 m a g y a r kat. 
papköl tője tárja fel lelki kincseit, Várdai Béla dr., a Katolikus 
Szemle szerkesztőjének rövid irodalomtörténeti- tanulmány be-
vezetésével. 

Herrmann Ipoly dr. a jubiláló m a g y a r Sz. Benedek-rend 
történetét szíveskedett közölni. 

A Sz. Imre jubileumi részben közöl jük: Szent István híres 
intelmeit, Huszár Károly, a Rendező Főbizot tság Elnökének 
cikkét, Sík S á n d o r versét. 

Franciaország, Belgium, Svájc , Észak-Afr ika, Kisázsia 
(Palesztina), Kanada kb. 50 millió francia nyelvű r. k. közön-
ségének szánt példányokhoz csatoljuk : a m a g y a r Püspöki 
Karnak franciára fordított meghívó Pásztorlevelét (a Rendező 
Főbizot tság szívességéből) , úgyszintén Magya ro r szág r. k. 
egyházi térképét és egy statisztikai kimutatást arról, mit vesz-
tett a világ katol icizmusa az ezeréves magyar állam önkényes 
feldarabolása folytán. 

A r. k. egyház szervezetét a püspökségek és rendfőnök-
ségek által nekünk kegyesen megadott legújabb adatok alap-
ján ismertetjük. 

A könyv tetszetős kiállításánál fogva a j ándékozás cél-
jaira is igen a lkalmas s minden magán , iskolai, egyleti stb. 
katolikus könyvtárnak dísze lehet. Szíveskedjék azt a franciául 
tanuló i f júságnak (leány- és fiú középiskolák stb.) is ajánlani-

Pierre Massoni kiadó, Paul Lebourg fordító." 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉN FOLYÓIRATAIMRÓL. 
Minekutána XIII. Leó pápa 1879-ben kiadott „Aeterni 

Patris" kezdetű körlevelében Aquinói sz. Tamás bölcseletének 
teljes mértékű felújítását sürgette, az egész katholikus világ 
hozzá látott az e célra szükséges eszközök alkalmazásához. 
Ezek közt jelentősek voltak a bölcselettudományt keresztény 
szellemben művelő s a keresztény bölcselettudomány történetét 
kutató folyóiratok. Én is ilyent alapítottam 1886-ban Bölcseleti 
Folyóirat címmel s azt, mint negyedéves közlönyt, 21 éven át 
szerkesztettem és adtam ki. Közben 1890-ben Hittudományi 
Folyóirat címen a hittudomány művelésére is alapítottam 
negyedéves közlönyt s azt az előbbivel egyidejűleg szerkesz-
tettem és adtam ki. Mind a két közlöny virágzásnak örvendett, 
buzgó munkatársai voltak, kik igen a lapos dolgozatokat írtak, 
a két folyóirat elég bő tér volt keresztény katholikus bölcselet-
és hittudományi írók értekezéseinek, hozzászólásainak, meg-
beszéléseinek és tervezgetéseinek közlésére, akárhány egyházi 
írónk még ma is vallja, hogy íróvá a Bölcseleti Folyóirat és 
a Hittudományi Folyóirat tette őt, én mint szerkesztő vékony 
tehetségemhez képest irányítottam is egyes írókat, a folyó-
iratok költségére könyveket is, egy-egy esetben tíz-tizenöt 
művet is, rendelkezésükre bocsátottam, minden egyes, akár 
kicsiny, akár terjedelmes dolgozatért, tiszteletdíjat adtam, jelen-
tős, több száz forintra és koronára menő pályadíjakat is tűz-
tem ki, sőt egyes szerzők nagyobb dolgozatait, mint a Hit-
tudományi Folyóirat kiegészítő füzeteit is kiadtam. Hogy mily. 
tartalmasak voltak folyóirataim, arról bárki meggyőződhetik, 
ha évfolyamait olvassa. Ezt a foglalkozást a bölcselet- és a 
hittudomány minden szakértőjének igen melegen ajánlom. 
Mikor azok a magyarországi hittudomány- és bölcselettudo-
mányhallgatók, akik külföldön : Rómában, Bécsben, Innsbruck-
ban, Louvainben vagy a svájci Fribourgban tanultak, ott lérük 
alatt kézhez kapták vagy haza jövet megismerték ezeket a 



192 VEGYESEK. 

folyóiratokat, kivétel nélkül mind lelkesedve szóllak róluk s 
oda nyilatkoztak, hogy a mieink a külföldieknek semmit sem 
engednek. 

A két folyóiratnak nagy javára volt, mert megrendelőinek 
számát kellő magasságban tartotta az a körülmény, hogy e 
folyóiratokat papi megrendelőknek szentmisék végzése fejében 
is lehetett adni, mindig egyházi főhatóság felügyelete alatt. 
A misedíjat kétségtelenül szép célra fordította az, aki jó köny-
vet vett érte. Amikor azután, 1904 végével, a könyv szerzésé-
nek ez a módja, egyházhatósági rendelkezés következtében, 
megszűnt, ez a tény, több más katholikus egyházirodalmi vál-
lalat mellett, a Bölcseleti Folyóirat és a Hittudományi Folyó-
irat megrendelőinek számát is annyira leapasztotta, hogy 1907 
elején a Bölcseleti Folyóiratot a Hittudományi Folyóiratba be 
kellett olvasztanom, a kettőből egy lett s attól kezdve bölcse-
leti cikkeket is a Hittudományi Folyóirat hozott. Ez a helyzet 
az előbbihez képest nagyon tökéletlen volt két okból Először 
azért, mert megszűkült a tér, mely addig a katholikus bölcse-
let- és hittudomány művelőinek rendelkezésükre állott. Másod-
szor azért, mert a bölcselettudomány, már csak nehézsége 
miatt is, külön szervet kiván, másként mindig háttérbe szorul. 
Ugyanezért kell a bölcselet művelésére külön társaság is, az 
Aquinói Sz. Tamás-Társaság , mert ahol a bölcseletet más 
tudományokkal együtt művelik, a bölcselet mint legnehezebb 
s a gyakorlati élettől látszólag legmesszebb eső tárgy mindig 
rövidséget szenved. 

A Hittudományi Folyóirat 1907 elejétől 1913 végéig együtt 
művelte a bölcseletet és hittudományt. Ekkor történt, hogy a 
Religio folyóirattól szerkesztője és kiadója megvált és nem 
találkozott, aki tőle ezt a tisztséget átvegye. Én azt akartam, 
hogy a Religio, hazánknak ez a legrégibb időszaki vállalata, 
meg ne szűnjék s feláldoztam neki az általam alapított, akkor 
24 éves Hittudományi Folyóiratnak címét, — átvettem a Religio 
szerkesztését és kiadását, úgy azonban, hogy tartalma böl-
cseleti és hittudományi legyen s ilykép ugyanazt a hivatást 
töltse be, melyet a Bölcseleti Folyóirat és a Hittudományi 
Folyóirat teljesítettek. A Religio mint hit- és bölcselettudományi 
folyóirat az én kiadásomban jelenleg 17-ik évében van, alapí-
tásától kezdve, 1841-től pedig 89-ik évfolyamában. 

A Religiót az én kiadásomban újabb csapás érte akkor, 
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mikor Magyarország nagy részét más országok hatalmába 
adták. Ezzel elvették munkatársainak is, rendelőinek is jelen-
tős részét. A megcsonkítás tényét mindjárt követő években 
úgy a szellemi együttműködés, mint a megrendelés egészen 
lehetetlen voit. Ma már lehetséges mind a kettő, de egyik is, 
másik is igen gyér, először a történt megszakítás, másodszor 
az érintkezés nehézsége miatt. Ahhoz, hogy megszállott terü-
leten lakó tudós Csonka-Magyarországban kiadott vállalatba 
írjon, nagy bátorság kell, az állandó ilyen összeköttetés nem 
is maradhat az elszakított területen lakóra nézve kellemetlen-
ség nélkül. Az állandó megrendelés is ritkán valósul, mert 
sokkal nehezebb, mint volt annakelőtte. Ezzel pedig a magyar-
országi folyóirat, kivált a tudományos, nemcsak valamit, ha-
nem igen sokat vesztett, sőt megrendelőinek tetemesen nagyobb 
részét elvesztette, mert a most megszállott terület közönsége 
s névleg katholikus papsága igen buzgó olvasója volt a hit-
és bölcselettudományi vállala.oknak, mint ezt az én megren-
delőim névsorából, 1886-tól számítva, pontosan tudom. Külön-
ben bárki láthatja ezt az én folyóirataim fizetési rovatából, 
melyet kezdettől fogva mostanig mindegyik folyóiratomnál 
vezettem és vezetek. Ugyanígy tényleges munkatársaim nevei 
mutatják, minő részt vettek folyóirataim szellemi megalkotásá-
ban Magyarország nemzetiséglakta részei s minőt a tiszta 
magyar vidékek. Igazán jól tettem, hogy a nálam történt fize-
téseket mindenkor magukban a folyóiratokban nyugtattam s a 
cikkek alá a szerzők nevét is meg lakóhelyét is rendesen oda 
jegyeztem. 

Az országunk megcsonkítása következtében beállott anyagi 
csapás a Religióra oly nagy volt, hogy ?lig bírtam folyóira-
tomat fenntartani. Egy igen tekintélyes úr 1920-ban azt mondta 
nekem : „Mosf nem olyan időket élünk, hogy ilyen folyóiratot 
fenn lehessen tartani." Én mégis fenntartottam. Négy év múlva 
ugyanaz az úr így szólt hozzám : „Szép volt öntől, hogy a 
Religiót a legnehezebb években is fenntartotta." Igen, fenntar-
tottam, de talán szabad azt remélnem, hogy a munkatársak is 
meg az olvasók is elnézéssel vannak a folyóirat mostani ter-
jedelméért, mely nem oly nagy, mint 1919 előtt volt, amikor 
évenkint 10 füzetben (legalább 712 oldalon) jelent meg, évi 12 
korona fejében, míg most 4 füzetet (400 oldalon) ad, évi 10 
pengőért. Ma más időket élünk, mint a nagy háború előtt. 
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Tény az, hogy újabban munkatársaktól panaszt hallottam a 
terjedelem csekély volta miatt, mely a bölcselet és a hittudo-
mány munkásainak nem nyújt elég közlési teret. Erre az el-
mondottak szolgáljanak mentségül s egyúttal ápoljuk a reményt, 
hogy még megjavulhat a Religio anyagi helyzete, amikor az-
után ismét megközelítheti vagy épen el is érheti békebeli ter-
jedelmét. 

Tekintélyes egyéntől azt is hallottam, hogy a Hittudományi 
Folyóirat 24 évi fennállás után megszűnt. Ez nem szabatos 
kifejezése a való tényállásnak. A dolog úgy történt, hogy az 
általam 1886-ban alapított Bölcseleti Folyóirat 21 év után bele-
olvadt a szintén általam 1890-ben alapított Hittudományi Folyó-
iratba, majd ennek a tárgya 1914 elején, mikor 24 éves volt, 
átment az addig katholikus társadalmi jellegű Religióba, mely 
attól fogva hit- és bölcselettudományi jellegűvé lett. Tulajdon-
képen sem a Bölcseleti Folyóirat, sem a Hittudományi Folyó-
irat meg nem szűnt, hanem a hit- és bölcselettudományi mai 
Religióban fennáll. 

Ugyanaz a tekintélyes egyén azt is mondotta, hogy hit-
tudományi folyóiratot nem egyes személynek, hanem hittudo-
mányi karnak kellett volna kiadnia. Az eset úgy történt, hogy 
én, amikor beláttam, hogy magyar bölcseleti és hittudományi 
közlönyökre szükség van, rendelkezhettem a magam erejével, 
de nem hathattam akár a hittudományi karra, akár m á s vala-
mely testületre vagy intézményre s tettem, amit tehettem; 
1886-ban mint temesvári theologiai tanár megalapítottam a 
Bölcseleti Folyóiratot, 1890-ben pedig mint a Szent István-
Társulat igazgatója a Hittudományi Folyóiratot. Ha én 1886-
ban, a Bölcseleti Folyóirat megalapításakor, erre valamely 
intézményt felszólítottam volna s ugyanezt tettem volna 1890-
ben, mikor a Hittudományi Folyóiratot megindítottam, felszólí-
tásomnak minden valószínűség szerint egyik esetben sem lett 
volna eredménye. Mégis csak nekem kellett volna kezdemé-
nyeznem. Abban az időben igen illetékes helyen ajánlatot tet-
tem, hogy bölcselettudományi tétel kidolgozására hirdessenek 
pályázatot, a pályadíjat, elég tekintélyes összeget, én fizetem, 
ajánlatom elfogadásra nem talált; azután énmagam hirdettem 
pályázatot. Majd ugyanott azzal a kéréssel álltam elő, hogy 
a hittudományi oktatás tökéletesítését célzó mozgalomnak áll-
janak élére; ezt a kérésemet is elhárították. 
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Mielőtt én a Hittudományi Folyóiratot megindítottam, 
1883-ban dr. Breznay Béla egyetemi tanár, dr. Aschenbier An-
tal és dr. Kanyurszky György egyetemi tanárok mint szer-
kesztőtársak támogatásával, létesített egy katholikus hittudo-
mányi folyóiratot, „Katholikus Theologiai Folyóirat" címmel,, 
de három évi fennállás után, nem tudom mi okból, beszüntette 
azt. Mivel az így előállt hiányt én nagyon éreztem s nem 
jelentkezett más, aki a hiányt pótolja, azért alapítottam én a 
Hittudományi Folyóiratot. Hogy a Bölcseleti Folyóiratot 1907 
elején a Hittudományi Folyóiratba kellett beolvasztanom, annak 
oka külső körülmény volt, a fent elmondott egyházi intézkedés. 
Dr. Dudek János egyetemi tanár, a Religio akkori szerkesztője, 
az 1907. 14. számában feljajdult a Bölcseleti Folyóirat meg-
szűnésén s oda nyilatkozott, hogy „mi keresztény szellemű 
bölcselettudomáriyi közlöny nélkül rövid ideig sem maradha-
tunk". Én meg a Hittudományi Folyóirat 1907-iki évfolyamá-
nak Bevezetőjében, ahol a beolvasztást bejelentettem, egyúttal 
annak a reményemnek adtam kifejezést, hogy „a keresztény 
szellemű bölcselettudomány nem soká ig marad külön közlöny 
nélkül. Talán támad majd valaki, támadjon minél előbb, aki e 
célra új közlönyt létesít s annak fenntartását személyes tökéle-
tességeivel vagy valamely jóltevő hozzájárulásával biztosítani 
is tudja". Nem tehetek róla, hogy ilyen sem valamely egyes-
ben, sem valamely intézményben nem támadt. Meg azután 
bajos arról véleményt alkotni, mi történt volna ilyen vagy 
olyan esetben ; fennmaradt volna-e a Hittudományi Folyóirat, 
ha tulajdonosa nem egy személy, hanem valamely intézmény. 
Mi csak a való tényekkel számolhatunk. Itt van a Bölcseleti 
Folyóirat és a Hittudományi Folyóirat anyagát egybefoglaló, 
tisztes múltú Religio mint hit- és bölcselettudományi folyóirat,, 
munkatársak és megrendelők karolják azt fel szeretettel s emel-
jék fel a virágzás nagy fokára. Tőlük függ. 

Budapest. Dr. Kiss János 
a Bölcseleti Fo lyó i ra t és 

a Hit tudományi Fo lyó i r a t a lapí tója 
s a Religio szerkesz tő je és k i a d í j a 
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A HETEDIK NEMZETKÖZI BÖLCSELETI 
KONGRESSZUSRÓL. 

A hetedik nemzetközi bölcselettudományi összejövetelt 
1930. ok t. 1 —5-ig az angolországi Oxfordban fogják megtar-
tani. Kívánatos, hogy abban Magyarországból is minél többen 
jelenjenek meg s előadások tartásával és hozzászólásokkal 
minél számosabban vegyenek részt. Nem nagy dolog, azaz 
épen nem nehéz ennek kivitele, de nagy dolog ez országunk 
tudományos hírneve és tudományos gyarapodása szempontjá-
ból. Legtöbbet tesz itt a nagy elhatározás, mely azután tettek-
ben nyilvánul, az erőket dolgozat készítésére összeszedi; az 
utazás kezdetben nagyoknak tetsző, de valóban épen nem 
nagy s lassacskán igazi méreteikben mutatkozó nehézségeit 
leküzdik, a pénzbeli segédeszközt igen csekélyre összehúzza 
s a megtakarítás vagy épen megszerzés módját kitalálja. 
Intézmények és magános pártfogók is találkozhatnak, akik 
képviseltetik magukat vagy támogathatnak valakit. Talán a 
Magyar Tudományos Akadémia, egy.k vagy másik egyetem, 
â Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Psychologiai Társa-
ság, megbírják egy kiküldött költségeit. Sa jnos , az Aquinói 
Szent Tamás-Társaságnak nincs annyi pénze, hiszen a leg-
utóbbi évben, szellemileg igen eredményes működésének 56-ik 
évében is sokkal kevesebb volt a bevétele, mint amennyire 
nyolc ülésének megtartásához szüksége volt. Ennél a kedvelt 
Társaságnál még eddig valósult az a közmondás, hogy : 
„Dat Polemus opas , dat Initianus honores, dum Aristoteles 
cogitur ire pedes", ami annyit jelent, hogy a bölcseletet művelő 
•intézményekről és személyekről anyagilag nem igen gondos-
kodnak. Ámde még lehet remélni, hogy nem lesz ez mindig 
így, hogy a rendelkezésre álló pénzforrásokból bölcseleti intéz-
mények istápolására és zajt nem ütő bölcselkedő személyek 
irodalmi céljainak előmozdítására adni is megjön a hajlandó-
ság. Azt is reméljük, hogy a meglevő intézmények is meg-
maradnak addig s emberek is lesznek, akik a bölcselettudo-
mány művelésének kérdését egészen komolyan veszik s nem 

•csupán hangoztatják és olykor-olykor tesznek érdekében, ha-
nem szakadatlanul arra gondolnak és azért lélekzenek. 

Az oxfordi kongresszusban való részvételt megkönnyíti 
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az, hogy a nyomtatott tervezet szerint az írott dolgozatok és 
a szóbeli eszmecserék megengedett nyelvei az angol, francia, 
német és olasz. Nem kételkedem, hogy kérésre a latint is meg-
engednék. 

A kongresszus előkészítői a tárgyalás alá kerülő kérdé-
seket nem bízzák teljesen a jelentkezők akaratára , hanem a 
kérdések legnagyobb részét előre meghatározták, a következő 
tervezet szerinl : 

A kongresszusnak 4 osztálya van . I. metafizika, II. gon -
dolkodástan és ismeretelmélet; III, erkölcstan, társadalomtudós 
mány (ők politicnak mondják) és esztétika; IV. a bölcselet 
története. 

Mindegyik osztály tart egy-egy általános ülést s azon 
kívül az I., II. és III. osztályok 4—4, a IV. osztály 5 s z a k -
osztályülést. Ezek tervezetét elő kell adnom, mert csak abból 
tudhatja meg teendőjét az, aki részt akar venni. 

I. A metafizika osztályának ülései : 
Az általános ülés tárgya : A fizika újabb haladásának 

van-e metafizikai jelentése? 
Az 1. szakosztály tárgya: Van-e a történeti tényekkel 

összefüggő bölcselettörténet ? 
A 2. szakosztály tárgya : Az életfolyamatok tervszerüek-e 

vagy csupán erőműviek-e? 
A 3. szakosztály tárgya : A metafizika és a vallás közt 

levő viszonylatok. 
A 4. osztály szabad, azaz tárgya nincs előre kitűzve. 
A II. osztály ülései : 
Az általános ülés tárgyai : a) A gondolkodástan újabb 

gyarapodásaink értéke ; b) a fenomenologia. 
Az 1. szakosztály tárgya: Az észrevevés és tárgyainak 

természete. 
A 2. szakosztály tárgya : A nem észrevevési tényezők 

természete és forrása a gondolkodásban. 
A 3. szakosztály tárgya : A tudományos gondolkozás-

viszonya az ismeret eszméjéhez. 
A 4. szakosztály szabad, azaz tárgya nincs erőre m e g -

határozva. 
A III. osztály ülései : 
Az általános ülés tárgya: Az erkölcsi és társadalom-

tudományi bölcselet értéke a gyakorlati életben. 
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Az 1. szakosztály tá rgya: Van-e föltétlen különbség az 
•erkölcsi jó és rossz k ö z t ? 

A 2. szakosztály tárgya : Vájjon mindig ugyanaz-e a 
társadalmi kötelezettség alapja ? 

A 3. szakosztály tárgya : Újabb eredmények a szép-
művészetek elméletét illetőleg. 

A 4. szakosztály ülése szabad. 
A IV. osztály ülései : 
Az általános ülés tárgya]: Mily értelemben haladt a böl-

cselet ? 
Az 1. szakosztálynak három alszakosztálya van. Az a) 

az ókori bölcseletnek van szentelve. Tárgya : Mi van érvény-
ben és mi mult el a klasszikus ókori bölcseletből ? A AJ tárgya : 
A XIII. és XIV. század végén melyek voltak a bölcseleti kér-
dések? A c) tárgya: Mit köszönhet a bölcselettudomány a 
keleti bölcselöknek, a zsidókat és nyugati arabokat is hoz-
zájuk számítva ? 

A 2. szakosztály tárgya : A XVII. és XV11I. századok böl-
cseletéhez: Kant az ő transcendentális módszerének bevezeté-
sével feleslegessé tette-e előzőinek tanulmányozását? 

A 3. szakosztály a XIX. és XX. századok bölcseletével 
foglalkozik. Tétele nincs meghatározva. 

Minden egyes osztály általános ülésére négy előadást 
jelölnek ki, mindegyik előadás 20 percig tarthat, az előadást 
eszmecsere követi. 

Minden oly szakosztályi ülésen, melyre valamely tárgy 
ki van jelölve, négy előadó szerepelhet, egy előadás 20 percig 
tarthat, utána eszmecsere következik, egy hozzászólás legfel-
jebb 10 percig tarthat. A felolvasásokat legkésőbb augusztus 
l - ig be kell küldeni a kongresszus titkárához A. H. Hannay 
úrhoz, 74 Grosvenor Street, London, W. 1 ; de kívánatos, hogy 
a beküldés még előbb, minél előbb történjék. A kongresszus 
elnöksége csak akkor rendelkezhetik a dolgozatokkal célsze-
rűen s csak akkor nyomathatja azokat ki jókor és oszthatja ki 
majdan előzetesen a tagok közt, ha azokkal jóeleve rendelkezik. 
Tagdí j egy személyre 1 angol font, kisérő családtagokra 10 
angol silling, ezt a fent említett titkárhoz és pénztároshoz (A. 
H. Hannay) kell megküldeni és pedig angol pénzben. 

Szál lást és ellátást együttvéve személyenkint 121/s silling-
«ért lehet kapni a következő kollégiumokban : C o r p u s Christi, 
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Hertford, St . Hilda, Magdalen, Merton, Oriel és New College. 
Az üléseket az oxfordi Examinat ian Schoo l s -ban fogják 

megtartani , ez augusztus 30-tól lesz nyitva, minden tag itt 
jelentkezzék, mihelyt Oxfordban megérkezik, itt jegyzik be mint 
jelenlevőt s itt vesz mindenben útbaigazítást . 

Az eddigi jelentkezésekről nem a legújabb az én értesü-
lésem, mégis tudok az angolokon kívül belga, bolgár, dán, 
délafrikai, francia, indiai, lengyel, német, olasz és romániai 
csatlakozókról. Valószínű, hogy eddigelé már magyarok is 
jelentkeztek, de ha eddig nem is, jelentkezzenek ezután minél 
többen. Mi szeretjük és megkívánjuk, hogy ha mi valami 
nemzetközi jellegű összejövetelnek adunk helyet, mindenhonnan 
így Angliából, sőt Amerikából és Ausztráliából is számosan 
jöjjenek hozzánk. Ámde a következetesség és v i szonosság 
azt kívánja, hogy mi is igyekezzünk a távoli o r szágokban 
kínálkozó hasonló alkalmakra. 1894-ben, a katolikusok III. 
nemzetközi tudományos kongresszusának egyik teljes ülésén 
tanuja voltam, hogy Kean felszentelt püspök, az amerikai St. 
Lois érsekségben segédpüspök, felszólította az egybegyűlteket, 
hogy egyik közeli kongresszusukat St . Loisban, vagy Baltimore-
ban tartsák. Erre a ha l lga tóság mosolygott , részben kacagott , 
mire Kean püspök így szólt : „Ó ti vén maradi és lusta euró-
pa iak! Hát nem annyi nektek Amerikába jönnötök, mint nekünk 
amerikaiaknak E u r ó p á b a ? " Valóban, annyi nekünk Angliába 
mennünk, mint az angoloknak ide hozzánk Magyarországba . 

Minden ilyen alkalmat országunk javára közvetetten célt 
túlhaladóan is sok minden tekintetben fel lehet használni, így 
a jelen esetben a tudományos célon túl arra is, hogy az 
egybesereglett külföldiek egyikét-másikát s egyik-másik cso-
portját helyzetünkkel és műveltségünkkel megismertessük s 
hazánknak megnyerhessük. Erre mult tapasztalataimból, kon-
gresszus- és jubileum-járásaimból sok példát hozhatnék. 

Budapest . Dr. Kiss János. 
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A Religio megrendelőihez. 
Azoknak példányához, akik erre az évre még nem fizettek vagy 

még előbbi évre vagy évekre is hátralékban vannak, póstai befizetési lapot 
csatoltam ; szíveskedjenek azonnal fizetni. Hogy mennyivel van hátralék-
ban, megállapítható a füzetek végén levő „Fizetések nyugtatásá"-ból ; abból 
mindenki látja, mikor fizetett. Akik erre az évre is fizettek, azoknál befize-
tési lapot nem mellékeltem. 

Dr. Balassa Brúnó, c iszterci r. f ő i s k o l a i t a n á r : fí történettanítás 
múltja hazánkban. 1929. B u d a p e s t , H o r á n s z k y - u t c a 6. 

Ugyanaz: Thurgó Imre retorikai dolgozatai. 
Berta Antal : Mi és a baptista utitársunk. 1930. Á r p á d R -t. K a l o c s a . 

Ára 20 fillér. 
Biochemische Zeitschrift. Herausgegeben von C Neuberg Berlin. 

1950. S o n d e r a b d r u c k a u s 219. B a n d , 4—6. Heft. Dr. Béla FJitlop: Über die 
Wirkung des Insulins auf Kholenhydratverbrennung und Energieumsatz in 
Tieren, dinen Kholenhydrat beigebracht wurde. K a p h a t ó a s ze rzőné l . 

Dr. Blau, [)r. hevesi, Dr. Fridmann és Dr. Weisz : Jabneh. Homi l i t ika i 
folyóirat. 1950. Budapest. 111. évf. 3—6. szám ápr.—jún. Évenkint négyszer 
10—12 ívnyi terjedelemben jelenik meg. Előfizetési ára évi 5 P. 

Ugyanazok : Magyar-Zsidó Szemle. 1950. á p r . — j ú n . 3—6. s z á m . E l ő -
fizetés egész évre 10 pengő. 

Ugyanazok: TTtorijah. Pedagógiai folyóirat. I. évf. 1950. 1—3. szám. 
január—március. Budapest. 

Divus Chômas. E l ő b b Jahrbuch für Philosophie und spekulative Theo-
logie. III. Serie. Begründet v. Dr. Ernst Commer. Herausgeber: Dr. G. 
Mauser O. P. u. Dr. M. häfele O. P. Professoren an der Universität. 
Freiburg (Schweiz). Évenkint 4 füzet, külföldre 11 svájci frank. Előttem : 
1950. 1. füzet. 

Ferenc Eckhart. Introduction à L'Histoire ßongroise. A v e c u n a v a n t -
propos de M. Louis Halpheu prof, à l'université de Bordeautt. Paris. Lib-
rairie Aucienne Honoré Chamoion 5. Quai Malaquis (VI.°) 1928, Le prix 
pour la Hongrie 10 pengő. 

Dr- Erdey Ferenc: Mi irányítsa a modem gondolkodást? 1929. Á r p á d 
R.-t. Kalocsa. 1'50 pengő. 

Ugyanaz: Szellemi kuiturélet a XIII. században és Szent Tamás. 
1930. Árpád R.-t. Kalocsa. Ára 5 P. 

Dr. Faragó János: A jellem. 1950. A r a d . 
Dr- Qroh Rezső o r v o s : Célszerűség az emberi szervezetben. Kü lön 

lenyomat a Religio 1950-ki évf. első füzetéből. Árpád R.-t. Kalocsa. 
Dr. Qiczy József n á d a s d i p l é b á n o s : A katholikus papság érdemei 

hazánk és az emberiség történetében, technikai találmányai és tudományos 
felfedezései. Szentgotthárd. 1929. A szerző kiadása. 

Dr. György Lajos: Egy középkori Sibyllaivers régi magyar irodalmunk-
ban. Megjelent a Szent István-Akadémia nyelv- és széptudományi osztályá-
nak felolvasásai keretében I. k. 4. sz. (szerkeszti Váradi Béla osztály-
titkár.) 1929. 

Dr. György Lajos s z e r k e s z t é s é b e n : Êrdélyi Irodalmi Szemle. T u d o -
mányos és kritikai folyóirat. 1929 VI. évf. Cluj, Megjelenik negyedéven-
ként. Előfizetési ára számonként 100 lei (5 pengő), egész évre 400 lei (18 P) 
Magyarországi bizományos: Studium R.-t. Budapest. IV., Múzeum-krt 21. 

Emilius de Grósz: Med . univ. d o k t o r : Verbreitung und Bekämpfung 
des Trachoms ( A u s z u g ) . L'Extension des trachome et la lutte contre cette 
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maladie, (extrait.) The spread of trachoma and the campaign against it-
(extrát). XIII. Concilium ophtkatmologicum 1929. Hollandia. Königlich-
Ungarische Universiläts-Druckerei, Budapest. 

Hajós József martonvásári plébános. A végtelen felé. A budapesti 
Tudományegyetem hittudományi kara által a Horváth-féle alapból kitün-
teteti munka. Második átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, Stephaneum 
R.-t. 1930. Kötve, Hajós Károly tanár rajzaival díszítve 10 pengő. 

Qr. fiauser Ignác sajtó alá rendezte: A budapesti rk. egyházközségek 
első tíz évét. Budapest, 1950. 

Varsányi Lajos : Az elragadott herceg. Sz. Imre herceg életregénye. 
J)r. Serédi Jusztián, Magyarország biboros hercegprímása bevezető sorai-
val. Jaschik Álmos képeivel, díszkötésben 15 pengő. Budapest, 1930. Meg-
rendelhető a kiadónál, V., Nádor-utca 26 I. 1. 

Ugyanaz : A szent asszony. Magyarországi szent Erzsébet élet-
regénye. Dr. Vass József népjóléti miniszter bevezető soraival. Gazdagon 
aranyozott, illusztrált díszkötéses munka. Budapest, 1928. Pallas R.-T. Ára 
20 pengő. 

Dr. Illyefalvi J. Lajos: Tíz év Budapest Székesfőváros életé-
ből a világháború után. Székesfővárosi Statisztikai Hivatal. 1930. Ára 1 P. 

Dr. Kamocsay Jenő: Az állam életnyilvánulása és az álllam-
élet veszélyei. Egy rendszeres politika vázlatkönyve. A Dunántúl R.-t 
Egyetemi nyomdája Pécsett. 1930. 

Kovács János hittanár: Közös miseájtatosság. A misekönyv 
alapján középiskolai tanulók számára összeállítva. Kapható a kiadónál : 
Debrecenyi István könyvnyomdája, Székesfehérvár, Ybl Miklós-u. Ára 50 
fill., 20 példányon felüli rendelésnél 35 fill. 

Dr. Kujáni Ferenc ismertetése: Dr. Erdey Ferenc: „Szellemi 
kulturélet a XIII. században é s szent Tamás" cimű munkájáról. Külön-
lenyomat, a „Kalocsai Néplap" 1930. február 26-án megjelent 17. számából. 

Körmendi Horváth József: Szózat Magryarország minden lakó-
jához. Az előszót írta : Urmánczy Nándor, Kiadja : A Honvédelmi Párt 
Orsz. Központja Bp. VIII., Eszterházy-u. 4 sz 1930. Ára : 1'60 Pengő. 

Dr. Lippay Lajos: Küzdelmekben az igazság felé Szt. Ágoston 
bölcselete. A nagy egyházatya halálának 1500 éves jubileumára. Bp. 1930. 

Nagy I lona : Muhi v i rága. Történelmi legenda 4 felvonásban. Ára 
2 P. Kapható: Sz. Domokos-rend Bpesi, VII., Sz. Domonkos-u. 3. 1930. 

Dr. Nánássy L. Dezső orvos. A szabadakara' bölcseleti, jogi és 
orvosi szempontból. 1930. Különlenyomat a R.'ligio Hit- és Bölcselettudo-
mányi folyóiratból. Sz. István Társulat Ára 30 fillér. 

Pannonhalmi Szemle, évnegyedes folyóirat a magyar ket. kultura 
és a bencés szellem szolgálatára. Főszerkesztő : dr. Stommer Viktorin. 
Kiadja a Pannonhalmi Sz. Benedek-rend. 1930. Megjelenik évnegyedenként. 
Előfize'ési ára évenként 6 P.. egyes szám ára 2 P, 

Pálffy Erzsébet grófnő. Assisi szent Klára élete. Kiadja az 
Apostol nyomda Bpest, 1928. Ára 4 P. 

Ugyanaz. Páduai Szent, Antal élete. Budapest, 1929. Mindkét mű 
megrendelhető a „Szent Antal Élete" kiadóhivatalánál (Magy. Nemzeti 
Gazdasági Bank) Bpest, IV., Kigyó-u. 2. Sz. Antal élete 4 P., Sz. Kiára 
és sz. Antal élete együtt 6 P. 

Póka—Piony Béla dr. Csonka Franciaország két integritási 
harca és szent Jeanne-d' Arc. Külpolitikai tanulmány. Kiadja a magyar 
külügyi társaság 1830. Ára 5 P. 

A közönség úgy az ismertetett, mint a csupán hirdetett művekről 
és folyóiratokról tudni kivánja, hol kaphatók és mi az áruk. Ezt igen sok • 
szor nem tudja a lap szerkesztője megállapítani, mert sehol sem mondja 
meg a bekü'dött mű vagy folyói'at. Nagyon kérem a lisztéit figyelmes 
szerzőket, akik bármily irodalmi kiadványukat beküldik, valamint mind-
azokat a szerzőket, akik ezt a kérést olvassák, saiát azaz kiadványaik 
érdekében szíveskedjenek kiadványaikon feltüntetni azok árát és a pontos 
címet, amelyen megrendelhetők, és pedig úgy, hogy mindezt könnyű 
legyen megtalálni. 



F i z e t é s e k n y u g t a t á s a . 
1930-ra 12 pengőt: Halma Paskal, Praha, dr. Michel Károly, 

10 pengőt : Báró Forster Gyula, Gyulai róm. kat. reálgimnázium, Herger 
Nándor, Képviselőház Budapest, Magdics István, dr. Oetter György, dr. 
Ráday Sebestyén, Streit Ferenc, Szent Ferencrendi zárda Szombathely, 
Szent István Társulat, Thie-ing Gyula könyvkereskedés Sopron, Városi 
Ny.lvános Könyvtár Budapest, dr. Végh József, 8 pengőt: dr. Faragó 
János, 5 pengőt'. Kulcsár Kálmán. 1929-re 10 pengőt: Marton Sándor. 
1927-re 6, 1928—29-re à 10 — P., összesen 26 pengőt: Szent Ferencrendi 
zárda Budapest, Margit-körút. 
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